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دور رؤساء األقسام اإلدارية في مديريات التربية والتعليم في النمو المهني التعرف على  هدفت الدراسة :الملخص

ولتحقين  هندف الدراسنة    . منن وههنة ر نر العناملين فني منديريتي إربينة وربند األولنى وال ارينة          للعاملين في أقسامهم 

 061موظفا من موظفي المديريتين والبالغ عددهم اإلهمالي  29قوامها  طبقية عشوائية قامت الباح ة باختيار عينة

ى أربعنة مانا،ت، وقند إنم     فقنر،، موزعنة علن    (73الدراسة علنيهم والتني إننمنت      ةموظفا، حيث إم إوزيع استبار

بينت رتائج الدراسة بأن دور رؤساء األقسام في النمو المهني للعاملين كان بدرهنة  وثباإها. والتأكد من صدق األدا، 

رتائج الدراسة ولى عدم وهود فروق ذات د،لة وحصنائية بنين إقنديرات أفنراد عيننة الدراسنة       متوسطة، كما أشارت 

نمو المهني لدى العاملين من وههة ر رهم في مديريتي اربد األولى وال ارية إعنىى  دور رؤساء األقسام في ال حول

 وفي ضوء رتائج الدراسة خلصنت الباح نة ولنى عندد منن التوصنيات منن شنأرها العمن  علنى رفنع            ،ختالف الانس.

 مستوى أداء رؤساء األقسام فيما يتص  بالنمو المهني للعاملين في أقسامهم.

 

 .رؤساء األقسام، النمو المهني الكلمات األساسية:

 
 

Role of Departments Heads at Irbid`s First & Second Educational 

Directorates on Staff Professional Development from their Point of 

views 
 

Sana Bataienh 

 
Abstract: This Study aimed at exploring the role of the administrative departments 

heads at Irbid`s first and second educational Directorates in the professional 

development of their subordinates. To achieve the study objectives, the researcher 

chooses a stratified sample consisted of 92 persons, and the sample answered the 

questionnaire which consisted of 37 paragraphs. Validity and reliability was tested 

for the questionnaire. Data analysis showed that the role of the administrative 

departments heads at Irbid's first and second Directorates in the professional 

development of their subordinates was moderate. Also, the results showed that there 

were no statically significant differences in the sample responses with respect to 

gender. In the light of the results, the researcher recommends some recommendations.  
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 المقدمة: 
التعليم يف األردن يف السنوات األخرية حتوو  ذوير يف يف  ول الت وو  قوو ا تملويفد ا ع  و           شهد

التعلويم والوو لتلو  يف ت وور تتنيويفت      و د أتى هيا الت و  استجيفب  جلمل  من ا وتريريات الوو واذهو     

التعليم وز يفدة اإل بيف  عليه وا نفجيفر ا ع يف اهليفئل  وب وز التكتالت ا  تمليفد   و ويفه ة العو و  و وو    

صنيفعيفت ذد دة أدت إىل توذيوه ا سوتتميفر يف الويف ت ا ع  و  والب ول العلمو   ومون هنويف  تود أصوب            

بيفلعمل على ا سوتتميفر البرو ي بص ملوى ةيف و   كنو  و لو        لبيف أكت  من أي و   مضى التعليم م يف

 من خال  ت و   ا هيفرات البر   .

إن إدخووويف  مفهووووص ا  تملووويفد ا عووو يف ومووويف را توووه مووون إدخووويف  وسووويفئل تكنولوذيووويف ا علومووويفت 

وا تمليف ت  أ ضى إىل وضع اسرتاتيجييفت ورؤى من  بل وزارة الرتبيو  والتعلويم مون اذول مسويف  ة هويا       

وحتتيتوه  و توع تنفيوي هويا التوذوه علوى عويفتا اإلدارات الرتبو و  والتعليميو   تلو  بيفلعنملو              ا فهوص

وألذل إجنيفح تنفيي هيا  البر ي ا وذود يف وزارة الرتبي  والتعليم ومد   يفت الرتبي  والتعليم وا دارس.

ني أداء اإلدار وني يف  لت س ا ر وع  تد  يفم  وزارة الرتبي  والتعليم بعتد مؤل ات وورش عمل ودورات

حيوول أن تنفيووي هوويى الوو ؤى اجلد وودة  ت لووني وذووود إدار ووني  الووزارة وتوودر بهم علووى تنفيووي ا روويفر ع 

 .(2000 )وزارة الرتبي  والتعليم  وعيفملني ميتلكون مستوى عيف  من ا عيفرف وا هيفرات والكفيف يفت

علووى موود   يفت الرتبيوو  ونتيجوو  لوويل  انملووني الرتكيووذ يف تنفيووي ا روويفر ع الرتبو وو  اجلد وودة   

والتعليم ا وذودة يف خمتلف احمليف ظيفت  بيفعتبيفرهيف اإلدارة التعليمي  الوسي   بني اإلدارة العليويف ا تمتلو    

يف وزارة الرتبيو  والتعلوويم والوودنييف ا تمتلوو  يف موود  ي ا ودارس. وتتمتوول إدارة موود   يفت الرتبيوو  ب ؤسوويفء   

يل مت اعتبيفر رؤسويفء األ سويفص  ويفدة وهوم مسوؤولون عون جنويفح أو        ح األ سيفص والعيفملني يف هيى ا د   يفت 

العذ ذي   ى و. (2000  رل أي عمل  نيفط بهم من  بل وزارة الرتبي  والتعليم )وزارة الرتبي  والتعليم 

عنوه وعون حتتيوا األهوداف      ا سووو  ( بصن اإلداري  ت مول مسوؤولي  ا ؤسسو  أو الفو ع     1986وم ع  )

عون النجويفح أو الفرول الويي حتتتوه ا ؤسسو  أو الفو ع الويي هوو           مسووو     هو ا وضوع   من خال   ل

مسووؤو  عنووه  والفوو ر اجلوووه ي بووني مسووؤولي  اإلداري ومسووؤولي   ووريى موون العوويفملني يف ا ؤسسوو   أن  

العيفمل العيفدي مسؤو  عن إدارة عمله  تو  وايفسوني أو  كيف وص علوى تتملوريى أو اجنويفزى  أمويف اإلداري  هوو         

جنيفز اآلخو  ن أو تتملوريهم  ومون هنويف  توع كوتري مون ا سووولني اإلدار وني حتو   و وف            مسؤو  عن ا

صووعب  موون الضووري  النفسوو  والتلووا  ألنهووم مسوووولون عوون حتتيووا نتوويفئم ليسوو  منوةوو  بوو رادتهم أو   

  دراتهم هم  وإ يف ه  متعلت  بتدرات  ريهم وإرادة سواهم.

يي العويفملني  هويفمهم  و ن الودور األسيفسو  يف      وةيف يف أن جنيفح رؤسيفء األ سيفص  عتمد على مدى تنف

هيى احليفل  هو استخداص رؤسيفء األ سيفص  هيفراتهم التييفد   حيل أن التيويفدة النيفذ و  هو  التيويفدة التويفدرة      

على التعيفمل مع ا  ؤوسني بصسلوب خيلا  يهم روح التجيفوب والتتد   وافذهم علوى اإلبوداع والتريويري    

 (.2000 الف ح و اخل ينيو جبو ودي وثت  تيفم  )اخل يني

و   تتمل  النجيفح يف مد   يفت الرتبي  على اسوتخداص رئويا التسوم  هيفراتوه التييفد و   تو  بول        

 تعدى  ل  إىل عتد الورش الو تعمل على  و العويفملني مون م ؤوسويه مهنيويف حيول أن هويى التنميو         

  و يفعليو  عملوهم و ودرتهم    عملي  مستم ة تهدف إىل تنمي  وتعميا  دراتهم على خمتلوف ا سوتو يفت  

على ترخيص ا ركالت وحتليلهيف بيفستخداص األسلوب العلم  يف اختيف  الت ارات اإلدار    ضوال عون تنميو     

 وودراتهم علووى اإلدراش الروويفمل  نظموويفتهم وللبيووويفت ا ذتميفعيوو  والتتيف يوو  وا  تملوويفد   احملي وو          

 (.2000)األ ربي  

يف حمله حيل  عترب رئيا التسم الو كن األسيفسو  يف    و د كيفن هيا ا هتميفص ب ؤسيفء األ سيفص

العملي  اإلدار   ألنه  تود العمول اإلداري  و تعيفمول موع اإلدار وني وا وو فني مبيفشو ة   يوؤث  بتروكيله         

وبنيفئه العمل  والسلوك  وا ذتميفع   ويف ضووء  لو   ت وتم ا هتمويفص بوه مون حيول اإلعوداد العلمو           

 (.1985كني ا ستجدات العلمي  يف حتل التخملص )النعيم   وا هين واستم ار ت ورى ليوا
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وهيا النمو ا هين    تتمل  علوى رؤسويفء األ سويفص لوحودهم بول أن األولو و  يف هويا النموو ا هوين          

و ا هوين حيفذو   يفئمو     مو احليفذو  إىل الن  إنجيني أن تكون للمو فني العيفملني لدى رؤسويفء األ سويفص حيول    

جموعو  حموددة مون ا عويفرف وا هويفرات      مب  ميكون أن  عويم مودى حييفتوه      بيفستم ار  نظ ا  ن اإلنسيفن 

والكفيف يفت   ت   ضري  احليفذ  الداخلي  والتتدص ا ع يف اهليفئل اليي ميتيفز به العمل  احلويفل  هويا األمو     

 ت لني أن ايف ظ اإلنسيفن على مستوى متجدد مون ا علومويفت وا هويفرات وا ايفهويفت احلد تو  يف العمول.       

   ر ع أداء العيفملني وإنتيفذيتهم من خال  ت و   كفيف يفتهم جبيفنبيهيف ا ع يف والسلوكي .وبيفلتيفل

وتت لني عملي  النمو ا هين ذهدا كبريا وو تيف كيف ييف  ومسويفعدة مسوتم ة يف تعلوم أي سولوش     

ل حمل السلوش شبه التيفبو   ا وذوود عنود العويفملني وهويا بودورى  ت لوني        اأو  فذد د   عد  أو  ضي

 (.1995رؤسيفء أ سيفص متتدر ن   عملون على ترييري سلوش العيفمل و وى مهنييف )حسن  

إن ت ووور الرتبيوو  والتعلوويم يف ا ملكوو  األردنيوو  اهليفييوو  خملوصوويف  عتموود علووى موويف تتدمووه        

واللي ن  تدمون هيى اخلودميفت هوم العموود الفتو ي يف      ي  مد   يفت الرتبي  والتعليم من خدميفت تعليم

ا هنيو   التودرات  وتعتمد ذوودة هويى اخلودميفت علوى      هيى ا د   يفت ا متلني بيفلعيفملني يف هيى ا د   يفت 

ا وذودة لدى هؤ ء العيفملني حيل أنه   ميكن أن  تدص عيفملو ا د   يفت خدميفت لتيفز جبودة عيفلي  إ  

مهني  كبرية  و تم إكسيفب هؤ ء العويفملون هويى الكفيف ويفت مون خوال  النموو         درةون إ ا كيفنوا ميلك

 (.1985ا هين ومتيفبع  هيا النمو ا هين من  بل رؤسيفء األ سيفص )النعيم   

ونظ ا للريموض اليي  كتنف دور رؤسيفء األ سيفص يف مد   يفت الرتبي  والتعليم يف حتتيوا النموو   

 تد ذيفءت هيى الدراس  للتع ف على الودور الويي مييفرسوه رؤسويفء األ سويفص يف      ا هين لدى العيفملني لد هم  

مد   و أربد األوىل والتيفني  التعليمي  يف حتتيوا النموو ا هوين لودى العويفملني مون وذهو  نظو  العويفملني          

 أنفسهم. 

 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
   يفت الرتبي  والتعليم مون أذول   نظ ا لل يفذ  ا يفس  إىل حتتيا النمو ا هين لدى العيفملني يف مد

مواكب  الت ورات الرتبو   ا تسيفرع    و ن مسوؤولي  هويا النموو تتوع علوى عويفتا رؤسويفء األ سويفص وهوم           

تت دد مركل  الدراس  يف التع ف على  ا سوولون ا بيفش ون عن حتتيا النمو ا هين لدى العيفملني لد هم.

اربود    و ت بيو  يفملني مون وذهو  نظو هم )العويفملني( يف مود       دور رؤسيفء األ سيفص يف النمو ا هين لدى العو 

 :اآلتي وحتد دا   ن الدراس  تسعى لإلذيفب  عن األسول   األوىل والتيفني .

ميف دور رؤسيفء األ سيفص يف النمو ا هين لدى العيفملني مون وذهو  نظو هم يف مود   و ت بيو  اربود        .0

 األوىل والتيفني ؟

بني متوس يفت تتود  ات أ و اد عينو  الدراسو  علوى دور      هل توذد   ور  ات د ل  إحمليفئي   .9

مود   و ت بيو  اربود األوىل    رؤسيفء األ سيفص يف النمو ا هين لدى العويفملني مون وذهو  نظو هم يف     

 والتيفني  تعذى إىل متريري )اجلنا(؟
 

 هدف الدراسة:
مون وذهو    هد   هيى الدراس  التع ف على دور رؤسيفء األ سويفص يف النموو ا هوين لودى العويفملني      

نظوو هم يف موود   و ت بيوو  إربوود األوىل والتيفنيوو . كموويف هوود   إىل تسوولي  الضوووء علووى هوويا الوودور  وويف  

للنتيفئم الو سوتتمخ  عنهويف الدراسو  مون تو ريهويف  علومويفت  ود تسوهم يف حتسوني دور رؤسويفء األ سويفص            

  سيفهميفتهم يف النمو ا هين للعيفملني يف أ سيفمهم.
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 أهمية الدراسة:
ي  هيى الدراس  من أهمي  العملي  الرتبو   على كيف و  مسوتو يفتهيف وخيفصو  ا سوتوى     تنبع أهم

اإلداري حيل أن هيى الدراس  يف حدود علم البيفحل ه  األوىل من حيل ا ضمون علوى مسوتوى ا ملكو     

األردني  اهليفيي   من حيل أنهيف تسهم يف التع ف على الودور احلتيتو  الويي مييفرسوه رؤسويفء األ سويفص يف       

موود   و ت بيوو  اربوود األوىل والتيفنيوو  يف النمووو ا هووين لوودى العوويفملني لوود هم  كموويف أنهوويف تسووهم يف إع وويفء   

الف ص  للعيفملني يف هيفتني ا د   تني للتعبري عن ا ميفرسيفت احلتيتيو  الوو  تبعهويف رؤسويفء األ سويفص اويفى       

 سني عملهم )خم ذيفتهم(.ت و   كفيف يفتهم ومعيفر هم ومهيفراتهم األدائي  من أذل مسيفعدتهم على حت

كميف أنهيف ستفت  اجمليف  أميفص  و يف   ش   يه أن هيى الدراس  ستؤدي إىل ز يفدة  يفعدة الب وث الرتبو   

التوويفئمني وا سووؤولني علووى عموول ا وود   يفت للتعوو ف علووى العموول الوووا ع  ل ؤسوويفء األ سوويفص موون حيوول      

 اهتميفمهم بيفلنمو ا هين للعيفملني.

 

 :التعريفات اإلجرائية
الدرذ  الو  سجلهيف ا ستجيني على  ت ات ا داة الو تسوتخدمهيف هويى   : و تملد به يف هيى الدراس  الدور

 الدراس .

األشخيفص ا عينون رمسييف يف وزارة الرتبيو  والتعلويم  و عملوون يف مود   يفت الرتبيو       ": هم رؤسيفء األ سيفص

   و كوون مسوؤو  أميفمووه عون إدارة شووؤون    والتعلويم يف األردن. و و تب  رئوويا التسوم يف ا د   و  بيف وود    

" وعن حسن سري العمل يف  سمه  وعن تنفيي ا هيفص والواذبويفت ا وكلو  إليوه    التسم اليي  توىل رئيفسته 

 (.97  9117)وزارة الرتبي  والتعليم  

 ر وع كفويفءة العويفملني مون     تتضمن العد د من األنر   واألعميف  الو من شوصنهيف هو عملي  : النمو ا هين

 (.9112خال  التدر ني والتعليم يف شتى اجلوانني ا تعلت  بيفألداء الو يف  للعيفملني) عيف م  

 

 محددات الدراسة:
تتتمل  هيى الدراس  على مد   و ت بي  اربد األوىل والتيفني  والعيفملني بهميف  ت  للعويفص الدراسو  األو    

 ص.9112/9101من العيفص 

 

 األدب النظري والدراسات السابقة:
م تنيفو  مفهوص النمو ا هين وت و   الكفيف يفت اإلدار   للعيفملني يف مد   يفت الرتبي   ثم تنويفو  بعو    سيت

 الدراسيفت السيفبت  الو تنيفول  هيا اجمليف .

 

 النمو المهني للعاملين في التربية

إن حتتيووا الكفيف وو  ا هنيوو  لوودى العوويفملني يف أي مؤسسوو  هووو هوودف أسوويفس موون أهووداف إدارتهوويف  

 وويفإلدارة احلكيموو  تعموول علووى اختيوويفر  وي الكفوويفءة للعموول يف مؤسسوويفتهيف وحتوو ص علووى ت ووو   هوويى    

 الكفيف يفت واحمليف ظ  على مواكبتهيف للمستجدات من نيفحي  أخ ى.

والكفيف   ا هني : ه  الموعو  مون ا عويفرف وا فويفهيم وا هويفرات وا ايفهويفت الوو توذوه سولوش          

داء عملوه داخول التسوم وخيفرذوه مبسوتوى معوني مون الوتمكن  وميكون          ا هن  لدى العيفمل  وتسيفعدى يف أ

 (9112 ييفسهيف مبعيف ري خيفص  ُمتفا عليهيف )احل ب   
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وميكن احلد ل عن أربع  أنواع من الكفيف يفت ا هني  ه :الكفيف يفت ا ع  يو  وتروري إىل ا علومويفت    

التعلُّمو (. والكفيف ويفت    -لوه )التعليمو   وا هيفرات العتلي  الض ور   ألداء الف د )العيفمل( يف شتى اليف ت عم

الوذداني  وترري إىل استعدادات الف د )العيفمل( وميوله واايفهيفتوه و يموه ومعتتداتوه  وهويى الكفيف ويفت      

ُتري   ذوانني متعددة متل: حسيفسوي  الفو د )العيفمول( وثتتوه بنفسوه واايفهوه قوو ا هنو . والكفيف ويفت          

ظه هوويف الفوو د )العيفموول( وتتضوومن ا هوويفرات الوونفا ح كيوو    األدائيوو  وترووري إىل كفوويفءات األداء الووو  ُ 

اخل( وأداء هوويى ا هوويفرات  عتموود علووى موويف حمل ووله الفوو د     …)كتو يووف وسوويفئل وتكنولوذيوويف التعلوويم  

الكفيف يفت اإلنتيفذي  والوو تروري إىل أثو  أداء الفو د )العيفمول(       وأخريا )العيفمل( سيفبتيًف من كفيف يفت مع  ي .

 يدان )ا هن (.للكفيفءات السيفبت  يف ا 

و تم التمكن من الكفيف يفت السيفبت  بتدر ني العيفمل على أدائهيف بيفسوتخداص بو امم ُتعو ف الوربامم     

 (.9101)السيد   Competency – Based Educationالتعليمي  التيفئم  على الكفيف يفت 

وص  والو هنيفل  حيفذ  للنمو ا هين بيفستم ار  نظ ا لتسيفرع ا ع    و وهيف ا ستم   وميف بعد  و

اعل أم  تكيف الف د معهيف ض ور يف ومل يف  حتى تكون ا خ ذويفت ذيودة. وتوربز هويى احليفذو  يف حتول       

الرتبي  والتعليم  نظ ا لكون اإلنسيفن حمور هيى العملي   وتت لني عملي  النمو ا هين ذهدا كبريا وو تيف 

ف أو اول حمول السولوش    كيف ييف  ومسيفعدة مستم ة يف تعلوم أي سولوش تعليمو  ذد ود   عود  أو  ضوي      

متتدر ن   عملوون علوى تريويري     إدار نيالتعليم  شبه التيفب  ا وذود عند العيفملني  وهيا بدورى  ت لني 

سلوش العيفمل و وى مهنيويف  عتورب اهلودف مون النموو ا هوين للعيفمول هوو مسويفعدة العويفملني علوى مواذهو              

ضيف   إىل الموع  مركالت شخملوي   مركالتهم  حيل  واذه العيفملني صعوبيفت ومركالت مهني   بيفإل

 (1995)عيف م  

و يف كيفن النمو ا هين مسؤو  عن تو ري أ ضل الظو وف الوو  سوت يع مون خالهلويف العويفملني أن       

 علموا وهم  رع ون بويفألمن   ويفن مسوؤولي  دراسو  مروكالت العويفملني الملوعوبيفت الوو  واذهونهويف مون           

م   يخ   لدراس  هويى ا روكالت  والتعو ف إىل أسوبيفبهيف      ا سؤولييفت اهليفم  الو  ض لع بهيف رئيا التس

وحتليلهيف  متعيفونيف مع العيفملني للب ل عون حلوو  منيفسوب  هلويف.  و ئيا التسوم  بودأ بيفلعمول مون حيول           

 تف العيفملني و بودأ موع حيفذويفتهم ا رورتك  والف د و   حيول   ميكون النظو  إلويهم كمويف لوو كويفنوا             

عيفمل إىل مع    ة  ت  التعيفمل مع ا  اذعني  بينميف اتيفج أخو    رع ون بنفا احليفذيفت  تد اتيفج ال

إىل إدارة الو    ليل   يفن التع ف إىل العيفملني شو ط هويفص لبنويفء ب نويفمم النموو ا هوين  و   سوت يع مون         

 توص بعملي  النمو ا هين أن  عمول علوى حتسوني األداء دون أن  عو ف العويفملني  ومع  و  العويفملني تعوين         

التهم العلمي  وخرباتهم والظ وف الو  عملون بهيف  واايفهيفتهم ا هني  والرخملي   ليا   بد مع    مؤه

ان  كون مع رئيا التسم سوجل ت اكمو  خويفص  سوجل  يوه ا علومويفت الوا يو  عون موؤهالت العيفمول           

 وا وف  وخرباته الرتبو    وب امم إعدادى واايفهيفته الرتبو    يف  سيفعد رئيا التسم كوتريا يف حتليول ا  

 (.1999) يملل   التعليمي  واألسيفليني الو  ستخدمهيف العيفمل

بو امم للتودر ني أثنويفء خدمو       خت ي وه لتنفيوي    تضمن اهتمويفص رئويا التسوم بنموو العيفمول     

العيفملني اجلدد والتدامى على السواء  حيل  بدأ عمل رئيا التسم موع العيفمول اجلد ود بتتود م صوورة      

كري اليي  سري اجملتمع احملل  و ل  حتى  ست يع العيفمول التعيفمول   واض   له عن مهنته وعن    التف

 (.9101والتفيفعل بنجيفح مع اآلخ  ن من حوله )عيد  

ولضميفن مسيف  ة اإلدارة لت ورات اجملتمع ا ختلف   وحتتيا أهدا هيف   ال بد مون ضو ورة إتبويفع    

ا وذوود ن يف مسوتو يفت    ال ؤسويفء كيف و   الوسيفئل واألسيفليني العلميو  يف اختيويفر التويفدة اإلدار وني ا موتلني ب     

اإلدارة العليوويف والوسوو ى والوودنييف  مووع م اعوويفة إعوودادهم وتوودر بهم علووى ا هوويفرات التييفد وو   بوول التعوويني   

وبعدى  وتروجيع إذو اء الب ووث العلميو  والدراسويفت ا يدانيو  يف اإلدارةم لتسوهم يف ت وو  هم و ووهم          

ر   الو مييفرسوهيف هوؤ ء التويفدة الرتبوو ني توصثري كوبري يف  يفعليو         ا هين واإلداري حيل أن للمميفرسيفت اإلدا
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أداء ا  ؤوسني واجنيفزهم للمهيفص ا وكل  إليهم وان كفيف   رئيا التسم و يفعلي  اجلهويفز اإلداري العيفمول   

 (.0221معه  تعترب بعدا هيفميف يف ت و   التخ ي  للمؤسس  العيفمل بهيف )كنعيفن  

التمعوويفت مؤسسووي    وو تب  إنسوويفنهيف بعوودد موون التنظيموويفت   يفبصنهووالتمعوويفت اليوووص   نظوو  إىل

وا ؤسسيفت ا تنوع   الو ت  د اجملتمع بيفلكوادر العلمي  والفني  ا ختمل  الو اتيفج إليهيف  ومن هنيف توربز  

 أهمي  دور رؤسيفء األ سيفص يف مد   يفت الرتبي  والتعليم يف حتتيا النمو ا هين للعيفملني  يهيف.

ع    العلمي  والتتني   و وهيف ا تذا د  والتريري السو  ع يف مسوتوى ا هويفرة ألداء    وبفعل انتريفر ا 

األعميف  ا ختلف    ت لني األم  توا   التوى البر    ا ؤهل  ألداء هيى األعميف  بيف ستوى ا  لوب  وحتى 

بود مون ت وو      تؤدي ا ؤسسيفت ا هيفص ا نوة  بهيف بكفيف و  و يفعليو  تنسوجم ومت لبويفت العملو .  يفنوه         

 مهيفرات العيفملني  يهيف وتنميتهيف.

ليا  يفإلجنيفز الكفوء لألهداف وا هيفص يف األ سيفص ا ختلف     تب  ارتبيفةويف كوبريا بفيفعليو  رئويا     

التسم يف ا د     يف  يفرسته اإلدار    ومبودى امتالكوه مون كفيف ويفت مهنيو  وإدار و    ن اكتسويفبه        

 (.9111 )وزارة الرتبي  والتعليم  الت و   اإلداريهليى الكفيف يفت ركن أسيفس  من أركيفن 

 

 الدراسات السابقة: 
مل تعت  البيفحت  على دراسيفت سيفبت  حو  النموو ا هوين للعويفملني يف مود   يفت الرتبيو  والتعلويم       

بملووورة خيفصوو   ولكنهوويف وصوول  إىل العد وود موون الدراسوويفت الووو تنيفولوو  النمووو ا هووين لفووويفت أخوو ى موون   

من األ دص اىل األحدث و ود مت     يفع الرتبي  والتعليم. وسيتم تنيفوهليف حسني تسلسلهيف الذمينللعيفملني يف 

 .تتسيمهيف إىل ع بي  وأذنبي 

يف ا ودارس األردنيو  لت تيوا     اإلدار و  ( دراس  بعنوان ا ميفرسويفت  0222 تد أذ ى حواشني )

كوميو  يف حميف ظو  اربود. تكونو      أذ  و  الدراسو  علوى ا ودارس ا بتدائيو  احل     و النمو ا هين للمعلموني  

( مد  ا. و د استعيفن البيفحول بعودد مون ا تخململوني يف اإلدارة     29و)  معلميف (931عين  الدراس  من )

الرتبو   ا درسي  وةور  يفئم  بيف ميفرسيفت اإلدار   الو ميكن أن  توص بهويف مود   ا درسو  لت تيوا النموو      

هوويى الدراسوو  أن حيفذوو  ا علمووني    أشوويفرت نتوويفئم  و .إدار وو (  يفرسوو  11ا هووين للمعلمووني وعووددهيف )  

  للمميفرسيفت اإلدار   الو تسيفعد على  وهم ا هين عيفلي  نسبييف من وذه  نظ  ا علمني ونظو  ا ود   ن  

بوني  اخوتالف   وذوود النتويفئم  كميف بينو   كيفن مدى توا   هيى ا ميفرسويفت هلوم منخفضويف نسوبييف.     يفبينم

ا ميفرسويفت اإلدار و  حسوني حيفذو  ا علموني هلويف  حيول أبودى ا علموون          ن يف ت تيني بع    وا د  نيا علم

حيفذ  عيفلي   سيفعدتهم يف اليف  الكتيفب ا درس  وا نهيفج  يف حني اعتتد ا د   ن أن حيفذ  ا علمني هلويا  

اجمليف  منخفض  نسبييف  كميف رأى ا د  ون أن حيفذ  ا علمني لت سني أدائهم داخل الملف عيفلي  نسوبييف   

 أ ه  ا علمني حيفذ  منخفض   سيفعدتهم يف هيا اجمليف . يف حني

( هد   إىل التع ف على دور ا ر ف الرتبوي يف النموو  0220) حسنأذ اهيف  ويف دراس  أخ ى

وعال ته مبتريريات اجلنا واخلربة وا ؤهل العلمو  و   ا هين للمعلمني يف مدارس وكيفل  الريوث يف األردن 

( 414) .تكونو  عينو  الدراسو  مون    ألسيفسي  يف وكيفلو  الريووث يف األردن  أذ    الدراس  على ا دارس ا

(  تو ة. وبينو  نتويفئم الدراسو  أن الويف ت دور      11و د تكون  اسوتبيفن  الدراسو  مون )    ومعلم . يفمعلم

: كيفنو  ا ر ف الرتبوي يف حتسني النموو ا هوين للمعلموني م تبو  تنيفزليويف حسوني رأي ا علموني وا علمويفت         

الكتيفب ا درسو  وا نهويفج  والتتوو م    و األسيفليني وة ر التدر ا و التخ ي  للتدر ا و   ا نتميفء للمهن

 .وا ختبيفرات  والتتنييفت اإلش ا ي   والوسيفئل التعليمي  يف التدر ا
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( بدراس  بعنوان  يفرسيفت التيويفدة الفعيفلو  للمودراء. و ود تكونو       Brager, 1992 يفص ب اذ  )و

( مون أتبويفعهم   492يفمويف  عملوون يف إدارات ا سوتوى ا توسو  والعويفل  و)     ( مود  ا ع 93عين  الدراس  مون ) 

وبعوود حتليوول البييفنوويفت توصوول  إىل النتوويفئم التيفليوو :   والعوويفملني معهووم إلجيوويفد عال وو  ارتبيفةيووه بيوونهم. 

(  يفرسو   نيو  وإدار و  بيفلسولوش الوو يف  ا مويفرس  ييفد ويف مرتكوذة         46(  يفرسو  مون )  42ارتب   )

أل وو اد وا هتموويفص بوويفآلخ  ن وا روويفرك  يف اختوويف  التوو ارات والتتيوويم الوودوري     حووو  ت ووو   مواهووني ا 

للمو فني  وتوصل  الدراسو  إىل أن التيويفدة الفعيفلو  لتول مبودى  ودرتهيف علوى التووازن بوني ا ميفرسويفت           

 ا ستتل  وا ميفرسيفت التيفبع  لنتيفذيفت األهداف ا ذمع حتتيتهيف.

هد   للتعو ف إىل أسوبيفب اإلحبويفط الويي  ملويني       ( بدراس Sandel, 1992 يفص سيفند  )كميف 

ا علمني وأث  عملي  النمو ا هين للمعلموني كجيفنوني مون ذوانوني عمول ا رو ف الرتبووي يف معيفجلو  هويا          

)البريتوويف( الكند وو  وتصلفوو  العينوو  الووو مت   اإلحبوويفط. و وود أذ اهوويف علووى ا وودارس ا بتدائيوو  يف من توو   

أمويف أداة الدراسو   كيفنو  ا سوتبيفن .      علمويف يف ا ودارس ا بتدائيو .   ( م42اختييفرهيف ب   ت  عروائي  من )

وأشيفرت نتيفئم هيى الدراس  إىل دور ا ر ف الرتبوي يف حتسني النمو ا هوين للمعلموني وختفيوف اإلحبويفط     

 لد هم وتعذ ذ انتميفء ا علمني  هنتهم.

  لتوويفدة الكروويف    ( دراسوو  كوويفن عنوانهوويف الكفيف وويفت ا هنيوو  الضوو ور    0221و وود ص اللبوودي ) 

و يفئدات ا  شودات يف مودارس مد   و  عمويفن األوىل. تكونو  عينو  الدراسو  مون  يوع  ويفدة و يفئودات            

(  يفئودة.  30 يفئود و)  (16( مونهم ) 093الف ر الكرفي  واإلرشيفد   يف مد     عميفن األوىل وعددهم )

وأشيفرت نتيفئم هيى الدراسو    (  ت ة على مخس  اليف ت11أميف أداة الدراس   كيفن  استبيفن  مكون  من )

 وذود هيى الكفيف يفت ا هني  بركل كبري لدى  يفدة الكريف   وا  شدات.

( بعنوووان احتييفذوويفت الت ووو   ا هووين واإلداري 0221ويف دراسوو  أخوو ى أذ اهوويف روود وعموو  )

 ل ؤسيفء األ سيفص األكيفدميي  يف اجليفمعيفت األردني  احلكوميو   تكونو  عينو  الدراسو  مون  يوع رؤسويفء       

%( مون هوؤ ء ال ؤسويفء    42.7األ سيفص األكيفدمييو  يف اجليفمعويفت احلكوميو . وبينو  نتويفئم الدراسو  أن )      

%( 44.2%( مونهم  فتتو ون إىل خوربة سويفبت   وأن نسوب  )      ,36.0 )وأن قوو   نتملهم اإلعداد الوالزص  

تضوون و تويف يف   منهم  ت  لد هم خربة إدار   ضويل  ذدا   تتجيفوز السنتني. وبي ن الب ل أ ضويف أنهوم    

 التدر ا أكت  من الو   اليي  تضونه يف إدارة األ سيفص.

( يف دراسته الو ذيفءت بهدف إعداد معلم  التعلويم ا هوين  ويف بعود     Walker, 2000وأشيفر ولك  )

( مون  %40ا  حل  التيفنو   يف الربتيف يف كندا. ومت اختييفر عين  الدراس  ب   ت  عروائي  مبويف نسوبته )  

يم ا هين. و د اتبع  الدراس  أسلوب ا ستتمليفء النوع  كصداة هليى الدراس . و ود أ هو ت   معلم  التعل

نتيفئم الدراس  وذود توذه حتيت  من ِ بل الرتبو ني وا سؤولني احلكوميني العويفملني يف التعلويم ا هوين    

 يم ا هين أنفسهم.يف إعداد معلم  التعليم ا هين  يف بعد ا  حل  التيفنو   من وذه  نظ  معلم  التعل

( بو ذ اء دراسو  بعنووان إذو اءات التخ وي  والودور التيويفدي للمود   يف         Duncan, 2000و ويفص دنكويفن )  

موودارس الت ووو   ا هووين  وكوويفن هوودف هوويى الدراسوو  حتد وود ةبيعوو  وموودى الووتريريات الربنيفاليوو            

على ا دارس احلكومي  يف و    أند يفنيف بيفلو  يفت ا ت دة األم  كيو .     د ةبت  الدراسو والتخ ي ي  

وتكونوو  عينوو  الدراسوو  موون موودراء ا وودارس بو  وو  أنوود يفنيف والووي ن مت اختيوويفرهم ب   توو  عروووائي .  

وكيفن  األداة ال ئيسي  يف هيى الدراس  ا تيفبل  الرخملي  مع مدراء ا ودارس. ومون أبو ز نتويفئم الدراسو       

 و  قو سييفس  الت و   ا هين كيفن له تصثريات اجييفبي  أكت  على ا دارس احلض    وأن  لسف  أن الت

الت و   ا هين تستلذص أسلوب  ييفدة تعيفوني  من ذيفنني ا د    أميف ا دراء  ري ال ا بني يف هيا الدور   نهم 

 من احملتمل أن  نس بوا من اإلدارة.

يف مود   يفت الرتبيو     اإلدار و  نووان تتوو م أداء التيويفدات    ( بدراسو  بع 9110 يميف  يفص العوائود ) 

والتعليم يف سل ن  عميفن يف ضوء ا هميفت ا وكل  هلم كمويف  و اى العويفملون يف تلو  ا ود   يفت. وتكونو        
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و د  يفص من تملوميم   (.031عين  الدراس  من  يع مد  ي األ سيفص يف سل ن  عميفن والبيفلغ عددهم )

موزع  على أربعو  الويف ت. و ود أ هو ت هويى نتويفئم الدراسو  أن درذو           (  ت ة21استبيفن  تضمن  )

 يفرس  التييفدات اإلدار   )مد  ي العموص( يف مد   يفت الرتبي  والتعليم يف سل ن  عميفن للمهيفص ا وكل  

هلم من وذه  نظ  أ  اد العين  متوس    وكويفن ت تيوني الويف ت الدراسو  بد لو  متوسو يفتهيف: الويف         

يفني  أو     ليه اليف  ا هيفص اإلدار     ثم اليف  ا هيفص التملور   اليهني  وذيفء اليف  ا هيفص الفنيو   ا هيفص اإلنس

 يف ا  تب  األخرية. 

( يف دراسووتهيف الووو هوود   إىل التعوو ف علووى دور ا روو ف الرتبوووي يف 9110) أرشوويداتوأشوويفرت 

وذه  نظ هم وعال ته مبتريريات اجلونا   حتسني النمو ا هين  علم  الرتبي  ا هني  يف حميف ظ  اربد من

( 723وا ؤهل العلم  واخلربة. وتكون  عين  الدراس  من  يع أ  اد التمع الدراس  البويفلغ عوددهم )  

أميف أداة الدراسو   تود مت إعوداد     معلميف ومعلم  موزعني على مد   يفت الرتبي  والتعليم يف حميف ظ  اربد.

ر ف الرتبوي لدورى يف حتسني النمو ا هين  علم  الرتبي  ا هني  استبيفن  للمعلمني حتدد مدى  يفرس  ا 

واشتمل  أداة الدراس  على مثيفني  الويف ت. و ود توصول  الدراسو  إىل أن ا توسو  احلسويفب  مون وذهو          

نظ  ا علمني حو  دور ا ر ف الرتبوي يف حتسني النمو ا هين  علم  الرتبي  ا هني  يف حميف ظ  اربد علوى  

  .(7.32ة الدراس  ككل )أدا

( يف دراسووته الووو كوويفن عنوانهوويف دور موود  ي ا وودارس التيفنو وو     9119و وود بووي ن منيفصوو ة ) 

عينو  ةبتيو  عرووائي  وتكونو       حيل مت اختييفر: احلكومي  اايفى  و ا علمني مهنييف يف حميف ظ  اربد

( 62 )حميف ظو  اربود بوا وع   ( مد  ا ومد  ة من مد   يفت الرتبي  والتعلويم يف  090عين  الدراس  من )

وبريو ض  وع البييفنويفت ا تعلتو  مبجتموع الدراسو  و ود مت اسوتخداص ا سوتبيفن            ( مود  ة. 19مد  ا و)

و ود أ هو ت هويى     (  تو ة موزعو  علوى مخسو  اليف ت    74كصداة للدراس  واشتمل  ا ستبيفن  علوى ) 

ني واض  وملمووس مون خوال  الويف ت     الدراس  نتيفئم الدراس  أن أث  مد   ا درس  يف النمو ا هين للمعلم

الدراس   كميف توصل  الدراس  إىل عدص وذود   ور  ات د ل  إحمليفئي  يف دور مد   ا درس  يف النموو  

 ا هين تعذى للجنا وا ؤهل العلم .

( يف دراسوته الوو كويفن هود هيف حتد ود الكفيف ويفت ا هنيو  لودى رؤسويفء          9114وأشيفر ال شويدي ) 

وتكونو  عينو  الدراسو  مون  يوع رؤسويفء األ سويفص األكيفدمييو  يف ذيفمعو             و . األ سيفص يف ذيفمع  الكو

(  ت ة     سوت  الويف ت   66و د مت استخداص استبيفن  مكون  من ) (.011الكو   والبيفلغ عددهم )

إن تتوود  ات أ وو اد عينوو   وتوصوول  هوويى الدراسوو  إىل النتوويفئم التيفليوو :  موون ضوومنهيف الوويف  النمووو ا هووين. 

حتد د الكفيف يفت ا هني  لدى رؤسيفء األ سيفص األكيفدميي  يف ذيفمع  الكو   كيفن  بدرذ  الدراس  حو  

 .كفيف يفت التخ ي   وإدارة األ  اد  وا تيفبع  والتتو م  والنمو ا هين كبرية للمجيف ت التيفلي :

( دراسوو  هوود   إىل بنوويفء ب نوويفمم توودر ل لتنميوو  الكفيف وويفت  9111بينموويف أذوو ى العجلووون  )

درب  مؤسس  التودر ني ا هوين يف األردن يف ضووء اموتالكهم هلويف وبيويفن أهميتوه الت بيتيو  مون          ا هني   

( مدربيف من العيفملني يف مؤسس  التدر ني 22وذه  نظ   وي ا ختمليفص. وتكون  عين  الدراس  من )

يف ت. (  تو ة موزعو  علوى مثيفنيو  الو     62أميف أداة الدراس   تد  يفص مت بنيفء اسوتبيفن  مكونو  مون )    ا هين 

وبعد إذ اء الت ليل اإلحمليفئ  أ ه ت الدراس  نتيفئم منهيف أن درذو  اموتالش ا ودربني للكفيف ويفت ا هنيو       

 د ذيفءت بدرذ  عيفلي   عظم اجمليف ت  وأ ه ت النتويفئم   و ويف  ات د لو  إحملويفئي  يف درذو  اموتالش       

كويفلور وس متيفرنو  موع رلو      الكفيف يفت ا هني  تعذى  تريري ا ؤهل األكويفدمي  ولملويفمح رلو  مؤهول الب    

مؤهل كلي  اجملتمع والتيفنو   وأن هنيفش   و يف  ات د ل  إحمليفئي  يف درذ  اموتالش الكفيف ويفت ا هنيو     

 تعذى  تريري اخلربة ولمليفمح اخلربة التملرية.
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( يف دراسوته الوو كيفنو  بعنووان الكفيف ويفت ا هنيو  لودى أعضويفء هيوو           9116وأشيفر    ويفن ) 

اختييفر  متو اليمني . و د أذ    الدراس  على ذيفمعو )تعذ واحُلد دة( يف اليمن  التدر ا يف اجليفمعيفت

( عضوا من كلتيف اجلويفمعتني  أمويف أداة الدراسو     964عين  ةبتي  ميس ة وتكون  عين  الدراس  من )

( كفيف و  موزعو  علوى مخسو  الويف ت مون ضومنهيف        31 كيفن  استبيفن  مت ت و  هويف واشوتمل  علوى )   

إن درذ  الكفيف يفت ا هنيو  لودى أعضويفء هيوو       و د أسف ت الدراس  عن النتيفئم التيفلي : هيناليف  النمو ا 

التدر ا يف اجليفمعيفت اليمني  كيفنو  عيفليو  علوى معظوم  تو ات ا سوتبيفن   واليف تهويف بملوورة عيفمو            

 (.4( من )9.32حيل بلغ ا توس  احلسيفب  العيفص )

حتد د دور ا رو ف الرتبووي يف حتسوني النموو      ( يف دراسته الو هد   إىل9116وأشيفر التذر )

كموويف هوود   إىل التعوو ف علووى موودى  يفرسوو   ا هووين  علموو  الملووفوف التالثوو  األوىل يف حميف ظوو  اربوود 

ا ر ف الرتبوي لودورى يف حتسوني النموو ا هوين  علمو  الملوفوف السويفبت  تبعويف للجونا واخلوربة وا ؤهول            

( مرو  يف ومعلمويف   976ر عين  ةبتي  عروائي  تكونو  مون )  حيل مت اختييف بيفلنسب  للمعلم وا ر ف.

( معلمويف ومعلمو . ولت تيوا هودف الدراسو  مت تملوميم اسوتبيفن         912( مرو  يف و) 03ومعلم  مونهم ) 

(  تو ة توزعو  علوى سوت  الويف ت مون ضومنهيف النموو ا هوين واألكويفدمي . وتوصول             12تكون  مون ) 

 ت أ و اد العينو  مون حيول األهميو  جملويف ت الدراسو :       كويفن ت تيوني تتود  ا    الدراس  إىل النتيفئم التيفلي :

اليف  التفيفعل الملف   واليف  إدارة الملوف وحفوظ النظويفص  والويف  التتوو م  والويف  التخ وي   والويف          

وذوود  وو ور  ات د لوو  إحملوويفئي  عنوود  يووع    األسوويفليني الدراسووي   والوويف  النمووو ا هووين واألكوويفدمي  

 تريري الو يف  و ل  لمليفمح ا ر  ني.اليف ت الدراس  واألداة الكلي  تعذى  

موون خووال  اسووتع اض الدراسوويفت السوويفبت  الع بيوو  واألذنبيوو  علووى الوو  م موون  لتهوويف تالحووظ   

البيفحت  أنهيف يف معظمهيف تنيفول  النمو ا هوين والكفيف ويفت ا هنيو  للمعلموني او  وويفت أخو ى مون العويفملني يف         

لكون ويف حودود     اء بعضوهيف علوى بعو  ا ود   يفت     الت يفع الرتبوي متل رؤسيفء األ سويفص يف اجليفمعويفت وإذو   

علم البيفحت      وذد دراس  تت دث عن دور رؤسيفء األ سيفص يف النمو ا هين للعيفملني من وذه  نظو هم  

ليل  تصت  هيى الدراس  الو بعنوان دور رؤسيفء األ سيفص يف النمو ا هين للعيفملني مون  و يف مد   يفت الرتبي  

 مد   يفت الرتبي  اربد األوىل والتيفني   من أذل سد هيا النتص يف هيى الدراسيفت.وذه  نظ هم يف 

 

 الطريقة واإلجراءات
مت اسووتخداص ا وونهم الوصووف  يف هوويى الدراسوو  حيوول مت  ووع البييفنوويفت عوون الظوويفه ة  ثووم مت    

 .استخداص اإلحمليفء الوصف  والت ليل  يف وصف الظيفه ة

 

 مجتمع الدراسة:
موون  يووع العوويفملني يف موود   و اربوود األوىل والتيفنيوو  يف حميف ظوو  اربوود  تووصلف التمووع الدراسوو 

 (.11( وعدد ا و فيفت )011( مو فيف حيل بلغ عدد ا و فني اليكور )061والبيفلغ عددهم )

 

 عينة الدراسة:
( عيفمال مون العويفملني يف مود   يفت اربود األوىل والتيفنيو  و ود مت       29تكون  عين  الدراس  من )

(  وض  توزع أ  اد عين  الدراس  حسوني  1العين  بيفل   ت  ال بتي  العروائي . واجلدو  ر م )اختييفر 

 اجلنا.
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 (1ذدو  )

 توزع أ  اد عين  الدراس  حسني متريري اجلنا

 عين  الدراس  التمع الدراس  ا تريري

 % العدد الفو  % العدد الفو 

 %61 61  ك  %61 011  ك  اجلنا
 %71 79 أنتى %71 11 أنتى

 %011 29 و %011 061 و اجملموع

 
 أداة الدراسة:

استخدم  البيفحت  يف هيى الدراس  أداة حبل رئيسي   حو  دور رؤسويفء األ سويفص يف النموو ا هوين     

حيول  يفمو  البيفحتو  ببنويفء      لدى العويفملني مون وذهو  نظو هم يف مد   و  ت بيو  إربود األوىل والتيفنيو .        

  األدبييفت النظ    ا تعلت  مبوضوع النمو ا هوين  حيول تكونو  ا سوتبيفن    ا ستبيفن  اعتميفدا على دراس  

(  تو ة  وأع وو  لكول  توو ة مون  توو ات ا سوتبيفن  وزنويف موودرذيف و وا سوولم ليكو ت اخلميفسوو         73مون ) 

لتتد   درذ  ا وا ت  على مضمون الفت ة )بدرذ  كبرية ذودا  بدرذو  كوبرية  بدرذو  متوسو         

(  و  و  هويى الفتو ات    1 2 3 4 5ذودا(  وتتمتول ر ميويف علوى الرتتيوني )     بدرذ   ليل   بدرذو   ليلو    

 أربع  اليف ت من اليف ت النمو ا هين للعيفملني يف مد   يفت الرتبي  يف حميف ظ  اربد. 

 

 صدق األداة 
( من األسيفتية احملكموني مون  وي اخلوربة    01للتصكد من صدر أداة الدراس   مت ع ضهيف على )

و  التدر ا يف ذيفمع  الريموش واجليفمع  األردني   ومن مد  ي ورؤسويفء األ سويفص   والكفيف   من أعضيفء هي

يف مود   يفت الرتبيو  والتعلويم يف حميف ظو  اربود. وكويفن الريوو ض مون  لو  احلكوم علوى درذو  منيفسووب             

الملييف   اللريو    ومدى انتميفء الفت ة للمجيف  ومدى صدر  ييفسهيف للمجيف  الويي تنتمو  إليوه  ومون ثوم      

ت الو أ ع عليهيف احملكمون  وبنيفء على مالحظيفت السيفدة احملكمني مت تعد ل صييف   بعو   أخي الفت ا

الفت ات من حيل البنويفء واللريو   كمويف نتلو  بعو  الفتو ات إىل الويف ت أخو ى حبيول أصوب  المووع            

 (  ت ة.46(  ت ة بد  من )73الفت ات )

 

 ثبات األداة:
( من العيفملني يف مد     ت بي  ا فو ر األوىل  91) للتصكد من ثبيفت األداة مت توز ع األداة على

ألفيف" و د كيفن  معيفمول   -ثم مت حسيفب معيفمل ا تسيفر الداخل  من خال  استخداص معيفدل  "ك ونبيفخ 

( لألداة كيفمل   كميف مت إعيفدة توز ع األداة على نفا اجملموعو   %21 )التبيفت بيفستخداص هيى ال   ت 

ى الت بيووا األو   ومت حسوويفب معيفموول ا رتبوويفط بريسووون بووني    عوويفمال( بعوود موو ور أسووبوعني علوو   91)

 (  بني معيفمالت التبيفت للمجيف ت األربع  ألداة الدراس .2الت بيتني واجلدو  ر م )

  



 سناء بطاينة.....النمو المهني للعاملين اإلدارية في دور رؤساء األقسام    32

 

 (9ذدو  )
 معيفمالت التبيفت للمجيف ت واألداة ككل

 معيفمل ك ونبيفخ ألفيف معيفمل ارتبيفط بريسون اجمليف  ر م اجمليف 

 1.21 1.22 الوذدان  1
 1.21 1.27 اإلداري 2
 1.22 1.26 الكفيف يفت 3
 1.20 1.20 ا ع يف 4

 1.21 1.23 معيفمل التبيفت الكل  لألداة
 

 متغيرات الدراسة:
 .) ك   أنتى( ا تريريات ا ستتل  ترمل: اجلنا وله  وتيفن: أ.

 .أل سيفص يف النمو ا هين العيفملنيب. ا تريري التيفبع: دور رؤسيفء ا

 
 الدراسة:إجراءات 

مت توز ع ا ستبيفن  بعد التصكد مون صودر األداة وثبيفتهويف  وحتد ود عينو  الدراسو  حيول بلوغ         

( موون العوويفملني يف موود   و اربوود األوىل والتيفنيوو  موووزعني علووى كيف وو  األ سوويفص اإلدار وو      29عووددهيف )

ذيفعهيف بعود  والفني . وتول  البيفحت  توز ع ا ستبيفنيفت على كول  و د مون أ و اد عينو  الدراسو   واسورت       

 إبداء كل مو ف رأ ه يف كل  ت ة من  ت ات الدراس .

 

 المعالجة اإلحصائية:
ميف دور رؤسيفء األ سيفص يف النمو ا هين لدى العيفملني من وذه  نظ هم  لإلذيفب  عن السؤا  األو :

ولإلذيفبو  عون   إربد األوىل والتيفني ؟ مت استخداص ا توس يفت احلسيفبي  وا ق ا يفت ا عييفر     يف مد   و

( يف استجيفبيفت أ و اد  α =0,05هل توذد   ور  ات د ل  إحمليفئي  عند مستوى الد ل  ) السؤا  التيفن :

العينوو  علووى أداة الدراسوو  تعووذى إىل مووتريري اجلوونا؟ مت اسووتخداص ا توسوو يفت احلسوويفبي  وا ق ا وويفت      

درذ  مسيفهم  رؤسيفء لت د د  اآلت  د اعتمدت البيفحت  التملنيف و ا عييفر   وحتليل التبيف ن األحيفدي.

 األ سيفص يف النمو ا هين للعيفملني 

 تتيفبل بدرذ  ) ليل  ذدا( 1.80أ ل من  – 1من  -

 تتيفبل بدرذ  ) ليل ( 2.6أ ل من  – 1.8من  -

 تتيفبل بدرذ  )متوس  ( 3.5أ ل من  – 2.6من  -

 كبرية(تتيفبل بدرذ  ) 4.2أ ل من  – 3.5من  -

 ل بدرذ  )كبرية ذدا( صكت  تتيفب 4.2من  -
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 نتائج الدراسة ومناقشتها
 تهيف.سلسل أسولت تنيفو  هيا اجلذء من الدراس  ع ضيًف للنتيفئم الو توصل  إليهيف  و د مت ع ضهيف و تيف ل

نتيفئم السؤا  األو : " ميف دور رؤسيفء األ سيفص يف النمو ا هين لدى العيفملني من وذه  نظ هم يف مد   و 

 والتيفني ؟ت بي  اربد األوىل 

لإلذيفب  عن هيا السؤا  مت استخ اج ا توس يفت احلسيفبي  وا ق ا يفت ا عييفر   لتتد  ات 

( 7أ  اد عين  الدراس  على كل اليف  من اليف ت أداة الدراس  األربع وعلى األداة ككل  واجلدو  )
  بني  ل .

 

 (7دو  )ذ
اد العين  على اليف ت أداة الدراس  واألداة ا توس يفت احلسيفبي  وا ق ا يفت ا عييفر   لتتد  ات أ  

 ككل م تب  تنيفزلييًف حسني ا توس يفت احلسيفبي 

 الدرذ  ا ق اف ا عييفري ا توس  احلسيفب  اجمليف 

 متوس   1.07 3.34 النمو الوذدان  
 متوس   1.17 3.19 النمو اإلداري 

 متوس   1.13 3.16 الكفيف يفت
 متوس   1.10 3.08 ا ع يف

3.19 
 

( وبدرذ  متوس    3.34 -3.08( أن ا توس يفت احلسيفبي  ت اوح  بني )7 وض  اجلدو  )

( وبدرذ  متوس    ثم 7.74إ  تبني أن اجمليف  )الوذدان ( ذيفء يف ا  تب  األوىل مبتوس  حسيفب  )

يف  )ا ع يف( ( وبدرذ  متوس    أميف اجمل7.02تالى اجمليف  )اإلداري( يف ا  تب  التيفني  مبتوس  حسيفب  )

( وبدرذ  متوس  . أميف ا توس  7.12 تد ذيفء يف ا  تب  ال ابع  واألخرية مبتوس  حسيفب  )

( وبدرذ  متوس  . 7.02احلسيفب  لتتد  ات أ  اد عين  الدراس  على اليف ت األداة ككل  كويفن )

ستوى ا صمو  منهيف وهيا  رري إىل أن درذ  مسيفهم  رؤسيفء األ سيفص يف مد   يفت الرتبي  كيفن  دون ا 

و د  عود  ل  يف اعتتيفد البيفحت  إىل أن رؤسيفء األ سيفص أنفسهم  ري مؤهلني بيفلدرذ  الكيف ي  و عيفنون 

 من البريو  اةي  يف العمل وليا لد هم الو   الكيفيف  لتفيفت إىل النمو ا هين للعيفملني حت  إم تهم.

يفر   لتتد  ات أ  اد عين  الدراس  على كميف مت حسيفب ا توس يفت احلسيفبي  وا ق ا يفت ا عي

  ت ات كل اليف  من اليف ت الدراس  األربع  و يميف  ل  ع ض ليل :

 

ا توسو يفت احلسويفبي  وا ق ا ويفت ا عييفر و   سوتجيفبيفت أ و اد        4اجمليف  األو  )ا ع يف(:  وبني اجلودو     أ.

 عين  الدراس  على  ت ات اليف  النمو ا هين يف اجمليف  ا ع يف. 

 (4ذدو  )
 ا توس يفت احلسيفبي  وا ق ا يفت ا عييفر   لتتد  ات أ  اد عين  الدراس  على  ت ات اجمليف  ا ع يف

 م تب  تنيفزلييًف حسني ا توس يفت احلسيفبي 

 الفت ة ص
ا توس  

 احلسيفب 
ا ق اف 

 ا عييفري
درذ  

 ا وا ت 

 و   للعيفملني   ص  التع ف على كيفي  استخداص األذهذة واألدوات ا سيفعدة  5

 1.27 3.32 يف العمل 
 متوس  

 متوس   1.31 3.24 تدر ني العيفملني على استخداص احليفسوب بد  العمل اليدوي لذ يفدة س ع  العمل  6
 متوس   1.29 3.17 ا ص على متيفبع  ميف مت تعلمه يف الندوات وا ؤل ات والذ يفرات 9
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 متوس   1.34 3.08 تذو د العيفملني بنر ات وكتيبيفت  تيفبع  العمل 7
 متوس   1.23 3.07  رجع العيفملني على ا شرتاش بدورات تفيدهم يف حتسني مستواهم 3
 متوس   1.39 3.06  وذه العيفملني لت اءات وكتني تفيدهم يف حتسني أدائهم يف العمل 1
 متوس   1.40 3.05 إةالع العيفملني على كل ميف هو ذد د يف اليف  ا هن  و ف ا نرتن  يف  8
 متوس   1.36 2.89 ا ص على عتد ندوات للعيفملني  سيفعدتهم على النمو ا هين 4
 رجع العيفملني على إذ اء حبوث ودراسيفت ميداني  تفيدهم يف حتسني  2

 1.37 2.85 مستواهم
 متوس  

 

( بدرذووو  7.79 - 9.21( أن ا توسووو يفت احلسووويفبي  ت اوحووو  بوووني )   4 وضووو  اجلووودو  ) 

( والووو توونص علووى " ووو   للعوويفملني   صوو  التعوو ف علووى كيفيوو      1متوسوو    إ  تووبني أن الفتوو ة ) 

( 7.79اسووتخداص األذهووذة واألدوات ا سوويفعدة يف العموول " ذوويفءت يف ا  تبوو  األوىل مبتوسوو  حسوويفب  )      

( والووو توونص علووى " توودر ني العوويفملني علووى اسووتخداص 6فتوو ة )وبدرذو  تتوود   متوسوو    ثووم تالهوويف ال 

( 7.94احليفسوووب بوود  العموول اليوودوي لذ وويفدة سوو ع  العموول " يف ا  تبوو  التيفنيوو  مبتوسوو  حسوويفب  )     

( والو تنص على "  رجع العيفملني على إذ اء حبوث ودراسويفت  9وبدرذ  تتد   متوس    أميف الفت ة )

( وبدرذو   9.21" ذويفءت يف ا  تبو  األخورية مبتوسو  حسويفب )      ميداني  تفيدهم يف حتسني مستواهم

تتد   متوس  . وتعذو البيفحتو  هويى النتويفئم ا توسو   بروكل عويفص والوو ذويفءت بعضوهيف مبتوسو يفت           

حسيفبي  متدني  إىل  ل  اهتميفص رؤسويفء األ سويفص بهويى ا عويفرف الوو تعورب عنهويف الفتو ات أو عودص تو  هويف           

يفمويف أكورب بتضويف يف الب ول العلمو  واسوتخداص وسويفئل ا تملويف  احلد تو           أصال لد هم  ويف  سوتدع  اهتم  

 .واحليفسوب و ريهيف كيفإلنرتن 

 

ا توسو يفت احلسويفبي  وا ق ا ويفت ا عييفر و  لتتوود  ات      1)الوذودان (:  وبني اجلودو      اجملويف  التويفن    ب.

 أ  اد عين  الدراس  على  ت ات اجمليف  التيفن  الوذدان .

 

 (1ذدو  )
 احلسيفبي  وا ق ا يفت ا عييفر   لتتد  ات أ  اد عين  الدراس  على  ت ات اجمليف  الوذدان ا توس يفت 

 م تب  تنيفزلييًف حسني ا توس يفت احلسيفبي 

 الفت ة ص
ا توس  

 احلسيفب 
ا ق اف 

 ا عييفري
درذ  

 ا وا ت 

 عيفلي  1.29 3.56  عمل على تنمي  ا ايفى ا جييفب  قو ا لتذاص بصخال ييفت ا هن  14
 متوس   1.25 3.42  تعلم العيفملني على ا ايفهيفت ا جييفبي  لاللتذاص بيف هيفص 10
 متوس   1.32 3.37 تنمي  العيفملني أن عملهم هو عبيفرة عن رسيفل  وليا  ت  مهن  11
 متوس   1.34 3.30  سيفعد يف تنمي  روح ا نتميفء للمد     والعمل اجلميفع  لدى العيفملني 13
اهتميفص العيفملني واايفهيفتهم بركل اجييفب  قو ا هن  من خال  الربامم  نم   12

 متوس   1.32 3.29 ا تعددة

 متوس   1.29 3.23  بل مفهوص النتد اليات  وا  ا ب  الياتي  يف عملييفت التتييم لدى العيفملني 15
 متوس   1.28 3.19 تدر ني العيفملني على إ يفم  عال يفت إنسيفني  مع العيفملني 16
 

(   إ  توبني أن الفتو ة   7.16 – 7.02( أن ا توس يفت احلسويفبي  ت اوحو  بوني )   1 وض  اجلدو  )

( والو تنص على "  عمل على تنمي  ا اويفى ا جيويفب  قوو ا لتوذاص بصخال يويفت ا هنو  " ذويفءت يف        04)

( والوو تونص علوى "    01( وبدرذو  عيفليو   ثوم تالهويف الفتو ة )     7.16ا  تب  األوىل مبتوسو  حسويفب  )  

( 7.49عيفملني على ا ايفهيفت ا جييفبي  لاللتذاص بيف هويفص " يف ا  تبو  التيفنيو  مبتوسو  حسويفب  )      تعلم ال
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( والو تنص على " تدر ني العيفملني على إ يفم  عال يفت إنسويفني  موع   06وبدرذ  متوس    أميف الفت ة )

ى النتويفئم  وتعكا هوي ( وبدرذ  متوس  . 7.02العيفملني " ذيفءت يف ا  تب  األخرية مبتوس  حسيفب )

يف رأي البيفحتوو  اهتموويفص رؤسوويفء األ سوويفص ا توودن  بيفجلوانووني ا نفعيفليوو  والوذدانيوو  لوودى العوويفملني حيوول   

 الرتكيذ على األداء ال وتيين للعمل   ريى على ميف سواى.

 

ا توسو يفت احلسويفبي  وا ق ا ويفت ا عييفر و   سوتجيفبيفت       6اجمليف  التيفلل: )الكفيف ويفت(:  وبني اجلودو      -ج

 عين  الدراس  على  ت ات النمو ا هين يف اليف  الكفيف يفت. أ  اد 

 (6ذدو  )
)الكفيف يفت( اليف ا توس يفت احلسيفبي  وا ق ا يفت ا عييفر   لتتد  ات أ  اد عين  الدراس  على  ت ات 

 م تب  ت تيبيًف تنيفزلييًف حسني ا توس يفت احلسيفبي 

 الفت ة ص
ا توس  

 احلسيفب 
ا ق اف 

 ا عييفري
درذ  

 ا وا ت 

 متوس    1.39 3.34  عمل على إش اش العيفملني يف حتمل ا سؤولي  واختيف  الت ارات 21
ترجيع العيفملني على ا ستفيفدة من أو يفت الدواص  تيفبع  بع  األعميف  اجلد دة   23

 1.37 3.24 والتدر ني عليهيف 
 متوس  

ايفو  تو يف كل ةيف يفت العيفملني لت سني العمل من خال  تو ري البيو    24

 1.39 3.20 ا رجع  للعمل 
 متوس  

 متوس   1.31 3.19  نيف م الت ارات اإلدار   مع العيفملني الو ختدص ا د     والعيفملني بهيف - 22
 متوس   1.24 3.17  سيفعد على نتل األ كيفر اجلد دة واخلربات للعيفملني 26
 متوس   1.33 3.16  درب العيفملني على مهيفرات ا تمليف  - 18
 متوس   1.26 3.15  درب العيفملني على إدارة الو   لذ يفدة كفيفءة اإلنتيفج 17
 متوس   1.28 3.14 تع  ف العيفملني على خ وات اختيف  الت ار 19
 متوس   1.43 3.11  عمل على إش اش العيفملني عند التخ ي  لألعميف  اجلد دة 25
 متوس   1.31 2.90  عتد ورش عمل لتع  فهم بكيفي  تتو م األداء 20

( بدرذووو  7.74 – 9.21( أن ا توسووو يفت احلسووويفبي  ت اوحووو  بوووني )  6 وضووو  اجلووودو  ) 

( والو تونص علوى "  عمول علوى إشو اش العويفملني يف حتمول ا سوؤولي          90متوس    إ  تبني أن الفت ة )

( وبدرذ  متوس    ثم تالهيف الفت ة 7.74واختيف  الت ارات " ذيفءت يف ا  تب  األوىل مبتوس  حسيفب  )

ترووجيع العوويفملني علووى ا سووتفيفدة موون أو وويفت الوودواص  تيفبعوو  بعوو  األعموويف     ( والووو توونص علووى "97)

( وبدرذو  تتود   متوسو    أمويف     7.94اجلد دة والتدر ني عليهيف " يف ا  تب  التيفني  مبتوس  حسويفب  ) 

( والوو تونص علوى "  عتود ورش عمول لتعو  فهم بكيفيو  تتوو م األداء " ذويفءت يف ا  تبو            91الفت ة )

أن العويفملني    تلتوون    إىلوتروري هويى النتويفئم    ( وبدرذو  متوسو  .   9.21  حسويفب ) األخرية مبتوسو 

التدر ني والتصهيل الالزمني لتييفمهم مبهيفمهم  يف جيدر ب ؤسيفء األ سيفص إع يفء مذ د مون ا هتمويفص هلويا    

اتيفذونهويف   اجمليف  من اليف ت النمو ا هين للعيفملني يف مد   يفت الرتبي   سيفعدتهم يف اليف  الكفيف يفت الوو 

 كتدر بهم على إدارة الو    وتع  فهم خب وات والييفت اختيف  الت ارات.

 

)اإلداري(: مت حسيفب ا توس يفت احلسيفبي  لفتو ات اجملويف  اإلداري وكيفنو  كمويف هو  يف       اجمليف  ال ابع د.

 .3اجلدو  ر م 
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 (3ذدو  )
الدراس  على  ت ات اجمليف  )ا داري( ا توس يفت احلسيفبي  وا ق ا يفت ا عييفر   لتتد  ات أ  اد عين  

 م تب  تنيفزلييًف حسني ا توس يفت احلسيفبي 

 الفت ة ص
ا توس  

 احلسيفب 
ا ق اف 

 ا عييفري
درذ  

 ا وا ت 

 متوس   1.33 3.46  تي  رئيا التسم الف ص   ريفرك  العيفملني يف حتمل مسؤولي  إدارة التسم  27
 متوس   1.38 3.42  عمل رئيا التسم على تفو   بع  الملالحييفت للعيفملني   28
 متوس   1.25 3.33  وض  الوصف الو يف  لكل عيفمل من عيفملني التسم 34
 متوس   1.35 3.28  عمل على تدر ني العيفملني اجلدد على العمل عند تعيينهم 29
 متوس   1.36 3.18  يفدر على حتفيذ العيفملني وتوذيههم قو حتسني أدائهم   32
 متوس   1.36 3.14  عمل على ختمليص و   معني  نيف ر  بع  ا ريفكل الو تواذه العيفملني  33
 متوس   1.41 3.13  عمل على تركيل جليفن وهيويفت وتفو   بع  الملالحييفت للعيفملني 31
مدى حيفذيفتهم للنمو ا هين وا ستفيفدة من ب امم النمو ُ  لع العيفملني على  30

 1.44 3.10 ا هين
 متوس  

 عمل على متيفبع  حيفذيفت العيفملني التدر بي  كمملدر من ممليفدر  وهم  35

 1.26 3.03 ا هين
 متوس  

 متوس   1.42 3.02  رجع العيفملني لبين خ   النمو ا هين من خال  ا لت يفر بيفلدورات التدر بي  37
 متوس   1.34 3.00 ادد خ   تتني  لتنمي  العيفملني بيفلتنسيا مع اجلهيفت ا عني  36

 

( بدرذ  7.46 – 7.11( أن ا توس يفت احلسيفبي  ت اوح  بني )3 وض  اجلدو  )

( والو تنص على "  تي  رئيا التسم الف ص   ريفرك  العيفملني يف 93متوس    إ  تبني أن الفت ة )

( وبدرذ  متوس    ثم 7.46حتمل مسؤولي  إدارة التسم " ذيفءت يف ا  تب  األوىل مبتوس  حسيفب  )

ييفت للعيفملني " يف ( والو تنص على "  عمل رئيا التسم على تفو   بع  الملالح92تالهيف الفت ة )

( والو تنص على " ادد 76( وبدرذ  متوس    أميف الفت ة )7.49ا  تب  التيفني  مبتوس  حسيفب  )

خ   تتني  لتنمي  العيفملني بيفلتنسيا مع اجلهيفت ا عني  " ذيفءت يف ا  تب  األخرية مبتوس  

   ع ون و تيف  األ سيفصأن رؤسيفء  إىل( وبدرذ  متوس  . وترري هيى الدرذ  ا توس   7.11حسيفب )

تعتتد البيفحت  والو ت  ع من مستوى النمو ا هين للعيفملني يف أ سيفمهم.  اإلدار  كيف ييف هليى اجلوانني 

لت تيا النمو ا هين للعيفملني يف  األ سيفصعدص تو   الو   الكيفيف لدى رؤسيفء  إىلأن هيى النتيفئم تعود 

يف أنهيف  د ُتعذى إىل عدص تصهيل رؤسيفء األ سيفص التصهيل الكيفيف للتييفص كم اإلدار   أ سيفمهم يف اجمليف ت 

 إىل( والو ترري إىل احليفذ  0222بهيا الدور. وتتفا نتيفئم هيى الدراس  مع نتيج  دراس  )حواشني  

مذ د من التدر ني يف اليف  ا ميفرسيفت اإلدار    وأنهم حبيفذ  إىل ت و   يف هيا اجليفنني. كميف تتفا 

أن دور مد  ي اإلدارات  إىل( والو توصل  Mitchell, 1990ى الدراس  مع نتيفئم دراس  )نتيج  هي

 الرتبو   متوس  يف تنمي  عيفمليهم.

 

  بوني متوسو يفت تتود  ات أ و اد     : " هل توذد   ور  ات د لو  إحملويفئي  نتيفئم ا تعلت  بيفلسؤا  التيفن 

اربود   دى العيفملني من وذه  نظ هم يف مود   و عين  الدراس  حو  دور رؤسيفء األ سيفص يف النمو ا هين ل

 (.األوىل والتيفني  تعذى إىل متريري )اجلنا

لإلذيفب  عن هيا السؤا   مت اسوتخداص ا توسو يفت احلسويفبي  وا ق ا ويفت ا عييفر و  واختبويفر ت       

(t-test )          لتتد  ات أ  اد عين  الدراسو  علوى كول الويف  مون الويف ت أداة الدراسو  وعلوى األداة ككول

 (  بني  ل :2حسني متريري )اجلنا(  واجلدو  )و
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 (2ذدو  )
( لتتد  ات أ  اد عين  الدراس  على كل t-testا توس يفت احلسيفبي  وا ق ا يفت ا عييفر   واختبيفر ت )

 اليف  من اليف ت أداة الدراس  وعلى األداة ككل وحسني متريري )اجلنا(

 العدد الفو /ا ستوى ا تريري
ا توس  

 احلسيفب 
ا ق اف 

 ا عييفري
 يم  

 ت
الد ل  

 اإلحمليفئي 

 ا ع يف
 0.139 1.493 1.04 2.94 60  ك 

   1.14 3.29 32 أنتى

 الوذدان 
 0.401 0.844 1.04 3.26 60  ك 

   1.13 3.46 32 أنتى

 الكفيف يفت
 0.165 1.399 1.04 3.03 60  ك 

   1.27 3.37 32 أنتى

 اإلداري
 0.900 0.126 1.08 3.16 60  ك 

   1.32 3.20 32 أنتى

 األداة ككل
 0.301 1.040 0.97 3.10 60  ك 

   1.10 3.33 32 أنتى
 

( وذود   ور  يفه    بوني متوسو يفت تتود  ات أ و اد عينو  الدراسو  علوى        2 بني اجلدو  )

كل اليف  من اليف ت أداة الدراس  وعلى األداة ككل تبعيف  تريري اجلنا. ولكن هويى الفو ور  وري دالو      

إحملوويفئييف. وتعتتوود البيفحتوو  أن هوويى النتيجوو  تعووذى اىل أن وا ووع العموول يف هوويى ا وود   يفت متروويفبه و     

 هميفت والتوانني ا  بت  واحدة للجنسني  و عيم اجلميع  كوورا وإنيفثويف يف    يفاجلنا  خيتلف بيفختالف

 منيفخ تنظيم  واحد.

وتتفا نتيفئم هيى الدراس  موع نتويفئم العد ود مون الدراسويفت الوو درسو  دور ال ؤسويفء يف النموو          

(  والوو أشويفرت   0220.  تتفا نتيفئم الدراس  احليفلي  مع نتيفئم دراس  كل من )حسن  م  ؤوسيها هين 

إىل عدص وذود  و ور تعوذى للجونا  يمويف  تعلوا بوذهويفت نظو  ا علموني لودور ا رو  ني الرتبوو ني يف            

( الو أشيفرت إىل عدص وذوود  9119 وهم ا هين  كميف اتفت  نتيج  هيى الدراس  مع دراس  )منيفص ة  

و ا هين  علميهم  كميف اتفتو     ور تعذى للجنا يف وذهيفت نظ  ا علمني لدور مد  ي ا دارس يف النم

( يف عوودص وذووود  وو ور تعووذى للجوونا يف وذهوويفت النظوو  حووو  دور 9116مووع نتيجوو  دراسووته )التووذر  

 ا ر  ني الرتبو ني يف حتسني النمو ا هين  علم  ا  حل  األسيفسي .

 

 التوصيات:
 يف ضوء نتيفئم الدراس  توص  البيفحت  مبيف  ل :

 األ سيفص يف مد   يفت الرتبي  بيفلنمو ا هين للعيفملني يف أ سيفمهممضيفعف  اهتميفص رؤسيفء  .0

دورات تدر بي  ل ؤسيفء األ سيفص تعمول علوى ر وع مسوتوى األداء ا هوين و ودرتهم        تنظيمالعمل على  .9

 على ت و   اجلوانني ا هني  لدى العيفملني لد هم.

 الرتبي  يف اجلوانني اإلدار  .العمل على تملميم ب امم تدر بي  لتدر ني العيفملني يف مد   يفت  .7

العمل على تنظيم دورات تدر بي  وورش عمل للعيفملني يف مد   يفت الرتبي  يف اليف  الكفيف ويفت الوو    .4

  ت لبهيف عملهم
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