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ملخص: 
يف  الأق�صام  لروؤ�صاء  الإداري  الأداء  لتطوير  برنامج  اقرتاح  اإىل  الدرا�صة  هذه  هدفت 
اإدارات التعليم يف �صمال اململكة العربية ال�صعودية يف �صوء احتياجاتهم التدريبية.تكونت 
عينة الدرا�صة من )142( رئي�ص ق�صم يف اإدارات التعليم يف �صمال اململكة العربية ال�صعودية، 
اختريوا بالطريقة الق�صدية.ولتحقيق اأهداف الدرا�صة، ُطوِّرت ا�صتبانة مكونة من )72( فقرة 
موزعة على ثالثة جمالت، وهي: الكفايات الإن�صانية، والكفايات الفنية التقنية، والكفايات 
الإدراكية الت�صورية، بهدف الك�صف عن الحتياجات التدريبية لروؤ�صاء الأق�صام يف اإدارات 

التعليم يف �صمال اململكة العربية ال�صعودية.
روؤ�صاء  لدى  الإداري  الأداء  لتطوير  التدريبية  الحتياجات  اأن  الدرا�صة  نتائج  اأظهرت 
الأق�صام يف اإدارات التعليم يف �صمال اململكة العربية ال�صعودية، جاءت بدرجة كبرية، على 
جميع املجالت، والأداة ككل، وجاء يف املرتبة الأوىل جمال الكفايات الفنية التقنية، ويف 
النتائج عدم وجود  الت�صورية، كما بينت  الكفايات الإدراكية  املرتبة الأخرية، جاء جمال 
فروق ذات دللة اإح�صائية بني متو�صطات ا�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة حول الحتياجات 
التدريبية ككل، وعلى املجالت جميعها، تعزى ملتغريات اجلن�ص، واخلربة الإدارية، واملوؤهل 

العلمي.
الإداري  الإداء  لتطوير  تدريبياً  برناجماً  الباحثان  اقرتح  الدرا�صة،  نتائج  �صوء  ويف 

لروؤ�صاء الأق�صام يف اإدارات التعليم يف �صمال اململكة العربية ال�صعودية.
الأق�صام،  روؤ�صاء  الإداري،  الأداء  تطوير  مقرتح،  برنامج  املفتاحية:  الكلمات 

الحتياجات التدريبية.
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A Proposed Program to Improve the Administrative Performance of 
Chairmen of Sections of the Educational Directorates in Northern 

Kingdom of Saudi Arabia in the Light of their Training Needs

Abstract: 

The aim of this study is to suggest a program to improve the administrative 
performance of the chairmen of sections of in educational directorates in 
Northern Kingdom of Saudi Arabia in the light of their training needs.The 
sample of the study consisted of (142) chairmen of sections in the educational 
directorates in Northern Kingdom of Saudi Arabia, and they were selected 
purposely.To achieve the objectives of the study, the researchers develop a 
questionnaire consisted of (72) items disturbed to three domains (humanitarian 
competencies, technical competencies, and imaginary cognitive competencies) 
in order to reveal that the training needs for chairmen of sections.

The results of the study that the training needs to improve the administrative 
performance of chairmen was moderate, and technical competencies domain 
came first, while the imaginary cognitive competencies were the last rank.
The results showed that there were no statistically significant differences 
between averages of responses of individuals about training needs attributed 
to gender, managerial experience or academic qualifications.

At the end of the paper, he researchers suggested holding training 
programs to improve the administrative performance of chairmen.

Keywords: proposed program, improve the administrative performance, 
chairmen of sections, training needs.
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خلفية الدراسة وأهميتها: 

مقدمة: 
ُيعد التطور التكنولوجي والتقني والإداري، يف جمالت احلياة جميعها، من �صمات هذا 
الع�رض.ويعد التغيري امل�صتمر لالإداريني عن�رضاً مهماً للتقدم والتطور.ولذلك يقع على عاتق 
وتنميتها. مهاراتهم  وجتديد  معهم  الإداريني  اأداء  تطوير  م�صوؤولية  الإداريني  امل�صوؤولني 
وفهم  التطورات  القدرة على مالحقة  عدم  اأبرزها  من  عدة،  م�صكالت  ذلك  على  ترتب  ولقد 
دوافعها احلقيقية وتف�صريها ف�صالً عن التكيف معها، مما اأدى اإىل كثري من �صوء الفهم يف 
تف�صري العديد من تلك املتغريات وامل�صتجدات، وعدم معرفة احلاجات ال�رضورية لهم علمياً، 

ملواكبة التقدم والتطور.
ل  الإداريني  فاإن  اليوم،  عامل  يف  املت�صارعة  والتحولت  التطورات  هذه  وملواكبة 
اأن  وعليهم  العامل،  هذا  يعي�صها  التي  املت�صارعة  والتغريات  التطورات  جتاهل  ي�صتطيعون 
يتفاعلوا معها، كما اأنهم ملزمون بتهيئة بيئة �صاحلة لهذا التطور ليكونوا اأقدر على مواجهة 
الإداريني  لتطوير فاعلية  املنا�صبة  اتخاذ اخلطوات  التحديات وال�رضاعات، وي�صتدعي هذا 
للتعامل  قدراتهم وحت�صني كفاياتهم،  املتجددة، من خالل تطوير  املتطلبات  وتكيفهم مع 

الفاعل مع م�صتجدات الع�رض وتقنياته )عويدات، 1999( .
واملعلوماتية  التكنولوجية  املعطيات  مع  التفاعل  التعليمية  الإدارة  على  ويفر�ص 
يف ظل التطور والتغري امل�صتمر، وما ينتج عنها من تغريات على كافة امل�صتويات، ولذلك 
فقد اأ�صبح تدريب الإداريني من اأبرز الق�صايا التعليمية لتحقيق النه�صة التنموية، وتطوير 
مهارات  تطوير  التعليمية  الإدارات  على  يفر�ص  جوانبها.كما  مبختلف  الإدارية  العملية 
الإداريني وتدريبهم يف ظل التطورات احلديثة واجتاهاتها امل�صتقبلية املعا�رضة، لتتكيف 
يف  الأولويات  قائمة  امل�صتقبلية.ومن  والتحديات  والتكنولوجية  العلمية  املتغريات  مع 
�صيا�صات التطوير التعليمية يف املوؤ�ص�صات التعليمية تدريب الإداريني، خا�صةً اأثناء اخلدمة، 
باملعلومات  تزويدهم  خالل  من  الأفراد  اأداء  م�صتوى  يف  املرغوب  التغري  لإحداث  وذلك 

واخلربات التي جتعلهم قادرين على اأداء العمل بكفاءة عالية )مرزا، 2004( .
لقد اأ�صبح التدريب لأي موؤ�ص�صة يف املرحلة احلالية �رضورة حتفظ به وجودها يف ظل 
التحولت العاملية، والتطورات املتالحقة والتحديات امل�صتقبلية لتهيئة الإداريني واإعدادهم 
التعليمية،  املوؤ�ص�صات  يف  للتدريب  الأهمية  املعا�رضة.وتزداد  التغريات  مع  يتنا�صب  مبا 
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انطالقاً من ارتباط التدريب بالتعليم ارتباطاً وثيقاً؛ فالتدريب ي�صاند التعليم يف اإعداد قوة 
اأجل  من  والتدريب  والتطوير  لالإ�صالح  بحاجة  التعليمي  النظام  اأن  كما  وتكوينها،  الأداء 

ال�صتعداد ملجتمع الغد القائم على املعرفة واملهارة )الياور، 2005( .
ولكي توؤدي عملية التدريب ثمارها املرجوة يف اإعداد الإداريني والقادة، ل بد من اأن 
تلبي برامج التدريب الإحتياجات الفعلية للمتدربني، فعملية حتديد الإحتياجات التدريبية 

من اأهم عنا�رض العملية التدريبية وجناحها )م�صطفى، 2005( .
ويجب الرتكيز عند بناء برامج التدريب، على املرونة، والتميز، وذلك للتمكن من اإعادة 
بناء، ومراجعة ت�صميم هذه الربامج، لأن احلاجة اإىل كفاءة القادة الرتبويني اأ�صبحت اأكرث 
اإحلاحاً، ليتم حتقيق الأهداف التي من اأجلها �صممت هذه الربامج، ول يتحقق ذلك اإل من 
اأن تكون الحتياجات  اأُ�ص�ص علمية.ويجب  القائم على الربامج املبنية على  التدريب  خالل 
التدريبية وا�صحة وحمددة، لتحقيق اأهداف التدريب، لأن الحتياجات التدريبية هي الفجوة 
بني الواقع واملطلوب، وهذه الفجوة تقع بني اإمكانات املتدرب احلالية، والإمكانات املطلوب 

حتقيقها، وعند معرفة احلاجة )اأو الفجوة( تغطى باأحد و�صائل التدريب )عويدات 1999( .
والوقت،  واملال  اجلهد  من  كثري  فيها  ينفق  التي  املهمة  الأن�صطة  اأحد  التدريب  وُيعد 
الربنامج  بدقة يف مقدمة  التدريبية  الإحتياجات  لتحديد  بد من تخطيط جيد ومتقن،  فال 
التخطيطي للتدريب.ولتحقيق اأهداف التدريب، واإدارة عملية التدريب، والتخطيط، وت�صميم 
ب�صكل  للمتدرب  الإحتياجات  حتديد  هي  الأ�صا�صية  القاعدة  فاإن  املختلفة،  التدريب  برامج 

دقيق، وحتديد متطلبات التدريب م�صتقبالً )اأبوغزلة، 2005( .
وُتعد الربامج التدريبية الآداة الرئي�صة، واملرتكز الأ�صا�صي يف التخطيط لإعداد وتطوير 
ووا�صحة  حمددة  مهمات  اإىل  م�صتندة  وعلمية،  وا�صحة  منهجية  وفق  وذلك  الإداريني، 
لهوؤلء الإداريني، لتنمية معارفهم ومعلوماتهم، وتطوير مهاراتهم واجتاهاتهم، يف �صوء 
اآدائهم، فالإداريون على اختالف  لنتائج تقومي  انعكا�ص  التي هي  التدريبية،  احتياجاتهم 
وحتقيق  اإليهم،  املوكولة  الأهداف  لتحقيق  والكفاية  القدرة  ميتلكوا  اأن  يجب  م�صتوياتهم 

م�صتوى متميز يف الكفاية والفاعلية )الطنيجي، 2008( .
يف   2005  -  2004 اخلم�صية  للخطة  اخلام�ص  الإ�صرتاتيجي  الأ�صا�ص  ن�ص  وقد 
عنا�رضها،  بجميع  والتدريب  التعليم  منظومة  تطوير  على  ال�صعودية  العربية  اململكة 
العمل، ومتطلبات  املتغرية، و�صوق  احتياجات املجتمع  يلبي  والهتمام مبخرجاتها مبا 
انعك�ص  فقد  الهتمام،  هذا  اإىل  املمنهج.وبالنظر  بالتدريب  اإل  ذلك  يكون  ول  التنمية، 
التعليم  �صيا�صة  ن�صت  فقد  التعليم،  قطاع  مقدمتها  ويف  جميعها،  الدولة  قطاعات  على 
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يف اململكة العربية ال�صعودية يف عدد من موادها على اأهمية التدريب، لذلك بذلت وزارة 
على  التعليمية  الإدارات  حتفز  التي  والتعليمات  الأنظمة  و�صع  يف  كبرية  جهوداً  التعليم 
املرغوب  النحو  على  غاياتها  حتقق  مل  اجلهود  هذه  اأن  اإل  لالإداريني،  امل�صتمرة  التنمية 

)وزارة القت�صاد والتخطيط ال�صعودية، 2008( .

مشكلة الدراسة
تت�صح م�صكلة الدرا�صة يف اأن اإدارات التعليم يف �صمال اململكة العربية ال�صعودية التي 
الأطفال،  ريا�ص  مبرحلة  بدءاً  الدرا�صية  املراحل  خمتلف  يف  واملدار�ص  بالطالب  تخت�ص 
وانتهاءً مبحو الأمية، والإدارات التابعة للمدار�ص من مديرين، ووكالء واإداريني، ومعلمني 
للطلبة،  املنا�صبة  التعليمية  البيئة  لتهيئة  التعاميم  باإ�صدار  تقوم  واإناثاً  ذكوراً  وم�رضفني 
واملعلمني، والإداريني، وتقوم بالتنظيم الإداري واملايل، وتقدمي البعثات والتدريب.وتناط 
ات والأدوار مبجموعة من الإداريني من خمتلف املوؤهالت العلمية، واخلربات  كل هذه املهمرَّ
يف  ال�رضيعة  والتغريات  للتطورات  نتيجة  امل�صتمرة  التدريبية  للربامج  بحاجة  هي  التي 

املجالت كافة.
كما اأ�صار عويدات )1999( ، مرزا )2004( ، الياور )2005( ، اإىل ال�رضورة امللحة 
لتطوير وتدريب الإداريني يف �صوء التقدم ال�رضيع واملتنامي، كما اأ�صار اأبوغزلة )2005( 
، اإىل اأن التدريب له قاعدة اأ�صا�صية، وهي حتديد الإحتياجات لالإداريني والتخطيط له، كما 
الحتياجات  لتحديد  ووا�صحة  �صاملة  خطة  غياب  اإىل   )2002( الفوطة  درا�صة  خل�صت 
التدريبية يف اجلهات احلكومية يف اململكة العربية ال�صعودية، واأن حتديد هذه الحتياجات 

ل يتم بناءً على الأ�صاليب والطرق العلمية، وا�صتناداً اإىل ذلك تربز م�صكلة الدرا�صة احلالية.
تتعلق  وبحوث  درا�صات  وجود  وعدم  والتغيري،  للتطوير  اململكة  �صيا�صات  ظل  ويف 
باجلانب التدريبي لروؤ�صاء الأق�صام يف اإدارات التعليم يف �صمال اململكة العربية ال�صعودية- 
ح�صب علم الباحثني- ، ويف �صوء نتائج الدرا�صات ال�صابقة وتو�صياتها بالعمل على توفري 
الالزمة، تربز  التدريبية  التي ت�صع خطة وا�صحة، وحتديد الحتياجات  التدريبية  الربامج 
احلاجة اإىل حتديد الحتياجات التدريبية بالطريقة العلمية، ومن ثم بناء برنامج تدريبي 

يلبي الإحتياجات التدريبية.

أسئلة الدراسة: 
تهدف الدرا�صة اإىل الإجابة عن الأ�صئلة الآتية: 

ما الحتياجات التدريبية لتطوير الأداء الإداري لروؤ�صاء الأق�صام يف اإدارات التعليم . 1
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يف �صمال اململكة العربية ال�صعودية من وجهة نظرهم؟ 
يف . 2  )α= 0.05( الدللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  هناك  هل 

العربية  اململكة  �صمال  يف  التعليم  اإدارات  يف  الأق�صام  لروؤ�صاء  التدريبية  الحتياجات 
ال�صعودية تعزى ملتغريات اجلن�ص، واخلربة الإدارية، واملوؤهل العلمي؟ 

اإدارات التعليم يف . 3 اأداء روؤ�صاء الأق�صام يف  ما الربنامج التدريبي املقرتح لتطوير 
�صمال اململكة العربية ال�صعودية يف �صوء احتياجاتهم التدريبية؟ 

أهداف الدراسة: 

�صعت هذه الدرا�صة اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 
حتديد الإحتياجات التدريبية لروؤ�صاء الأق�صام يف اإدارات التعليم يف �صمال اململكة . 1

العربية ال�صعودية من وجهة نظرهم.
الك�صف عن الفروق يف الإحتياجات التدريبية لروؤ�صاء الأق�صام يف اإدارات التعليم . 2

الإدارية،  واخلربة  اجلن�ص،  متغريات  لختالف  تبعاً  ال�صعودية،  العربية  اململكة  �صمال  يف 
واملوؤهل العلمي.

بناء برنامج مقرتح لتطوير الأداء الإداري لدى روؤ�صاء الأق�صام يف اإدارات التعليم . 3
يف �صمال اململكة العربية ال�صعودية يف �صوء احتياجاتهم التدريبية.

أهمية الدراسة: 

تت�صح اأهمية هذه الدرا�صة باقرتاح برنامج لتطوير الأداء الإداري لروؤ�صاء الأق�صام يف 
اإدارات التعليم يف �صمال اململكة العربية ال�صعودية يف �صوء احتياجاتهم التدريبية من اأجل 
التعرف اإىل احلاجة التدريبية لهم، للو�صول اإىل نظام تدريبي مالئم.ويف �صوء ذلك يوؤمل 
اإدارات  التدريبية يف  للربامج  وامل�صممني  الدرا�صة كل من املخططني  ي�صتفيد من هذه  اأن 
التعليم، والإدارات املعنية بتو�صيف الوظائف، ومعهد الإدارة للتدريب اجلهة امل�صوؤولة عن 
تدريب روؤ�صاء الأق�صام ومعرفة احتياجاتهم التدريبية، بالإ�صافة اإىل روؤ�صاء الأق�صام الذين 

�صيتدربون على هذا الربنامج.
اأ�صف اإىل ذلك ما ميكن اأن توفره الدرا�صة من معلومات حول الحتياجات التدريبية، 

واإعداد الربامج التدريبية، التي ميكن اأن ي�صتفيد منها الباحثون يف هذا املجال.
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التعريفات االصطالحية واإلجرائية

ت�صمنت الدرا�صة عدداً من امل�صطلحات التي ل بد من تعريفها كي يتم التوافق 
بني الباحثني والقارئ يف حتديد دللتها مبا يتنا�صب مع اأهداف الدرا�صة، وهي: 

الربنامج التدريبي: هو الن�صاط الذي ُيعنى ب�صياغة الربنامج واختيار عنا�رضه:  ◄
املدربني،  واختيار  امل�صتخدمة،  والتقنية  التدريب،  واأ�صاليب  واملحتوى،  )الأهداف، 
واملتدربني، والكلفة املالية، واملرافق، والإطار التنظيمي، والإطار الزمني، والتقومي )قا�صم، 
1999: 161( .ويق�صد به يف هذه الدرا�صة جمموعة الإجراءات واخلطوات املرنة واملخطط 
لها التي �صيت�صمنها الربنامج التدريبي املقرتح لتطوير الأداء الإداري لدى روؤ�صاء الأق�صام 

يف اإدارات التعليم يف �صمال اململكة العربية ال�صعودية.
تطوير الأداء: جهد �صمويل خمطط يهدف اإىل تغيري اأداء روؤ�صاء الأق�صام يف املوؤ�ص�صة  ◄

وتنميته عن طريق التاأثري يف قيمهم ومهاراتهم واأمناط �صلوكهم، وذلك لإدخال التغيري يف 
املوؤ�ص�صة ككل لتتجاوب ذاتياً مع البيئة املحيطة بها بهدف حتقيق الفعالية الكلية للموؤ�ص�صة 
الأق�صام  لروؤ�صاء  الإداري  الإداء  الدرا�صة حت�صني  .ويق�صد به يف هذه   )11  :2002 )ياغي، 
الأداء  الفجوة بني  ال�صعودية، وذلك بتقلي�ص  العربية  التعليم يف �صمال اململكة  اإدارات  يف 

احلايل، والأداء املطلوب.
روؤ�صاء الأق�صام: هم روؤ�صاء الأق�صام جميعهم يف اإدارات التعليم يف �صمال اململكة  ◄

العربية ال�صعودية )اإدارة تعليم حائل، اإدارة تعليم القريات، اإدارة تعليم اجلوف( وقت اإجراء 
الدرا�صة يف العام الدرا�صي2014/ 2015.

يف  ◄ اإحداثها  املطلوب  والت�صورات  التغريات  جمموعة  التدريبية:  الإحتياجات 
معلومات الداريني وخرباتهم ومعارفهم ورفع كفاياتهم ومهاراتهم واجتاهاتهم لتجعلهم 
قادرين على اآداء اأعمالهم على الوجه الأكمل )م�صطفى، 2005: 36( .ويق�صد بها يف هذه 
اإدارات  يف  الأق�صام  روؤ�صاء  مهارات  يف  املطلوبة  والتطورات  التغيريات  جمموعة  الدرا�صة 
التعليم يف �صمال اململكة العربية ال�صعودية لتجعلهم اأكرث كفاءة وفاعلية يف اأداء مهماتهم.

وتقا�ص بالدرجة التي يح�صل عليها امل�صتجيب على الأداة املعدة لهذه الغاية.

حدود الدراسة: 

تتحدد نتائج الدرا�صة باحلدود الآتية: 
التعليم يف �صمال اململكة . 1 اإدارات  الأق�صام يف  الدرا�صة على روؤ�صاء  اقت�رضت هذه 
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للعام  تعليم اجلوف(  واإدارة  القريات،  تعليم  واإدارة  تعليم حائل،  )اإدارة  ال�صعودية  العربية 
الدرا�صي 2014/ 2015.

تتحدد نتائج هذه الدرا�صة اعتماداً على مو�صوعية ا�صتجابة اأفراد العينة على اأداة . 2
الدرا�صة.

الدراسات السابقة: 
احلالية،  الدرا�صة  مبو�صوع  ال�صلة  ذات  ال�صابقة  للدرا�صات  عر�صاً  اجلزء  هذا  يتناول 
التي ا�صتطاع الباحثان التو�صل اإليها، وقد مت تناولها وفقاً لت�صل�صلها الزمني من الأقدم اإىل 

الأحدث، وهي على النحو الآتي: 
ات مديري الرتبية والتعليم يف  اأجرى اأبو الك�صك )1996( درا�صة هدفت اإىل حتديد مهمرَّ
ات، وبناء برنامج تدريبي للمهمات  الأردن وتقومي اأدائهم يف �صوء ممار�صتهم لهذه املهمرَّ
والتعليم يف  للرتبية  مديراً   )25( الدرا�صة من  اأدائها.تكونت عينة  تدنياً يف  التي يظهرون 
ات ملديري الرتبية والتعليم، والثانية لتقومي  اململكة، ومت بناء اأداتني: الأوىل لتحديد املهمرَّ
اأدائهم من وجهة نظر املديرين.اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن اأداء مديري الرتبية والتعليم كان 
متو�صطاً يف اأربع مهمات، ومتدنياً يف ت�صع مهمات، وجميعها تت�صم بالطابع الفني، وتتعلق 
تنفيذ  ومتابعة  الإلزامي،  التعلم  اأحكام  وتطبيق  وال�صحية،  الإر�صادية  اخلدمات  بجوانب 
الإداريني  وتنمية  ال�صفية  لالأن�صطة  والتخطيط  العلمي  امل�صتوى  على  والإ�رضاف  املناهج 

والعاملني وو�صع اخلريطة الرتبوية.
الأق�صام  لروؤ�صاء  تدريبي  برنامج  بناء  اإىل  هدفت  درا�صة   )1999( املن�صور  واأجرى 
الدرا�صة  عينة  الإدارية.تكونت  كفاياتهم  �صوء  يف  اليمنية  اجلامعات  كليات  يف  العملية 
من )255( من اأع�صاء هيئة التدري�ص، وا�صتخدم املنهج الو�صفي لإجراء درا�صته، كما قام 
بت�صميم اإ�صتبانة اأ�صتملت على جمالت الكفايات الإدارية الالزمة لروؤ�صاء الأق�صام.اأظهرت 
نتائج الدرا�صة وجود �صعف يف ممار�صة روؤ�صاء الأق�صام العلمية لكفايات التخطيط والتنظيم 
العالقات  ملهارات  ممار�صتهم  يف  العملية  الأق�صام  روؤ�صاء  لدى  ر�صا  ومهاراتها.ووجود 
العمداء ونوابهم يف ممار�صتهم  التقومي واملتابعة ووجود �صعف لدى  الإن�صانية ومهارات 
ملهارات جمال اإتخاذ القرار، بينما يوجد ر�صا لدى روؤ�صاء الأق�صام واأع�صاء هيئة التدري�ص 

عن ممار�صتهم يف هذا املجال.
�صمن  وتطويرها  القيادة  تدريب  اإىل   )Peckford, 2001( بيكفورد  درا�صة  وهدفت 
حكومية  موؤ�ص�صة  ولبرادور.وهي  ونيوفاوندلند  كندا  يف  الب�رضية  القوى  تطوير  موؤ�ص�صة 
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على  متوا�صل  موظفيها  بني  القيادة  حتدي  وكان  املحافظة،  يف  كبري  ب�صكل  موجودة 
امل�صتويات كافة يف املوؤ�ص�صة.وحتر�ص هذه املوؤ�ص�صة على املبادرات اجلديدة التي حتدث 
خالل  اأخ�صعت  ال�صاعة.وقد  مو�صوع  املو�صوع  هذا  جلعل  الفدرالية،  املدنية  اخلدمة  عرب 
وتطوير  التدريبية  الحتياجات  لتحديد  املعلمني  من  ممثلة  جمموعة  �صهور،  ثالثة  فرتة 
اأهمية  النتائج  املوؤ�ص�صة.واأظهرت  يف  القيادة  تدريب  ل�صرتاتيجية  العري�ص  املخطط 
يف  التح�صن  مدى  اأظهرت  كما  كافة،  امل�صتويات  على  املوظفني  بني  الفاعلة  امل�صاركة 

املهارات القيادية لدى الباحث.
كما اأجرى كنعان )Kanan, 2002( درا�صة هدفت اإىل تقومي الأدوار والحتياجات 
حالة.وك�صف  كدرا�صة  )فل�صطني(  النامية  الدول  يف  التعليمية  املناطق  ملديري  التدريبية 
لأدوارهم  الرتبية  وزارة  يف  وروؤ�صائهم  الفل�صطينيني  والتعليم  الرتبية  مديري  ت�صورات 
وحاجاتهم التدريبية.تكونت عينة الدرا�صة من جميع مديري الرتبية والتعليم الفل�صطينيِّني 
والبالغ عددهم )16( مديراً، و )40( من املديرين العامني يف وزارة الرتبية الفل�صطينية 
املتجددة  النظرية  منهج  با�صتخدام  البيانات  وُحلِّلت   ،  )2001( عام  �صيف  خالل 
الدرا�صة  نتائج  التدريبية.اأظهرت  وحاجاتهم  الفل�صطينية  الرتبية  مديري  اأدوار  لتحديد 
بالت�صورات  ي�صرتكوا  مل  عليهم  وامل�رضفني  الفل�صطينيني  والتعليم  الرتبية  مديري  اأن 
اأدوارهم جتميعية غري حمددة.كما ك�صفت ت�صور م�رضفيهم  نف�صها لدور مدير الرتبية واأن 
امل�صكالت عند مديري  املعاناة من  اأنهم مديرون وحمافظون وتقليديون.واأن  عنهم على 
الرتبية الفل�صطينيني ل تختلف عن تلك املوجودة يف الأمم النا�صئة الأخرى، كاملركزية، 

ال�صيا�صية. والتعيينات  والبريوقراطية 
يف  التدريبية  الحتياجات  حتديد  واقع  تعرف  اإىل   )2002( الفوطة  درا�صة  وهدفت 
تواجه  التي  والتحديات  وال�صعوبات  ال�صعودية،  العربية  اململكة  يف  احلكومية  الأجهزة 
اأ�صلوب  الباحث  احلكومية.وا�صتخدم  الأجهزة  يف  التدريبية  الحتياجات  حتديد  عملية 
اجلهاز  من  الدرا�صة  عينة  املعلومات.تكونت  لتحليل  الالزمة  والوثائق  ال�صخ�صية  املقابلة 
املركزية  احلكومية  واجلهات  العامة  الإدارة  معهد  وهو  ال�صعودية،  يف  للتدريب  املركزي 
والتطوير يف اجلهات  التدريب  اإدارات  الباحث مبقابلة مديري  الوزارات.وقام  املتمثلة يف 
احلكومية املركزية.اأظهرت نتائج الدرا�صة غياب خطة ا�صرتاتيجية �صاملة ووا�صحة لتحديد 
اجلهات  يف  التدريبية  الحتياجات  احلكومية.واأن  اجلهات  يف  التدريبية  الحتياجات 
احلكومية ل حتدرَّد بناء على الأ�صاليب والطرق العلمية كاأ�صلوب حتليل املوؤ�ص�صة والوظيفة 
التي  ال�رضورية  املعلومات  اأن  احلكومية  اجلهات  التدريب يف  والفرد.ويرى معظم مديري 
ت�صاعد على حتديد الحتياجات التدريبية يف اجلهات احلكومية هي: خطط وبرامج العمل 
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املنوطة  ات  واملهمرَّ احلكومية،  للجهات  امل�صتقبلية  وال�صيا�صات  والأهداف  الإدارات،  لدى 
باملوظف وطبيعة عمله، وتخ�ص�صه.

وهدفت درا�صة اأداميك )Adamik, 2003( التي اأجريت يف الوليات املتحدة الأمريكية 
اإىل تلبية حاجة املنظمات يف تغيري مهارات العاملني فيها للقيام بالأعمال الإدارية ب�صورة 
اإعادتها يف منظمات  اأو  اأو دجمها  الإدارية  العمليات  تقلي�ص هند�صة  اإىل  فاعلة واحلاجة 
الكفاءة  عنها  تنتج  التي  ال�صلوكية  العمليات  حتديد  اإىل  املتزايدة  احلاجات  ول�صد  الأعمال 
العام وقدراتهم،  القطاع  العاملني يف  الباحث على حتليل كفاءة املديرين  املهنية، ويركز 
اإىل  بالإ�صافة  املتوافرة  البيانات  على  يعتمد  الذي  والنوعي  الكمي  املنهج  ا�صتخدم  وقد 
على  والعتماد  الب�رضية  املوارد  اإدارة  يف  للعاملني  ال�صخ�صية  واملقابالت  ال�صتبانات 
م�صادر عدة للتحليل جتمع بني نتائج الدرا�صة والدرا�صات ال�صابقة يف هذا املجال واخلربة 
ال�صخ�صية.اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن الكفاءة والفاعلية الإدارية حت�صنت كثرياً خالل ال�صنتني 
الأخريتني خ�صو�صاً يف خم�صة م�صتويات هي اإدارة املوارد الب�رضية، واإدارة املوارد املالية، 
واإدارة التجهيزات، واإدارة املهارات، واإدارة الت�صالت الفردية.واأبرز ما تو�صلت اإليه هذه 
الدرا�صة اأن املعلومات الواردة من امل�رضفني واملديرين واملروؤو�صني وحتليلها وقيا�صها يعد 

اأمراً اأ�صا�صياً للتطوير والتغيري ال�صلوكي يف هذه الدرا�صة.
واأجرت هانت )Hunt, 2004( درا�صة يف الوليات املتحدة الأمريكية هدفت اإىل معرفة 
اأهمية برنامج التدريب التطويري كمنحنى لتطوير الأداء يف املوؤ�ص�صات التعليمية، كما حاولت 
الدرا�صة حتديد فاعلية الربنامج التطويري، وحتديد املهارات واحلاجات التعليمية الالزمة 
للعاملني للقيام مب�صوؤولياتهم، والو�صول اإىل ت�صميم خطة عملية لتطبيق فعاليات الربنامج 
التدريبي، وقد �صارك يف الربنامج )17( م�صاركاً وملدة )16( �صاعة تدريبية، توزعت عينة 
الدرا�صة على جمموعتني جمموعة �صابطة وعددها )7( اأفراد، وجمموعة جتريبية وعددها 
)10( اأفراد.اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن املجموعة التجريبية التي خ�صعت اإىل الربنامج كان 
التطويرية الالزمة  اأعلى وحت�صنت اجتاهاتهم نحو العمل، ومتكنوا من بناء اخلطط  اأداوؤها 

لهم، بعد اإمتالكهم املهارات واملعارف التي �صاعدتهم على القيام باأعمالهم.
كما اأجرت مرزا )2004( درا�صة هدفت اإىل بناء برنامج تدريبي مقرتح ملديري املناطق 
من  الدرا�صة  عينة  التدريبية.تكونت  اإحتياجاتهم  �صوء  يف  العربي  اخلليج  بدول  التعليمية 
ا�صتبانات  واأعدت ثالث  التدريب،  اإدارات  ق�صم يف  رئي�ص  مرتبة  واإدارياً من  مديراً   )156(
التدريبية،  الحتياجات  وحتديد  التدريب،  واقع  ملعرفة  ا�صتطالعية  ا�صتبانة  على  ا�صتملت 
وت�صميم الربنامج وا�صتبانة لتحديد حاجات مديري التعليم، وا�صتمارة حل�رض الن�صاطات 
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التدريبية.اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن ما يت�صف به واقع التدريب ملديري املناطق التعليمية، 
عدم وجود برامج تدريبية خم�ص�صة لهم.واأن الن�صاطات املقدمة ملديري املناطق التعليمية 
التدريب  اأهداف  اأن  الدرا�صة  عينة  اأفراد  من   )%  62.5( متو�صطة.ويتفق  بدرجة  متنوعة 
غري وا�صحة بالن�صبة لهم.ويتفق ما يقارب على الن�صف من اأفراد عينة الدرا�صة، على وجود 
واإدارة  الآيل،  واحلا�صب  الرتبوية،  والإدارة  الرتبوي،  التخطيط  تدريبية يف جمالت  حاجة 

التغيري، واإدارة الوقت، واإدارة الإبداع الإداري، والعالقات الإن�صانية.
الإدارات  ملديري  تدريبي  برنامج  بناء  اإىل  هدفت  بدرا�صة   )2005( غزلة  اأبو  وقام   
املنهج  الباحث  التدريبي.ا�صتخدم  واقعهم  تعرف  بعد  الأردنية  والتعليم  الرتبية  وزارة  يف 
الإدارات،  ملديري  التدريبي  الواقع  ا�صتبانات:  ثالث  بت�صميم  وقام  التحليلي  الو�صفي 
التدريبي. الربنامج  لفاعلية  ا�صتطالعية  وا�صتبانة  الإدارات،  ملديري  التدريبية  واحلاجات 
الإدارات  مديري  من  املكونة  الدرا�صة  عينة  على  ال�صتبانتني  بتوزيع  ذلك  بعد  قام  كما 
ومديري الرتبية، واملديرين، وعددهم )158( مديراً ملعرفة الواقع التدريبي والحتياجات 
التدريبية لهم.اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن جمال الأهداف التدريبية ودرجة و�صوحها جاء يف 
املجال  اأن  يعني  عالية، مما  وبدرجة  التدريبية،  العملية  واقع  الأوىل يف جمالت  املرتبة 
لي�ص بحاجة اإىل تطوير.يف حني كانت معظم جمالت الواقع التدريبي ملديري الإدارات يف 
امل�صتوى املتو�صط، باإ�صتثناء جمالت: )اأ�صاليب تقومي املتدربني، وم�صادر متويل التدريب، 
اأبرز ما يو�صف به  التي جاءت يف امل�صتوى املنخف�ص، واإن   ، واجلهات املنفذة للتدريب( 
واقع العملية التدريبية ملديري الإدارات افتقارها للربامج التدريبية، واإن اخلطط والربامج 

التدريبية املعدة لهم تتم دون م�صاركة الفئات امل�صتهدفة بالتدريب.
واأجرت الياور )2005( درا�صة هدفت اإىل طرح منوذج مقرتح لنظام التدريب الرتبوي    
يف اإدارة تعليم البنات مبحافظة جدة باململكة العربية ال�صعودية يف �صوء التحولت الإدارية 
املعا�رضة.تكونت عينة الدرا�صة من )166( من العاملني يف اإدارة تعليم جدة، وا�صتخدمت 
الباحثة ا�صتبانة مكونة من )45( فقرة مقرتحة لتطوير نظام التدريب.اأظهرت نتائج الدرا�صة 
�رضورة تخ�صي�ص وحدة للتطوير والتخطيط ت�صاعدهما وحدة الدرا�صات والبحوث، تتوىل 
ات ومنها التحولت القت�صادية والتطورات التكنولوجية والعلمية  القيام بالعديد من املهمرَّ
وانعكا�صاتها على الأنظمة املحلية لتحديد احتياجات التدريب امل�صتقبلية.وكذلك اأو�صحت 
الدرا�صة �رضورة اأن يتوىل حتديد الحتياجات التدريبية فريق متخ�ص�ص ومدرب على كيفية 

هذه املهمة.
واأجرت املعايطة )2007( درا�صة هدفت اإىل تعرف درجة الكفاءة الإدارية التي تتمتع 
بها الإدارات الرتبوية الو�صطى يف وزارة الرتبية والتعليم يف �صوء واقع مدخالتها، وتطوير 
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الرتبية  وزارة  يف  الو�صطى  الإدارة  يف  العاملني  كفاءة  لزيادة  تربوية  اإدارية  ا�صرتاتيجية 
الدرا�صة من جميع مديري  والتعليم الأردنية يف �صوء منهجية هند�صة الب�رض.تكونت عينة 
الإدارات العامني ومديري الرتبية والتعليم واملديرين املخت�صني يف وزارة الرتبية والتعليم 
ومديرياتها، اإذ بلغ عددهم )53( مدير اإدارة، ومدير تربية وتعليم، و )100( مديٍر خمت�ٍص.مت 
بناء اأَداة لقيا�ص درجة الكفاءة الإدارية التي تتمتع بها الإدارات الو�صطى يف وزارة الرتبية 
والتعليم يف �صوء واقع مدخالتها، احتوت اأربعة جمالت: ت�صميم بيئة العمل وتنمية الأفراد 
والبيئة الثقافية واملادية والإدارة، مبعدل )72( فقرة جلميع جمالت الدرا�صة.اأ�صارت نتائج 
الدرا�صة اإىل اأن درجة الكفاءة الإدارية التي تتمتع بها الإدارات الرتبوية الو�صطى يف وزارة 
الرتبية والتعليم يف �صوء واقع مدخالتها كانت منخف�صة يف جميع جمالت الأَداة.وبينت 
النتائج وجود فروق تعزى اإىل متغريات املوؤهل العلمي واملركز الوظيفي واجلن�ص، ل�صالح 

الدكتوراة واملديرين العامني والذكور يف جميع املجالت.
 وقام الطنيجي )2008( بدرا�صة هدفت اإىل بناء اأمنوذج مقرتح لتطوير اأداء العاملني 
�صوء  يف  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  يف  العلمي  والبحث  العايل،  التعليم  وزارة  يف 
ي�صكلون  )50( موظفاً،  الدرا�صة من  الإدارية.تكونت عينة  العمليات  اإعادة هند�صة  منهجية 
%( من جمتمع الدرا�صة.ا�صتخدم الباحث ا�صتبانة للتعرف اإىل واقع تطوير  ما ن�صبته )71 
العايل  التعليم  العاملني يف وزارة  اأداء  لتطوير  الأمنوذج املقرتح  وا�صتبانه  العاملني،  اأداء 
والبحث العلمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف �صوء منهجية اإعادة هند�صة العمليات 
الإدارية، وال�صعوبات التي توؤثر يف التطوير الإداري.اأظهرت نتائج الدرا�صة اأن واقع التطوير 
العربية املتحدة كان  العلمي يف دولة الإمارات  العايل والبحث  التعليم  الإداري يف وزارة 
يف  العاملني  اأداء  لتطوير  املقرتح  الأمنوذج  على  املوافقة  درجة  واأن  مرتفعاً،  عام  ب�صكل 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف �صوء منهجية 

اإعادة هند�صة العمليات الإدارية.كان ب�صكل عام مرتفعاً.
ملديري  التدريبية  الحتياجات  حتديد  اإىل  هدفت  درا�صة   )2010( ال�صهلي  واأجرى   
املتعلقة  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  الباطن  حفر  حمافظة  يف  ومديراتها  املدار�ص 
متغريات:  من  كل  اأثر  اإىل  التعرف  اإىل  بالإ�صافة  نظرهم،  وجهة  من  القيادية  باملهارات 
برنامج  لبناء  الدرا�صة،  عينة  اأفراد  تقديرات  على  واخلربة(  التعليمية،  واملرحلة  )اجلن�ص، 
تدريبي يف �صوء تلك الحتياجات.تكونت عينة الدرا�صة من جميع مديري ومديرات مدار�ص 
ومديرةً،  مديراً   )226( والبالغ عددهم  ال�صعودية،  العربية  باململكة  الباطن  حمافظة حفر 
ولتحقيق اأهداف الدرا�صة قامت الباحثة باإعداد اأداة الدرا�صة مكونة من )51( فقرة، موزعة 
نتائج  والإدراكية.اأظهرت  والإن�صانية،  الفنية،  املهارات  يف:  متثلث  جمالت،  ثالثة  على 
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الدرا�صة اأن جمال املهارات الفنية، جاء يف املرتبة الأوىل من حيث الحتياجات التدريبية 
ملديري ومديرات املدار�ص مبحافظة حفر الباطن، واملهارات الإدراكية يف املرتبة الثانية 

واملهارات الإن�صانية يف املرتبة الأخرية.
واأجرت الب�رشي )2013( درا�صة يف الإمارات املتحدة هدفت اإىل و�صع برنامج تدريبي 
مقرتح لتطوير املهارات الإدارية للمديرين الرتبويني يف جمل�ص اأبوظبي للتعليم بناءً على 
حاجاتهم التدريبية، وهدفت الدرا�صة اإىل التعرف على الحتياجات التدريبية من مهارات 
اإدارية خمتلفة لدى مديري املدار�ص العاملني يف جمل�ص اأبوظبي للتعليم يف اإمارة اأبوظبي.
مت ا�صتبانة  مِّ تكونت عينة الدرا�صة من )235( مديراً ومديرةً، ولتحقيق اأهداف الدرا�صة، �صُ
التدريب،  اإىل  املديرين  حاجة  الدرا�صة  نتائج  التدريبية.اأظهرت  الإحتياجات  عن  للك�صف 
بدرجة  تدريب،  وحاجة  الأزمات،  واإدارة  الأداء،  تقومي  مهارات  جمايل  على  عالية  بدرجة 
الدرا�صة عدم وجود  اأظهرت نتائج  منخف�صة على جمال مهارات العالقات الإن�صانية، كما 
فروق على جميع جمالت الدرا�صة، تعزى ملتغري اجلن�ص، ووجود فروق، تعزى ملتغري املوؤهل 

العلمي واخلربة، ل�صالح املوؤهل العلمي درا�صات عليا، واخلربة اأكرث من )10( �صنوات.
اأهمية  عن  الك�صف  اإىل  هدفت  كينيا  يف  درا�صة   (Ibrahim,  2014) اإبراهيم  واأجرى 
مدير   )14( من  الدرا�صة  عينة  اأدائهم.تكونت  حت�صني  يف  الثانوية  املدرا�ص  مديري  تطوير 
تطوير  عملية  اأن  الدرا�صة  نتائج  املقابالت.اأظهرت  اأ�صلوب  الدرا�صة  مدر�صة.وا�صتخدمت 
اإدارة  لتمكنهم من  املديرين باملعرفة واملهارات  اأن تكون قائمة على تزويد  القادة يجب 
املدار�ص بفعالية وكفاءة، وذلك عن طريق ح�صور الدورات والندوات واملوؤمترات واملبادرات 
اإيجابي يف حت�صني  اأن تطوير مديري املدار�ص له دور  اإىل  اأ�صارت النتائج  ال�صخ�صية، كما 

اأدائهم الإداري.

التعقيب على الدراسات السابقة: 
يف �صوء مراجعة الدرا�صات ال�صابقة العربية والأجنبية ومقارنتها بالدرا�صة احلالية 
يت�صح اأن هناك تنوعاً يف اأهداف هذه الدرا�صات، الأمر الذي يقود اإىل اختالف النتائج التي 
تو�صلت اإليها، فقد تناولت بع�ص الدرا�صات بناء برنامج تدريبي لتقومي اأداء مديري الرتبية 
تدريبية  برامج  تطوير  الدرا�صات  بع�ص  .وتناولت   )1996( الك�صك  اأبو  كدرا�صة  والتعليم، 
.وتناولت   )1999( املن�صور  درا�صة  يف  كما  اجلامعات،  يف  الأق�صام  روؤ�صاء  م�صتوى  على 
درا�صة مريزا )2004( ، واأبو غزلة )2005( بناء برامج تدريبية ملديري املناطق التعليمية 
)الإدارات الرتبوية( يف �صوء الحتياجات التدريبية والواقع التدريبي لهم.وهذا ما تناولته 
التعليمية  املناطق  مديري  اأدوار  يف  بحثت  حيث  اأي�صاً،   )Kanan, 2002( كنعان  درا�صة 
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 )2008( الطنيجي  درا�صة  اأما  لهم،  تدريبي  برنامج  وبناء  لهم  التدريبية  والحتياجات 
فتناولت بناء اأمنوذج مقرتح لتطوير اأداء العاملني يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف �صوء منهجية اإعادة هند�صة العمليات الإدارية.
وتتميز الدرا�صة احلالية عن الدرا�صات ال�صابقة يف اأنها تناولت تطوير الأداء الإداري 
لروؤ�صاء الأق�صام يف �صوء الحتياجات التدريبية، يف حني تناولت معظم الدرا�صات ال�صابقة 
روؤ�صاء الأق�صام الإدارية يف املناطق التعليمية، ومديري املدار�ص، وتتميز كذلك يف تناولها 
لبيئة جغرافية وكوادر ب�رضية خمتلفة عما مت تناوله يف اأي من الدرا�صات ال�صابقة، كما اأن 
الدرا�صة احلالية �صت�صمم برناجماً تدريبياً بناءً على الحتياجات التدريبية.واأفاد الباحثان 
من هذه الدرا�صات، يف اختياره للمنهج الو�صفي املتبع يف اإجراء مثل هذه الدرا�صات، كما 
ا�صتفاد منها يف اإعداد اأدوات الدرا�صة ويف الأ�صاليب الإح�صائية امل�صتخدمة، ويف التعرف 
على مناذج متعددة يف ت�صميم وبناء الربامج التدريبية.والطالع على بع�ص جوانب الأدب 

النظري املت�صل بعملية بناء الربامج التدريبية.

الطريقة واإلجراءات: 

منهجية الدراسة: 

من  الدرا�صة  واأهداف  لأغرا�ص  ملنا�صبته  الو�صفي  املنهج  الدرا�صة  هذه  يف  ا�صتخدم 
�صمال  يف  التعليم  اإدارات  يف  الأق�صام  لروؤ�صاء  التدريبية  الحتياجات  اإىل  التعرف  خالل 
التاأكد  بعد  التدريبية  الحتياجات  لتحديد  ا�صتبانة  وت�صميم  ال�صعودية،  العربية  اململكة 
اأفراد عينة الدرا�صة للك�صف عن الحتياجات  من �صدقها وثباتها، وتطبيق ال�صتبانة على 

التدريبية، وت�صميم الربنامج التدريبي ح�صب هذه الحتياجات.

جمتمع الدراسة: 

تكون جمتمع الدرا�صة من روؤ�صاء الأق�صام جميعهم يف اإدارات التعليم يف �صمال اململكة 
للعام  تعليم اجلوف(  واإدارة  القريات،  تعليم  واإدارة  تعليم حائل،  )اإدارة  ال�صعودية  العربية 
2014/ 2015.والبالغ عددهم )186( رئي�ص ق�صم، منهم )117( من الذكور، و  الدرا�صي 

)69( من الإناث، وفقاً لل�صجالت الر�صمية التي مت احل�صول عليها من اإدارات التعليم.

عينة الدراسة: 

تكونت عينة الدرا�صة من )142( رئي�ص ق�صم، اختريوا بالطريقة الق�صدية من جمتمع 
الدرا�صة الكلي.
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أداة الدراسة: 

لتحقيق اأهداف الدرا�صة، طورت ا�صتبانة جلمع البيانات واملعلومات عن الحتياجات 
التدريبية لروؤ�صاء الأق�صام يف اإدارات التعليم يف �صمال اململكة العربية ال�صعودية، وتكونت 

ال�صتبانة من جزئني: 
Ú  اجلزء الأول: خا�ص بتعليمات الإجابة عن جمالت وفقرات ال�صتبانة، واملعلومات

عن اأفراد عينة الدرا�صة.
Ú  اإدارات يف  الأق�صام  لروؤ�صاء  التدريبية  الحتياجات  ح�رض  ت�صمن  الثاين:  اجلزء 

ذات  البحوث  الباحثان  راجع  اأن  بعد  وذلك  ال�صعودية،  العربية  اململكة  �صمال  يف  التعليم 
والطالع  واخلربة،  املعرفة  اأهل  باآراء  والأخذ  الرتبوي،  والأدب  الدرا�صة،  مبو�صوع  ال�صلة 
الدرا�صة  يف  منها  وال�صتفادة  الدرا�صة،  مبو�صوع  ال�صلة  ذات  الدرا�صات  من  العديد  على 
ال�صتبانة  وتكونت   ،  )2005 اأبوغزلة،  2008؛  )الطنيجي،  الدرا�صات  هذه  ومن  احلالية، 
ب�صورتها الأولية من )76( فقرة موزعة على )3( جمالت، وهي جمال الكفايات الإن�صانية، 
وجمال الكفايات الفنية التقنية، وجمال الكفايات الإدراكية الت�صورية.ولالإجابة عن فقرات 
بدرجة  كبرية،  بدرجة  جداً،  كبرية  )بدرجة  اخلما�صي  ليكرت  تدريج  اُ�صتخدم  ال�صتبانة، 
متو�صطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جداً( ، واأعطيت اأوزان لهذه الدرجات، تراوحت بني )-1 
5( درجات، وت�صري الدرجة )5( اإىل اأن درجة الحتياج كبرية جداً، وت�صري الدرجة )1( اإىل اأن 
درجة الحتياج قليلة جداً.واُعتمد املقيا�ص الآتي لأغرا�ص حتليل النتائج: )من 1 – 2.33( 

درجة منخف�صة، )من 2.34 – 3.66( درجة متو�صطة، )من 3.67 – 5( درجة كبرية.

صدق االستبانة: 

للتحقق من موؤ�رضات �صدق حمتوى ال�صتبانة، ُعر�صت على )20( حمكماً من اأع�صاء 
هيئة التدري�ص يف اجلامعات الأردنية وال�صعودية، ومن الإداريني املتخ�ص�صني يف وزارة 
حتديدها،  مت  التي  للمجالت  الفقرات  انتماء  مدى  على  للحكم  وذلك  ال�صعودية،  التعليم 
و�صالمة الفقرة من حيث �صياغتها بنائياً ولغوياً.وبعد الأخذ مبالحظات املحكمني، ُحذفت 
اأدق  اأُعيدت �صياغة )22( فقرة، واُ�صتبدلت بع�ص املفردات لتعطي معنى  )5( فقرات، كما 
)72( فقرة، موزعة على ثالثة  ال�صتبانة من  التعديالت، تكونت  تلك  واأو�صح، وبناءً على 

جمالت.

ثبات االستبانة: 

اُ�صتخدم الختبار واإعادة الختبار )Test� Retest( بعد  للتاأكد من ثبات ال�صتنانة، 
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اأ�صبوعني على جمموعة من خارج عينة الدرا�صة مكونة من )30( رئي�ص ق�صم، ومن ثم ُح�صبت 
قيم معامل ارتباط بري�صون بني تقديراتهم يف املرتني على اأداة الدرا�صة ككل.وُح�صبت قيم 
الإعادة  األفا، وثبات  با�صتخدام معادلة كرونباخ  الداخلي  الت�صاق  الثبات بطريقة  معامل 
للمجالت، والأداة ككل، واعتربت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدرا�صة، واجلدول )1( يبني 

قيم معامالت الت�صاق الداخلي، وثبات الإعادة.
الجدول (1) : 

قيم معامات االتساق الداخلي وثبات اإلعادة

الت�صاق الداخلي كرونباخ األفاثبات الإعادة ارتباط بري�صوناملجال

0.860.88الكفايات الن�صانية

0.820.89الكفايات الفنية التقنية

0.870.87الكفايات الإدراكية الت�صورية

0.880.91ال�صتبانة ككل

إجراءات الدراسة: 

يف . 1 التعليم  اإدارات  يف  الأق�صام  روؤ�صاء  من  وعينتها  الدرا�صة  جمتمع  اأفراد  ح�رض 
�صمال اململكة العربية ال�صعودية.

مراجعة الأدب الرتبوي والدرا�صات ال�صابقة ذات العالقة مبو�صوع الدرا�صة.. 2
اإعداد اأداة الدرا�صة والتاأكد من �صدقها وثباتها من خالل عر�صها على جمموعة من . 3

املحكمني، وتطبيقها على عينة ا�صتطالعية من خارج عينة الدرا�صة.
ال�صتبانات . 4 فرز  ثم  وا�صرتجاعها،  الدرا�صة  عينة  اأفراد  على  ال�صتبانات  توزيع 

املنا�صبة،  الإح�صائية  التحليالت  لإجراء  متهيداً  وذلك  جمعها،  ا�صتكمال  بعد  ومراجعتها 
وا�صتخراج النتائج.

حتديد الحتياجات التدريبية لروؤ�صاء الأق�صام يف اإدارات التعليم يف �صمال اململكة . 5
العربية ال�صعودية يف �صوء نتائج الدرا�صة.وكتابة الربنامج املقرتح.

ومعهد . 6 التعليم،  وزارة  يف  املتخ�ص�صني  من  عدد  على  املقرتح  الربنامج  عر�ص 
الإدارة للتدريب، واأ�صاتذة اجلامعات.

كتابة الربنامج املقرتح ب�صورته النهائية.. 7
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متغريات الدراسة: 

ا�صتملت الدرا�صة على املتغريات الآتية: 
Ú  :اأولً- املتغريات الو�صيطة
اجلن�ص، وله فئتان: )ذكر، واأنثى( . -
املوؤهل العلمي، وله ثالث فئات: )دبلوم فاأقل، وبكالوريو�ص، وماج�صتري فاأعلى( . -
اخلربة الإدارية، ولها ثالث م�صتويات: )اأقل من 5 �صنوات، ومن 5 - 10 �صنوات،  -

و10 �صنوات فاأكرث( .
Ú  :ثانياً- املتغري التابع

احل�صابية  باملتو�صطات  عنه  يعرب  والذي  الأق�صام  لروؤ�صاء  التدريبية  الحتياجات 
لتقديرات اأفراد العينة على جمالت، وفقرات ال�صتبانة.

املعاجلات اإلحصائية: 

لالإجابة عن اأ�صئلة الدرا�صة وحتليل النتائج، اُ�صتخدمت املعاجلات الإح�صائية 
الآتية: 
لالإجابة عن ال�صوؤال الأول، ُح�صبت املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية.. 1
لالإجابة عن ال�صوؤال الثاين، ُح�صبت املتو�صطات احل�صابية والنحرافات املعيارية، . 2

كما اُ�صتخدم حتليل التباين الثالثي على جمالت الأداة، والأداة ككل.
لالإجابة عن ال�صوؤال الثالث، اُ�صتخرجت التكرارات والن�صب املوؤية.. 3

نتائج الدراسة: 
من  ُطرح  وفقاً ملا  اإليها،  التو�صل  التي مت  الدرا�صة  لنتائج  اجلزء عر�صاً  هذا  يتناول 

اأ�صئلة، وهي على النحو الآتي: 
اأولً- النتائج املتعلقة بال�صوؤال الأول: »ما الإحتياجات التدريبية لتطوير  ◄

الأداء الإداري لروؤ�صاء الأق�صام يف اإدارات التعليم يف �صمال اململكة العربية 
ال�صعودية من وجهة نظرهم؟ «

املعيارية  والنحرافات  احل�صابية  املتو�صطات  ُح�صبت  ال�صوؤال،  هذا  عن  لالإجابة 
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لالحتياجات التدريبية لتطوير الأداء الإداري لروؤ�صاء الأق�صام يف اإدارات التعليم يف �صمال 
اململكة العربية ال�صعودية من وجهة نظرهم، واجلدول )2( يو�صح ذلك.

الجدول (2) : 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لاحتياجات التدريبية لتطوير األداء اإلداري لرؤساء األقسام 

في إدارات التعليم في شمال المملكة العربية السعودية من وجهة نظرهم مرتبة تنازليًا

املتو�صط املجالالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
درجة التقديراملعياري

كبرية4.140.635الكفايات الفنية التقنية12

كبرية4.070.687الكفايات الن�صانية21

كبرية3.990.667الكفايات الإدراكية الت�صورية33

كبرية4.070.604الحتياجات التدريبية ككل

تراوحت  التدريبية،  لالحتياجات  احل�صابية  املتو�صطات  اأن   )2( اجلدول  من  يتبني 
بني )3.99 - 4.14( ، وبدرجة تقدير كبرية على جميع املجالت، وجاء جمال الكفايات 
املرتبة  يف  وجاء   ،  )4.14( ح�صابي  متو�صط  باأعلى  الأوىل،  املرتبة  يف  التقنية  الفنية 
الثانية جمال الكفايات الإن�صانية، مبتو�صط ح�صابي )4.07( ، بينما جاء جمال الكفايات 
الإدراكية الت�صورية يف املرتبة الأخرية، مبتو�صط ح�صابي )3.99( ، وبلغ املتو�صط احل�صابي 

لالحتياجات التدريبية ككل )4.07( ، وبدرجة تقدير كبرية.
ثانياً: النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين: »هل هناك فروق ذات دللة اإح�صائية  ◄

عند م�صتوى الدللة )α = 0.05( يف الحتياجات التدريبية لروؤ�صاء الأق�صام 
ال�صعودية تعزى ملتغريات:  العربية  التعليم يف �صمال اململكة  اإدارات  يف 

اجلن�س، واخلربة الإدارية، واملوؤهل العلمي؟ «
املعيارية  والنحرافات  احل�صابية  املتو�صطات  ُح�صبت  ال�صوؤال،  هذا  عن  لالإجابة 
العربية  اململكة  �صمال  يف  التعليم  اإدارات  يف  الأق�صام  لروؤ�صاء  التدريبية  لالحتياجات 
 )3( واجلدول  العلمي،  واملوؤهل  الإدارية،  واخلربة  اجلن�ص،  متغريات  ح�صب  ال�صعودية، 

يو�صح ذلك.
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الجدول (3) : 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االحتياجات التدريبية لرؤساء األقسام في إدارات 

التعليم في شمال المملكة العربية السعودية حسب متغيرات الجنس والخبرة اإلدارية والمؤهل العلمي

الكفايات 
الن�صانية

الكفايات 
الفنية التقنية

الكفايات الإدراكية 
الدرجة الكليةالت�صورية

اجلن�ص

ذكر
4.044.183.994.07�ص

0.6140.5340.6030.510ع

انثى
4.114.093.994.07�ص

0.7670.7380.7410.703ع

املوؤهل 
العلمي

دبلوم
4.014.154.034.06�ص

0.6200.5320.6490.513ع

بكالوريو�ص
4.064.123.964.05�ص

0.6440.6120.6530.571ع

ماج�صتري فاعلى
4.174.214.124.17�ص

0.9210.8140.7570.806ع

اخلربة 
الإدارية

اقل من 5 �صنوات
4.174.154.084.14�ص

0.8520.8870.8330.843ع

من 5 - اقل من 10 
�صنوات

4.104.144.014.09�ص

0.6370.5830.6230.577ع

4.054.143.984.06�صمن 10 فاكرث

0.6740.6090.6540.575ع

درجة  يف  احل�صابية  املتو�صطات  بني  ظاهري  تباين  وجود   )3( اجلدول  من  يتبني 
العربية  اململكة  �صمال  يف  التعليم  اإدارات  يف  الأق�صام  لروؤ�صاء  التدريبية  الحتياجات 
ال�صعودية، ب�صبب اختالف فئات متغريات: اجلن�ص، واخلربة الإدارية، واملوؤهل العلمي.ولبيان 
دللة الفروق الإح�صائية بني املتو�صطات احل�صابية، اُ�صتخدم حتليل التباين الثالثي املتعدد 
على املجالت، كما هو مبني يف اجلدول )4( ، وحتليل التباين الثالثي على الأداة ككل، كما 

هو مبني يف اجلدول )5( .
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الجدول (4) : 
تحليل التباين الثاثي المتعدد ألثر الجنس وسنوات الخبرة والمؤهل العلمي على مجاالت االحتياجات 

التدريبية لرؤساء األقسام في إدارات التعليم في شمال المملكة العربية السعودية

جمموع املجالتم�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية

0.11110.1110.2290.633الكفايات الإن�صانيةاجلن�ص

0.28010.2800.6750.413الكفايات الفنية التقنيةهوتلنج=0.030

0.0000510.000050.0000.991الكفايات الدراكية الت�صوريةح=0.266

0.37720.1880.3890.678الكفايات الن�صانيةاملوؤهل العلمي

0.10320.0510.1240.884الكفايات الفنية التقنيةويلك�ص=0.979

0.57820.2890.6330.533الكفايات الدراكية الت�صوريةح=0.829

0.20920.1050.2160.806الكفايات الن�صانيةاخلربة الإدارية

0.04620.0230.0560.946الكفايات الفنية التقنيةويلك�ص=0.992

0.22020.1100.2420.786الكفايات الدراكية الت�صوريةح=0.984

اخلطاأ
65.8331360.484الكفايات الن�صانية

56.4821360.415الكفايات الفنية التقنية

62.0471360.456الكفايات الدراكية الت�صورية

الكلي
66.516141الكفايات الن�صانية

56.909141الكفايات الفنية التقنية

62.795141الكفايات الدراكية الت�صورية

الدللة  اإح�صائية عند م�صتوى  يتبني من اجلدول )4( عدم وجود فروق ذات دللة 
واخلربة  العلمي،  واملوؤهل  اجلن�ص،  لأثر  تعزى  التدريبية،  الحتياجات  يف   ،  )α = 0.05(

الإدارية يف جميع املجالت.
الجدول (5) : 

تحليل التباين الثاثي ألثر الجنس والخبرة اإلدارية والمؤهل العلمي على االحتياجات التدريبية ككل

جمموع م�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية

0.0000810.000080.0000.988اجلن�ص
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جمموع م�صدر التباين
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية

0.30320.1510.4040.669املوؤهل

0.15020.0750.2000.819اخلربة

51.0031360.375اخلطاأ

51.409141الكلي

الدللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )5( اجلدول  من  يتبني 
)a = 0.05(، يف الحتياجات التدريبي ككل، تعزى لأثر اجلن�ص، واملوؤهل العلمي، واخلربة 

الإدارية، حيث كانت جميع قيم ف غري دالة اإح�صائياً.
املقرتح  ◄ التدريبي  الربنامج  »ما  الثالث:  بال�صوؤال  املتعلقة  النتائج  ثالثاً- 

اإدارات التعليم يف �صمال اململكة العربية  اأداء روؤ�صاء الأق�صام يف  لتطوير 
ال�صعودية يف �صوء احتياجاتهم التدريبية؟«

لالإجابة عن هذا ال�صوؤال، ُحدِّد املتو�صط احل�صابي )3.40( كمعيار للحكم على الكفايات 
املطلوب تنميتها، فاأي مهارة ح�صلت على متو�صط ح�صابي )3.40( فاأكرث ُعدرَّت مهارة ذات 
احتياج تدريبي بدرجة )كبرية( مطلوب تنميتها لدى روؤ�صاء الأق�صام يف اإدارات التعليم يف 

�صمال اململكة العربية ال�صعودية، كما هو مو�صح يف اجلدول )6( .
الجدول (6) : 

االحتياجات التدريبية لمديري اإلدارات التعليمية

املتو�صط الفقراتاملجال
احل�صابي

النحراف 
التقديراملعياري

الكفايات 
الفنية التقنية

كبرية4.340.858ا�صتخدام التكنولوجيا وملحقاتها
كبرية4.320.854تطبيق معايري اجلودة يف الأداء الإداري

كبرية4.220.908اإدارة الأزمات بفاعلية
كبرية4.210.849توظيف نتاجات التقومي يف تطوير العمل

كبرية4.180.822ت�صخي�ص امل�صكالت يف اإدارتي
كبرية4.180.847اإدارة املعرفة لتطوير الأداء

كبرية4.171.003اإدارة الوقت بفاعلية
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املتو�صط الفقراتاملجال
احل�صابي

النحراف 
التقديراملعياري

الكفايات 
الفنية التقنية

كبرية4.170.953ا�صتخدام قواعد البيانات وتوظيفها بال�صكل املنا�صب
كبرية4.160.822بناء معايري الأداء يف اإدارتي

كبرية4.130.849قيادة التغيري الإداري
كبرية4.130.890حتديد احلاجات الفنية للتطوير

كبرية4.131.012حتديد الأولويات يف اإدارتي
كبرية4.130.832ا�صتخدام مناذج التقومي الذاتي يف تطوير املمار�صات الإدارية

كبرية4.090.850توظيف اإدارة التغيري مل�صلحة العمل
كبرية4.080.931الإطالع على اأحدث التطورات الإدارية عرب الإنرتنت

ا�صتخدام التكنولوجيا )لتبادل الر�صائل والردود وال�صتف�صارات 
كبرية4.081.004والت�صاوؤلت...( بني العاملني واملراجعني

كبرية4.070.896اأتابع تقومي خطط العمل ح�صب املجالت املختلفة
كبرية4.070.987حتديد امل�صوؤوليات والواجبات للعاملني

كبرية4.050.878حتديد جمالت العمل واأ�صاليبه
كبرية4.040.996تفوي�ص ال�صالحيات

كبرية4.010.978ا�صتخدم التكنولوجيا يف )امل�صاءلة واملتابعة والتقومي( 
كبرية4.140.635الكفايات الفنية التقنية ككل

الكفايات 
الإن�صانية

كبرية4.370.856رفع الروح املعنوية للعاملني )كالتحفيز..( لإثارة دافعيتهم
كبرية4.240.842

كبرية4.231.109التعامل بعدالة مع العاملني
كبرية4.230.870تنمية الجتاهات الإيجابية لدى العاملني

كبرية4.220.990ت�صجيع البتكارات والتجارب الإبداعية
كبرية4.210.929تنمية احل�ص بامل�صوؤولية لدى العاملني

كبرية4.200.979تنمية الثقة بني العاملني
كبرية4.200.927تعزيز العمل اجلماعي

كبرية4.180.845حتديد مواطن الإبداع لدى العاملني
كبرية4.180.909تعزيز الر�صا الوظيفي للعاملني

كبرية4.131.051تقومي الأداء وتطويره
كبرية4.120.949الإن�صات للفكر املعار�ص واحتمله
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املتو�صط الفقراتاملجال
احل�صابي

النحراف 
التقديراملعياري

الكفايات 
الإن�صانية

كبرية4.111.039تكوين عالقات اإيجابية مع العاملني
كبرية4.110.965التعامل مبو�صوعية مع العاملني

كبرية4.110.946تطبيق موؤ�رضات اجلودة
كبرية4.091.097قول كلمة احلق يف جميع املواقف

كبرية4.080.871املوازنة بني اأهداف العمل واأهداف العاملني
كبرية4.081.167اللتزام باأخالقيات املهنة

كبرية4.080.871توظيف مهارات القيادة الت�صاركية
كبرية4.060.932ر�صد ال�صلوك الإيجابي يف العمل

كبرية4.031.038حتقيق التاآلف بني العاملني
كبرية4.011.130التوا�صل مع العاملني بال حماباة

كبرية3.981.055التعامل مع جميع املراجعني
كبرية3.970.952اإدارة ال�رضاع يف العمل

كبرية3.970.982توجيه العاملني اأثناء العمل
كبرية3.960.985التعامل مع ال�صلوكيات الثقافية املتعددة

النقد الذاتي )التحدث عن امل�صكالت والأخطاء والنق�ص 
كبرية3.961.088والق�صور يف اإدارتي( 

كبرية3.921.018التحدث ب�صفافية لك�صف املمار�صات اخلاطئة
كبرية3.900.984عقد جل�صات م�صاركة وحوار مع العاملني

كبرية3.751.040التعامل مع الإعالم خلدمة العمل
كبرية4.070.687الكفايات الإن�صانية ككل

الكفايات 
الدراكية 
الت�صورية 

ا�صت�رضاف امل�صتقبل فيما يخ�ص العمل )معوقات، احتياجات، 
كبرية4.250.844تطورات( 

�صمولية الهتمام )باملدخالت، والعمليات، واملنتجات، 
كبرية4.230.805واملخرجات( 

كبرية4.160.950اتخاذ قرارات جريئة يف وقتها املنا�صب
كبرية4.161.008التطوير الذاتي

كبرية4.151.045الإحاطة )بالأنظمة والتعليمات واللوائح( 
كبرية4.080.903توظيف الأ�صاليب العلمية يف العمل الإداري

كبرية4.050.870بناء ت�صورات لتطوير العمليات الإدارية
كبرية4.030.982متييز املمار�صات القانونية من غري القانونية
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املتو�صط الفقراتاملجال
احل�صابي

النحراف 
التقديراملعياري

الكفايات 
الدراكية 
الت�صورية

كبرية3.990.915امل�صاركة يف حتقيق تطلعات العمل
كبرية3.980.918اقرتاح بدائل وحلول للم�صكالت يف �صوء عمليات التقومي

كبرية3.980.926و�صع معايري كمية ونوعية ملتابعة تقومي الأعمال
كبرية3.960.956ترجمة الروؤى اإىل اأهداف حمددة

كبرية3.960.918اأقّوم القرارات لتعُرِف ر�صدها
كبرية3.960.952اإجراء درا�صات لك�صف فاعلية املتابعة والتقومي

كبرية3.940.913حتديد العوامل املوؤثرة على العمليات
كبرية3.930.927حتديد معايري الأداء يف �صوء امل�صتجدات والتغريات

كبرية3.850.883ا�صتيعاب مراحل تطور النظم
كبرية3.830.907اإدراك بع�ص الجتاهات الفكرية ومواءمتها والإفادة منها

كبرية3.800.991ال�صتدلل على �صحة ما اأريد التحدث عنه
كبرية3.990.667الكفايات الإدراكية الت�صورية

على  والتطوير، وهي  للتدريب  بحاجة  كفاية   )70( هناك  اأن   )5( اجلدول  من  يتبني 
النحو الآتي: جمال الكفايات الفنية التقنية )21( كفاية، وجمال الكفايات الإن�صانية )30( 

كفاية، وجمال الكفايات الإدراكية الت�صورية )19( كفاية.
برنامج  ُبني  التدربيبة  بالحتياجات  اخلا�صة  الدرا�صة  نتائج  حتليل  على  واعتماداً 
تدريبي لتطوير الإداء الإداري لروؤ�صاء الأق�صام يف اإدارات التعليم يف �صمال اململكة العربية 

ال�صعودية.
Ú  اأولً- ا�صم الربنامج: برنامج تدريبي مقرتح لتطوير الأداء الإداري لروؤ�صاء الأق�صام

يف اإدارات التعليم يف �صمال اململكة العربية ال�صعودية يف �صوء احتياجاتهم التدريبية.
Ú  التقنية الفنية  الكفايات  الأق�صام  روؤ�صاء  اك�صاب  للربنامج:  العام  الهدف  ثانياً- 

والإن�صانية، والإدراكية الت�صورية يف اأدائهم الإداري.
Ú  ثالثاً- اأهداف الربنامج اخلا�صة: اأ�صتقت اأهداف الربنامج من قائمة الحتياجات

كما  ال�صعودية،  العربية  اململكة  �صمال  يف  التعليم  اإدارات  يف  الأق�صام  لروؤ�صاء  التدريبية 
وهذه  الدرا�صة،  لأفراد  التدريبية  الحتياجات  ملعرفة  امل�صتخدمة  الدرا�صة  اأداة  حددتها 



د. هياف ناصر الهياف
أ. د. كايد محمد سالمة

برنامج مقترح لتطوير األداء اإلداري لرؤساء األقسام في إدارات التعليم 
في شمال اململكة العربية السعودية في ضوء احتياجاتهم التدريبية

310

التكنولوجيا  ا�صتخدام  من  الأق�صام  روؤ�صاء  متكني  هي:  هدفاً،   )23( من  تكونت  الأهداف 
وملحقاتها يف تعامالتهم ويف �صتى املجالت الإدارية، وتطبيق روؤ�صاء الأق�صام ملعايري 
الأزمات  اإدارة  بكيفية  الأق�صام  روؤ�صاء  واإحاطة  الإداري،  الإداء  يف  اجلودة  وموؤ�رضات 
يف  الإيجابي  وال�صلوك  الفنية  واحلاجات  التقومي  الأق�صام  روؤ�صاء  وتوظيف  بفاعلية، 
للوقت  الأق�صام  روؤ�صاء  واإدارة  للمعرفة،  الأق�صام  روؤ�صاء  واإدارة  وتوجيهه،  العمل  تطوير 
بفاعلية، وقيادة روؤ�صاء الأق�صام للتغيري يف اإداراتهم، وحتديد روؤ�صاء الأق�صام لالأولويات 
اإدارتهم، وتفوي�ص روؤ�صاء الأق�صام ال�صالحيات للعاملني معه، ورفع روؤ�صاء الأق�صام  يف 
العاملني،  لدى  الكامنة  للمهارات  الأق�صام  روؤ�صاء  وا�صتثارة  للعاملني،  املعنوية  للروح 
العمل،  لل�رضاع يف  الأق�صام  روؤ�صاء  واإدارة  الت�صاركية،  للقيادة  الأق�صام  روؤ�صاء  وتوظيف 
ونقد روؤ�صاء الأق�صام لذواتهم، وتعامل روؤ�صاء الأق�صام مع الإعالم وال�صلوكيات الثقافية 
روؤ�صاء  اهتمام  و�صمولية  للم�صتقبل،  الأق�صام  روؤ�صاء  وا�صت�رضاف  العمل،  خلدمة  املتعددة 
روؤ�صاء  واإحاطة  املنا�صب،  وقتها  يف  اجلريئة  للقرارات  الأق�صام  روؤ�صاء  واتخاذ  الأق�صام، 
على  املوؤثرة  للعوامل  الأق�صام  روؤ�صاء  وحتديد  واللوائح،  والتعليمات  بالنظمة  الأق�صام 
والتغريات،  امل�صتجدات  �صوء  يف  الأداء  ملعايري  الأق�صام  روؤ�صاء  وحتديد  العمليات، 

وا�صتيعاب روؤ�صاء الأق�صام لالإجتاهات الفكرية وملراحل تطور النظم.
Ú  ُحدِّدت ال�صابقة،  الأهداف  �صوء  يف  التدريبي:  الربنامج  مو�صوعات  رابعاً- 

مو�صوعات الربنامج التدريبي، وهي )23( مو�صوعاً، بعد دمج بع�ص الفقرات مع املو�صوعات 
وُحدِّد  مو�صوع،  لكل  وذلك  ال�صتبانة،  فقرات  بع�ص  ت�صمل  مفردات  و�صعت  ثم  لتقاربها، 
عدد ال�صاعات الالزمة للتدريب يف كل مو�صوع، وهي ا�صتخدام التكنولوجيا، واجلودة يف 
الإدارة، واإدارة الأزمات، والتقومي والتطوير، واإدارة املعرفة، واإدارة الوقت، وقيادة التغري، 
ا�صتثارة  وطرق  املعنوية،  الروح  ورفع  ال�صالحيات،  وتفوي�ص  الفنية،  احلاجات  وحتديد 
مع  والتعامل  ال�رضاع،  واإدارة  الت�صاركية،  والقيادة  بالإميان،  والإدارة  الكامنة،  املهارات 
الإهتمام،  و�صمولية  امل�صتقبل،  وا�صت�رضاف  الذاتي،  والنقد  املتعددة،  والثقافات  الإعالم 
واتخاذ القرارات، والإحاطة بالأنظمة والتعليمات والوائح، وتقومي العمل، والتطوير الذاتي، 
والعوامل املوؤثرة على العمليات، وحتديد معايري الإداء، وتطور النظم، والجتاهات الفكرية 

املعا�رضة.
Ú  عليها العتماد  تدريبية ميكن  اأ�صاليب  �صبعة  اختريت  التدريب:  اأ�صاليب  خام�صاً- 

يف تنفيذ الربنامج التدريبي، وهي: املحا�رضات، وحلقات النقا�ص، ومتثيل الأدوار، ودرا�صة 
احلالة، واملباراة الإدارية، والزيارات امليدانية، وامل�صاغل التدريبية.

Ú  صاد�صاً- و�صائل التدريب: ُحدِّدت خم�ص و�صائل تدريبية، ميكن ال�صتعانة بها، يف�
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تنفيذ الربنامج لنقله اإىل املتدربني، وهي: احلقائب التدريبية، وال�صبورات باأنواعها، واأجهزة 
مكتوبة،  اإدارية  وحالت  التدريبيية،  والتعيينات  احلا�صوبية،  والربامج  باأنواعها،  العر�ص 

والأفالم والأ�رضطة، والأ�رضطة التفاعلية، وعلى املدرب اأختيار الو�صيلة املنا�صبة.
Ú  صابعاً- الن�صاطات التدريبية: اأقيمت خم�صة ن�صاطات تدريبية اإىل جانب ال�صاعات�

ندوة  واإعداد م�رضوع جماعي، وح�صور  املتدربني،  من  ميداين  اإعداد بحث  النظرية، وهي: 
مفتوحة، وزيارات ميدانية، وعمل عر�ص تقدميي حول ق�صية اإدارية.

Ú  اململكة �صمال  يف  التعليم  اإدارات  يف  الأق�صام  روؤ�صاء  امل�صتهدفة:  الفئة  ثامناً، 
العربية ال�صعودية.

Ú  تا�صعاً- املدربون: اأ�صاتذة جامعات متخ�ص�صون يف الإدارة، واملدربون يف وزارة
التعليم، وخرباء متخ�ص�صون يف تدريب القيادات.

Ú  ،التعليم وزارة  يف  الرتبوي  التدريب  مدير  التدريبي:  الربنامج  اإدارة  عا�رضاً- 
ب�صيانة  خمت�ص  وفني  التدريب،  اإدارة  من  واإداريني  التدريب،  اإدارة  يف  الأق�صام  وروؤ�صاء 

اأجهزة التدريب وت�صغيلها.
Ú  احلادي ع�رض- مكان الربنامج التدريبي: اإدارات التعليم يف �صمال اململكة العربية

ال�صعودية، ومركز التدريب التابع لوزارة التعليم يف �صمال اململكة العربية ال�صعودية.
Ú  20 ،ًالثاين ع�رض- مدة الربنامج التدريبي: 115 �صاعة تدريبية، 5 �صاعات يوميا

�صاعة اأ�صبوعياً، 4 اأيام اأ�صبوعياً، 6 اأ�صابيع.
Ú  منح التعليم،  وزارة  من  موثقة  �صهادة  منح  والمتيازات:  احلوافز  ع�رض-  الثالث 

على  املفا�صالت  يف  والأولوية  الرتقية  لغايات  التدريب  �صاعات  اعتماد  مالية،  مكافاأة 
الإيفاد، اإعطاوؤه الأولوية يف النقل الداخلي واخلارجي.

Ú  ،اأ�صاليب تقومي الربنامج التدريبي: اإنتاجات املتدربني من البحوث الرابع ع�رض- 
امتحان �صامل نهاية الربنامج، ا�صتمارات تقومي وجهات نظر املتدربني حول الربنامج: 

�ص/ هل حقق التدريب التغيري املطلوب لدى املتدربني؟ . 1
�ص/ هل التدريب حقق احتياجات املوؤ�ص�صة؟ . 2
�ص/ هل التدريب يتوافق مع احتياجات املتدربني؟ . 3
�ص/ هل هنالك �صعف اأو ق�صور يف التدريب، وكيف نتجنبه؟ . 4
�ص/ ما التدريب الالزم يف امل�صتقبل؟ . 5
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واأهداف  التطوير،  التدريبي، من حيث جمالت  الربنامج  )7( يبني حمتوى  واجلدول 
الربنامج، وموا�صيع الربنامج، وعدد �صاعات تنفيذ كل مو�صوع من حيث ال�صاعات النظرية، 

والعملية.
الجدول (7) : 

البرنامج التدريبي المقتر	 لتطوير األداء اإلداري لرؤساء األقسام في إدارات التعليم
في شمال المملكة العربية السعودية في ضوء احتياجاتهم التدريبية

جمالت 
مو�صوع اأهداف الربنامجالتطوير

مفردات مو�صوعات الربنامجالربنامج
عدد ال�صاعات

جمموععملينظري

الكفايات 
الفنية 
التقنية

تنمية املهارات لروؤ�صاء 
الأق�صام على ا�صتخدام 

التكنولوجيا وملحقاتها

ا�صتخدام 
التكنولوجيا

.اأهمية التكنولوجيا
.اأنواع التكنولوجيا وكيفية ا�صتخدامها
.توظيف قواعد البيانات خلدمة العمل

.التدريب والتطوير بالتكنولوجيا.
.اإيجابيات و�صلبيات التكنولوجيا يف 

العمل الإداري

235

2
معرفة روؤ�صاء الأق�صام 

ملعايري اجلودة وتطبيقها 
يف العمل الإداري

اجلودة يف 
الإدارة

.تعريف اجلودة
.اأبعاد اجلودة ون�صاأتها

.طرق تطبيق اجلودة يف الإدارة
235

3
تنمية مهاراة رو�صاء 

الأق�صام يف اإدارة الإزمات 
بفاعلية

اإدارة 
الأزمات

تعريف الأزمة واإدارتها
.خ�صائ�ص الأزمة واأبعادها

.اأ�صاليب حل الأزمة )امل�صكلة( 
.اأهم اأ�صباب الأزمات

235

4
تنمية مهارة روؤ�صاء 

الأق�صام لتوظيف نتائج 
التقومي يف تطوير العمل

التقومي 
والتطوير

.مفهوم التقومي
.اأهمية التقومي
.اأنواع التقومي

.اأ�صباب التطوير
.امل�صاركة واحلوار لتطوير

.العمل اجلماعي، والبتكار

335

تطوير روؤ�صاء الأق�صام على 5
اإدارة املعرفة يف الأداء

اإدارة 
املعرفة

.تعريف اإدارة املعرفة واأهميتها
.عوامل جناح اإدارة املعرفة

.مكونات اإدارة املعرفة
.اأثر اإدارة املعرفة على تطوير الأداء 

الإداري
.اأدوات تطبيق اإدارة املعرفة

.متطلبات ت�صميم منوذج ا�صرتاتيجية 
نظم املعرفة

235
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مفردات مو�صوعات الربنامجالربنامج
عدد ال�صاعات

جمموععملينظري

تب�صري روؤ�صاء الأق�صام على 6
اإدارة الوقتاإدارة الوقت بفاعلية

.مفهوم اإدارة الوقت، واأهميته
.خ�صائ�ص الوقت

.متطلبات اإدارة الوقت
.اأمثلة يف اإدارة الوقت

.خطوات الإدارة الناجحة للوقت
.ال�صاليب املقرتحة لزيادة فاعلية اإدارة 

الوقت
.دوافع درا�صة اإدارة الوقت

235

7
تنمية كفايات روؤ�صاء 

الأق�صام على قيادة التغيري 
الإداري

قيادة 
التغيري

.اهمية التغيري وحمفزاته
.منهج تطبيق اإدارة التغري
.عوامل جناح اإدارة التغري

.خ�صائ�ص اإدارة التغري
.مهام وم�صوؤوليات مديري التغري

.ا�صرتاتيجية التغري

235

8

تب�صري روؤ�صاء الأق�صام 
ب�رضورة حتديد احلاجات 

الفنية، وجمالت العمل، 
وم�صوؤوليات وواجبات 

العاملني

حتديد 
احلاجات 
الفنية يف 

اأداء الإداري

.مفهوم احلاجة
.طرق حتديد احلاجات

.طرق حتديد الأولويات
.طرق حتديد جمالت العمل واأ�صاليبه

.طرق حتديد معايري الأداء
.حتديد م�صوؤوليات وواجبات العاملني

235

9
معرفة روؤ�صاء الأق�صام 

ملهارات تفوي�ص 
ال�صالحيات

تفوي�ص 
ال�صالحيات

.مفهوم تفوي�ص ال�صالحيات
.اأهمية تفوي�ص ال�صالحيات

.اإيجابيات و�صلبيات تفوي�ص 
ال�صالحيات

.مهارة تفوي�ص ال�صالحيات

235

الكفايات 
الإن�صانية

متكني روؤ�صاء الأق�صام 
على رفع الروح املعنوية 

للعاملني

رفع الروح 
املعنوية.

.اأهمية التحفيز املعنوي
.طرق تكوين عالقات اإيجابية مع 

العاملني
.اتقان مهارة الإن�صات للفكر املعار�ص
.اأهمية الر�صاء الوظيفي واأهمية حتفيزه

.ت�صجيع البتكارات ولبداعات لدى 
العاملني

235
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جمالت 
مو�صوع اأهداف الربنامجالتطوير

مفردات مو�صوعات الربنامجالربنامج
عدد ال�صاعات

جمموععملينظري

11
تطوير روؤ�صاء الأق�صام اإىل 

كيفية ا�صتثارة املهارات 
الكامنة لدى العاملني

طرق 
ا�صتثارة 

املهارات 
الكامنة

.تعريف التحفيز واأهميته
.ما هو الرابط بني الواقع واحلافز

.اأهم نظريات احلوافز
.خ�صائ�ص النظام اجليد للجوافز

.اأنواع احلوافز
.طرق ا�صتثارة املهارات الكامنة

العدالة، املو�صوعية، ال�صفافية، الر�صاء، 
العدل

235

تنمية كفايات روؤ�صاء 12
الأق�صام اإىل التعامل بعدالة 

الإدارة 
بالإميان

.اأهمية الإدارة بالإميان
.مفهوم الإدارة بالإميان

.اأهمية العدالة يف التعامل
.اأهمية التعامل مبو�صوعية مع العاملني

.قول احلق يف جميع املواقف
.اللتزام باأخالقيات املهنة

.احل�ص بامل�صوؤولية لدى العاملني
.التاآلف والعمل اجلماعي 

.التحدث ب�صفافية مع العاملني
التوا�صل مع جميع العاملني بال حماباة

235

13
تطوير كفايات روؤ�صاء 

الأق�صام اإىل القيادة 
الت�صاركية

القيادة 
الت�صاركية

.اأهمية القيادة الت�صاركية
.مفهوم القيادة الت�صاركية

.توظيف مهارات القيادة الت�صاركية
.امل�صاركة واحلوار مع العاملني

235

14
تطوير كفايات روؤ�صاء 

الأق�صام اإىل اإدارة ال�رضاع 
يف العمل

اإدارة 
ال�رضاع

.تعريف ال�رضاع الإداري ومفهومه
.النظرة التقليدية واحلديثة لل�رضاع

.م�صتويات ال�رضاع
.ت�صنيفات ال�رضاع التنظيمي

.مراحل ال�رضاع
.م�صادر ال�رضاع

.طرق اإدارة ال�رضاع مل�صلحة العمل

235

15
تنمية كفايات روؤ�صاء 

الأق�صام اإىل التعامل مع 
الإعالم والثقافات املتعددة

التعامل 
مع الإعالم 
والثقافات 

املتعددة

.اأهمية الإعالم
.مفهوم الإعالم

.طرق التعامل مع الإعالم
.التعامل مع الثقافات املتعددة

235
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جمالت 
مو�صوع اأهداف الربنامجالتطوير

مفردات مو�صوعات الربنامجالربنامج
عدد ال�صاعات

جمموععملينظري

تطوير كفايات روؤ�صاء 16
النقد الذاتيالأق�صام اإىل النقد الذاتي

.اأهمية النقد الذاتي
.مفهوم النقد الذاتي

.اإيجابيات النقد الذاتي
235

الكفايات 
الإدراكية 
الت�صورية

تطوير كفايات روؤ�صاء 
الأق�صام اإىل ا�صت�رضاف 

امل�صتقبل 

ا�صت�رضاف 
امل�صتقبل

.اأهمية ا�صت�رضاف امل�صتقبل
.مفهوم ا�صت�رضاف امل�صتقبل

.طرق ا�صت�رضاف امل�صتقبل
.بناء ت�صورات لتطوير العمليات الإدارية

.ترجمة الروؤى اإىل اأهداف حمدد
.امل�صاركة يف حتقيق تطلعات العمل

235

17
تطوير كفايات روؤ�صاء 

الأق�صام لالإهتمام ال�صامل 
بالعمل.

�صمولية 
الإهتمام

.اأهمية املدخالت يف العمل
.اأهمية العمليات يف العمل
.اأهمية املنتجات يف العمل

.اأهمية املخرجات يف العمل
.اأهمية الهتمام ب�صمولية العمل

.مفهوم �صمولية العمل
.اأمثلة على �صمولية الأهتمام بالعمل

235

18
تطوير كفايات روؤ�صاء 

الأق�صام اإىل اتخاذ القرارات 
اجلريئة يف وقتها املنا�صب.

اتخاذ 
القرارات

تعريف عملية اتخاذ القرارات
اأهمية اتخاذ القرارات على جميع 

امل�صتويات
م�صامني عملية اتخاذ القارار الإداري

التخطيط لإتخاذ القرار
اأنواع القرارات

موا�صفات القرار ال�صيء والقرار اجليد
عوامل توؤثر على متخذ القرارات.

وجناحها

235

19
اإحاطة روؤ�صاء الأق�صام 
بالأنظمة والتعليمات 

واللوائح 

الإحاطة 
بالأنظمة 

والتعليمات 
واللوائح

.اأهمية املعرفة بالأنظمة والتعليمات 
واللوائح

.متابعة الأنظمة والتعليمات واللوائح
.املرونة بتطبيق الأنظمة والتعليمات 

واللوائح
.توظيف الأ�صاليب العلمية يف العمل 

الإداري
متييز املمار�صات القانونية من غريها

235
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جمالت 
مو�صوع اأهداف الربنامجالتطوير

مفردات مو�صوعات الربنامجالربنامج
عدد ال�صاعات

جمموععملينظري

20
تطوير كفايات روؤ�صاء 

الأق�صام اإىل و�صع معايري 
للتقومي

تقومي العمل

.اأهمية التقومي
.مفهوم التقومي

.و�صع معايري كمية ونوعية ملتابعة 
التقومي

.اإجاء درا�صات لك�صف فاعلية املتابعة 
والتقومي

.اقرتاح بدائل وحلول للم�صكالت يف �صوء 
عمليات التقومي

235

تطوير كفايات مديري 21
الإدارات اإىل التطوير الذاتي

التطوير 
الذاتي

.اأهمية التطوير
.مفهوم التطوير الذاتي

.طرق واأ�صاليب للتطوير الذاتي

22
تنمية كفايات مديري 

الإدارات اإىل حتديد العوامل 
املوؤثرة على العمليات

العوامل 
املوؤثرة على 

العمليات

.اأهمية العمليات
.اأهمية معرفة العوامل املوؤثرة على 

العمليات
.اأ�صاليب حتديد العوامل املوثرة على 

العمليات
.اإيجابيات حتديد العوامل املوؤثرة على 

العمليات

23

تطوير كفايات مديري 
الإدارات على حتديد معايري 
الأداء يف �صوء امل�صتجدات 

والتغريات

حتديد 
معايري 

الأداء

.اأهمية الأداء
.مفهوم حتديد معايري الأداء

.طرق حتديد معايري الأداء
.اأ�صاليب حتديد معايري الأداء يف �صوء 

امل�صتجدات

معرفة روؤ�صاء الأق�صام 
تطور النظمملراحل تطور النظم

.اأهمية النظم
.مفهوم تطور النظم
.مراحل تطور النظم

235

اإدراك روؤ�صاء الأق�صام 
لالإجتاهات الفكرية 

املعا�رضة وكيفية 
ال�صتفادة منها 

الجتاهات 
الفكرية 

املعا�رضة

.اأهمية الجتاهات الفكرية
.مفهوم الجتاهات الفكرية املعا�رضة

.كيفية مواءمة الأجتاهات الفكرية 
املعا�رضة

.طرق ال�صتفادة من الجتاهات الفكرية 
املعا�رضة يف العمل

235
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مناقشة النتائج والتوصيات
اإىل الحتياجات  التعرف  اإىل  التي هدفت  الدرا�صة،  يت�صمن هذا اجلزء مناق�صة نتائج 
اململكة  �صمال  يف  التعليم  اإدارات  يف  الأق�صام  لروؤ�صاء  الإداري  الأداء  لتطوير  التدريبية 

العربية ال�صعودية يف �صوء احتياجاتهم التدريبية.
اأولً- مناق�صة النتائج املتعلقة بال�صوؤال الأول: »ما الحتياجات التدريبية  ◄

لتطوير الأداء الإداري لروؤ�صاء الأق�صام يف اإدارات التعليم يف �صمال اململكة 
العربية ال�صعودية يف �صوء احتياجاتهم التدريبية من وجهة نظر روؤ�صاء 

الأق�صام؟«
اأظهرت النتائج اأن الحتياجات التدريبية لتطوير الأداء الإداري لروؤ�صاء الأق�صام يف 
اإدارات التعليم يف �صمال اململكة العربية ال�صعودية يف �صوء احتياجاتهم التدريبية، جاءت 
مرتفعة على جميع املجالت، والأداة ككل، وجاء جمال الكفايات الفنية التقنية يف املرتبة 
الأوىل، يف حني جاء جمال الكفايات الإن�صانية يف املرتبة الثانية، وجاء جمال الكفايات 

الإدراكية الت�صورية يف املرتبة الثالثة والأخري من حيث الحتياجات التدريبية.
وميكن عزو هذه النتيجة باأن اإدارات التعليم عادة ما تقدم التدريب للمدير واملعلمني، 
وتهمل روؤ�صاء الأق�صام لأنهم يف قمة الهرم الإداري يف اإدارات التعليم، وذلك لأفرتا�ص اأنهم 

لي�صوا بحاجة للتدريب لتمكنهم من هذه الكفايات.
ويرى الباحثان اأن جميء احلاجة للتدريب على املجالت جميعها، والفقرات جميعها 
)ا�صتثمار  وهي:  متو�صطة،  بدرجة  اأتيتا  فقرتني  عدا  ما  كبرية  بدرجة  الدرا�صة،  اأداة  يف 
اللقاءات  لأن  وذلك   ، الإجنليزية(  اللغة  )اإتقان  و   ، العمل(  الر�صمية مل�صلحة  اللقاءات غري 
غري الر�صمية تكون متنف�صاً لهم، ووقتاً ي�صتطيع اأن يرتك العمل الإداري و�صغوطات العمل، 
وكذلك لأهمية العالقات يف تطوير الذات وات�صاع ال�صالحيات، ورمبا الرتقيات مبعرفة اأهل 
اخلربة وامل�صوؤولني، اأما اإتقان اللغة الإجنليزية فلي�ص بذا اأهمية يف اإدارة العمل الذي يخلو 
من العبارات، اأو احلاجة اإىل ا�صتخدام لغة غري اللغة العربية، وكذلك بحكم الثقافة ال�صعودية، 

والأهتمام باجلوانب ال�رضعية والعتزاز باللغة العربية.
ويعزى ال�صبب يف جميء جمال: )الكفايات الفنية والتقنية( باملرتبة الأوىل اإىل اهتمام 
الع�رض، ولأنها موؤ�رض من  التقنية ملواكبة  الفنية  الكفايات  الإدارات بالتدرب على  مديري 
موؤ�رضات الإداري الناجح وملعرفتهم باأهمية هذه الكفاية، واأثرها على عملية الأداء الإداري.
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اإىل حتقق  الثانية  املرتبة  الإن�صانية( يف  )الكفايات  ال�صبب ملجيء جمال  وقد يرجع 
هذه الكفاية فهي من عادات املجتمع يف املنطقة، فاإكرام ال�صيف وتقدمي اخلدمة وم�صاعدة 
الآخرين وامل�صابقة يف ذلك، والإح�صان لالآخر، وملحبتهم بزيادة املعرفة وزيادة الكفاياة 
الإن�صانية، فقد جاءت يف املرتبة الثانية؛ لأنهم ي�صعون اإىل ما هو اأف�صل واأكمل يف ظل هذه 

التطورات املت�صارعة، التي قد غريت الكثري من املفاهيم والعادات.
وقد يرجع ال�صبب ملجيء جمال )الكفايات الإدراكية الت�صورية( يف املرتبة الأخرية 
الأنظمة  وللخوف من خمالفة  الإدارة،  بهرمية  وذلك ملعرفتهم  لها كبرية،  احلاجة  اأن  مع 
فيوؤثرون  املق�رضين،  وحما�صبة  الف�صاد  هيئة  ولرقابة  ل�صاحبها،  ال�رضر  ت�صبب  قد  التي 
العقاب نتيجة تعديهم على  ينالون عليه  اأن يقدموا على عمل قد  اأماكنهم على  البقاء يف 
تلك الأنظمة، ولقلة ال�صالحيات، وعدم ن�صبة الأداء اإىل اأهله.وتتفق هذه النتائج مع درا�صة 

. )Hunt, 2004( وهانت ، )Kanan, 2002( وكنعان ، )اأبوغزلة )2005
اإىل  النتائج  اأ�صارت  فقد  الدرا�صة،  اأداة  جمالت  من  جمال  كل  بفقرات  يتعلق  وفيما 
وجود )21( كفاية يف جمال )الكفايات الفنية التقنية( اأتت احلاجة للتدريب عليها، بدرجة 
كبرية، بجميع فقرات الإ�صتبانة.وميكن اإرجاع ذلك ل�صعور مديري الإدارات باأهمية الكفايات 
الفنية التقنية لتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم عليها.وقد اأتت فقرة “ا�صتخدام التكنولوجيا 
الع�رض  التكنولوجيا يف  باأهمية  ل�صعورهم  ذلك  يرجع  وقد  الأوىل،  املرتبة  وملحقاتها يف 
احلديث وحاجتهم اإىل التطوير امل�صتمر لكرثة التطورات وت�صارعها فيما يخ�ص التكنولوجيا 

ومعرفتهم باأن التطور فيها مت�صارع جداً، فاحلاجة للتدريب والتطوير دائمة.
واتفقت نتيجة الدرا�صة احلالية مع درا�صة مرزا )2004( ، واأبو الك�صك )1996( .

اأتت  الإن�صانية(  )الكفايات  على  للتدريب  احلاجة  اأن  الدرا�صة  نتائج  من  تبني  كما 
الر�صمية  اللقاءات غري  “ا�صتثمار  فقرة:  ماعدا  ال�صتبانة،  فقرات  بدرجة كبرية على جميع 
للعاملني  املعنوية  الروح  “رفع  فقرة:  وجاءت  متو�صطة،  تقدير  بدرجة  العمل”،  مل�صلحة 
كالتحفيز لإثارة دافعيتهم” بدرجة تقدير مرتفعة.وقد يدل ذلك على اأهمية اجلانب املعنوي 
لدى روؤ�صاء الأق�صام يف اإدارات التعليم يف �صمال اململكة العربية ال�صعودية وحاجتهم اإىل 

التحفيز املعنوي على التحفيز املادي.
الدرا�صة  نتيجة  .واختلفت   )2004( مرزا  درا�صة  مع  احلالية  الدرا�صة  نتيجة  واتفقت 
احلالية مع درا�صة املن�صور )1999( ، التي اأ�صارت باأنهم لي�صوا بحاجة للكفايات الإن�صانية.
كما تبني من نتائج الدرا�صة اأن احلاجة للتدريب على )الكفايات الت�صورية الإدراكية( 
لقلة  وذلك  الإجنليزية”،  اللغة  “اتقان  فقرة  عدا  ما  جميعها  الفقرات  على  كبرية  بدرجة   ،
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ا�صتخدامها، بل عدم ا�صتخدامها يف العمل الإداري يف فروع الإدارات جميعها، وجاءت فقرة: 
“ا�صت�رضاف امل�صتقبل فيما يخ�ص العمل: معوقات، احتياجات تطورات” على اأعلى متو�صط 
ح�صابي بالن�صبة لفقرات جمال الكفايات الت�صورية الإدراكية، وذلك لأهمية هذه الكفاية، 
ولكن هذا املجال جاء يف املرتبة الأخرية، وقد يدل ذلك على ال�صلطة الهرمية، وقلة تفوي�ص 

ال�صالحيات، واخلوف من مغبة خمالفة الأنظمة.
ثانياً- مناق�صة النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين: »هل هناك فروق ذات دللة  ◄

التدريبية  الحتياجات  يف   )α= 0.05( الدللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية 
ال�صعودية  العربية  اململكة  �صمال  التعليم يف  اإدارات  الأق�صام يف  لروؤ�صاء 

تعزى ملتغريات: اجلن�س، واخلربة الإدارية، واملوؤهل العلمي؟«
اأظهرت نتائج الدرا�صة عدم وجود فروق ذات دللة اإح�صائية بني املتو�صطات احل�صابية 
اجلن�ص.وهذا  ملتغري  تعزى  التدريبية،  الحتياجات  حول  الدرا�صة،  عينة  اأفراد  ل�صتجابات 
يعني اأن روؤ�صاء الأق�صام يف اإدارات التعليم يف �صمال اململكة العربية ال�صعودية ذكوراً واأناثاً 
وقد  مرتفعة،  وبدرجة  الإداري،  الأداء  لتطوير  تدريبية  احتياجات  لديهم  اأن  على  متفقون 
يعزى ذلك اإىل اإدراكهم باأن تطوير اأنف�صهم �رضورة ملواكبة امل�صتجدات والتغريات الإدارية 

واملعرفية والتكنولوجية كافة، ولذلك جاءت حاجتهم للتدريب مرتفعة.
املتو�صطات  بني  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الدرا�صة  نتائج  واأظهرت 
احل�صابية ل�صتجابات اأفراد عينة الدرا�صة، يف الحتياجات التدريبية، تعزى ملتغري املوؤهل 
العلمي؛ وهذا يعني اأن روؤ�صاء الأق�صام يف اإدارات التعليم يف �صمال اململكة العربية ال�صعودية 
بجميع موؤهالتهم العلمية متفقون على اأن لديهم احتياجات تدريبية لتطوير اأدائهم الإداري 
التابعة  الإدارة  باختالف  خمتلف  الإداري  الأداء  اأن  اإىل  ذلك  يعزى  وقد  مرتفعة،  وبدرجة 
له، فاأداء الإداري ملديري الت�صغيل وال�صيانة �صاحب موؤهل الدبلوم يتقن عمله، كما يعمل 
اإدارة الإ�رضاف الرتبوي مثالً.ولذلك اأ�صبحت حاجة التدريب  �صاحب موؤهل املاج�صتري يف 

واحدة بح�صب الإدارة التابعة له بغ�ص النظر عن املوؤهل العلمي.
املتو�صطات  بني  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الدرا�صة  نتائج  واأظهرت 
ملتغري  تعزى  التدريبية،  الحتياجات  حول  الدرا�صة،  عينة  اأفراد  ل�صتجابات  احل�صابية 
اخلربة الإدارية.وهذا يعني اأن روؤ�صاء الأق�صام يف اإدارات التعليم يف �صمال اململكة العربية 
ال�صعودية متفقون على حاجتهم للتدريب بدرجة مرتفعة.وقد يعزى ذلك اإىل اأن الأعمال التي 
ميار�صها املديرون هي اأعمال روتينية يتدرب على اأدائها املدير يف بداية تعيينه، وي�صتمر 
ه تطبيق التعليمات والقوانني  يف ممار�صة العمل ذاته دون اأن يكون هناك جتديد، بل اإن همرَّ



د. هياف ناصر الهياف
أ. د. كايد محمد سالمة

برنامج مقترح لتطوير األداء اإلداري لرؤساء األقسام في إدارات التعليم 
في شمال اململكة العربية السعودية في ضوء احتياجاتهم التدريبية

320

حتى ل يقع يف امل�صاءلة واملحا�صبة، ول يبحث عن التطوير امل�صتمر.
التدريبي  ◄ الربنامج  »ما  الثالث:  بال�صوؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�صة  ثالثاً- 

اإدارات التعليم يف �صمال اململكة  اأداء روؤ�صاء الأق�صام يف  املقرتح لتطوير 
العربية ال�صعودية يف �صوء احتياجاتهم التدريبية؟ «

الأق�صام  م برنامج تدريبي لروؤ�صاء  مِّ الدرا�صة من نتائج �صُ اإليه  يف �صوء ما تو�صلت 
يف اإدارات التعليم يف �صمال اململكة العربية ال�صعودية يف �صوء احتياجاتهم التدريبية التي 
ك�صفت عنها اأداة الدرا�صة، وقد تناول الربنامج التدريبي املقرتح )23( مو�صوعاً تدريبياً، 

كانت درجة الحتياج للتدريب عليه مرتفعة.
اأبو  درا�صة  مع  التدريبي  الربنامج  ببناء  يتعلق  فيما  احلالية  الدرا�صة  نتيجة  واتفقت 

الك�صك )1996( ، واأبو غزلة )2005( .
وقد اختلف الربنامج التدريبي املقرتح يف الدرا�صة احلالية عن باقي الربامج يف عدد 

املو�صوعات التي تناولها ويف طبيعته، والفئة امل�صتهدفة من التدريب.

التوصيات: 

ا�صتناداً ملا تو�صلت اإليه الدرا�صة من نتائج يو�صي الباحثان بالآتي: 
اعتماد الربنامج التدريبي املقرتح وتطبيقه على روؤ�صاء الأق�صام يف اإدارات التعليم . 1

اأظهرتها  التي  التدريبية،  الحتياجات  لتلبية  وذلك  ال�صعودية،  العربية  اململكة  �صمال  يف 
وبدرجة  ال�صعودية  العربية  اململكة  �صمال  التعليم يف  اإدارات  الأق�صام يف  روؤ�صاء  تقديرات 

مرتفعة.
العربية . 2 اململكة  يف  خمتلفة  مناطق  على  الدرا�صة  لهذه  مماثلة  درا�صات  اإجراء 

ال�صعودية واملقارنة بينهما.
تفوي�ص ال�صالحيات لروؤ�صاء الأق�صام يف اإدارات التعليم يف �صمال اململكة العربية . 3

ال�صعودية.
العاملية . 4 التطورات  مع  وذلك متا�صياً  الأق�صام،  لروؤ�صاء  التدريبية  الدورات  تكثيف 

احلا�صلة يف جمال الإدارة.
ا�صتقطاب اخلربات العالية لال�صتفادة منهم يف جمال الإدارة.. 5
تكثيف البتعاث والدورات خارج املنطقة، اأو خارج اللمملكة العربية ال�صعودية.. 6
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