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ABSTRACT 

 

This quantitative study discusses the process of identifying training needs, which is 

the core of the entire training effort, in terms of the aim of making changes in the 

knowledge, skills, attitudes, experiences and performance of the personnel working 

in the educational institution. The problem was that there were shortcomings in 

vocational guidance in terms of the lack of interest of managers in pursuing career 

guidance for students, and the lack of guidance services, which led to low 

information of students in the basic information that can help them in the planning 

of vocational and vocational in the light of their ambitions and abilities. As well as 

poor students' satisfaction with their scientific specialization, lack of familiarity 

with the skills of study, and lack of knowledge of what is happening in the labor 

market that awaits them. The objective of the study is to diagnose the reality of the 

performance of secondary school principals in vocational guidance. And to find out 

the training needs for post-primary school administrators in the Sultanate of Oman 

in the field of vocational guidance. The researcher adopted the descriptive analytical 

method. The questionnaire consisted of (73) paragraphs divided into (5) axes. The 

results showed that the training needs of the principals of the post-primary schools 

were concentrated in the following competencies: planning for the preparation of 

the professional program, organizing and supervising the preparation of the 

professional program, management and decision-making, guidance for professional 

guidance and guidance methods. 

Keywords: training needs, school principals, career guidance . 
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 ملخص ال

جوهر اجلهد التدرييب بأكمله، من حيث اليت تعّد عملية حتديد االحتياجات التدريبية تناقش هذه الدراسة الكمية 
 . متثلتة التعليميةؤسسملحداث تغيريات يف معرفة ومهارات واجتاهات وخربات وأداء األفراد العاملني يف اإاستهدافها 

، ضعف اهتمام املديرين مبتابعة التوجيه املهين للطالبمن حيث املشكلة يف وجود نواحي قصور يف التوجيه املهين 
ملعلومات األساسية اليت ميكن أن تساعدهم على يف اتدين معلومات الطالب  غياب خدمات التوجيه مما أدى إىلو 

ضعف رضا الطالب عن ختصصاهتم العلمية، وعدم كذلك التخطيط الدراسي واملهين يف ضوء طموحاهتم وقدراهتم.  
 تشخيص داف الدارسةهت إملامهم باملهارات الدراسية، وافتقارهم إىل معرفة ما جيري يف سوق العمل الذي ينتظرهم.

الوقوف على االحتياجات التدريبية الالزمة ملديري مدارس و واقع أداء مديري املدارس الثانوية يف جمال التوجيه املهين. 
تكونت االستبانة  التحليلي، تمد الباحث املنهج الوصفياع .ه املهينيف جمال التوجي ،ما بعد األساسي بسلطنة عمان 

ن االحتياجات التدريبية ملديري مدارس ما بعد التعليم األساسي أ . دللت النتائج( حماور5( فقرة موزعة يف )73من )
نامج املهين، اإلدارة واختاذ التخطيط إلعداد الربنامج املهين، التنظيم واإلشراف إلعداد الرب   متركزت يف الكفايات التالية:

التعاون مع أخصائي التوجيه املهين واملعلمني واجملتمع وأخريًا القرار، التوجيه لطرق وأساليب اإلرشاد والتوجيه املهين، 
 احمللي يف جمال التوجيه املهين.

     التوجيه املهين،  دارسامل  ومدير   ،االحتياجات التدريبيةكلمات مفتاحية:  
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ن التغيريات احلاصلة يف بيئة األعمال انعكست بآثارها على املنظمات، األمر الذي استلزم إعادة النظر برتكيبة املوارد إ
اهتا األدائية، و يتطلب مثل هذا التطوير تركيز املنظمة إضافة إىل أنشطتها يف جمال ر البشرية  و املهارية واملعرفية وتطوير قد 

على تدريبها بقصد تطوير مهاراهتا ، ومعارفها ، أو  ،ني واالستقبال والتوجيه واملتابعة للموارد البشريةاالختيار والتعي
تواجه املؤسسات الرتبوية إذ  (.  1)كساهبا مهارات ومعارف جديدة وسلوكيات تتناسب مع املتطلبات الوظيفية اجلديدة  إ

حتديات عديدة أفرزهتا متغريات متعددة يف عامل سريع التغري، ولعل العوملة اليت اكتسبت أبعادا متشابكة   ؛ومنها املدرسة
فهناك متغريات أفرزهتا تكنولوجيا املعلومات يف كافة جماالت  تكاد تشكل صلب التحديات اليت تواجه مدير املدرسة،

لك املؤسسات إىل إبداع وتطوير مستمر سعيا وراء األخذ تتالشى فيها احلدود وحتول عمل األفراد يف ت ، حيثاحلياة
كما أن هناك الطفرة املعلوماتية وعصر اإللكرتونيات واالندماج املتسارع لالقتصاد العاملي هلا أثرها الكبري على .  باجلديد 

 الرتبية والتعليم وخمرجاته لسوق العمل احمللي والعاملي.  
يتطلب منه اإلملام باملتطلبات الرتبوية الواجب توافرها يف كل مدخل من مدخالت   إن الدور الذي يقوم به مدير املدرسة

 يعد مل هدور ف(. 2) العملية الرتبوية، وأن يكون دوره فنيا  وإدارا  وانسانيا حىت يستطيع حتقيق االهداف الرتبوية املتوخاة
البد أن يتضمن جوانب عدة  هبل أن عمل  ؛أو قاصرا لتحقيق أهداف هذه املؤسسة ،قاصرا على مراحل اختاذ القرارات

منها: اختاذ القرارات، وحسن التنظيم والتوجيه، والقيادة احلازمة القادرة على التعاون مع املرؤوسني بأسلوب خيلق فيهم 
روح التجاوب، واحرتام القادة والشعور بالرضى واحلرص على حتقيق أهداف املدرسة؛ أي القدرة على خلق جو من 

 (.  3اإلنسانية، حبيث حيقق أهداف املدرسة بأقصى ما ميكن من وفرة يف الوقت واملال )  العالقات
    
 

 
 .  221" ، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع ، ص مدخل استراتيجي–إدارة الموارد البشرية ( : " 2003خالدعبد الرحيم اهلييت ) - 1
 معوقات اإلدارة المدرسية من وجهة نظر مديري المدارس ومديراتها في مديرية تربية بني كنانة في األردن( : " 2002خليفة عاشور مصطفى) - 2

 .   107، ص18"، جملة جامعة دمشق ، دمشق ، ص
 .    11ر العريب ،  ص "، القاهرة ، دار الفك فقه التربية مدخل الى العلوم التربوية( : " 2001سعيد إمساعيل علي ) 3
 إسهام مديري مدارس سلطنة عمان في مجال التوجيه المهني للطالب من وجهة نظر األخصائيين( : " 2007سعيد بن سامل اجلامودي) 4

 .  61ص "، رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل قسم األصول واإلدارة الرتبوية ، كلية الرتبية ، جامعة السلطان قابوس ،  االجتماعيين

 

 المقدمة
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كما هو معلوم بأن من أساسيات املدرسة احلديثة وجود مدير مؤهل له صفات قيادية ، حبيث تكون من أبرز مهامه 

ومنها خدمات التوجيه املهين،  وحىت يقوم مدير توفري خدمات إرشادية وتوجيهية ، تعليمية ونفسية ، واجتماعية ومهنية  
املدرسة بدوره التوجيهي واإلرشادي جيب أن يكون ملما بالتوجيه واإلرشاد وجيب أن يكون مقتنعا ومتحمسا له ، حيث 

يف يتوقف جناح التوجيه واإلرشاد على جناح إدارة املدرسة هلذا الربنامج، ويتوقع من مدير املدرسة أن يقدم كل مساعدة 
جمال إعداد وتنفيذ الربامج اإلرشادية والتوجيهية والعمل على تطوير عملية التوجيه ، حبيث تؤدي إىل تنمية مهارات 

 (.  4الطالب لوضع احللول املثلى ملشكالهتم اليومية، وتكوين اجتاهات إجيابية حنو التفاعل مع البيئة )
سؤولية تقومي برنامج التوجيه وحتسينه تقع بالدرجة األوىل ( أن مMortensen&Schmullerويرى مورتينسن وسكوميللر )

 على عاتق القيادة اإلدارية باملدرسة ، فمدير املدرسة خولت له سلطة توفري املال واملواد )األدوات والتجهيزات(، والرجال
 (. 5ج املدرسي أو إخفاقه )واإلدارة )القيادة( واإلدارة هي العنصر النهائي الذي بيده مفتاح الربنام  )أخصائي التوجيه(،

مسؤوليات مدير املدرسة طوال العام الدراسي، أورد أن من مسؤوليات مدير  ،وحينما فصل "عمر حسن مساد"    
املدرسة يف جمال اإلشراف على السلوك العام للطالب: هتيئة فرص النجاح يف احلياة العملية املستقبلية هلم بتزويدهم 

ارجي، وتوجيههم لنوع العمل أو املهنة اليت سيدرسوهنا يف احلياة عن طريق توفري بعض بفكرة صحيحة عن العامل اخل
(. ويتمثل الدور 5اخلب ارت املهنية اليت تساعدهم على اكتشاف ميوهلم وتشجيعها، والتعاون مع البيئة اخلارجية )

ب يف مساعدة التالميذ على االختيار شرايف ملدير املدرسة كمشرف تربوي مسؤول عن التوجيه املهين والرتبوي للطالاإل
من بني املواد االختيارية، وال سيما بعد أن ضمت مناهج املدرسة الثانوية العامة مواد اختيارية بعضها نظري وبعضها 
تطبيقي، األمر الذي يتطلب منه دراية بأساليب التوجيه الرتبوي، بل والتوجيه املهين أيضا، والعمل على مساعدة معلميه 

 (.  6القيام بعملية التوجيه")على  
لذلك أصبحت عملية تدريب مديري املدارس ضرورة حتمية إلحداث عملية التجديد والتطوير املطلوبة، وأصبحت 
 هناك حاجة ملحة إلكساهبم كفاءات تعتمد على اخللفية املهنية، وتؤهلهم فعليا للقيام بدورهم الرتبوي بناء على دراسة 

 

 
(. "التوجيه واإلرشاد املدرسي بني النظريات واإلجراءات "، ترمجة قسم التعريب والرتمجة بدار الكتاب اجلامعي ، 2005دونالد مورتينسون، وسكوميلر. ) 5

          .  54العني:  دار الكتاب اجلامعي، ص 
 . 67رتبوي"، عمان : دار صفاء للنشر والتوزيع،  ص ( : " اإلدارة املدرسية ودورها يف اإلشراف ال2005عمر حسن مساد ) 5
 . 42، القاهرة : دار الفكر العريب، ص 1( : " إدارة بيئة التعليم والتعلم النظرية واملمارسة داخل الفصل واملدرسة "، ط2003أمحد إمساعيل حجي ) 6
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ظرا ألن جناح أي برنامج تدرييب ملديري املدارس مرتبط مبدى (. ن7وحتليل الحتياجات متطلبات اإلدارة املدرسية )
فإن األمر يتطلب حتديد االحتياجات التدريبية ملديري املدارس قبل  ؛استجابته ملتطلبات املتدربني واحتياجاهتم التدريبية

ات ستجد ب املوالبد أن تكون عملية حتديد االحتياجات التدريبية مستمرة، لكي تواك .تصميم أي برنامج تدرييب
 (.  8لتطورات العلمية والتكنولوجية املتالحقة وما يرتبط هبا من تغيريات تربوية واجتماعية)وااملستمرة  

متثل عملية حتديد االحتياجات التدريبية جوهر اجلهد التدرييب بأكمله ، من حيث استهدافها إحداث تغيريات يف     
العاملني يف املنظمة التعليمية الواجب تدريبهم ، وذلك بغرض تعديل  معرفة ومهارات واجتاهات وخربات وأداء األفراد

  ( 9) وتطوير أدائهم أو سلوكهم ما يتمشى مع أهداف املنظمة بغية الوصول إىل أقصى كفاية ممكنة )حاليا ومستقبال(
ى أمهيتها وضرورهتا امللحة لذا فإن هذه العملية تعد مبثابة املصدر األساسي ألهداف أية برامج تدريبية مقرتحة، وهنا تتجل

)دورات، ورش عمل، زيا ارت ميدانية، تبادل خربات...اخل(  واألساسية، بل إهنا األساس يف كل التدخالت التدريبية
(10)    . 

إن مسؤولية مدير مدرسة ما بعد التعليم األساسي بسلطنة عمان هي توجيه املدرسة حنو أداء رسالتها، وتنفيذ اللوائح     
والقوانني التعليمية اليت تصدر من الوازرة، ويتعاون معه مساعد مدير املدرسة واملعلمني واإلداريني وغريهم من العاملني 

املدرسة أن يكون على وعي تام هبذه األصول والقواعد والقوانني واللوائح ليتسىن ولذا جيب على مدير  (  11يف املدرسة )
 (.  12)له القيام بدوره القيادي بدرجة عالية من الكفاءة  

لقد أولت وازرة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان اهتماما متزايدا بتنمية القوى البشرية العاملة فيها ورفع كفاءة وتطوير   
 ى، إلدراكها أن التعليم الذي يتسم مبستوى عال من اجلودة يعد مصدرا حيويا للمجتمع، ولقد ظهر أداء هذه القو 

 
" رسالة ماجستري غري منشورة ، كفايات مديري المدارس الثانوية في لواء غزةنظام تدريبي مقترح لتطوير  ( :"2002عبدالسالم أمحد عبد اهلادي) 7

 . 1كلية الرتبية ، جامعة عني مشس ، ص 
 . 17( : املركز العريب للتدريب الرتبوي لدول اخلليج بالتعاون مـع املركـز العربـي للتعلـيم والتنميـة بالقـاهرة ، إبريـل، ص 2008") دليل التدريب التربوي 8
 عمان االحتياجات التدريبية لمديري ومديرات المدارس اإلعدادية والثانوية بمدارس التعليم العام في سلطنة( : "1998حممد بن ارشد احلديدي) -9

 . 1" ، رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل قسم الرتبية وعلم النفس ، كلية الرتبية والعلوم اإلسالمية ، جامعة السلطان قابوس، ص 
"، عمان: دار الفكر العريب للطباعة والنشر والتوزيع،   أسس اإلدارة التربوية والمدرسية  واإلشراف التربوي( 1998تيسري الدويك وآخرون) 10
 .     13،ص2بعةالط
 

 .  13، ص2، عمان : دار الفكر العريب للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة "اإلدارة التربوية في الوطن العربي( : 2003إبراهيم عصمت مطاوع ) 11
  7عليم، ص(:  دليل اإلمناء املهين والدراسات التأهيلية ، مسقط ، وازرة الرتبية والت 2005دائرة تنمية املوارد البشرية ) 12
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حرص الوزارة واهتمامها من خالل سياستها الرتبوية وأنظمتها وخططها يف جمال اإلمناء املهين ، حيث إنه الوسيلة الفعالة 

 .(13لتحقيق النمو املهين )
اتيجيتها لتنمية املوارد البشرية دور التدريب وأمهيته يف جمال التعليم ، كما جاء كما أوضحت سلطنة عمان يف اسرت    

ذلك يف اخلطة اخلمسية اخلامسة، إذ أن أحد حماور السرتاتيجية ينص على "بذل اجلهود لتدريب العاملني ، يف اجملال 
هنية ، من خالل الدورات املختلفة والورش الرتبوي أثناء اخلدمة للنهوض مبستوى األداء الرتبوي واالرتقاء بالكفاءة امل

 (. 14واملشاغل املتعددة")
قد تبنت الوازرة بالسلطنة أمناط متعددة من برامج التدريب، فهناك برامج تدريبية للموظفني اجلدد وبرامج تدريبية     

لرفع مستوى األداء ، وبرامج تدريبية تنشيطية إلنعاش وتنمية املعارف واملهارات ، وبرامج اإلمناء املهين التحليلي" التباديل" 
إىل الدراسة أو اكتساب اخلربة لفرتة ما ، وأخريا برامج إعادة التدريب ، ويهدف إىل  واليت تعتمد على إرسال املوظف

قد بني تقرير دائرة ل  تزويد العاملني مبعلومات ومهارات ضرورية ألداء أعمال ختتلف عن العمل األصلي الذي يقومون به.
املشروعات الرتبوية منها املشروع التكاملي لإلمناء   تنمية املوارد البشرية، أن الوازرة بسلطنة عمان تقوم بتنفيذ العديد من

م ، حيث اجتهت دائرة تنمية املوارد البشرية إىل تطبيق شعار جعل املدرسة وحدة 2003/2004املهين منذ بداية العام  
 (.   15أساسية لإلمناء املهين والتطوير )

 مشكلة الدارسة: 
بوي العماين، واالهتمام بتطوير براجمه إال أن نتائج بعض الدراسات كشفت بالرغم من أمهية التوجيه املهين يف امليدان الرت 

(، وأن احلاجات اإلرشادية املهنية كانت من احلاجات 16عن نواحي قصور يف توفري خدمات برنامج التوجيه املهين )
 ة العظمى من طالب ذات األولوية واألمهية الكبرية لطلبة مدارس السلطنة ،كما أظهرت إحدى الدراسات أن الغالبي

 

 
 .  19( ، سلطنة عمان ،ص1996-2000( : خطة التنمية اخلمسية اخلامسة) 1998وزارة التنمية ) 13
 .9( : دليل اإلمناء املهين والدارسات التأهيلية، مرجع سابق ، ص 2005دائرة تنمية املوارد البشرية ) 14
، مسقط : وازرة الرتبية والتعليم،  ص 2005برامج وفعاليات خطة اإلمناء املهين لعام  (.  التقرير السنوي إلجنازات2005دائرة تنمية املوارد البشرية. ) 15
7 . 

 سهام مديري مدارس سلطنة عمان في مجال التوجيه المهني للطالب من وجهة نظر االخصائيين(. إ 2007سعيد بن سامل اجلامودي. ) 16
 . 3، مرجع سابق ، ص   االجتماعيين
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)الكليات التقنية حاليا( وال بالتخصصات  الثانوية العامة ليست لديهم معرفه بأماكن توزيع الكليات الفنية الصناعية

 (، وميكن إمجاال حتديد املشكلة يف وجود نواحي قصور يف التوجيه املهين وتتمثل هذه النواحي يف:   17املوجودة )
 ضعف اهتمام املديرين مبتابعة التوجيه املهين للطالب.  

 غياب خدمات التوجيه مما أدى إىل:   
تدين معلومات الطالب للمعلومات األساسية اليت ميكن أن تساعدهم على التخطيط الدراسي واملهين يف ضوء  -

 طموحاهتم وقدراهتم.  
ضعف رضا الطالب عن ختصصاهتم العلمية، وعدم إملامهم باملهارات الدراسية، وافتقارهم إىل معرفة ما جيري يف  -

 سوق العمل الذي ينتظرهم .  
 .  (18)يف التنسيق بني الواقع واحتياجات سوق العمل ظهور الفجوة -

مديرا ومديرة من  16( مشلت 3وقد أجرى الباحث دراسة استطالعية باستخدام استبانة مفتوحة )ملحق رقم     
مديري مدارس ما بعد التعليم األساسي ، وتنوعت ما بني مدارس ذكور  واناث  ومدارس خمتلطة ، ومشلت ثالث 

% 23مديرات( ميثلون ما نسبته  8مديرين و  8حملافظة الباطنة مشال ما بني مدارس ساحلية وجبلية  ) واليات تابعة 
م 2011/2012( وفق إحصائيات وزارة الرتبية والتعليم للعام الد ارسي 153) من جمتمع الدراسة البالغ عددهم 

مالءمة الربامج التدريبية املقدمة واستجابتها ومدى    ،،للتأكد من مدى وجود جوانب القصور السابقة يف امليدان املدرسي
 لالحتياجات الفعلية ملديري مدارس ما بعد التعليم األساسي  بسلطنة عمان .  

 و من خالل حتليل نتائج الدراسة االستطالعية توصل الباحث إىل أن:
 مل يلتحق أي مدير من العينة بدورات تدريبية.    -1
 يف: تركزت احتياجاهتم التدريبية    -2
 شراف إلعداد الربنامج املهين. التنظيم واإلويف  التخطيط إلعداد الربنامج املهين.   -
 اإلدارة و اختاذ القرار.   -
 التوجيه لطرق و أساليب اإلرشاد و التوجيه املهين.   -

 
"، ورقة عمل عشر بمحافظة مسقط تقدير إحتياجات التوجيه المهني لدى طلبة الصفين الحادي عشر والثاني(.  2006منسي وكاظم. )  17

 ، وزارة الرتبية والتعليم ، مسقط.  2006( مايو ، 15-13مقدمة يف ملتقى التوجيه املهين االول) 
"، رسالة ماجستري  دية لطلبة المرحلة الثانوية في منطقتي مسقط والداخلية بسلطنة عمان" الحاجات االرشا(: 2004مليعة بنت داود العصفور )  18

 غري منشورة ، جامعة السلطان قابوس ، سلطنة عمان.  
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 التعاون مع أخصائي التوجيه املهين و املعلمني واجملتمع احمللي يف جمال التوجيه املهين.  -
 منها:   ، يفتقر مديرو ومديرات مدارس ما بعد التعليم األساسي إىل العديد من املهارات يف جمال التوجيه املهين  -3
 حتديد آليات مناسبة لتقييم عمل أخصائي التوجيه املهين.   -
 انب اليت تتعلق بتوضيح العالقة بني املدرسة واملركز الوطين للتوجيه املهين.  اجلو   -
 مهارات تنظيمية ومناسبة يف توضيح اآللية املناسبة لإلشراف على املعارض املهنية داخل املدرسة   -
جمال التوجيه   -ة املدرسية يف  دار مهارات تدريبية يف نشر الثقافة املدرسية ومهارات يف قيادة الكوادر البشرية وقوانني اإل  -

 (  2008املهين وخاصة بعد صدور اهليكل اجلديد لوازرة الرتبية والتعليم )
مهارات يف إعداد الدورات التدريبية يف التعريف بأسس ومفاهيم التوجيه املهين ومهارات يف طرق إقناع الطلبة وأولياء   -

يبية أخرى يف آليات مساندة الطالب يف كيفية اختياره للمواد الدراسية أمورهم بأمهية اختيار املواد العلمية. ودورات تدر 
 وتوجيه مساره املهين.  

  -يواجه مديرو ومديرات الصفني احلادي عشر والثاين عشر العديد من الصعوبات ومنها:  -4
 الثاين عشر (  -تدين وضوح الرؤية بالنسبة ملناهج التوجيه املهين للصفوف) العاشر  -
 األعباء اإلدارة والفنية امللقاة على عاتق مدير املدرسة وأخصائي التوجيه املهين  كثرة    -
 ضعف اإلمكانات املادية والبشرية.     -
 نقص الدعم الالزم من القطاع اخلاص.    -
 تدين توظيف التقانة احلديثة بالصورة املطلوبة.    -
 ضعف تشجيع أولياء األمور للتوجيه املهين.    -
 )خاصة باإلناث( لكي تستوعب خمرجات الصف الثاين عشر    نقص أعداد املعاهد الفنية املتخصصة  -

و يرى الباحث أنه بات من األمهية مبكان حتديد هذه االحتياجات، ليتمكن مدير مدرسة ما بعد التعليم األساسي من 
 كفاءة وفعالية.  تأدية وظائفه ومهامه ب

 هتدف هذه الدراسة إىل ما يلي:     أهداف الدارسة:
 املعاصر.   يتعرف األسس النظرية للتوجيه املهين باملدارس الثانوية يف ضوء الفكر اإلدار   -1
 الوقوف على واقع أداء مديري املدارس الثانوية يف جمال التوجيه املهين. –  2
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 الوقوف على االحتياجات التدريبية الالزمة ملديري مدارس ما بعد األساسي بسلطنة عمان يف جمال التوجيه املهين.    -3
نوية ما بعد األساسي )يف جمال التوجيه التوصل إىل برنامج مقرتح لتلبية االحتياجات التدريبية ملديري املدارس الثا -4

 املهين بسلطنة عمان(. 
 الدارسات السابقة: 

 االحتياجات التدريبية    حولأوال: دارسات  
"االحتياجات التدريبية ملديري و مديرات املدارس الثانوية واألساسية يف . (1994) .دارسة طه مجيل اخلرشة -1

حتديد االحتياجات التدريبية ملديري ومديرات املدارس الثانوية هدفت إىل . (19حمافظة الكرك باألردن".)
واألساسية يف اجملاالت التالية :اإلدارية ، التخطيط ، إثراء املناهج ، االتصال مع الزمالء ، وأولياء األمور، الشئون 

نهج الوصفي حيث استخدم الباحث امل. املالية، التقومي . واشتمل كل جمال منها على مهارات فرعية متعددة
 كمنهج للدراسة وكانت االستبانة أداة الدراسة ، حيث طبقت على عينة وهي كل اجملتمع االحصائي وعددها

نتائج: أبدى مديرو املدارس احتياجا كبريا للتدريب على اجملاالت املهنية التالية أشارت ال( مدير ومديرة.  207)
اري، إثراء املناهج، كما أبدوا احتياجا متوسطا للتدريب على :التخطيط والتقومي، الشؤون املالية ، اجملال اإلد

 جمال التواصل والشؤون املالية.  
دارسة إبراهيم عبداهلل النوري،"  االحتياجات التدريبية ملديري املدارس األساسية وأثرها على عملية اختاذ القرار"،  -2

. س األساسية وأثرها على عملية اختاذ القرارهدفت حتديد االحتياجات التدريبية ملديري املدار .  (20(: )1997)
حيث استخدم الباحث املنهج الوصفي كمنهج للدراسة واختار عينة طبقية منتظمة ، وكانت االستبانة أداة 
الدراسة وهي موزعة حتت مخس جماالت: حتديد املوضوع، مجع البيانات، حتليل البيانات، البدائل، اختيار القرار 

ن املديرين يريدون التدريب على حتديد املوضوع ، وأن نسبة كثرية فإنتائج الدراسة:  أما  تاحة. من بني البدائل امل
منهم يرغبون يف التدريب على كل اجملاالت السابقة،  بينما حصل جمال االختيار على أقل نسبة عالية من باقي 

 تعود إىل متغريات اخلربة واملؤهل   (0,05)  اجملاالت املذكورة، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند الدالة
 
 

 
ستري غري منشورة  (. "االحتياجات التدريبية ملديري ومديرات املدارس الثانوية واألساسية يف حمافظة الكرك باألردن"، رسـالة ماج1994طه مجيل اخلرشـة ) 19

 مقدمة إىل كلية الدراسات العليا، اجلامعة األردنية، عمان. 
(. "االحتياجات التدريبية ملديري املدارس األساسية وأثرها على عملية اختاذ القارر"، رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة  1997إبراهيم عبداهلل النوري ) 20

 لوطنية ، نابلس. اىل كلية الدراسات العليا ، جامعة النجاح ا
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العلمي ، واجلنس، والدخل الشهري ، والسلطة املشرفة وعدد طالب املدرسة وعدد املعلمني هبا واالحتياجات التدريبية 

 ودرجة توافرها وموقع املدرسة.  
، "دارسة وصفية لالحتياجات التدريبية ملديري املدارس Tracy Robert Grgg(  1997)  دارسة  تارسي روبرت -3

هدفت الوقوف على أهم . )21)لقيادة والسبل الفعالة لتطوير مهاراهتم القيادية"األساسية يف جمال تنمية ا
االحتياجات التدريبية ملديري املدارس بوالية أوهايو األمريكية. استخدم الباحث املنهج الوصفي، باإلضافة إىل 

 إجراء استطالع للرأي. توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها:  
اعدهتم على القيام بأدوارهم بنجاح من إن برامج التنمية املهنية سامهت يف حتسني مهارات املديرين وقدراهتم ومس -

 خالل اكتساهبم خربات ومهارات إدارية جديدة.   
إن االرتقاء مبستوى أداء مديري املدارس يتطلب التنمية املهنية و التطبيق العملي على الدور القيادي الذي يركز  -

 على الدور على متطلبات القيادة التحويلية.  
 ىن على أساس تلبية االحتياجات التدريبية للقيادات .  إن برامج التنمية املهنية تب -

 التوجيه املهين  حولسات  اثانيا : در 
"واقع التوجيه واالرشاد املهين لطالب املرحلتني املتوسطة والثانوية يف مدينة .  (1991)  دارسة أمحد احلمود النافع،  -1

هين باملدارس املتوسطة والثانوية احلكومية هدفت التعرف على واقع برنامج التوجيه واإلرشاد امل. (22الرياض")
واألهلية، واألساليب اليت يستخدمها املرشدون الطالبيون عند ممارستهم توجيه الطالب  وارشادهم مهنيا ، 
والصعاب اليت تواجه خدمات التوجيه واإلرشاد املهين. حيث استخدم الباحث استبانة  تكونت يف صورهتا النهائية  

 ( مديرا ومرشدا وطالبا.  1198ها على عينه مكونة من  )( فقره طبق75من)
نتائج الدراسة:  أن هناك عددا من الصعاب اليت تواجه خدمات التوجيه واإلرشاد املهين لطالب املرحلتني املتوسطة   

ملتاحة ، والثانوية ، ومن أبرزها افتقار الربنامج إىل التقومي الشامل  وإىل حتديث املعلومات عن جماالت العمل ا
والقصور يف إعداد وتأهيل املرشد الطاليب وتدريبه أثناء اخلدمة وتكليفه بعدد من املهام اإلدارية وعزوف الطالب 

 عن زياره املرشد الطاليب ، كما كشفت النتائج عن وجود فروق داله إحصائيا لتأثري الوظيفة واملؤهل الدارسي 
 

21 Tracy Robert Grgg (1997), "A Descriptive Study of Practicing Elementary 
Principals.Perceptions of Their Leadership Development Needs and Effective Ways of developing 

".Elementary Education Professional Development.EDD. University  of Cincinnati, 
، رسالة  -دراسة ميدانيـة  –  واقع التوجيه واالرشاد المهني لطالب المرحلتين المتوسطة والثانوية في مدينة الرياض(: "  1990أمحد احلمود النافع )  - 22

 ماجستري غري منشورة ، جامعة امللك سعود ، الرياض .   
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واخلربة وعدد مرات زيارة املرشد الطاليب ، وعدد سنوات القيد باملرحلة التعليمية يف اختالف إدراك فئات الدراسة لواقع 
التوجيه واإلرشاد املهين . وأوصت الدراسة مبجموعه من التوصيات اليت من شأهنا تطوير برامج التوجيه واإلرشاد 

 ق فاعلية خدمات التوجيه واإلرشاد املهين .  املهين والتغلب على عدد من الصعاب اليت تعو 
"خدمات اإل رشاد النفسي والتوجيه الدارسي واملهين يف املرحلتني الثانوية .  (2001)  سة أمحد بن علي املعشين،ادر   -2

هدفت الدراسة إىل التعرف على خدمات اإلرشاد النفسي . (23واجلامعية يف حمافظة ظفار يف سلطنة عمان")
راسي واملهين اليت تقدم يف مدارس التعليم الثانوي ويف الكليات اجلامعية يف حمافظة ظفار يف سلطنة والتوجيه الد 

( 19عمان ، والصعوبات اليت تواجهها هذه اخلدمات. حيث استخدم الباحث استبانتني أحدمها مكونة من )
ارسي واملهين يف املدارس الثانوية  موجهة إىل اجلهات املختصة بتقدمي خدمات اإلرشاد والتوجيه الد  امفتوح سؤاال

( فقرة موجهة إىل طالب هذه املدارس والكليات ، 14والكليات اجلامعية يف حمافظة ظفار، والثانية مكونة من )
( من االخصائيني 5( أخصائيني اجتماعيني من العاملني يف مدارس املرحلة الثانوية، و)8وتكونت عينة الدراسة من )

( طالبا وطالبة من املرحلة الثانوية ، و )  2036خدمات طالبية من املرحلة اجلامعية ،و )  االجتماعيني ومشريف
 ( طالبا وطالبة من الكليات اجلامعية يف احملافظة . 1065

خلصت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فلسفة أو اسرتاتيجية  حمددة معروفة املالمح واألسس اليت ميكن أن تكون 
إطارا مرجعيا تنطلق منه خدمات اإلرشاد النفسي والتوجيه الدراسي واملهين ، وغياب التشريعات والقوانني،  وأن 

كما أظهرت الدراسة عدم رضا الطالب عن هذه اخلدمات ال تستجيب حلاجات الطالب وال حتل مشاكلهم،   
ختصصاهتم العلمية وجهلهم باملهارات الدراسية  وافتقارهم إىل معرفة ما جيري يف سوق العمل الذي ينتظرهم ، كما 
أظهرت غياب التنسيق بني واقع واحتياجات سوق العمل و واقع التعليم يف خمتلف مراحله يف ظل غياب خدمات 

ي يتمثل يف جهل الطالب مبختلف مراحلهم باملعلومات األساسية اليت ميكن أن تساعدهم التوجيه واإلرشاد الذ 
 على التخطيط الدراسي واملهين يف ضوء طموحاهتم وقدراهتم وحاجات التنمية يف سلطنة عمان.   

 
 

 
(.  "خدمات اإلرشاد النفسي والتوجيه الدارسي واملهين يف املرحلتني الثانوية واجلامعية يف حمافظة ظفار بسلطنة عمان". 2001أمحـد بن علي املعشين. ) 23

 س يوسف، بريوت. رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة القدي
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   منهج الدارسة:

ض االدراسة وحسب هذا املنهج مت استعر يعتمد الباحث يف دراسته على املنهج الوصفي، الذي يتالءم وطبيعة مشكلة 
األدبيات املتعلقة بتحديد االحتياجات التدريبية، أما أداة الدراسة فتتمثل يف استبانة هتدف إىل حتديد درجة االحتياجات 

 التدريبية للمديرين مبدارس ما بعد التعليم األساسي يف سلطنة عمان. 
وهي املدارس   ،يري مدارس ما بعد التعليم األساسي )املدارس الثانوية(تكون جمتمع الدراسة من فئة مد   مجتمع الدارسة:

 اليت يوجد هبا الصفني احلادي عشر والثاين عشر . 
مشال وجنوب الباطنة وحمافظة مسقط وحمافظة  :مت اختيار عينة عشوائية ممثلة جملتمع الدراسة مبحافظات عينة الدارسة:

ت تضم كثافة عددية عالية وتتنوع خصائصها الدميوغرافية واجلغرافية، وتعكس وهذه احملافظا .الظاهرة يف سلطنة عمان 
 التباين املوجود بني معظم احملافظات.  

مقياس )ليكرت( اخلماسي، بعد االطالع على األدب الرتبوي النظري، ومقابلة الباحث لعدد   وفقاستبانة    أداة الدارسة:  
     :، هيحماور(  5موزعة يف )فقرة (  73)  من مديري املدارس. تكونت االستبانة من

 ( فقرة      16احملور األول : التخطيط إلعداد الربنامج املهين، يتكون من )   -
 ( فقرة   19احملور الثاين:  التنظيم واإلشراف إلعداد الربنامج املهين، يتكون من  )   -
 (  فقره    17احملور الثالث: اإلدارة واختاذ القرار يتكون من )   -
 ( فقرة   12رابع:  التوجيه لطرق وأساليب اإلرشاد والتوجيه املهين، يتكون من  )  احملور ال -
احملور اخلامس: التعاون مع أخصائي التوجيه املهين واملعلمني واجملتمع احمللي يف جمال التوجيه املهين،  يتكون  -

 ( فقرات   9من )  
 ( فقرات    9احملور السادس  كفاية إختاذ القرار ويتكون من )  -

(، يف كل من جامعة 10)مت التأكد من صدق األداة من خالل عرضها على حمكمني بلغ عددهم : صدق األداة
السلطان قابوس ووازرة الرتبية والتعليم واملديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة مشال الباطنة وجامعة عني مشس. ألخذ 
مقرتحاهتم حول تعديل أو حذف بعض عباراتاالستبانة من حيث الوضوح ودقة الصياغة اللغوية. ةقد مت األخذ 

 هتم. الالحظاهتم وتعديمب
  كانت قيم ألفا جلميع متغريات الدراسة  ،االتساق الداخلي باستخدام اختبار كرونباخ ألفا رجبات أداة الدارسة: استخث

 . تشري إىل متتع املقياس بثبت عال  وهي نسبة مقبولة    .(881)ككل الستبانة  بلغ معدل او .(  915. إىل 835من )
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ما بعد التعليم األساسي مبحافظات مشال الباطنة وجنوب ( استبانة على مديري ومديرات مدارس 175) مت توزيع

صبحت أ( استبانة لعدم صالحيتها و 22) منها استبعدت .الباطنة و حمافظة مسقط وحمافظة الظاهرة يف سلطنة عمان 
 .(153عينة )ال

 االجتماعية للعلو باستخدام الرزمة اإلحصائية ،مت استخدام أساليب اإلحصاء الوصفي والتحليليحتليل البيانات: 
(SPSS  ،) استخدام املتوسطات احلسابية واالحنرافات بمت استخراج التكرارات والنسب املئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسة،  و

على النحو  تفسريهاسيتم  فإن قيم املتوسطات احلسابية اليت توصلت إليها الدراسة ،يةتاملعادلة اآلحبسب و  املعيارية.
 فما دون: منخفض(:   –2.33)  : متوسط(،3.67-2.34)  فما فوق: مرتفع(،  –  3.68اآليت: )

 القيمة الدنيا لبدائل اإلجابة مقسومة على عدد املستويات، أي:    –القيمة العليا  

 
 2.33=    1.33+    1فض من  وبذلك يكون املستوى املنخ

 3.67=    1.33+    2.34ويكون املستوى املتوسط من 
  5  –  3.68ويكون املستوى املرتفع من  

 نتائج الدارسة الميدانية:   
 فيما يلي عرض نتائج الدراسة وفقا الستجابات أفراد العينة على حماور االستبانة اخلمسة على النحو التايل:  

 :   النتائج المتعلقة بكفاية التخطيط إلعداد البرنامج المهني -1
يف جمال التوجيه   ،دارساملبسؤال أفراد العينة حول مدى احلاجة لكفاية التخطيط إلعداد الربنامج املهين ملديري ومديرات  

 يت: اجلدول اآليف  جاءت استجاباهتم كما موضح   ؛املهين بسلطنة عمان 
 ور كفاية )التخطيط إلعداد الربنامج املهين ( مرتبة تنازليا حملعينة  الاستجابات افراد    (1)  جدول

المتوسط   الترتيب  التقدير 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 ت الفقرة 

 مرتفع  4.25 0.80 1 وضع بدائل جديدة مبتكرة حلل املشكالت امليدانية.    1
التخطيط االسرتاتيجي إلعداد وتنفيذ خطة التدريب للعاملني   2

 باملدرسة.   
 مرتفع  4.03 0.99 2
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القدرة على إعداد برامج تدريبية حتقق اهداف التوجيه املهين   3
 باملدرسة.   

 مرتفع  3.93 0.95 3

اكتساب مهارة تصميم مواد تدريبية مناسبة لتنفيذ الربامج   4
 التدريبية والتوجيهية.  

 مرتفع  3.90 0.95 4

اإلملام بأساليب التخطيط الفنية الالزمة لتطبيقها يف برامج   6
 التوجيه املهين.  

 مرتفع  3.78 0.91 5

إكتساب مهارة التنبؤ باملشكالت املتوقعة يف التوجيه املهين   7
 ووضع احللول املناسبة هلا.  

 مرتفع  3.74 1.01 6

 مرتفع  3.78 0.97 7 معرفة أنواع التخطيط االسرتاتيجي املرتبط بربامج التوجيه املهين.   5
 مرتفع  3.71 1.09 8 التخطيط الفاعل الستغالل  وادارة الوقت   11
 مرتفع  3.73 0.97 9 تطبيق الوسائل املناسبة لتحقيق أهداف وبرامج التوجيه املهين.   7

إعداد خطط سنوية )قصرية وبعيدة املدى( تتضمن خدمات   10
 التوجيه املهين.  

 مرتفع  3.71 1.06 10

إكتساب أساليب صياغة  واعداد أهداف املدرسة يف التوجيه   9
 املهين.  

 مرتفع  3.70 1.05 11

 مرتفع   0.98 3.86 معدل فقرات المحور  

  
التخطيط إلعداد الربنامج املهين ملديري ومديرات مدارس ما بعد التعليم مدى احلاجة إىل أن ( 1يوضح اجلدول ) 

وقد يعزى ذلك إىل أن مديري   (.0.98( واحنراف )3.86؛ كانت مرتفعة، مبتوسط حسايب )األساسي بسلطنة عمان 
وى العاملني من أجل توفري مناخ مناسب يسهم يف االرتقاء مبست  ،تلك املدارس تسعى دائما إىل حتقيق أهداف املدرسة

خاصة وأن الوازرة تقوم بتعيني أخصائيني يف التوجيه املهين وبناء قاعات خاصة ومستقلة هبذا اجلانب،  ،بتلك املدارس
 .مع توفري األجهزة واألثاث املناسب هلا

"مرتفع" تقدير  حازت على اليت( "وضع بدائل جديدة مبتكرة حلل املشكالت امليدانية"، 1) لعبارةفقرة اعلى أكانت   
(، ولعل ذلك يرجع إىل القائمني على العملية التعليمية 80،0)  (، وبإحنراف معياري4.25على متوسط حسايب بلغ )وأ

 مليدانية يف كل مؤسسة تعليمية.  من شأهنا ان تساهم يف حل املشكالت ا  ،حبيث يقومون بوضع برامج جديدة ومتطورة
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 (، وباحنراف معياري70،3حازت على أدىن متوسط حسايب بلغ ) اليت، (9) كانت أقل درجة موافقة للعبارة رقم

.(، ونصت على "اكتساب أساليب صياغة واعداد اهداف املدرسة يف التوجيه املهين"، وهذه الدرجة تعرب عن 80)
 ،وقد يعزى ذلك إىل أن بعض القائمني على العملية التعليمية من مديري مدارس ما بعد التعليم األساسي  ."مرتفع"  تقدير

يبذلون قصارى جهدهم من أجل حتقيق أهداف املدرسة   ؛دة والتنفيذ وأخصائي التوجيه املهين ممن توكل هلم مسئولية القيا
ولني عن حتقيق أهداف ؤ خاصة وأن هناك تقارير ترفع للمس ،كذلك إثبات وجودهم   .يف التوجيه املهين لالرتقاء هبا

 املدرسة وخطتها السنوية. 
 مهني: النتائج المتعلقة بكفاية الحاجة إلى التنظيم واإلشراف إلعداد البرنامج ال -2

حول مدى احلاجة لكفاية التنظيم واالشراف إلعداد الربنامج املهين ملديري ومديرات مدارس ما بعد التعليم األساسي 
 ستجابات كما هو موضح باجلدول التايل:اليف جمال التوجيه املهين بسلطنة عمان، جاءت ا

 لربنامج املهين مرتبة تنازليافاية التنظيم واإلشراف إلعداد اك( استجابات العينة حملور  2جدول )  
  

 ترتيب  ال التقدير 
االنحراف  
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي 

 ت الفقرة 

 3.97 0.91 1 مرتفع 
إعداد برامج إرشادية وتوجيهية ومهنية يف اختيار املقررات الدراسية  

   وعالقتها بالدارسة املستقبلية.
1 

 3.96 0.90 2 مرتفع 
اإلشرايف املناسم للموقف التعليمي يف التوجيه  اختيار األسلوب 

   املهين.
10 

 3.93 1.00 3 مرتفع 
توظيف التقانة احلديثة يف إعداد الربنامج املهين لطلبة التعليم ما  

   بعد األساسي. 
6 

 3.88 0.95 4 مرتفع 
اإلملام بأساليب تنفيذ الربنامج املهين لطلبة تعليم ما بعد  

 األساسي.  
2 

 3.84 1.04 5 مرتفع 
 إعداد قاعدة بيانات واضحة عن مؤسسات التعليم العايل  

   )حكومية، خاصة( داخل السلطنة وخارجها. 
7 

 3   تنفيذ الربنامج املهين بطرائق متنوعة. 3.81 0.92 6 مرتفع 
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 3.80 1.03 7 مرتفع 
اإلملام بسياسات وضوابط تشغيل القوى العاملة الوطنية بالقطاع  

   العام واخلاص.
9 

 5   اإلملام بأساليب مجع املعلومات املهنية املختلفة. 3.77 0.97 8 مرتفع 

 3.76 1.03 9 مرتفع 
تصميم دليل تصنيف الوظائف وشروط االلتحاق هبا  )الدليل  

   املهين.( 
8 

 4   توظيف نظريات اإلرشاد املهين يف املواقف املختلفة.  3.68 0.96 10 مرتفع 
   معدل فقرات المحور  3.84 0.97  مرتفع 

 

ات مدارس ما بعد ر مدى احلاجة إىل التنظيم واإلشراف إلعداد الربنامج املهين ملديري ومديأّن ( 2يوضح اجلدول )
قد يعزى إىل إن التنظيم   (.0.97( واحنراف )3.84حسايب )؛ كانت مرتفعة، مبتوسط  التعليم األساسي بسلطنة عمان

يؤدي إىل تسهيل عملية االتصال بني القائمني على  ؛سس علمية صحيحةأواإلشراف إلعداد الربنامج املهين على 
عمليه رض الواقع الذي تقام عليه الأو يف احملافظات التعليمية املختلفة أو على أسواء يف الوازرة  ،العملية التعليمية

 التعليمية مبدارس التعليم ما بعد األساسي.
عزى إىل أمهية هذه ت  ؛( وهذه نسبة مرتفعة  3.68  –  3.97)  تراوحت املتوسطات احلسابية للتنظيم واإلشراف ما بني

  لربنامج املهين.  االكفاية يف حتقيق جودة متطورة من خالل التنظيم واإلشراف عند إعداد  

"إعداد برامج إرشادية وتوجيهية ومهنية يف اختيار املقررات   :على  ت( اليت نص1)  كانت أعلى درجة موافقة للعبارة رقم  
 (، وباحنراف معياري 3.97على متوسط حسايب بلغ )أ حازت على اليت .الدراسية وعالقتها بالدراسة املستقبلية"

ن الوازرة تقوم بإعداد برامج ارشادية وتوجيهية  أىل إلك يرجع  ولعل ذ ؛"مرتفع"  ديرقتدرجة تعرب عن    يوه  .(  0.91)
عند اختيار املقررات الدراسية اليت هلا عالقة بالدراسة املستقبلية للطالب، مما يدل على اهتمام السلطنة بالتوجيه   ،ومهنية

 املهين يف التعليم ما بعد األساسي.  
حازت   واليت"توظيف نظريات اإلرشاد املهين يف املواقف املختلفة"،    :على( اليت تنص  4)  قل درجة موافقة للعبارةأ  كانت

وقد يرجع هذا إىل أن النظريات  ."مرتفع" تقدير(، وهذه الدرجة تعرب عن 0.96حنراف )ا(، و 3.68على متوسط )
رض الواقع أ وهو ما يضعف حتقيق تطبيق هذه النظريات على ؛غاية يف حد ذاهتا تهي وسيلة للعملية التعليمية وليس

 للقيام بالعملية التعليمية على اكمل وجه.  
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  النتائج المتعلقة بكفاية مدى الحاجة إلى االدارة واتخاذ القرار:  -3

ت مدارس ما بعد التعليم راىل االدارة واختاذ القرار إلعداد الربنامج املهين ملديري ومديإحول كفاية مدى احلاجة 
 باجلدول التايل:    بنيجاءت استجاباهتم كما هو م  ؛التوجيه املهين بسلطنة ُعمان األساسي يف جمال  

 )االدارة واختاذ القرار( مرتبة ترتيبا  تنازليا  ورحملعينة الاستجابات  (  3)  جدول

 التقدير 
ترتيب  
 العبارة 

االنحراف  
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي 

 الفقرة 
رقم  
 العباره 

 7   القدرة على نشر ثقافة احلوار يف اجملتمع املدرسي.  4.08 0.56 1 مرتفع 

 4.04 0.92 2 مرتفع 
تدريب املعلمني مبدرسة التعليم ما بعد األساسي علي عملية صنع  

   القرار داخل البيئة املدرسية.
17 

 4.01 0.92 3 مرتفع 
تعريف أخصائي التوجيه املهين باألسس العلمية الالزمة لعالج  

   املدرسية النامجة عن التوجيه املهين. املشكالت 
15 

 3.94 0.97 4 مرتفع 
اشراك اخصائي التوجيه املهين واملعلمني يف مواقف تدريبية تتطلب  

   ار ومن مث دراسة القرار املتخذة ونتائجه املتوقعة.قر اختاذ 
16 

 4 تطوير التعاون واالتصال بني أخصائي التوجيه املهين وويل األمر.   3.93 1.05 5 مرتفع 

 3.92 1.09 6 مرتفع 
التمكن من مساعدة الطالب يف اختاذ قراره املهين بنفسه دون ال  

   ازمه باختيار مهن معينة.
12 

 3.92 1.00 7 مرتفع 
تصميم نظام لتسهيل عملية اختاذ القرارات من بني البدائل  

   االسرتاتيجية املطروحة. 
13 

 3.90 0.97 8 مرتفع 
تفعيل وسائل االتصال مع مؤسسات اجملتمع املختلفة لتفعيل جوانب  

   التوجيه املهين باملدرسة.
5 

 18   متكني اجملتمع املدرسي من املشاركة يف صنع القرار. 3.89 1.06 9 مرتفع 

 3.86 1.02 10 مرتفع 
باألساليب العلمية لصناعة القرار  تعريف املعلمني والطالب  

   واختاذه. 
14 
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 3.84 1.09 11 مرتفع 
تطبيق األساليب املختلفة للتواصل الفاعل مع املدرسة يف برنامج  

   التوجيه املهين. 
2 

 9   تقبل أفكار االخرين واحرتام مشاعرهم. 3.84 1.23 12 مرتفع 

 3.84 1.07 13 مرتفع 
اجملتمع املدرسي من خالل توظيف  حتقيق التواصل بني أفراد 

   التقنيات احلديثة.
10 

 1   تنظيم  وادارة االجتماعات املختلفة. 3.82 1.12 14 مرتفع 

 3.80 1.13 15 مرتفع 
اشراك مجيع العاملني يف املدرسة يف مناقشات القرار قبل اختاذ القرار  

   النهائي يف التوجيه املهين. 
11 

 8   االنصات اجليد واالستيعاب للطرف اآلخر.  3.79 1.14 16 مرتفع 

 6   االقناع والتأثري عند التحاور مع اآلخرين. 3.76 1.10 17 مرتفع 

 3.71 1.21 18 مرتفع 
إدارة االجتماعات يف بداية العام مع أولياء األمور لتعريفهم  

   خبدمات التوجيه املهين.
3 

  معدل فقرات المحور  3.88 1.15  مرتفع 

 
ىل اإلدارة واختاذ القرار إلعداد الربنامج املهين ملديري ومديرات مدارس ما بعد إمدى احلاجة أّن ( 3اجلدول )يوضح 

عرب أفراد العينة (. وقد 1.15( واحنراف )3.88كانت مرتفعة، مبتوسط حسايب )  ؛التعليم األساسي بسلطنة ُعمان 
ن العاملني مدارة واختاذ القرار  اإلو ائمني على العملية التعليمية  مما يعزى إىل أن الق  ؛مرتفع   بتقدبرهذا احملور    راتفق  نع

 .باملدرسة يهدفون إىل االرتقاء مبستوى الطالب والعاملني وبالعملية التعليمية شاملة
"القدرة على نشر ثقافة احلوار يف اجملتمع املدرسي" ، وحازت  :( اليت تنص على7) كانت أعلى درجة موافقة للعبارة

ولعل ذلك يرجع  ،"مرتفع" تقديرهذه الدرجة تعرب عن ، (0.56) حنراف معياريا(، و 4.08) على متوسط حسايب
يم ألن الطرق املستخدمة حاليا يف بعض مدارس ما بعد التعل ،ىل هذه الكفايةإإىل أن اجملتمع املدرسي حباجة كبريه 

وتقوم الوازرة بوضع معايري الختيار العاملني باملدرسة من حيث القدرة على احلوار   .األساسي تنقصها مثل هذه الثقافة
 واملناقشة واإلقناع وذلك ملواكبة التغريات احلادثة واملتجددة يف العمليات اإلدارية احلديثة.  
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 ،"إدارة االجتماعات يف بداية العام مع أولياء األمور لتعريفهم خبدمات التوجيه املهين"  :أقل درجة موافقة للعبارةكانت  
 ؛"مرتفع"  تقديروهذه الدرجة تعرب عن درجة    ؛(1.21)  (، وبإحنراف معياري3.71)  حازت على متوسط حسايباليت  

 ضعف أساليب االتصال املتنوعة داخل وقد يرجع هذا إىل  .عينة يف استجاباهتم حول هذه العبارةالمما يعين اتفاق أفراد  
املدرسة وخارجها، ورمبا يعزى هذا إىل ضعف مديري ومديرات املدارس على إدارة االجتماعات بطرق أكثر  تنظيما 

 وتفعيال مما يضعف عملية االتصال .  
  النتائج المتعلقة بكفاية التوجيه لطرق وأساليب االرشاد والتوجيه المهني:  -4

حول كفاية  طرق وأساليب االرشاد والتوجيه املهين ملديري مديرات مدارس ما بعد التعليم األساسي يف جمال التوجيه 
 املهين بسلطنة ُعمان، جاءت استجاباهتم بالتفصيل كما هو موضح باجلدول التايل:  

 مرتبة تنازليا املهين(  كفاية التوجيه لطرق وأساليب اإلرشاد والتوجيه  ورحملعينة الاستجابات    (4)  جدول

 التقدير  
ترتيب  
 العبارة  

 االنحراف  
   المعياري

المتوسط  
   الحسابي 

   الفقرة
رقم  
 العبارة 

 1 املشكالت.  مهارة تدريب طلبة ما بعد التعليم األساسي على حل 4.01  0.92  1 مرتفع  

 2   واإلرشاد.   التوجيهاستخدام وتوظيف الطرق واألساليب املتطورة يف  3.99  0.86  2 مرتفع  

 6   املهين.   تدرمي طلبة ما بعد التعليم األساسي على مهارة إختاذ القرار 3.97  0.96  3 مرتفع  

 4   القدرة على تشخيص مشاكل الطالب.  3.89  1.04  4 مرتفع  
 8   واخلاص. الوطنية بالقطاع العام  اإلملام بسياسات تشغيل القوى العاملة  3.84  1.03  5 مرتفع  
 5 حتليل ميول الطالب وقدارهتم.   3.83  1.07  6 مرتفع  
 7   الطلبة بالتوجيه املهين.  إعداد البحوث الرتبوية املتعلقة حباجات 3.75  1.07  7 مرتفع  
 3   إدارة مشاغل التوجيه املهين.  3.74  1.09  8 مرتفع  

  معدل فقرات المحور  3.88  1.00    مرتفع  

 

كانت مرتفعة، مبتوسط   ؛ىل كفاية التوجيه لطرق وأساليب االرشاد والتوجيه املهينإمدى احلاجة أّن ( 4اجلدول )يوضح 
(، وتراوح االحنراف 3.74و  4.01حيث تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني ) (.1.15( واحنراف )3.88حسايب )

هذه االحتياجات يف احلياه العمليه ملديري ومديرات وميكن إرجاع ذلك اىل أمهيه  ؛(1.09و  0.92املعياري ما بني )
 حبيث تساعد هذه االحتياجات على االرتقاء مبستوى املدرسة يف ظل التطور السريع   ،مدارس ما بعد التعليم األساسي
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يضا نقل املعرفة بني خمتلف العاملني يف املدرسة وبالتايل حيقق أواملتنامي للجوانب املعرفية واملتغريات العاملية، مما يساعد 

  التأثري اإلجيايب على سري العملية التعليمية ومتيزها. 
"مهارة تدريب طلبة ما بعد التعليم األساسي على كيفية حل  :( اليت تنص على3) كانت أعلى  درجة موافقة للعبارة

(، ولعل ذلك يرجع إىل أن من أهم األدوار اليت 0.92)واحنراف (، 4.01) املشكالت"، وحازت على متوسط حسايب
 ،سيمهارة حل املشكالت ملا هلا من أمهية يف حتقيق أهداف التعليم ما بعد األسا ؛دارسامل وينبغي أن يقوم هبا مدير 

  والرتباطها املباشر حبياة الطالب واملوظف سواء على املستوى املدرسي أو على املستوى املستقبلي.  
وحازت على متوسط حسايب  ،"إدارة مشاغل التوجيه املهين" :على ت( اليت نص3أقل درجة موافقة للعبارة )كانت و 
مثل هذه املشاغل تتم عن طريق جهات معنية  وقد يعزى هذا إىل أن فرص إدارة .(1.00حنراف معياري )ا( و 3.88)

مما يتيح منح فرص  ،أو قسم التدريب باملديرية ،مثل مشريف أخصائي التوجيه املهين أو األكادميية املهنية للرتبويني ،اخرى
الرتقاء  حبيث يعمل على ا  ،من خالل التعلم الذايت  ،أخرى للتعلم الذايت لألخصائيني أنفسهم لتدريب االخصائيني االخرين

  كما يساعد على مواكبة التغريات العاملية واحمللية واالرتقاء مبستوى املدرسة.    ،مبستواهم األكادميي واإلداري
   تعاون اخصائي التوجيه المهني والمعلمين والمجتمع المحلي في مجال التوجيه المهني: -5

 املهين واملعلمني واجملتمع احملليتعاون أخصائي التوجيه    ورحملعينة ال( استجابات  5)  جدول
 مرتبة تنازليا يف جمال التوجيه املهين

 ترتيب ال التقدير 
 االنحراف 
 المعياري 

المتوسط  
 الحسابي 

 الفقرة 
رقم  
 العبارة 

 3.93  1.05  1 مرتفع  
إعداد برامج تدريبية للمعلمني وأخصائي التوجيه املهين وأولياء  

 املهين. األمور يف جمال  التوجيه 
1 

 2 اجملتمع .  املهين لدى استخدام أساليب متنوعة لنشر ثقافة التوجيه 3.92  1.04  2 مرتفع  

 3.89  0.99  3 مرتفع  
معرفة األساليب العلمية يف تنظيم احلوار  وادارة االتصال الفعال  

 بني العاملني باملدرسة وخارجها. 
3 

 3.88  0.98  4 مرتفع  
املشاركة الفاعلة بني   توجيه مهين حيقق مزيد منتصميم برنامج 

 واملعلمني والطالب وأولياء األمور.  أخصائي التوجيه املهين 
4 
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 3.85  1.02  5 مرتفع  
العمل / املهن من   االملام بالطرق املناسبة لالستفادة من أصحاب

 وكفايات املهن اليت ميارسوهنا.  خالل تقدميهم ملعلومات
6 

 3.75  1.05  6 مرتفع  
هين واملعلمني  امل القدرة على توزيع العمل بني أخصائي التوجيه

 برامج التوجيه املهين   بشكل متكافئ عند تنفيذ
7 

 3.73  0.99  7 مرتفع  
 توظيف إمكانات اجملتمع احمللي يف تطبيق 

 برامج اخلطة االسرتاتيجية املهنية. 
5 

   المحور معدل فقرات  3.85  1.02    مرتفع  

 

كانت مرتفعة، مبتوسط   ؛احمللي حمور تعاون أخصائي التوجيه املهين واملعلمني واجملتمع أن فقرات ( 5) اجلدول بنيي
 .(3.73و    3.93حيث تراوحت املتوسطات احلسابية ما بني ) (.1.02( واحنراف )3.85حسايب )

"إعداد برامج تدريبية للمعلمني وأخصائي  :تنص علىاليت و  ،درجة "مرتفعة"ب (1كانت أعلى درجة موافقة للعبارة )
رمبا   .(1.05)  ( وبإحنراف معياري3.93)  وحازت على متوسط حسايب ،املهين وأولياء األمور يف جمال التوجيه املهين"

قه سوف ينعكس على العمليه التعليمية بطري ؛يعزى هذا إىل أن احرتام العاملني وتنميتهم بإتاحة الفرص هلم للمشاركة
خاصة أن التعاون بني مديري املدارس والعاملني هبا يعمل على  ،مما يؤدي هذا إىل حتقيق النجاحات للمدرسة ة،إجيابي

 (،3.92مبتوسط ) درجة "مرتفعة"جاءت ب( 2) لعبارةاوجود رضا وظيفي متميز ويؤدي إىل حتقيق أهداف املدرسة. 
رمبا يعزى هذا إىل أن التطوير   ،"استخدام أساليب متنوعة لنشر ثقافة التوجيه املهين لدى اجملتمع املدرسي"  :على  تنصو 

املستمر لكفايات العاملني باملدرسه واملستجدات احلديثه والتطور املعريف السريع عن طرق اليات االتصال والتواصل حتقق 
وهذا بال شك  .يف نشر ثقافه التوجيه املهين لدى اجملتمع املدرسي قد ار كيب ار من التنوع يف األساليب املستخدمه

  سوف ينعكس إجيابا على مستوى أداء العاملني والطالب. 
"توظيف امكانات اجملتمع احمللي يف تطبيق برامج اخلطة االسرتاتيجية  :  ( اليت تنص على7)  كانت أقل درجة موافقة للعباره

درجة موافقه "مرتفعة"،  ؛ حصلت على(0.99) ( وباحنراف معياري1.73) وحازت على متوسط حسايب ،املهنية"
هم األدوار والكفايات ملدير مدرسه ما بعد التعليم األساسي توظيف امكانات اجملتمع أأن من  ؛وقد يعزى هذا إىل

اإلداري املعاصر يف  بتكار أفكار جديدة ملواكبة تطورات الفكرال ،احمللي يف تطبيق برامج اخلطة االسرتاتيجية املهنية
   ة.العملية التعليمي
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  الخاتمة:

التوجيه املهين له أمهية خاصة يف النظام التعليمي وتتمثل هذه االمهية يف جانبني اساسيني من جوانب النظام التعليمي 
ومها تلبية حاجات الفرد ليكون قاد ار على االسهام يف تنمية اجملتمع واملشاركة يف عملية التنمية الشاملة  وتلبية حاجات 

 اليت ميكن تلبيتها مبستوى مناسب من خالل التوجيه املهين املنظم. اجملتمع حيث إن لكل جمتمع حاجاته  
(، مما 3وأكرب من متوسط املقياس االفرتاضي ) ،مرتفعة جاءتمجيع املتوسطات احلسابية أشارت نتائج الدراسة، أّن 

  اخلمسة يف االستبانة.  الكفايات التدريبية يف احملاور    تلكيؤكد حاجة مديري ومديرات مدا رس ما بعد التعليم األساسي ل
وجود نواحي قصور يف بعض الكفايات األساسية اليت حيتاجها مديري ومديرات مدارس التعليم ما بعد األساسي وهذا 

التخطيط، التنظيم واإلشراف، اإلدارة واختاذ   :ما اكدته نتائج الدراسة من خالل ارتفاع املتوسطات احلسابية يف كفايات
  تعاون مع أخصائي التوجيه املهين واملعلمني واجملتمع احمللي يف جمال املهين.   والتوجيه وال   ،القرار

  

 : المراجعقائمة 
(. "االحتياجات التدريبية ملديري املدارس األساسية وأثرها على عملية اختاذ القارر"، 1997إبراهيم عبداهلل النوري )

 الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس.رسالة ماجستري غري منشورة مقدمة إىل كلية  
دار الفكر العريب للطباعة والنشر   :ان ( : اإلدارة الرتبوية يف الوطن العريب" ، عمّ 2003إبراهيم عصمت مطاوع) 

 . 1والتوزيع، الطبعة
، القاهرة: دار 1ط  .إدارة بيئة التعليم والتعلم النظرية واملمارسة داخل الفصل واملدرسة  .(2003أمحد إمساعيل حجي )

 الفكر العريب.
 :(: "واقع التوجيه واالرشاد املهين لطالب املرحلتني املتوسطة والثانوية يف مدينة الرياض 1990أمحد احلمود النافع )

 امللك سعود، الرياض.   رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة    .دراسة ميدانيـة
ي يحنو توجيه مهين قائم على حاجات سوق العمل. الدورة التدريبية لتأهيل أخصائ .(2009) أمحد بن على املعشين

 التوجيه املهين، املركز الوطين للتوجيه املهين، مسقط، سلطنة  ُعمان  
دار الفكر العريب للطباعة   :ان عمّ   .أسس اإلدارة الرتبوية واملدرسية  واإلشراف الرتبوي  .(1998تيسري الدويك وآخرون)

 ، اململكة األردنية اهلامشية . 2والنشر والتوزيع ، الطبعة
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رسالة دكتوراه   .تطوير نظام تدرمي القيادات الرتبوية يف وازرة الرتبية والتعليم يف دولة قطر  .(1990)  حصة حممد صادق

  .غري منشورة مقدمة القسم الرتبية املقارنة واإلدارة التعليمية، كلية الرتبية،جامعة عني مشس، القاهرة
 دار وائل للنشر والتوزيع.   :ان عمّ   .مدخل اسرتاتيجي–إدارة املوارد البشرية   .(2003خالد عبد الرحيم اهلييت )

معوقات اإلدارة املدرسية من وجهة نظر مديري املدارس ومديراهتا يف مديرية تربية  .(2002) خليفة عاشور مصطفى
 جملة جامعة دمشق ، دمشق ، اجلمهورية العربية السورية.    .بين كنانة يف األردن 

املركز العريب للتدريب الرتبوي لدول اخلليج بالتعاون مـع املركـز العربـي للتعلـيم   .(2008لتدريب الرتبوي )دليل ا
 بريـل. أ  ،والتنميـة بالقـاهرة

ترمجة قسم التعريب  .التوجيه واإلرشاد املدرسي بني النظريات واإلجراءات .(2005) دونالد مورتينسون، وسكوميلر
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