
  المملكة العربیة السعودیة 

  وزارة التعلیم العالي      

  جامعة الملك سعـود      

  كلیة التربیة           

  قسم اإلدارة التربویة       
         

  برنامج مقترح في 

تدریب مدیري المناطق التعلیمیة بدول الخلیج 
  العربیة 

  

  قدمت هذه الرسالة استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه

  في قسم اإلدارة التربوية بكلية التربية بجامعة الملك سعود

  إعداد الطالبة

  هند بنت محمود بن أحمد مرزا

  إشراف األستاذ الدكتور

  عبد اهللا بن عبد اللطيف بن عبد اهللا الجبر

  هـ ١٤٢٥/   ١٤٢٤ الجامعيالعام 
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  الفصل األول 

  اإلطــار العام للدراسـة 

v مقدمة. 

v  الدراسةمشكلة. 

v  الدراسةأهداف. 

v  الدراسةأهمية. 

v الدراسةئلة ـأس. 

v  الدراسةحدود. 

v  الدراسةمصطلحات. 

v مصادر المعلومات. 

v  الدراسةخطوات تطبيق.  
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  الفصل األول 

  اإلطــار العام للدراسـة 

  :مقدمــة  
  

  واالقتصـادية، مة يشكل أهمية بالغة للمؤسسـات الصـناعية   إذا كان التدريب أثناء الخد
 لكونها مؤسسات تعنـى بإعـداد وتربيـة    إلحاحاً،فهو للمؤسسات التربوية يشكل ضرورة أكثر  

كافـة   المؤسسة فـي جميع العاملين في  يجب أن يشمل التدريبو .التنميةأهم عناصر  اإلنسان،
 إحـداث التغييـر  الهـدف مـن ورائـه     منظم،ري إذ أن التدريب نشاط إدا اإلدارية،المستويات 

وأسـاليب العمـل    والخبرات،المرغوب في مستوى أداء األفراد من حيث تزويدهم بالمعلومات 
 تسـاعدهم علـى  فضالً عن أنماط السلوك واالتجاهات الموجبـة التـي    وتحديثاً،األكثر تطوراً 

   .عاليةممارسة أعمالهم بكفاءة تخصصية 
  

أن المؤسسات التربوية في القرن الحادي  د بين أوساط المربين يؤكدإن االعتقاد السائ  
القادة التربويين المتخصصين الذين يمتلكون من المعارف  ىوالعشرين ستكون أشد حاجة إل

والخبرات ما يمكنهم من تأدية مهامهم الوظيفية بكفاءة مهنية عالية تؤدي إلي تحقيق األغراض 
في دول الخليج العربية أهمية تدريب القادة التربويين  المسئولونأدرك وقد  .المنشودةالتربوية 

ختيار وتأهيل الكوادر القيادية في الالندوة العلمية  هـ١٤٠١حيث عقدت عام  مبكر،منذ وقت 
توصيات وضع تصور لتدريب القادة الوكان من أهم  .العربياإلدارة التربوية بدول الخليج 

وتنوع النشاطات والبرامج  التدريب،على ضرورة استمرار يد والتأكالتربويين أثناء الخدمة 
وبناء  وتقويمها،ركة القادة التربويين في تخطيط البرامج التدريبية وتنفيذها اومش التدريبية،

المركز العربي للبحوث ( البرامج التدريبية على المهارات األساسية الالزمة للتنمية اإلدارية 
لقاء المسؤولين عن اإلدارات " عقد فقد هـ ١٤٢٠في عام أما  . )٢٧-٢٦، ـه١٤٠١، التربوية
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العامة للتعليم في دول الخليج العربية للتعرف على واقع اإلدارة التربوية والخطط المستقبلية 
وقائع ذلك اللقاء مناقشة محتوى أوراق العمل التي قدمت من دول  من أهموكان "  لتطويرها،

وفي ذلك اللقاء تم ها تلك الدول لتدريب القياديين التربويين الخليج حول الجهود التي تقوم ب
تنظيم دورات تدريبية وورش عمل للقيادات في اإلدارة المدرسية بهدف تدريبهم وتهيئتهم  مناقشة

ورقة العمل المقدمة من في أكاديمياً وإدارياً لتطبيق مشروع نظام المدرسة كوحدة تربوية أساسية 
  ). ١١-٨ ،هـ١٤٢٠ الشيخ،( مملكة البحرين ممثل 

أما في المملكة العربية السعودية فقد أشارت ورقة العمل المقدمة في اللقاء إلى الجهـود  
الحثيثة التي يقوم بها المسؤولون لتدريب القادة في اإلدارة المدرسية ومشرفي اإلدارة المدرسـية  

  ياً تـدريب مـا ال يقـل    حيث يتم سنو .الداخلفي المعاهد والكليات والجامعات المتخصصة في 
إضافة إلى . من مشرفي اإلدارة المدرسية ) ١٢٠(مدير مدرسة ، وما ال يقل عن ) ١٠٠٠(عن 

على درجتـي الماجسـتير    ل، للحصوالمعارفاالبتعاث الخارجي لعدد كبير من منسوبي وزارة 
  ) . ١٠-٩هـ ، ١٤٢٠السعيد والحربي ، (والدكتوراه  

  

إذ عملت فـي   التربوية،الجهود متواصلة لتدريب القيادات  تعمان، كانوبالنسبة لسلطنة   
إطار الخطة الشاملة لتطوير القيادات التربوية على إرسال العديد مـن العمـانيين إلـى خـارج     

إضافة إلى عقد دورات تدريبيـة إداريـة عديـدة     ،ةقصيرة، وطويلالسلطنة في دورات تدريبية 
  ) . ٣٤-٣١، هـ١٤٢٠ العريمي،( والوزارة  ،المناطقفي  تالمديريات، واإلداراللقياديين في ،

  

وكذلك الحال بالنسبة لدولة قطر التي شملت خططها المستقبلية لتطوير اإلدارة التربويـة  
وعقد  التعليمية،بكافة مستوياتها اعتماد نظام متطور للتدريب والتنمية المهنية للعاملين في اإلدارة 

  ) .  ٩-٧هـ ،١٤٢٠ العالي،والتعليم التربية والتعليم  وزارة( الدورات المكثفة المستمرة 
  

 ضرورة النهـوض أكدت خطتها المستقبلية لتطوير التعليم  دالكويت، فقأما بالنسبة لدولة 
الالئـق  العلمـي   ىالخبرة، والمسـتو باإلدارة المدرسية والتربوية وتوفير الكفاءات القيادية ذات 

  ).٨ هـ، ١٤٢٠ القروي،(

أن موضـوع تـدريب القـادة     المشار إليها آنفاً توضـح بجـالء   الجهودإن التوجهات و
إال أن التركيـز فـي    العربية،التربويين كان وال يزال موضع اهتمام المسؤولين في دول الخليج 
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واإلشـراف   ،برامج تدريب القادة التربويين كان بصورة كبيرة على مستوى اإلشراف التربـوي 
المهنـا  و،الغامـدي  كـل مـن    اتنتائج دراس االستنتاجؤيد هذا وي .المدرسيةواإلدارة ،اإلداري 

إلى ندرة الـدورات التأهيليـة المتخصصـة لمـديري       الغامدي،إذ تشير نتائج دراسة  .روالياو
عدم وجود برامج تدريبية إلى ،دراسة المهنا جتشير نتائ كما ،)١٣٤ هـ،١٤١٣الغامدي، (التعليم

من مديري المناطق التعليمية في المملكة العربيـة  %) ٧٣(أن و التعليميةخاصة بمديري المناطق 
 الياور أما نتائج دراسة . )١١٩ ،٣٦هـ، ١٤١٨، المهنا(اًالسعودية لم يحصلوا على تدريب مطلق

والحلقات التطبيقية للقيادات العليـا بـإدارة التعلـيم     ،خلو الخطط التدريبية من البرامج فإنها تبين
كما تشير نتائج دراسة الدهش  ، )١١٩هـ،  ١٤٢٣الياور، (إلى ذلك بالرغم من حاجة هذه الفئة

وأن اللقـاءات   التعليميـة، إلى عدم وجود برامج تدريبية متخصصة لتدريب مـديري المنـاطق   
 ،)٥٨-٤٢ هــ، ١٤٢٢ الدهش،(السنوية قد حظيت بالنصيب األوفر في مجال تطوير المديرين 

قاء الضوء على الجهود المبذولة فـي مجـال تـدريب    إلل،بدراسة علمية  يبرر القياماألمر الذي 
   .العربيةمديري المناطق التعليمية بدول الخليج 

  

  :الدراسةمشكلة   :أوًال
  

يحتل مديرو المناطق التعليمية المواقع القيادية المهمة في الميدان ، ويتحملون من أجل 
والبرامج  ،الخطط والسياسات والتربوية من أجل اإلشراف على تنفيذ ،ذلك المسؤوليات اإلدارية

تطلب ممارسة هذه المهام أن تكون هناك برامج قبل الخدمة ، تو. التربوية بالمناطق التعليمية 
  لإلبقاء على مستوى األداء لدى مديري المناطق التعليمية  ،وبرامج تدريبية أثناء الخدمة

  ايدة التي يفرضها التقدم العلمي والتطلعات المتز،تلبية للتوقعات الكبيرة  ،في حالة تطور مستمر
  . في المجال التربوي 

  

وقد أيد هذا االتجاه لجنة استشراف مستقبل العمل التربوي المشترك في الدول األعضاء 
أن يكون االهتمام في تطوير برامج التدريب ب توصيبمكتب التربية العربي لدول الخليج التي 

ضمن مشروعات خطة أولويات  ،ممارسين التربويينوال ،أثناء الخدمة موجهاً لخدمة المعلمين
مكتب ( العمل التربوي المشترك في المرحلة القادمة في إطار اإلصالح التربوي الشامل للتعليم 

كما تشتمل خطة وزارة التربية والتعليم للسنوات  ).٢٨ هـ، ١٤٢٠الخليج، التربية العربي لدول 
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إلى إعداد برامج تدريبية خاصة  يهدف ،مشروعية على العشر القادمة في المملكة العربية السعود
 ).٥٦ هـ،١٤٣٥-١٤٢٥ والتعليم،وزارة التربية (لتطوير أداء مديري التعليم 

    

بدول الخليج العربية ضرورة توفير البرامج ،كما أكدت توصيات العديد من الدراسات 
 ؛١٣٤ هـ،١٤١٣الغامدي، (يمية الخدمة للقيادات التربوية بإدارة المناطق التعل أثناءالتدريبية 

 الدعيج، ؛ ٤٩،هـ ١٤٢٠، الجبر ؛١٧٥ هـ،١٤٢٠المنيف  ؛١٢٠- ١١٩ هـ، ١٤١٨ المهنا،
الياور، ؛ هـ١٤٢٠ يالخديد ؛١٣٠ م، ١٩٩٢ الهادي،المسيليم والعبد  ؛٧٢ م،١٩٩٤
وقد أفصحت نتائج كثير من الدراسات عن هذا .  )٢٠١، ـه١٤٢٢، ؛ الدهش١١٩  هـ،١٤٢٣
  : صور في أداء إدارة المناطق التعليمية ، ومن جوانب ذلك القصور ما يلي وجود ق

 تهامساهم مالتعليمية، وعدالمنطقة ف بها اإلدارة المدرسية من قبل كثرة األعمال التي تكلّ .١
ست دورها التقليدي في أنها جهة تنفيذية بل كر  المدرسية،دور في تطوير اإلدارة  بأي

 ؛١٢٧م،  ١٩٩٢، الهاديالمسيليم والعبد ( تخطيطي  تابعة ال تساهم بأى دور
  ).١٠٣، ١٤١٨ العويرضي،

مما  التعليم،انخفاض مستوى اإلعداد التربوي والخبرة اإلدارية لدى الكثير من مديرى   .٢
جوهر العملية التى تمثل  المطلوبة،أدى إلى عدم قدرتهم على ممارسة أدوارهم التربوية 

 ).٢٦٩، ١٩٩٧ سالمة، ؛٤٣٣ هـ، ١٤١٦ السلوم،( التربوية 

 استخدام األساليبخاصة في مجال  لينوؤالمسلدى  ،انخفاض مستوى األداء القيادي .٣
 المهاراتالظروف والقدرة على ممارسة  فالختال ،القيادية المناسبة

الدعيج ، ( في اتخاذ القرارت والتخطيط لتوفير برامج التدريب المناسبة للعاملين  العلمية 
 . ) ٧٠م ،  ١٩٩٤

استيعاب لحاجات التطور التربوي السريع، وعدم  ،استجابة إدارة المنطقة التعليميةعدم  .٤
 المدارس،ألهمية تفويض الصالحيات إلدارة إدراكهم  ملصالحياتهم، وعدمديري التعليم 

؛ ١١٨ هـ، ١٤١٨ المهنا،( القدرة على ممارسة الصالحيات مما أدى إلى فقدهم 
  ).ج  هـ، ١٤١٩ لزامل،ا ، ٤٠هـ، ١٤١٨الكثيري، 

 ةاإلدارية، بالمنطقمثل متابعة أداء القيادات  المهام،احتلت درجة الممارسة لبعض  .٥
 التربويين، التوجيهات للمشرفينوإصدار  المدرسية،على المباني  فالتعليمية، واإلشرا

 ولم يدع ذلك مجاالً األولويات،ومتابعة تنفيذ القرارات على أعلى المستويات في سلم 
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، سالمة (  أهداف التعليمفي قضايا التطوير التربوي لتحقيق  رالتعليم، للتفكيمديري ل
 ). ٤٧ هـ، ١٤٢٠ الجبر،؛ ٢٩م ، ١٩٩٧

  الفني وتغليب العمل اإلداري على العمل  ،اإلدارة التعليمية تأهداف، وأولوياعدم وضوح  .٦
  ،١٩٩٧سالمة،  ؛٦ ،هـ ١٤٢٠ قطر،بدولة العالي  يملوالتع وزارة التربية والتعليم (

٢٩٢.( 

% ) ٦٠(ر ويعب من الجمهور مشكالت في تعاملهم مع إدارة التعليم،% ) ٤٣(يواجه  .٧
هـ، ١٤٢٣القطري والسماك،  (بمستوى الخدمات التعليمية منهم عن عدم الرضا، 

٨٠.( 

 بحجة أن،وإلغاء تنفيذ بعض البرامج  ،عدم دعم القيادات بإدارة التعليم للتدريب التربوي .٨
  ). ١١٩ هـ،١٤٢٣ الياور،( يسبب تأخير العمل  ،التدريب

  

في كثير من نتائجها المتعلقة بالحاجة إلى تطوير قدرات  ،هذه الدراسات وتتفق نتائج
خبرتها في الحقل  بناء على ،نظر الباحثة التي اكتسبتها ةجهمع و،ليم التعن في إدارة يالقيادي

فمديرة  تربوية،فمشرفة ،درجت خاللها من معلمة ت عاماً،عشرين لما يربو على  ،التربوي
   .السعوديةبالمملكة العربية تعليم البنات في شؤون إلدارة التخطيط والبرامج 

    

المناطق في تحديث معارف مديري ونظراً ألهمية البرامج التدريبية أثناء الخدمة 
في دراسة واقع تدريب  ددتتح فإن مشكلة الدراسة الحالية الفنية،وزيادة خبراتهم  ،التعليمية

حاجاتهم ء في ضو،وتصميم برنامج تدريبي  ،مديري المناطق التعليمية بدول الخليج العربية
   .التدريبية

  

  

  :الدراسةأھداف  :ثانیًا
  

  :يليتتحدد أهداف الدراسة فيما 
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تجاهات الدراسة واقع تدريب مديري المناطق التعليمية بدول الخليج العربية في ضوء ا .١
 .التربويينتدريب القادة مجال يثة في الحد

 .العربيةتحديد الحاجات التدريبية لمديري المناطق التدريبية بدول الخليج  .٢

التعرف على الفروق بين وجهات نظر أفراد الدراسة تجاه الحاجات التدريبية بـاختالف   .٣
 .التدريبو اإلداريةالخبرة و المؤهلو الدولة :المتغيرات

حاجاتهم  في ضوءدول الخليج العربية ب لمديري المناطق التعليميةبرنامج تدريبي  تصميم .٤
   .التدريبية

 

  :أھمیة الدراسة  : ًا ثالث
  

  رات التاليةتتأكد أهمية الدراسة في ضوء المبر:  

البرنامج التدريبي المقترح في الدراسة الحالية إضافة علمية جديدة  يحققيتوخى أن  .١
هذا الواقع الذي  العربية،التعليمية بدول الخليج لعالج واقع تدريب مديري المناطق 

 .التعليميةالتركيز على برامج تدريب مديري المناطق  فحالياً، بضعيتصف 
 

ة الحالية على مشاركة يعتمد تخطيط وتصميم البرنامج التدريبي المقترح في الدراس  .٢
  إلى رفع يؤدي، وهذا بدوره أخرى،ومشاركة فئات عديدة  ،منه المستفيدين

  ،المناطق التعليميةفي تطوير مستوى أداء مديري ،وقدرته على اإلسهام ،مستوى فاعليته
وبرود الفايدي؛ و هاشم؛ كل من نتائج دراسات  ويؤيد ذلك .العربيةبدول الخليج 

من معايير قوة  تعد ،ونيوستروم بأن المشاركة المباشرة وغير المباشرة للمتدربين
 .تعلموهها أن تجعلهم أكثر التزاماً وتطبيقاً لما ومن شأن، البرنامج التدريبي

 

ا ـفي مجال عملهمن خبرتها العلمية  دالحالية، يزيالدراسة إجراء  نللباحثة، فإوبالنسبة  .٣
 التـدريب، في كيفية تقويم واقـع   تمعارف، ومهارانتيجة الكتسابها  التربوي،بالتدريب 

 .يبيةالتدروتصميم البرامج  التدريبية،وتحديد الحاجات 
 

جوانب أخرى في موضوع تدريب  ةالباحثين، لدراسقد تثير نتائج الدراسة الحالية اهتمام  .٤
  التعليميةمديري المناطق  يمساعد: تشملها أهداف الدراسة مثل مالتربويين، لالقادة 
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أو القيادات التربوية بإدارات ومكاتب اإلشراف ،التعليم في المناطق النائية  يمندوب أو
   .لين التربويينوم من المسئو  ومن في مستواه ،التربوي

  :أسئلة الدراسة :  رابعَا 
  

  :تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة البحثية التالية

  ما واقع تدريب مديري المناطق التعليمية بدول الخليج العربية ؟ :  ١س

  ة ؟ما الحاجات التدريبية لمديري المناطق التعليمية بدول الخليج العربي:   ٢س

 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين وجهات نظر أفراد الدراسـة إزاء الحاجـات   :     ٣س
الدولـة  : التدريبية لمديري المناطق التعليمية بدول الخليج العربية باختالف المتغيرات 

  التدريب ؟والخبرة اإلدارية والمؤهل و

لمديري المناطق التعليميـة بـدول    ما البرنامج التدريبي الذي يلبي الحاجات التدريبية:   ٤س
  ؟الخليج العربية 

 

 

  :الدراسةحـدود  :خامسًا
  

  :التاليةالحدود ضمن الدراسة الحالية  جراءتم إ

تقويم واقع تدريب مديري و ،على تحليل :الموضوعتقتصر الدراسة الحالية من حيث  .١
 تصميمثم  لهم، التدريبيةتحديد الحاجات كذلك و العربية،المناطق التعليمية بدول الخليج 

  .الحاجاتيلبي تلك  ،برنامج تدريبي

عالقة الذات  تالتعليمية، والفئامديري المناطق تشمل الدراسة الحالية  :البشريةالحدود  .٢
والخبراء ،وفي الوزارات  ،في إدارات التدريب ،مثل القيادات اإلدارية العاملةبهم 

الذين يعملون ضمن نطاق اإلشراف  سينالمرؤوإال أنها ال تشمل فئات  التربويين،
 .التعليميةأو غير المباشر لمديري المناطق  ،المباشر
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بمكتب التربيـة العربـي    ،طبقت الدراسة في الدول الست األعضاء :الجغرافيةالحدود  .٣
دولة اإلمـارات العربيـة   و عمانسلطنة و السعوديةالمملكة العربية  :وهي الخليج؛لدول 

 ؛الجمهورية اليمنية فلم تشـملها  أما .البحرينمملكة و قطردولة و تالكويدولة و المتحدة
بحـث  الموافقة على خطـة  عند  ،الدراسة ألنها لم تكن من الدول األعضاء في المكتب

 .الدراسة الحالية

ني للعـام  أجريت الدراسة خالل الفترة من بداية الفصل الدراسي الثـا  :الزمانيةالحدود  .٤
الفصــل الدراســي الثــاني للعــام الجــامعي  هـــ وحتــى١٤٢١/١٤٢٢الجــامعي 

 .)٢٢(جدول رقم  ٢ملحق رقم نظر اولمزيد من التوضيح  هـ،١٤٢٤/١٤٢٥

 .التدريبو اإلداريةالخبرة و المؤهلو الدولة :الدراسةيرات تشمل متغّ .٥

  

  :الدراسةمصطلحات  :سادسًا

 المنطقـة فـي   التعليمتنفيذ خطط  ىعل ،هو اإلداري الذي يعمل :التعليميةمدير المنطقة  .١
 هـ،١٤١٨وزارة المعارف،  (وتربوية  ،وإدارية ،وما تحتاجه من أمور مالية،التعليمية 

١٢.( بأنه المسؤول األول فـي إدارة التعلـيم   إجرائياً،ف مدير المنطقة التعليمية ويعر، 
 التعليمية فـي  جالخطط، والبرامتنفيذ ل ،والتربوية ،بالمنطقة الذي يمارس المهام اإلدارية
   .الدولةإطار اللوائح التنظيمية المعتمدة في 

من مستويات اإلدارة التربوية في المملكة  ،الوسطيهي اإلدارة  :التعليميةإدارة المنطقة  .٢
وهي حلقة االتصال بين جهاز الوزارة  ،)٤٢٣، هـ ١٤١٦السلوم، (العربية السعودية 

والتربوية ،رامج التعليمية والب ،وهدفها اإلشراف على تنفيذ الخطط المنطقة،ومدارس ،
 ؛١٠،ـه١٤١٨، وزارة المعارف( واللوائح التنظيمية ،في إطار األهداف،بالمنطقة 

إدارة المنطقة التعليمية  وتعرف ).٦٦  م، ٢٠٠١المنصوري، ؛ ٥١م،  ١٩٩٤ج، الدعي
التعليمية في األنشطة إجرائياً بأنها اإلدارة المحلية التي تتولى اإلشراف على سير 

التي تصدرها وزارات و ،التنظيميةالسياسات واللوائح و ،طقة في ضوء األهدافالمن
  .العربيةالتربية والتعليم في دول الخليج 

 لدول الخليجمكتب التربية العربي  ياألعضاء، فهي الدول الست  :العربيةدول الخليج  .٣
دولة و لمتحدةالعربية ادولة اإلمارات و عمانسلطنة و السعوديةالمملكة العربية  :وتشمل
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   ،هـ١٤٢١الخليج، مكتب التربية العربي لدول ( .البحرينمملكة و قطردولة و الكويت
 .الحاليةوهي الدول التي شملتها الدراسة ) ١٥

القائد هو الشخص الذي يعمل على الوصول بالجماعـة إلـى تحقيـق     :التربويونالقادة  .٤
ـ    نييتربـو الويرى منصور وزمياله أن القادة  .وأغراضهاأهدافها   ةيعملـون فـي ثالث

ويمثلها وزير التربيـة   والتعليم،مستوى وزارة التربية المستوى األول  :إداريةمستويات 
مستوى مديرية التربية والتعليم ويمثلهـا  المستوى الثاني  .األولوالتعليم القائد التربوي 

ى المدرسـة  وهو مستوالمستوى الثالث  .نوالفنيمديرو اإلدارات التعليمية والموجهون 
منصـور  ( المدرسـة ما يحدث في  سؤول عن كّلكقائد تربوي م المدرسة رمدي ويمثلها

التـي   التربوية،د في مستويات القيادة التعد صادق هذاوتؤيد  .) ١٢ م، ١٩٨٣ وآخران،
مدير مثل ،هو من يشغل مركزاً قيادياً في وزارة التربية والتعليم ، ترى أن القائد التربوي

مدرسة ال لأو وكي،المدرسة أو مدير ،تعليمية المنطقة القسم أو مدير الو رئيس أ،دارة اإل
ويشمل التعريف اإلجرائي للقـادة التربـويين فـي     .) ٦٣ م، ١٩٩٠صادق، (موجهالأو 

ويعملون على الوصول بالجماعـة   قيادية،الدراسة الحالية األفراد الذين يشغلون وظائف 
   .والمدارس ،وإدارات المناطق التعليمية، ربية والتعليم إلى تحقيق أهدافها في وزارات الت

 ،مرـم مستـاط منظـنش" التدريب بأنه " حسين "يعرف  :الخدمةأثناء   التدريب .٥
احتياجات لمقابلة  ة،وقدراته الفني ،ومهاراته ،ز على الفرد لتحقيق تغير في معارفهـيرك

، حسين("العمل الذي يقوم به  والمستقبلي في ضوء متطلبات ،في الوضع الراهن محددة
المهام الحيوية إحدى بأنه  ،فيصف التدريب أثناء الخدمة ياغيأما  .)١٠  هـ،١٤١٧
 وأحاطته ،لصقل قدرات الموظف ،لكونه يهدف التنظيم،وضروري لجميع أفراد  ،لإلدارة

مما يؤدي لتحسين مستوى أدائه  اختصاصه،بأحدث التطورات التي تجد في مجال 
وفي الدراسة الحالية  .) ١٠٣ هـ، ١٤١٧ ياغي،(العملوتحسين أساليب  ،الوظيفي

عرالنشاط المخطط الذي يهدف إلى تزويد مديري  هإجرائياً، بأنف التدريب أثناء الخدمة ي
التربوية التي  تبالمهارات، والمعارف، واالتجاهاالمناطق التعليمية بدول الخليج العربية 

  .عاليةمهارة تخصصية ب ،تساعدهم على أداء مهامهم
 ،الفرق بين المستوى المعرفي" التدريبية بأنها الحاجات "حسين"ف عر:التدريبيةالحاجات  .٦

فره عند الفـرد  األداء عمل معين وذلك على المستوى الواجب تو ،أو المهاري المطلوب
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الحاجـة   أنفيـرى   "القـبالن "أما  .) ٩٦ هـ،١٤١٧ :حسين( "الذي يؤدي هذا العمل 
ـ للتطويرلعالج مشكلة إنما أيضاً  بية ال تأتي فقطالتدري الحاجـات   ، ووصـف ة، والتنمي

 :) ٣٥  هـ،١٤١٢ القبالن،(؛ التاليةالتدريبية بأنها النقص الناتج عن المعادلة 

  .الوظيفةاألداء الفعلي لشاغل  –احتياجات انجاز العمل = الحاجة التدريبية 

والمعـارف،   ،إجرائياً بأنها القدرات الفنيـة  التدريبية جاتوفي هذه الدراسة تُعرف الحا
التربوية المكتسبة التي يحتاجها مديرو المناطق التعليمية  تالتخصصية، واالتجاها توالمهارا

بنودها المـواد   ل، تشمةاستبانوتقاس باستخدام  عالية،بكفاءة مهنية  ،مهامهم الوظيفية وادليؤ
  .وى أداء مديري المناطق التعليميةضرورية لرفع مست ايرى، أنهالتدريبية التي 

الشريفي، (الدراسة هو مجموعة من المقررات في فرع معين من  :التدريبيالبرنامج  .٧
 التدريبية،بأنه األداة التي تربط الحاجات  :فهفيعر نالغدياأما  .) ١٩٨ ،هـ ١٤٢١

لقوى واألساليب التدريبية ببعضها بطريقة منظمة بهدف تنمية ا ،والمواد ،واألهداف
بأنه  ويقصد بالبرنامج التدريبي في الدراسة الحالية ).١٠ هـ،١٤١٦ الغديان،(البشرية 

العناصر الفنية : هي ةالنشاط التدريبي المتكامل الذي يحتوي على ثالثة عناصر أساسي
 واألهداف، ،المسمى :الفنيةتشمل العناصر و .اإلداريةالعناصرو ،البشريةوالعناصر 

وبالنسبة  .التقويم طرائقو التدريب،وتقنيات  التدريب،وأساليب  ،التدريبيةالمواد و
واختصاصاتهم  ،والمتدربين من حيث مؤهالتهم ،فتشمل المدربين ةريالبش للعناصر
وفترة تنفيذ  المتدربين،المتعلقة بعدد  فهي ،اإلدارية وبالنسبة للعناصر .وخبراتهم
ايا التي تمنح للمتدربين الملتحقين والمز تمويله،ومصادر  ومقره، ،وموعده ،البرنامج
وهذا النشاط بعناصره الثالثة هو البرنامج الذي يتوخى أن يلبي الحاجات  .بالبرنامج

  .العربيةالتدريبية لمديري المناطق التعليمية بدول الخليج 
والمهارات المتجانسة التي يحقق التدريب عليها  ،مجموعة المعارف :التدريبيةالمواد  .٨

وتطوير البرامج، إدارة تصميم  (هدافاً سلوكية متميزة من أهداف البرنامج هدفاً أو أ
والمهارات ،ف المواد التدريبية إجرائياً بأنها مجموعة المعارف وتُعر ).٢٢ هـ،١٤١٣

أو أهدافاً سلوكية من أهداف البرنامج التدريبي المقترح ،التي يحقق اكتسابها هدفاً 
  .العربيةالخليج  لمديري المناطق التعليمية بدول
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 تالتدريبية، ذاأن البرامج   "الحميدان"يرى  :الواحدةاإلدارية ) القدرة ( برامج المهارة  .٩
وغالبـاً   واحـدة، يتضمن مادة علمية لمهارة  ،حديث في التدريب هالواحدة، اتجاالمهارة 

ف وتُعـر  . ) ٨- ٦هــ، ١٤٢١ الحميدان،( أيام)  ٥-١( يكون وقته قصيراً في حدود 
يحتاجهـا  بأنها البرامج التدريبية التي ،  رامج المهارة اإلدارية الواحدة في هذه الدراسةب

 أيام،) ٥ –١(تتراوح مدتها من و ،لتحسين مستوى أدائهم الفني،مديرو المناطق التعليمية 
إدارة األزمـات،  و الـوظيفي، إدارة التغيير  :مثلومهارات معينة  ،معارفتشتمل على و
  .الكليةإدارة الجودة و الوقت،إدارة و لعمل،امعالجة ضغوط و

  مسـتوى  مقياس، و، همعيارورد في قاموس التربية عدد من المرادفات لكلمة  :المعايير .١٠
 ،أو مستوى،أو قاعدة  ،بأنه حكم:   فهعر الغامدي فقدأما  ).٤٦١م،  ١٩٨٥الخولى، ( 

راب هذا الواقع مـن  للتعرف على مدى اقت،ويقاس الواقع في ضوئه  إليه،يجب الوصول 
ير في الدراسـة الحاليـة   ايف المععرتُو. )٢٣هـ،  ١٤٢٣الغامدي، (المستوى المطلوب

واقع تدريب وفاعلية ،لكفاءة دد المستوى األمثل مجموعة المقاييس التي تح ابأنه :إجرائياً
   .التعليميةمديري المناطق 

  الحديثـة  االتجاهات "شوق"ف يعر: االتجاهات الحديثة في مجال تدريب القادة التربويين .١١
وتهـدف   جديـداً، تحدد نظامـاً   ،أو عملية،  أو تطبيقية ،بأنها مجموعة خبرات نظرية" 

 ف النـوري  ويعـر ، ) ١٨٧هــ،  ١٤١٣ ،قشـو ( " لتحقيق أهدافه بصورة أفضـل  
والممارسـات  ،والمالحظـات   ،والبحـوث  ،االتجاهات الحديثة بأنها مجموعة التجارب

 والتقنيـات،  ،والعلـوم  ،نتيجة للتقدم في مجال المعرفـة ،اليب الحديثة واألس،التجديدية 
والتجـارب  ،التجاهات الحديثـة فـي الدراسـة الحاليـة الخبـرات العلميـة       ويقصد با

النوري، ( اإلداريةوالممارسات التجديدية التي تهدف إلى تطوير قدرات القادة التربويين ،
١٧٢، ١٤٠٧(.  

  

  :مصادر المعلومات  : سابعًا

  اعتمدت الدراسة الحالية في جمع المادة العلمية والمعلومـات اإلحصـائية علـى المصـادر     
  :التالية 
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لدراسة واقع تـدريب مـديري المنـاطق     ن،استبانتاوهما ) ٢(و ) ١(الدراسة رقم  اأدات .١
  .مقترحوتصور لبرنامج تدريبي ، وتحديد الحاجات التدريبية ، التعليمية 

و لتحـق بهـا مـدير   ارة حصر النشاطات التدريبية التـي  استما ) "٣(أداة الدراسة رقم  .٢
  .هـ١٤٢٢/١٤٢٣م المناطق التعليمية خالل عا

واقع تدريب مديري المناطق التعليمية معايير تقويم كفاءة وفاعلية  ):٤(أداة الدراسة رقم  .٣
في ة الحديثتجاهات االو، في ضوء نتائج األبحاث العلميةالتي تم إعدادها من قبل الباحثة 

 .التربويينمجال تدريب القادة 

والتـدريب،   ،في مجـال اإلدارة التربويـة   ةالعربية، واألجنبيوالمراجع العلمية  الكتب، .٤
 .البشريةالموارد  ةوإدار

بتـدريب  بإدارات المناطق التعليمية ، ووالبيانات اإلحصائية المتعلقة ،والوثائق  ،التقارير .٥
إدارات التدريب بـوزارات  و،اإلدارات المختصة ا مديري المناطق التعليمية التي تصدره

 .العربيةالتربية والتعليم بدول الخليج 

رة المنـاطق التعليميـة بـدول    االتي تناولت واقع إد الرسائل العلمية العربيةوالدراسات، .٦
  .التربويينالقادة  واألجنبية التي تناولت تدريب، الخليج العربية ؛ والرسائل العربية

 .التربوية، والتدريبلمية المتخصصة في مجال اإلدارة الدوريات الع .٧

التدريب بشكل اإلدارة التربوية ، أو حول قدت حول والندوات التي ع ،وقائع المؤتمرات  .٨
والـدول العربيـة   ،بخاصة في دول الخلـيج العربيـة    ، وتدريب القادة التربويين ،عام

  .نبيةواألج،
  

  *:لدراسةاخطوات تطبیق  :ثامنًا
  

  :التاليةوالميداني وفقاً للخطوات ، اء الدراسة بشقيها النظري تم إجر

واقع إدارات المناطق  ةلدراس التربوي،لما يحويه األدب ،مكثفةنظرية إجراء دراسة  .١
والجهود المبذولة  ،ومشكالتها ،ومهامها ،التعليمية بدول الخليج العربية من حيث عددها

مجال  في ، الحديثةاستقصاء االتجاهات تم  اكم التعليمية؛لتدريب مديري المناطق 
مما  ،ونماذج تصميم برامج التدريب،، وتحديد حاجاتهم التدريبية التربويينتدريب القادة 

  .أدواتهاوإعداد ،ساعد على تكوين اإلطار النظري للدراسة 
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واقع تدريب مديري  :حولستطالع آراء أفراد الدراسة ال ،وصفية جراء دراسة ميدانيةإ .٢
 التعليمية؛مديري المناطق ل التدريبية حاجاتوال ؛ق التعليمية بدول الخليج العربيةالمناط

الذي يلبي المكونة للبرنامج التدريبي المقترح  ةوالبشرية، واإلداري ،والعناصر الفنية
  .الحاجات التدريبية لمديري المناطق التعليمية

يمية بدول الخليج العربية تدريب مديري المناطق التعل ع، لواقتحليليةإجراء دراسة  .٣
معايير تقويم كفاءة وفاعلية تدريب مديري المناطق التعليمية بدول الخليج "باستخدام قائمة 

 .التربويينمجال تدريب القادة االتجاهات الحديثة في  ها في ضوءؤالتي تم بنا ،"العربية 

ليمية بدول الخليج الحاجات التدريبية لمديري المناطق التع ييلب تدريبي،برنامج  تصميم .٤
  .التربويينفي مجال تدريب القادة التجاهات الحديثة آلراء أفراد الدراسة وا ، وفقاًالعربية

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل السادس

  

  ملخص النتائج والتوصیات
  

v   الدراسة ملخص نتائج. 
  

v  التوصیات.  
  

 )  ٢٢( جدول رقم )  ٢(  نظر ملحق رقمالمزید من التوضیح  *
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 -:ملخص نتائج الدراسة: أوال 
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 وھ ،دول الخلیج العربیةبصف بھ واقع تدریب مدیري المناطق التعلیمیة تإن أبرز ما ی .١
ھذه وبرزت ق التعلیمیة، عدم وجود برامج أونشاطات تدریبیة مخصصة لمدیري المناط

ة التي حصل حول النشاطات التدریبی )١(اإلحصائیة في الجدول رقم من البیانات النتیجة 
وكذلك  ھـ،١٤٢٢/١٤٢٣الدراسيلعام لعلیھا مدیرو المناطق التعلیمیة بدول الخلیج العربیة 

ل أبرز ضمن إجابات أفراد الدراسة عن السضال المفتوح حو) ٢٤(مضمون العبارة رقم من 
  .)١٠(الجوانب السلبیة في واقع تدریب مدیري المناطق التعلیمیة في الجدول رقم 

لدى الجھات  ةغیر واضحأن أھداف التدریب على من أفراد الدراسة % )  ٦٢.٥(یتفق  .٢
 .، في حین أنھا واضحة لدى كل من الجھات المنفذة والمستفیدة من التدریبللتدریبالمخططة 

وفق  بدرجة متوسطةراد الدراسة أن إدارات التدریب تعمل من أف% ) ٤٢.٣(یرى  .٣
لكنھا بحاجة إلى أعداد كافیة من العناصر المؤھلة في مجال  للتدریب، التنظیمیةاللوائح 
  . التدریب

 وأكد ھذه النتیجة سنویة،أفراد الدراسة بعدم وجود خطط تدریب من % ) ٣١.٥(أفاد  .٤
الدراسة علىالسؤال المفتوح المتعلق  ت أفرادإجاباضمن ) ٦(أیضًا مضمون العبارة رقم 

 بأبرز الجوانب السلبیة في واقع تدریب مدیري المناطق التعلیمیة بدول الخلیج العربیة 
 . )١٠(في الجدول رقم 

من أفراد الدراسة أن  معاھد اإلدارة العامة ھي أكثر جھات التدریب %)  ٤٠.٧(یعتقد  .٥
اطق التعلیمیة ، أما بالنسبة لكلیات التربیة في الداخلي مساھمة في تدریب مدیري المن

من أفراد  % ) ٤٠.٤-%٣٧.٦( الجامعات ومراكز التدریب في القطاع الخاص فقد عبر 
 . الدراسة عن قلة مساھمتھم في التدریب

من أفراد الدراسة أن مؤسسات القطاع الخاص % ) ٤٨.٦- ٣٧.٤( تبین من آراء  .٦
اھمون بدرجة قلیلة في تمویل التدریب الذي یعتمد كلیًا والمؤسسات الخیریة والمتدربین یس

 .الوزارة المعتمدة للتدریب في میزانیة العلى 
اإلفادة من نتائج البحوث المیدانیة وتقاریر األداء قلة بأفراد الدراسة من %) ٣٤.٥(أكد  .٧

 . لیمیةتحدید الحاجات التدریبیة لمدیري المناطق التع عملیة فيكمصادر للمعلومات الوظیفي 
من أفراد الدراسة بأن نش اطات ت دریب م دیري المن اطق التعلیمی ة متنوع ة       %) ٤٩.١(أفاد  .٨

 ،عم ل   اتات تدریبی ة ، وحلق ات ، وورش    عل ى دور  بدرجة متوسطة ، حیث اشتملت برامجھ ا 
ح ول   )١(اإلحصائیة ف ي الج دول رق م    البیانات من ھذه النتیجة  برزتولقاءات ، و ،ومؤتمرات

ة الت  ي حص  ل علیھ  ا م  دیرو المن  اطق التعلیمی  ة ب  دول الخل  یج العربی  ة لع  ام       یبی  درالنش  اطات الت
 ح   ول النش   اطات ) ٧(الج   دول رق   م  المعلوم   ات اإلحص   ائیة ف   ي  وك   ذلك  ھ   ـ ،١٤٢٢/١٤٢٣

 التدریبیة التي حصل علیھا مدیرو المناطق خالل مدة خدمتھم ،  
یشاركون بدرجة متوسطة  المناطق التعلیمیة مدیريمن أفراد الدراسة أن %) ٤٨.١(یرى  .٩

في الجدول رقم ) ٢٣(، ویؤید ھذه النتیجة أیضًا العبارة رقم  في تصمیم النشاطات التدریبیة
ضمن إجابات أفراد الدراسة عن ) ١١(في الجدول رقم )  ١٢(وكذلك العبارة رقم ) ١٠(

،  لتعلیمیةالسؤالین المفتوحین حول أبرز الجوانب السلبیة في واقع تدریب مدیري المناطق ا
الیتم و ؛وأسباب كون نشاطات تدریب مدیري المناطق التعلیمیة ال تلبي حاجاتھم التدریبیة

  تجربة المكونات األساسیة للنشاطات التدریبیة قبل التطبیق حسبما أفاد 
  .من أفراد الدراسة %) ٣٦.٦( 
أفراد  ال أنبالرغم من عدم وجود نشاطات تدریبیة مخصصة لمدیري المناطق التعلیمیة ، إ .١٠
بدرجة عالیة معارف  دراسة یرون أنھا عملت على إكساب مدیري المناطق التعلیمیةال

 من% ٥٤.١إلى % ٤٣.٢أكدت ، في حین  وتساعد في تحسین األداء جدیدة، ومھارات
أن النشاطات التي تلقاھا مدیرو المناطق التعلیمیة حققت بدرجة الدراسة استجابات أفراد 
لعامة والخاصة ، كما ساعدت على معالجة المشكالت اإلداریة والتربویة ، متوسطة أھدافھا ا

وفي ضوء ذلك یمكن القول أنھ الیوجد مایمنع أن تشتمل  .وتلبي حاجاتھم التدریبیة المستقبلیة
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النشاطات التدریبیة المخصصة والنشاطات المشتركة مع فئات كل من خطط التدریب على 
  .أخرى 

بدرجة متوسطة من أفراد الدراسة أن بیئة التدریب جیدة ) % ٤٣.٨إلى %  ٤٠(یرى  .١١
 .زات األساسیة والمرافق  یمن حیث توفر القاعات المالئمة والتجھ

أفراد الدراسة أن أسالیب  من% ٤٥.٤إلى  % ٣٩.٨وبالنسبة ألسالیب التقویم ، یرى   .١٢
 واستقصاءللمتدربین یة التدریب من خالل الزیارات المیدان التقویم التي تعتمد على متابعة أثر

 .قلیلة بدرجةفرة امتو آراء الروساء والزمالء والمرؤوسین حول تحسن األداء بعد التدریب
الت دریب  االس تفادة م ن   م ن أف راد الدراس ة أن    %  ٤٣.٩الت دریب ، ی رى   مخرج ات  وحول  .١٣

 ،يوالمھن   ،تحقیق النم و الشخص ي   اجدیدة، أم اكتساب معارف ومھارات عالیة إلىأدت بدرجة 
فق   د ك   ان بدرج   ة  وتنمی   ة الش   عور ب   الوالء ل   وزارات التربی   ة والتعل   یم  ،ورف   ع مس   توى األداء

  ، ) ١٩(، و) ١٨(العب      ارات   م      ن مض      مون  النتیج      ة أیض      اً ھ      ذه  وب      رزت .متوس      طة
بالنسبة إلجابة الس ؤال المفت وح ح ول أب رز الجوان ب اإلیجابی ة ف ي        ) ٩(رقم  في الجدول) ٢٠(و

  .ق التعلیمیة بدول الخلیج العربیة واقع تدریب مدیري المناط
أفراد الدراسة عن السؤال المفتوح حول أبرز الجوانب اإلیجابیة في  تأبرز إجاباكشفت  .١٤

اكتساب : یج العربیة بأن التدریب ساعد علىواقع تدریب مدیري المناطق التعلیمیة بدول الخل
ھم في رفع مستوى وسا اإلداریة،وتبادل الخبرات والتجارب  تخصصیة،معارف ومھارات 

  . األداء وتطویره
 السلبیة فيأفراد الدراسة عن السؤال المفتوح حول أبرز الجوانب  تأبرز إجاباجاءت  .١٥

واقع تدریب مدیري المناطق التعلیمیة بدول الخلیج العربیة لتؤكد خلو واقع التدریب من 
ن الخطط التدریبیة وخلوه أیضًا م التعلیمیة،النشاطات التدریبیة الخاصة بمدیري المناطق 

  .مالءمة بعض البرامج بسبب بعدھا عن الواقع الفعلي، وعدم  السنویة أو الخمسیة
أفراد الدراسة بالنسبة للمقترحات الرامیة لتط ویر واق ع ت دریب م دیري      تأبرز إجاباجاءت  .١٦

ل دورات  المناطق التعلیمیة بدول الخلیج العربیة مؤكدة تنویع النشاطات التدریبیة لتشمل المنح وا
التدریبی  ة الطویل  ة والقص  یرة ؛ والتخط  یط االس  تراتیجي للت  دریب ف  ي ض  وء خط  ط ال  وزارة ؛       
ومساھمة مدیري المناطق التعلیمیة ف ي تحدی د حاج اتھم التدریبی ة وتص میم النش اطات التدریبی ة        

  .المقدمة لھم 
 ض  وءتب  ین بع  د فح  ص واق  ع ت  دریب م  دیري المن  اطق التعلیمی  ة ب  دول الخل  یج العربی  ة ف  ي    .١٧
الت  ي أنج  زت ف  ي الدراس  ة   " مع  اییر تق  ویم كف  اءة وفاعلی  ة ت  دریب م  دیري المن  اطق التعلیمی  ة  " 

) ٣٢(ثالث  ین أثن  ین وو عالی  ة؛فرة بدرج  ة امعی  ارًا مت  و  )٢٩(وعش  رین  أن تس  عة"  -الحالی  ة 
أم ا   ض عیفة؛ فرة بدرج ة  امعی ارًا مت و   )٢٨(وعش رین   وثمانی ة ، بدرجة متوسطة فرةامعیارا متو

فرة إطالق ُا ف ي   امن إجمالي المع اییر فھ ي غی ر مت و    % ) ٤٠(معیارًا بنسبة) ٦٤(وستون  أربعة
  .    ق التعلیمیة بدول الخلیج العربیةواقع تدریب مدیري المناط

كبیرة  تدریبیة بدرجةعلى وجود حاجات  أفراد الدراسةنصف  بما یقارتتفق آراء  .١٨
: تتمثل الحاجات في المواد التدریبیة التالیةو العربیة،لمدیري المناطق التعلیمیة بدول الخلیج 

والحاسب اآللي ؛ واإلدارة التربویة ؛  وإدارة الموارد البشریة ؛  إلى جانب  التربوي؛التخطیط 
 ؛إدارة التغییر الوظیفي :  مواد برامج المھارة الواحدة وھيالحاجة بدرجة كبیرة إلى 

تحلیل المشكالت و ؛إدارة اإلبداع اإلداريو ؛معالجة ضغوط العمل و ؛العالقات اإلنسانیة  و
    .إدارة التطویر المھني للموظفین و ؛ إدارة األزماتو  ؛إدارة الوقت و ؛ وصنع القرارات

 

أن واق  ع ت  دریب م  دیري المن  اطق التعلیمی  ة ب  دول الخل  یج  ، یمك  ن الق  ول قوخالص  ة لم  ا س  ب 
ع ض الجوان ب الس لبیة الت ي تعیق ھ      العربیة الیشتمل على النشاطات الخاصة بھ م ، ویع اني م ن ب   
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وجود حاجات تدریبیة بدرج ة كبی رة    مما نجم عنھعن مواكبة االتجاھات الحدیثة في التدریب ، 
  . لعدد من المواد والوحدات التدریبیةبالنسبة لمدیري المناطق التعلیمیة 

ة إزاء كشفت الدراسة أنھ ال توجد ف روق ذات دالل ة إحص ائیة ب ین اس تجابات أف راد الدراس         .١٩
والمؤھ ل   ؛الدول ة : تالف ثالثة متغیرات؛ ھى باخ ،الحاجات التدریبیة لمدیري المناطق التعلیمیة

بینم   ا توج  د ف   روق ذات دالل  ة إحص   ائیة ب  ین اس   تجابات أف   راد    . العلم  ي ؛ والخب   رة اإلداری  ة   
وذل ك  الدراسة إزاء الحاج ات التدریبی ة لم دیري المن اطق التعلیمی ة تع زى ألث ر متغی ر الت دریب          

  . لصالح الفئة التي حصلت على تدریب 
 ب  دول الخل  یج العربی  ة   الت  دریبي المقت  رح لم  دیري المن  اطق التعلیمی  ة   البرن  امج  ت  م تص  میم  .٢٠

احتی  اج  عل  ىة الت ي حص  لت  التدریبی  والوح  دات الم  واد إزاء  أف  راد الدراس ة  س  تجاباتاس تنادًا ال 
الت ي حص لت عل ى درج ة      واإلداری ة  ،ةوالبشری ،الفنیةالعناصر  عباراتوكذلك  ، كبیرة ةبدرج

 .ومناسبمناسب جدًا 
 

  : التوصیات :ثانیًا

تعمیمًا للفائدة فإن الباحثة تتقدم ، والتي أسفرت عنھا الدراسة الحالیةفي ضوء النتائج 
  : بالتوصیات للجھات التالیة 

 

توصي :تطویر واقع تدریب مدیري المناطق التعلیمیة لوزارات التربیة والتعلیم بدول الخلیج العربیة لتوصیات   ) أ( 
  :الباحثة بما یلي

بع دد م ن    التعلیمی ة یتص ف  تبین م ن نت ائج الدراس ة الحالی ة أن واق ع ت دریب م دیري المن اطق         
ل ذلك یقت رح    الترب ویین، الصفات السلبیة التي تعیقھ عن مواكبة االتجاھات الحدیثة في تدریب الق ادة  

كامل ومدعم بالكف اءات العلمی ة المؤھل ة ف ي ك ل وزارة م ن وزارات التربی ة        تشكیل جھاز إداري مت
والتعلیم بدول الخلیج العربیة ُیعنى بتدریب مدیري المن اطق التعلیمی ة وم ن ف ي مس تواھم م ن الق ادة        
التربویین على غرار معھ د اإلدارة العام ة بالمملكةالعربی ة الس عودیة ال ذي تش تمل أقس امھ اإلداری ة         

ویقت رح أن تش مل بع ض مھ ام الجھ از م ا        .اإلداریةإلدارة البرامج العلیا لتدریب القیادات  على قسم
 :یلي 

إعداد خطة استراتیجیة لتدریب مدیري المناطق التعلیمیة في ضوء نتائج تحدید حاجاتھم  .١
 الحدیثة التدریبیة إلى جانب الحاجات الوظیفیة لوزارة التربیة والتعلیم واالتجاھات

الدراسات الدراسة الحالیة وفي ھذا الصدد یمكن اإلفادة من نتائج . ة التربویةفي اإلدار
كفایات مدیري المناطق التعلیمیة والبحوث العلمیة الحدیثة التي أجریت في موضوع 

  .التدریب وموضوع 
االستفادة من خبرات المتخصصین في مراكز التدریب في القطاعین الحكومي والخاص،  .٢

لتربویة في الجامعات الحكومیة واألھلیة في إجراءات تحدید الحاجات وأساتذة اإلدارة ا
التدریبیة لمدیري المناطق التعلیمیة ؛ وإعداد الخطط التدریبیة ؛ وتصمیم البرامج التدریبیة 

 .وتنفیذھا 
العمل على رفع مستوى الوعي بین القادة التربویین بأھمیة التدریب أثناء الخدمة بالنسبة  .٣

  . لون معھم لھم ولمن یعم
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تكثیف وسائل االتصال بمدیري المناطق التعلیمیة والعمل معھم لیكونوا مشاركین حقیقیین  .٤
السیما في إجراءات تحدید حاجاتھم التدریبیة وإعداد خطط التدریب وتصمیم النشاطات و

 التدریبیة المقدمة لھم وبھذا األسلوب یكونون أكثر التزامًا لتطبیق ما تعلموه 
  . لھمفي مجال عم

ویقترح تشجیع  .التدریبسن التشریعات وإعداد الخطط الوطنیة لتنویع مصادر تمویل  .٥
ومؤسسات القطاع الثالث مثل الجمعیات الخیریة والھیئات  الخاص،مؤسسات القطاع 

  .في دعم التمویل ةالمجتمعیة المختلفة على المشارك
ائح التدریب المناسبة المشتملة لو لتطویرالتعاون مع الوزارات والجھات الحكومیة المعنیة  .٦

  .ة والمعنویة والوظیفیة للمتدربینعلى الحوافز المادی
ب خاصة توسیع مجاالت التعاون مع معھد اإلدارة العامة في كل دولة إلقامة برامج تدری .٧

السیما أن معاھد اإلدارة العامة ھي أكثر و ،وتغطي كافة مھامھم . بمدیري المناطق التعلیمیة
تبین من نتائج  یب الداخلي مساھمة في تدریب مدیري المناطق التعلیمیة كماجھات التدر

 . الدراسة الحالیة
والحاجات التدریبیة  ،ومعلومات عن نشاطات التدریب ،العمل على بناء قاعدة بیانات .٨

رات التعلیم االتعلیمیة، ووضع الخطط العملیة لتبادل المعلومات بین إد لمدیري المناطق
 .یب بالدول األعضاءومراكز التدر

لمتدرب في اختیار أسلوب تحقیق رغبة ا: مثل التدریب؛تطبیق األسالیب الحدیثة في تقویم  .٩
لذي یناسبھ ؛ أو أسلوب التقویم الذاتي ؛ واستقصاء آراء المرؤوسین والرؤساء االتقویم 

 والزمالء حول تحسن األداء بعد التدریب ، إلى جانب متابعة أثر التدریب
  .الزیارات المیدانیة والمقابالت الشخصیة من خالل 

وزارات التربیة والتعلیم بدول الخلیج  التدریب فيتكثیف وسائل االتصال مع إدارات  .١٠
وتبادل الخبرات واالستفادة من التجارب الناجحة في مجال  تدریبیة،العربیة لتنفیذ برامج 

بیة لمدیري المناطق التعلیمیة السیما أن الحاجات التدریو .التعلیمیةتدریب مدیري المناطق 
كما تبین من نتائج الدراسة الحالیة التي توضح  ،كبیربدول الخلیج العربیة متشابھة إلى حد 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد الدراسة إزاء الحاجات التدریبیة 
  .اإلداریةوالخبرة  والمؤھل، الدولة، :المتغیراتلمدیري المناطق التعلیمیة باختالف 

العمل على معالجة الجوانب السلبیة التي وردت في إجابات أفراد الدراسة حول واقع  .١١
وذلك بإجراء الدراسات المیدانیة  العربیة،تدریب مدیري المناطق التعلیمیة بدول الخلیج 

  .المنظموالمسحیة التي تعتمد منھج البحث العلمي 
الدراسة بجدیة والنظر إلیھا باعتبارھا ثمرة لخبرات  أخذ المقترحات التي أفاد بھا أفراد .١٢

عملیة ناجحة یجب االھتمام بھا لتطویر واقع تدریب مدیري المناطق التعلیمیة بدول الخلیج 
  .العربیة

فرت امعاییر تقویم كفاءة وفاعلیة تدریب مدیري المناطق التعلیمیة التي تواالحتفاظ ب .١٣
ناطق التعلیمیة بدول الخلیج العربیة ؛ واالھتمام برفع بدرجة عالیة في واقع تدریب مدیري الم

والسعي لتوفیر المعاییر  فرة بدرجة متوسطة أوبدرجة ضعیفة ؛امستوى المعاییر المتو
 .غیرالمتوفرة إطالقًا في واقع تدریب مدیري المناطق التعلیمیة 

  

 :التعلیمیةر واقع تدریب مدیري المناطق مكتب التربیة العربي لدول الخلیج تجاه تطوی تتعلق بدور توصیات )  ب( 
   :توصي الباحثة بما یلي:

، ة خاصة بمدیري المناطق التعلیمیةنتائج الدراسة الحالیة عدم وجود برامج تدریبی تبین من
 ،الندوات: كما تبین أیضًا أن النشاطات التدریبیة التي تلقاھا مدیرو المناطق التعلیمیة مثل 

أن الحاجات للقاءات السنویة مشتركة مع فئات أخرى ، واتضح أیضًا وا ،والحلقات التطبیقیة
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التدریبیة لمدیري المناطق التعلیمیة متشابھة إلى حد كبیر، لذلك یقترح أن یقوم مكتب التربیة 
 :العربي بالتنسیق مع األطراف المسؤولة األخرى بما یلي 

ریب العناصر الفنیة في تجوي في قطر حول بالمركز العربي للتدریب الترالتفاھم مع  .١
ثم تقویمھ تمھیدًا لتطبیقھ على نطاق واسع في البرنامج التدریبي المقترح في الدراسة الحالیة ، 

 . برامج تدریب مدیري المناطق التعلیمیة بدول الخلیج العربیة 
إعداد خطة تدریب قصیرة المدى خاصة بمدیري المناطق التعلیمیة ، بحیث تحتوى على  .٢

البرامج التدریبیة القصیرة ؛ والحلقات التطبیقیة ؛ : الفعالیات التدریبیة مثل مجموعة من 
برامج  موادالعمل ؛ بھدف تلبیة الحاجات التدریبیة لمدیري المناطق التعلیمیة من  اتوورش

وجود حاجة لھا بدرجة  نتائج الدراسة الحالیةالتي بینتھا اإلداریة الواحدة ) القدرة(المھارة 
، ولم تدرج ضمن البرنامج التدریبي المقترح لمدیري المناطق التعلیمیة ، سطةكبیرة ومتو
  : موادلوتشمل ھذه ا

إدارة التغیی   ر ال   وظیفي، إدارة  : ي الم   واد الت   ي حص   لت عل   ى درج   ة احتی   اج كبی   رة وھ       •
إدارة اإلبداع اإلداري،تحلی ل المش كالت وص نع     وط العمل،غاألزمات، إدارة الوقت، معالجة ض

 .،إدارة التطویر المھني للموظفین،العالقات اإلنسانیةالقرارات 
إدارة الص راع التنظیم ي، إع ادة    :  المواد التي حصلت عل ى درج ة احتی اج متوس طة وھ ي       •

ھندسة العملیات اإلداریة، إدارة الجودة الكلیة،تشكیل اللجان وف رق العم ل ، إدارة االجتماع ات،    
 .زالتحفیمھارات التفاوض، التفویض اإلداري، مھارات 
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 .السادس  ھـ، الفصل ١٤٢٤رسالة دكتوراه،  ،طق التعلیمیة بدول الخلیج العربیةبرنامج مـقـتـرح في تدریب مدیري المنا. مرزا ھند

والحاجات التدریبیة  ،العمل على بناء قاعدة بیانات ومعلومات عن نشاطات التدریب .٣
  ، وغیرھم من القادة التربویین لإلفادة منھا ق التعلیمیة بدول الخلیج العربیةلمدیري  المناط
 .لتطویر اإلداري والبحوث العلمیة في مشروعات ا

التي أنجزت في  ةدریب مدیري المناطق التعلیمیمعاییر تقویم كفاءة وفاعلیة واقع ت يتبن .٤
السیما في برامج تدریب والدراسة الحالیة، وتقویمھا لتصبح نموذجًا عند تقویم التدریب ، 

  .وغیرھم من فئات القادة التربویین ،مدیري المناطق التعلیمیة
  

  :توصي الباحثة بما یلي: توصیات لبحوث مستقبلیة  )  ج( 

للدراسة الحالیة لدراسة واقع تدریب وحاجات التدریب للقیادات  إجراء دراسة مماثلة .١
 .التربویة الرجالیة والنسویة العاملة في  إدارات ومكاتب اإلشراف التربوي 

حج م  : م تش ملھا الدراس ة الحالی ة مث ل     إجراء مزی د م ن الدراس ات ف ي ض وء متغی رات ل         .٢
في الم دن والض واحي أو   قة التعلیمیة المنطقة التعلیمیة ؛ والموقع الجغرافي ، مثل كون المنط

، والمستوى االقتصادي واالجتم اعي ألس ر الطلب ة ف ي المن اطق التعلیمی ة وم دى        في األریاف
 .تأثیره على مخرجات التدریب وعلى أداء إدارات المناطق التعلیمیة 

تجریب لذا یقترح بعد  التدریبیة،تعد عملیة تقویم التدریب من أھم مراحل العملیة  .٣
 ھ،مدة زمنیة معینة على تطبیق ءوانقضا ،رنامج التدریبي المقترح في الدراسة الحالیةالب

إجراء دراسة تقویمیھ لقیاس مدى كفاءتھ وفاعلیتھ في تلبیة الحاجات التدریبیة للفئات 
  .والخاصة وتحقیق أھدافھ العامة ،المستفیدة

معاییر "لتربویین باستخدام إجراء دراسة تقویمیة لواقع التدریب لفئات أخرى من القادة ا .٤
 .التي أنجزت في الدراسة الحالیة" تقویم كفاءة وفاعلیة تدریب مدیري المناطق التعلیمیة 
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