تتشرف كلية الدراسات العليا وكلية التربية بدعوتكم لحضور
مناقشة أطروحة الماجستير
العنوان

ي في تطويرِ كفاياتِ مديرِي مدارس ِ الحلقةِ الثانيةِ بمدينةِ العي ِن من وجهةِ نظرِهم
أث ُر برنامج ِ (تمكين) التدريب ِّ
للطالبة

مريم خليفة الغيثي
المشرف
د .شيخة الطنيجي ،قسم أصول التربية ،كلية التربية
المكان والزمان
 9:00صباحا
يوم الخميس 23 ،نوفمبر 2017
قاعة  ،36مبنى F3
الملخص
استهدفت الدراسة تعرف أثر البرنامج التدريبي (تمكين) على مديري المدارس في تطوير كفاياتهم القيادية وتعرف العوامل التي تساعد البرامج التدريبية على
تحقيق أهدافها وذلك من خالل المقترحات التي قدمها مديرو المدارس من وجهة نظرهم.ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي النوعي
حيث قامت بإجراء مقابالت فردية مع أفراد العينة لجمع البيانات.وقد تكونت عينة الدراسة من ( 17سبعةَ عش َر) من مديري مدارس الحلقة الثانية فقط بمدينة
العين وذلك خالل العام الدراسي .2017-2016
وقد أظهرت نتائج الدراسة من خالل اإلجابة عن السؤال األول ونصه :ما أَثَ ُر برنامج (تمكين) التدريب ِّي في تطوير كفايات مديري مدارس ال َعيْن في ال َحلَقَة
الثانية من وجْ هَة نَظَر هؤالء ال ُمديرينَ ؟ بتصنيف وجهات نظر مديري المدارس اتضح انها تتلخص في محاور عشرة وهي أ -استغال ُل البيئة المدرسية ،ب-
ُ
ص ْن ُع القرار ،ج -تقيي ُم أداء المعلمينَ  ،د  -مما َر ُ
مهارات التَّخطيط االسْتراتيج ِّي ،و -التقيي ُم ال َّسنَوي ألداء مدير المدرسة ،ز-
سات المعلمينَ التدريسية ،هـ-
ُ
ُ
َمعات التَّعلم المهْنيَّة.
عَالقُةُ مدير المدرسة بالمعلمينَ  ،ح -عَالقة مدير المدرسة بالطالب ،ط -عَالقةُ مدير المدرسة بأولياء األُمور وال ُمجتمع المحل ِّي ،ي -مجت
أما فيما يتعل ُ
ق األهدافَ ال َمرْ ُج َّوةَ م ْنها؟
ق بنتائج السؤال الثاني للدراسة :ما مقترحات مديري مدارس ال َعين في ال َحلَقَة الثانية لتطوير برامج التدريب لتُ َحق َ
ك فيما يلي :ت َّم تحلي ُل إجابات ( 17سبعةَ عش َر) من مديري مدارس الحلقة الثانية بمدينة ال َعيْن ،ومن خالل المقابالت الفردية ت َّم التوص ُل إلى عد ٍد
فَنُلَ ِّخصُ ذل َ
ضها فيما يلي:
منَ المقترحات ،نُجْ م ُل بع َ
 اقتر َح بعضُ المديرينَ زيادةَ عدد الورش التدريبيَّة ،وتقلي َل مدة الفترة الزمنية لك ِّل ورش ٍة؛ لتفادي الغياب عن المدرسة طوا َل اليوم الدراس ِّي خار َج
المدرسة.
 اقت َر َح البعضُ إيجا َد مدربينَ مقيمينَ داخ َل المدرسة.
 اقتر َح البعضُ ْ
أن يكونَ البرنام ُج التدريبي مبنيًّا على احتياجاتهم بصور ٍة دقيق ٍة.
وليس أجنبيةًّ ْ
 واقتر َح مشاركونَ آخرونَ ْ
فقط.
ت محلي ٍة؛
أن يكونَ التدريبُ من شركا ٍ
َ
كلمات البحث الرئيسية :مجلس أبوظبي للتعليم (دائرة التعليم والمعرفة) ،الحلقة الثانية ،مديرو المدارس ،كفاية مديري المدارس ،تمكين ،البرنامج التدريبي،
مدينة العين.

