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  مستخلص الدراسة
  

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على املصطفى األمني سيدنا حممد بن عبداهللا وعلى آله وصحبه أمجعني ومن 
  تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد،

 
ًعا في البحث                  فإن اإلدارة التربوية من      ا واس ة التي نالت اهتماًم ة والعملي أهم المجاالت العلمي

وي، وهي                       ا المحك األساس في نجاح العمل الترب ك؛ إال ألنه ا ذل العلمي في جميع المجاالت، وم

ن    ة م وير اإلدارة التربوي د تط دافها، ويع ق أه ة؛ لتحقي ة التعليمي ير العملي ي س رئيس ف المحرك ال

ي لمن يمارس                        األمور التي ال تقف ع       د التطوير المهن ا، ويع ا استمر وجوده ستمر م ل ت د حد ب ن

ق     ي تتعل ك الت ام وخاصة تل ل االهتم ي يجب أن تعطى آ االت الت م المج ن أه ة م اإلدارة التربوي

د جاءت                  ذا فق ال؛ وله بالقيادات العليا في المجال التربوي، آمديري التربية والتعليم على سبيل المث

ي ت ة والت ذه الدراس ي اإلدارة   ه رار ف ذ الق ا متخ ي يحتاجه ب الت م الجوان ن أه ب م ى جان ز عل رآ

 -:التعليمية أال وهو التخطيط، وتهدف هذه الدراسة إلى ما يلي

ة               - ١ ة العربي تحديد الكفايات التخطيطية الالزمة لمديري التربية والتعليم في المملك

  .السعودية

ة      - ٢ ة الالزم ات التخطيطي ة الكفاي دى أهمي ى م رف عل ة  التع ديري التربي دى م ل

 .والتعليم في المملكة في ضوء مهامهم، وأعمالهم المكلفين بها من وجهة نظرهم

ة    - ٣ رات الدراس اختالف متغي ة ب راد الدراس ات أف ي إجاب روق ف ى الف رف عل التع

 ).العمل، المؤهل، الخبرة في العمل الحالي، التدريب(

دي            - ٤ ى تطوير م يم     تقديم تصور مقترح لبرنامج تدريبي يهدف إل ة والتعل ري التربي

 .في مجال الكفايات التخطيطية في المملكة العربية السعودية

  :وقد اشتملت هذه الدراسة على ستة فصول

دودها -: الفصل األول ئلتها وح ا وأس دافها وأهميته شكلة الدراسة وأه ى م شتمل عل  ي

اف اني  ةباإلض صل الث ا، الف ة به صطلحات الخاص ى الم ر -: إل ار النظ اول اإلط ي  يتن

ات، والتخطيط   ( بموضوعاته الثالث الرئيسة    ادة واإلدارة، والكفاي  -:، الفصل الثالث  )القي

ى    ددها إل ي وصل ع ا الباحث والت ي توصل إليه سابقة الت ستعرض الدراسات ال ) ١٨(ي

ا،                ق عليه ى التعلي دراسة عربية وأجنبية، وقد تم تصنيفها وفق خمسة محاور، باإلضافة إل

ائج         -:ل إجراءات الدراسة، الفصل الخامس       يتناو -:الفصل الرابع  اول عرضًا للنت ذي تن  ال

سادس صل ال سيرها والف ع تف ة م ا الدراس ي توصلت إليه ا -:الت صورًا مقترًح دم ت ذي ق  ال

  .لبرنامج تدريبي لمديري التربية والتعليم وملخًصا لنتائج الدراسة
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 -:وقد توصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها

ة -١ ات التخطيطي سعودية الكفاي ة ال ة العربي ي المملك يم ف ة والتعل ديري التربي ة لم  الالزم

 :وقد تم تصنيفها إلى ثالثة محاور أساسية وفًقا لمراحل التخطيط الثالث

  -:ويتبعها محوران فرعيان: مرحلة التشخيص وتحليل الوضع الراهن: أوًال

 .آفاية) ١٥(الكفايات المعرفية، وتتضمن  -١

 .آفاية) ١٣( ن الكفايات األدائية، وتتضم -٢

  -:مرحلة إعداد وتنفيذ الخطة: ثانيًا

 .آفايات) ٧(الكفايات المعرفية، وتتضمن  -١

 .آفاية) ٢٠(الكفايات األدائية، وتتضمن  -٢

  -:مرحلة المتابعة والتقويم: ثالثًا

 .آفايات) ٣(الكفايات المعرفية، وتتضمن  -١

 .آفاية) ١٤(الكفايات األدائية، وتتضمن  -٢

  -:كفايات في النقاط التاليةويمكن ذآر بعض هذه ال

 . والبيانات اإلحصائية التربوية،يلم بأساليب تحليل المعلومات -١

 .يضع أولويات منطقية للتطوير -٢

 .يدرك جوانب القوة والضعف في الموارد البشرية والمادية في إدارته -٣

 .يلم بالمفاهيم والمصطلحات الخاصة بعملية التشخيص -٤

 .ة إلى معلوماتيحول البيانات اإلحصائية المتوفر -٥

 .يستخدم المؤشرات اإلسقاطية لتطوير العمل في إدارته -٦

 .يفاضل بين البدائل التربوية واإلدارية المختلفة لحل المشكالت التربوية -٧

 . واألهداف التفصيلية المحققة لها،يلم بالعالقة بين األهداف العامة في العملية التخطيطية -٨

 .اءات تنفيذ الخطةيلم بكيفية تطبيق مبدأ المرونة في إجر -٩

 .يترجم رؤية إدارته إلى خطة استراتيجية بإشراك العاملين معه -١٠

 .يصوغ األهداف العامة إلدارته بشكل واضح -١١

 .يشارك في وضع البرامج التنفيذية الالزمة لتحقيق األهداف  -١٢

 .يجية التي تتفق مع رسالة اإلدارةيحدد اإلسترات -١٣

 .م بتنفيذ الخطة ومدى االلتزا،م بين المطالب الطارئةئيوا -١٤

 .يدرك أهمية التقويم التكويني للخطة حسب معايير علمية محددة -١٥

 يحدد ضوابط متابعة تنفيذ الخطة -١٦

  بشكل فعالfeedbackيستخدم التغذية الراجعة -١٧
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 يطور عمليات التخطيط بناًء على نتائج التقويم -١٨

  يلم باإلمكانات البشرية والمادية المتاحة بإدارته -١٩

ات ال -٢ ع الكفاي ددها أن جمي ة وع ة، أو  ) ٧٢(تخطيطي ثالث مهم ا ال ة بمحاوره آفاي

سعودية               متوسطة األهمية من وجهة نظر مديري التربية والتعليم في المملكة العربية ال

 .وفي ضوء مهامهم، وأعمالهم المكلفين بها

في إجابات أفراد الدراسة باختالف متغيرات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيًا    -٣

 .)، المؤهل، الخبرة في العمل الحالي، التدريبالعمل(الدراسة 

ى تطوير       - ٤ ائج الدراسة، يهدف إل ي ضوء نت دريبي ف امج ت ًا لبرن صورًا مقترح ديم ت تق

ة،                 ات التخطيطي سعودية في مجال الكفاي مديري التربية والتعليم في المملكة العربية ال

ى       . منهجية التخطيط االستراتيجي  ويتبع   ه   آما يهدف هذا البرنامج إل تحقيق رؤيت

ة      "  ادة العملي ى قي ادًرا عل يم ق ة والتعل دير التربي يكون م امج س ة البرن ي نهاي ف

اءة           ة وبأفضل آف ل هدف    ." التخطيطية في إدارته توجيًها ومشارآًة بفعالي ويتمث

ة             ادة، العملي البرنامج العام في إآساب المتدرب بالكفايات التخطيطية الالزمة لقي

ه       التخطيطية وتوجيهها في ال     ابع ل امج         .قطاع التعليمي الت ذا البرن وي ه ا يحت آم

ام، ومجموعة                 ذا الهدف الع على  مجموعة من األهداف التفصيلية التي تحقق ه

صيلية،           من األساليب التدريبية التي يمكن استخدامها في تحقيق هذه األهداف التف

امج   باإلضافة إلى المواد التدريبية المقترحة التي يمكن استخدامها في تقدي          م البرن

 .مع توضيح مدة آل مادة تدريبية
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Abstract  
 

This study  aims to specify the required competencies for Educational 

Superintendents in KSA. Accordingly, it classifies the required 

competencies into three main fields. These fields coincide with the three 

stages of a plan, namely  

(i) diagnostic and analytical stage;  

(ii) setting up and implementation stage of the plan;  

(iii) monitoring and evaluation stage of the plan. 

 The researcher attempts the needed duty through achieving the 

following objectives:     

1- Determining the required planning competencies for the 

Educational Superintendents in KSA. 

2- Recognition of to what extent these competencies are important 

according to the Educational Superintendents points of view in 

KSA. 

3- Recognizing the differences in responses according to the variables 

( job, qualification, experience, and training). 

4- Presenting a conception proposal for a training program aiming to 

improve the planning competencies of the Educational 

Superintendents in KSA. 

This study consists of six chapters: The first chapter presents the 

problem of the study, its objectives, its importance, questions, 

limitations and its terms. The second chapter presents the literature 

review in three categories dealing with three topics (leadership and 

administration, Competencies, and Strategic Planning). The third 

chapter presents different studies regarding the subject of the study. 

They are (18) classified according to five categories. It presents 

commentary on the studies ,as well. The fourth chapter deals with 

study procedures. The fifth chapter states results of the study that the 
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researcher came up with. The sixth chapter presents detailed 

information about the conception proposal for a training program 

aiming to improve the planning competencies of the Educational 

Superintendents in KSA. It  summarizes the results of the study, as 

well.  

Findings of the study 

The researcher concludes with certain analytical findings as 

follows:- 

1- the researcher has come up with (72) planning competencies 

classified according to the three stages of the planning process: 

a. Diagnosis and analysis of current situation (28) competencies. 

b. Setting up and implementing the plan (27) competencies. 

c. Monitoring and evaluating the plan (17) competencies 

Each stage is divided into two kinds of competencies: Knowledge 

competencies and performance competencies. 

2- Most competencies received the highest mean scores from the 

Educational Superintendents in KSA, which means that they agree 

that the determined planning competencies are (important) from 

their points of view. 

3- There are no significant differences between responses according 

to the variables ( job, qualification, experience, and training). 

4- The study presents a conception proposal for a training program 

aiming to improve the planning competencies of the Educational 

Superintendents in KSA. It is to take a period of one year to fulfill 

the following program's vision " At the end of this program, the 

Educational Superintendents in KSA will be able to lead the 

planning process in his directorate efficiently and effectively."  

  



 

  
 

١٠

  قائمة المحتويات

  الصفحة        الــــــــــــــمـــــــــــــــــــوضـــــــــــــــــوع    

  ٨ -١               مدخل الدراسة-ألولالفصل ا
  ٢                  المقدمة

  ٤                 مشكلة الدراسة
  ٥                أهداف الدراسة
  ٥                  أهمية الدراسة
  ٦                  أسئلة الدراسة
  ٦                  حدود الدراسة

  ٧                مصطلحات الدراسة
  

  ٩٥ -٩               اإلطار النظري-  الفصل الثاني
  القيادة
  ١٠                  لقيادةا مفهوم
  ١١                  التربويةالقيادة

  ١٢                أنماط القيادة التربوية
  ١٥                نظريات القيادة
  ٢٠                  صفات القائد

  ٢٣                مصادر قوة القائد
  ٢٥             العوامل التي تحدد  أسلوب  القيادة

  اإلدارة
  ٢٨                   اإلدارةمفهوم
  ٣١                 اإلدارة التعليميةمفهوم
  ٣٣            ت السلوآية لإلدارة التعليميةالمهارا

  ٣٧               يميةوظائف اإلدارة التعل
  ٣٨            ت اإلدارة التعليمية المعاصرةأساسيا

  ٣٩              يمية اإلدارة التعلمشكالت
  ٣٩          العوامل التي تؤثر في إنتاجية المنظمات التعليمية
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  املـقدمـة
  

ى مجاالت أخرى              إن مهمة التربوي لم تعد تقتصر ع       دتها إل ل تع يم، ب لى تقديم التعل

ة  صحية والغذائي ة وال ة األمني خ... آالتوعي ة  . ال ت التربي ع حمل ة المجتم ادة ثقاف ا إن زي آم

ة              الدور األول في مساعدة المتعلمين؛ ألن يكونوا مواطنين صالحين في عالم يتطلب المعرف

اء           اس الكف د           والتفكير والعناية وطرق حل المشكالت، وقي ة أن تعي ى التربي إن عل ذا ف ة؛ وله

النظر في نوعية ما تقدمه وآيفية تقديمه لمتعلميها؛ وذلك للوصول إلى تطور أآبر، وفاعلية      

وهذا التطور يتطلب تنظيمًا مرآزًا لتحسين )   آوفمانKaufman, et,al.1996 p.13. (أآثر

ن تح   ال، ويمك ت وم د ووق ل جه ق، وبأق شكل دقي ة ب ة التعليمي ق  العملي ن طري ك ع ق ذل قي

ا                ا، فكم التخطيط المتقن الذي يرسم الصورة المستقبلية المرجوة، ويبين آيفية الوصول إليه

ز               ه يتمي إن أي عمل مخطط ل ضياع، ف در وال ى نتائجه اله أن آل عمل ارتجالي يغلب عل

  .تبحسن االستثمار في الوقت واإلمكانيا

ى               ى الحاجة إل ود إل دها يق ل التخطيط، وخاصة في        إن تطور المجتمعات وتعق تفعي

اً            د أعداد    . ظل مختلف العوامل والمتغيرات التي تؤثر على العملية التعليمية آمًا ونوع فتزاي

ؤثر                  دد العوامل التي ت وارد وتع ة الم يم ومحدودي دم التعل الطالب واختالف الجهات التي تق

ل الت  وي تفعي دان الترب ى المي ائمين عل ى الق تم عل ب؛ يح ى شخصية الطال شكل عل خطيط ب

بًة في الوقت الحالي                      واع التخطيط مناس ر أن حقيقي وفعال، ويؤآد الحاجة إلى استخدام أآث

ستقبل          "ومنها التخطيط االستراتيجي، الذي      رأ الم ال يدرس الماضي ويشخص الحاضر ويق

ة       ز بالديناميكي ث يتمي صنعه حي ه وي وب للوصول إلي ستقبل المرغ شكل الم ل ي سب، ب فح

ستمر ر الم سة    والتغيي ي المؤس رض ف ستقرة، ويفت ر الم ة غي ة الخارجي ع البيئ ل م  والتفاع

  ) ٦٠، ٥٩هـ ص١٤٢٣حلمي، وآخرون، ." (التعليمية أن تكون نظامًا مفتوحًا

ه                       ا نجد أن ة، فإنن ة في المجال التعليمي في المملك وبالنظر إلى حقيقة العملية التخطيطي

ادة نظر             ى إع اك عدة             ينقصها الكثير من المقومات وتحتاج إل ل إن هن ا، ب ة تطبيقه في آيفي

  صعوبات ومشكالت تلعب دورًا آبيرًا في إعاقة األخذ بعملية التخطيط في المجال التعليمي 

داد     وي وإع يط الترب ي التخط رات المتخصصة ف ا نقص الخب ن أهمه ضل، م شكل األف بال

ة ال تعطي                    رًا من الجهات التعليمي افي    الخطط، ولعل هذا النقص يعود إلى أن آثي در الك الق

ة                 رامج تدريبي ى ب اج إل من االهتمام إلعداد أفرادها لممارسة العملية التخطيطية وآونها تحت

ا              ذها وتقويمه طويلة المدى في إعدادهم على آيفية إعداد الخطط التربوية وآيفية متابعة تنفي
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ي         الوعي التخطيط عف ب اد ض ي إيج نقص ف ذا ال اهم ه ذيها، وس ه منف وتوجي

  ).٩٠-٨٨ص  هـ١٤١٨وث،المبع(وأهميته
 

ى                  وعلى الرغم من ذلك فإن هناك خطوات جادة لألخذ بمنهجية أفضل في التخطيط عل

ا           ا فيه ع القطاعات بم ستقبلية لجمي ة الم ة بالرؤي ام الدول ادة اهتم ة نتيجة لزي مستوى المملك

ا في                      ه الضرورية، آم ام بموضوع التخطيط وآفايات ادة االهتم د زي ا يؤآ  قطاع التعليم، مم

ـ  ١٤٢٤/١٤٢٥ -هـ  ١٤٢٠/١٤٢١الخطة الخمسية السابعة    (منهجية التخطيط المتبعة في      ه

ة  ) ٥٠ص  سارات التنمي يًال لم د دل ذي يع تراتيجي ال ة التخطيط االس دت منهجي ث اعتم حي

دى       ى الم ة عل صادية ومالي ات اقت ع سياس سقة م تراتيجية مت ضمنًا رؤى اس ستمرة ومت الم

ى المستوى الت     .  البعيد د اتخذت عدة خطوات                 وأما عل يم فق ة والتعل ذي في وزارة التربي نفي

ام                  وي ع ي    ١٤١٩جادة وفاعلة تتمثل في إنشاء إدارة متخصصة في التخطيط الترب ـ والت ه

ا من خطط                       ا يلزمه الوزارة وم وي ب د للعمل الترب من أبرز مهامها وضع خطة طويلة األم

الميين          راء الع تفادة من الخب ين     الزا -تفصيلية قصيرة، واالس رين أو المقيم  في المنظمات     -ئ

ة      سكو "العالمية مثل منظم ا   " "اليون ة جايك ومي في مصر       " "ومنظم د الق ، وإعداد   "والمعه

سنوات العشر من          ـ ص  ١٤٢٠المنصور، . (هـ ١٤٣٤ حتى    ١٤٢٤خطة الوزارة لل -١٤ه

١٦( 

داد      ب إع ود جان ذه الجه اح ه ا لنج ز عليه ي الترآي ي ينبغ ب الت رز الجوان ن أب وم

البشرية المؤهلة في التخطيط التربوي سواًء تلك التي تشارك في وضع الخطط أو               الكوادر  

شارآة       ضل صورة ولم ى أف وة عل داف المرج ق األه ذها، لتحقي ي تنفي ساهم ف ي ت ك الت تل

ة       ي عملي يم ف ة والتعل ديرو التربي هم م ى رأس وي وعل دان الترب ي المي ة ف ادات التربوي القي

ذ داد والتنفي ة، إن من الواج. " اإلع ة التخطيطي شكل مباشر في العملي دير ب شارآة الم ب م

ة، وألن      ة المحيط ي البيئ ا ف ه وموقعه ان منظمت دقيق لمك د ال ى التحدي ادر عل ه الق ث إن حي

الفجوة التخطيطية بين المدير والجهاز التخطيطي المتخصص تسبب انحراف آمال المنظمة 

 .Kast, F.& Rosenzweig Jزفيق آاست وروزين." ( وبناءها وأهدافها ومبادئها األساسية
1974 p. 456 – 457 (   وهذه المشارآة تحتاج إلى توافر آفايات معرفية وأدائية خاصة في

  . هذا المجال لضمان جودة التأثير والمشارآة، ولتساعد في نجاح الخطط تنفيذًا ومتابعًة
  

وفر ال      يم ي ة والتعل ديري التربي دى م ة ل ات التخطيطي ذه الكفاي وفر ه ارات إن ت مه

دراتهم، حتى                     ى مدى ق ة عل ل مؤشرات دال الالزمة لعمليات التخطيط، آما إن وجودها يمث
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ى                       ؤدي إل دورها ت ي ب ة والت رامج التدريبي ا من خالل الب يمكن تنمية هذه القدرات وتعزيزه

ضل   ستقبل أف ى م م إل ن ث ضل وم شكيله   . أداء أف ن ت ن يمك ده ولك ن تحدي ستقبل ال يمك فالم

د              باالعتماد على ال   ى ضرورة تحدي ودهم إل ا يق سهم، مم ون أنف دور الذي يلعبه القادة التربوي

ة      ارات المطلوب دور والمه ذا ال  .Bertrand, 1992 p( االحتياجات التدريبية ذات الصلة به
  ) بيرتراند96

  الدراسةمشكلة 
إن من عالمات نجاح العمل وتحقيقه لألهداف هو بناءه على أساس تخطيطي علمي            

ليم ذا . س ي وه ة الت ة الراجع ل ويعطي التغذي شل، ب اس مدى النجاح أو الف ة قي سهل عملي ي

وع في نفس األخطاء أو  ستقبلي ويجنب الوق ل الم ا في التخطيط للعم تفادة منه يمكن االس

  .القصور في العمل السابق

يط     ة للتخط ي اإلدارة العام ل ف ه يعم ث إن ة، حي رة الباحث الوظيفي ي ضوء خب وف

ة المدى داخل وخارج               بوزارة التربية وال   تعليم والتحاقه بعدة برامج تدريبية قصيرة وطويل

يط          ي التخط ة ف رامج تدريبي دة ب ديم ع ي تق شارآته ف وي، وم يط الترب ي التخط ة ف المملك

ة واإلشرافية في                  ادات التنفيذي ددة من القي التربوي في مختلف أنحاء المملكة لمستويات متع

تراتيجي،  وي واالس يط الترب ال التخط الل    مج ن خ رامج وم ذه الب الل ه ن خ ظ م د الح  فق

االختبارات األولية التي تعقد قبيل آل برنامج للتعرف على مدى اإللمام بأساسيات التخطيط 

نهم                    ة ومن بي ستويات اإلداري التربوي مدى الحاجة إلى تفعيل دور المديرين في مختلف الم

ة في        مديري التربية والتعليم في عمليات التخطيط على مستوى مخ          تلف القطاعات التعليمي

ة ومن             . المملكة رامج التدريبي ة الب سبب قل يم ب ديري التعل ي لم ونظرًا لضعف اإلعداد المهن

ك    آما -ضمنها التخطيط التربوي   يم             بين ذل ة والتعل ديري التربي ات األساسية لم ل البيان تحلي

اع      ) هـ١٤٢٢الدهش،  ( ودراسة   -الذي قام به الباحث    ى عدم إتب ة     باإلضافة إل ديري التربي  م

ة في                 ة التخطيطي والتعليم األسلوب العلمي في وضع الخطط، وضعف مشارآتهم في العملي

يم ة والتعل ة  -وزارة التربي ة التنفيذي األمور اإلجرائي شغالهم ب سبب ان ي  - ب ك ف ين ذل ا تب  آم

امين      وي للع يط الترب ة للتخط ارير اإلدارة العام ـ و  ١٤٢٢تق ة   ١٤٢٣ه ذلك دراس ـ وآ ه

ا              )هـ١٤١٨المهنا،( ارة التخطيط آم ، التي تؤآد ضرورة تزويد مديري التربية والتعليم بمه

يم،          (بينت ذلك الدراسة التي أعدتها        ة والتعل ة إلدارات التربي ة العام حول  ) هـ ١٤٢٢األمان

يم، حيث يجمع              ة والتعل ة      % ٧٥االحتياجات التدريبية لدى مديري التربي ديري التربي من م

ى ضرورة تز      ك الدراسات           والتعليم عل ائج تل وي، ولتوافق نت ارة التخطيط الترب دهم بمه وي
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ى مجموعة         ةوالتقارير مع ما توصل إليه الباحث في دراسته االستطالعي            ا عل  التي أجراه

سئولين                   يم ومجموعة من الم ة والتعل من المختصين في التخطيط التربوي في وزارة التربي

ى       ذوي العالقة المباشرة بمديري التربية والتعلي      ي هدفت إل يم  والت ة والتعل م وإدارات التربي

تالآهم                  ة ومدى ام ات التخطيطي يم للعملي ة والتعل ديري التربي التعرف على مدى ممارسة م

وي حيث            وي        (للقدرات األساسية في التخطيط الترب التخطيط الترب ام ب بينت ضعف االهتم

سين   ى تح اتهم إل م وحاج يم لخططه ة والتعل ديري التربي داد م د إع ةعن دراتهم التخطيطي ) ق

م  ( ق رق ر الملح ات     )١انظ دد الكفاي ي تح ة الت ي المملك ات المتخصصة ف درة الدراس ، ون

يم     ة والتعل ديري التربي دى م ة ل ث  ( التخطيطي م الباح د عل ى ح شكلة   ) عل صت م د تلخ فق

ة        الدراسة في      ة الالزم ات التخطيطي يم     تحديد الكفاي ة والتعل ديري التربي ة     لم ة العربي  في المملك

  .السعودية

  أهداف الدراسة
  

 :تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

ة    - ١ ة العربي ي المملك يم ف ة والتعل ديري التربي ة لم ة الالزم ات التخطيطي د الكفاي تحدي

  .السعودية

يم           - ٢ ة والتعل ديري التربي دى م التعرف على مدى أهمية الكفايات التخطيطية الالزمة ل

 .لهم المكلفين بها من وجهة نظرهمفي المملكة في ضوء مهامهم وأعما

روق - ٣ ى الف رف عل دت(التع رات  ) إن وج اختالف متغي ة ب راد الدراس ات أف ي إجاب ف

 ).العمل، المؤهل، الخبرة في العمل الحالي، التدريب( الدراسة 

ة                   - ٤ يم في المملك ة والتعل ديري التربي دريبي لتطوير م امج ت رح لبرن تقديم تصور مقت

 .الكفايات التخطيطية الالزمةفي مجال  العربية السعودية

  أهمية الدراسة
  :تكمن أهمية هذه الدراسة في اآلتي

ساعد  ) ١ ة ست ذه الدراس إذن اهللا-أن ه ة  -ب ي وزارة التربي رافية ف ة اإلش  الجه

ذه         ام به يحه للقي تم ترش ن ي دى م ات ل ذه الكفاي وفر ه اة ت ي مراع يم ف والتعل

  في إدارة التربية والتعليمةالمسؤولي

ا المتخصصة            يؤمل أن تسا   ) ٢ عد هذه الدراسة الجهات العلمية في إعداد برامجه

 .في التخطيط التربوي وتقويم برامجها الحالية في ضوء هذه الكفايات
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يؤمل أن تساعد هذه الدراسة مديري التربية والتعليم بالمملكة في معرفة مدى             ) ٣

 .امتالآهم لهذه الكفايات التخطيطية الالزمة

ذه الدراسة سوف           أن إعداد التصور المقترح      ) ٤ ه ه للبرنامج التدريبي الذي تقدم

 .  الجهات التدريبية في وضع برامجها التدريبية وتنميتها-بإذن اهللا-يساعد 

ى              ) ٥ يؤمل أن تساهم هذه الدراسة في توجيه الدراسات المستقبلية في الترآيز عل

ك                    ات التي يمكن قياسها وخاصة تل المجاالت العلمية الدقيقة في مجال الكفاي

 .لتي ترآز على مجال التخطيطا

ث    ) ٦ ن  حي ة م ة التربوي دة للمكتب ة إضافة جدي ذه الدراس ون ه ي أن تك ل ف يؤم

ة  ) الكفايات و التخطيط ( آونها تخدم موضوعين حيويين      والتي لها أهمية بالغ

ا                   ستويات العلي رار في الم سبة لمتخذي الق ستقبل بالن في الوقت الحاضر والم

 . التعليمية والتخطيطومن يعملون في مجال اإلدارة

   الدراسةأسئلة 

  :تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية

ة   - ١ ة العربي ي المملك يم ف ة والتعل ديري التربي ة لم ة الالزم ات التخطيطي ا الكفاي م

 السعودية؟

ة               - ٢ ما مدى أهمية الكفايات التخطيطية الالزمة لدى مديري التربية والتعليم في المملك

 ودية في ضوء مهامهم وأعمالهم المكلفين بها من وجهة نظرهم؟العربية السع

  الدراسة  باختالف متغيرات   إجابات أفراد الدراسة   هل توجد فروق دالة إحصائيًا في      - ٣

  ؟)العمل، المؤهل، الخبرة في العمل الحالي، التدريب(

ا             - ٤ ل ما التصور المقترح للبرنامج التدريبي في تطوير مديري التربية والتعليم في مج

 الكفايات التخطيطية الالزمة في المملكة العربية السعودية؟

   الدراسة حدود
ة   : الحدود الموضوعية   ة الالزم ات التخطيطي د الكفاي ى تحدي ذه الدراسة عل تترآز ه

  .لدى مديري التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية

ة   شرية والمكاني دود الب ديري ا  : الح ع م ة جمي ذه الدراس شمل ه ي  ت يم ف ة والتعل لتربي

سعودية  ة ال ة العربي ي المملك يم ف ة والتعل ؤون (وزارة التربي ين وش يم البن شؤون تعل

  ).تعليم البنات
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ة    ام الدراسي                   : الحدود الزمني ذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من الع طبقت ه

 .هـ ١٤٢٤/١٤٢٥

   الدراسةصطلحاتم
  

ة  - ى  : الكفاي أخوذ من الفعل آف ى اللغوي م األمر المعن ام ب ة، إذا ق ي آفاي ى . يكف وآف

اف  و آ ة، فه ل آفاي ور، .( الرج ن منظ ـ١٤٠٨اب ول ) ه د"ويق دريك مكدونال " فري

Fredrick J. Mcdonald : -  "  ا المكون  : إن آل آفاية تتشكل من مكونين رئيسيين هم

 أما المكون المعرفي فيتألف من  (Behavioral) والمكون السلوآي (Cognitive)المعرفي  

ادات والق       مج اهيم واالجته ا      دموع اإلدراآات والمف ة، أم سبة التي تتصل بالكفاي رات المكت

ا    م ١٩٨٣مرعي، (   "المكون السلوآي فيتألف من مجموع األعمال التي يمكن مالحظته

ا  )  دايفزDavies, 1997 p.41(دايفز  ويعرف) ٢٢ص  the ability to"الكفاية بأنه
perform work to satisfactory standards"      ى أداء العمل وفق درة عل   أي الق

  . معايير مرضية

ة       ذه الدراس ي ه ة ف ة الالزم ة التخطيطي صد بالكفاي ة  "ويق درة المعرفي الق

سعودية              واألدائية التي يجب أن يمتلكها مديرو التربية والتعليم في المملكة العربية ال

ة   داد الخطط التربوي يط وإع ات التخط ال عملي ي مج ا ف ي  ( .ومتابعته يتم التوسع ف س

  )عرض هذا المصطلح في اإلطار النظري إن شاء اهللا تعالى

ة   : مدير التربية والتعليم   - ه وزارة التربي يقصد به في هذه الدراسة الشخص الذي تعين

ة ويحمل المسمى                  ة أو المحافظة التعليمي والتعليم إلدارة التربية والتعليم في المنطق

يم     ة والتعل دير التربي وظيفي م رار     ال اذ الق الحية اتخ ه ص ه أو يفوض ن ينيب . أو م

دد يم، (وتح ة والتعل ـ١٤١٨وزارة التربي ذ   ) ١٣-١٢ص ه ضمان تنفي ه ب مهمت

ة التي               ة والمالي ق اإلجراءات اإلداري السياسات والبرامج التعليمية والتربوية وتطبي

 رةتعزز تحقيق األهداف التعليمية والتربوية وفقًا لألنظمة والخطط المعتمدة للوزا

د أفضل نهج لمعالجة الموضوعات                 : التخطيط - ى تحدي ويعرف بأنه عملية تهدف إل

ى أفضل نحو ممكن عن طريق                  والمشكالت التربوية بهدف تخصيص الموارد عل

ه األساسية         ي،         . (إعداد الخطة وفق مراحل ة العرب ـ ص ص     ١٤٢٣مكتب التربي ه

اهر ) ٢٢-١٦ اهر، (ويعرف ط ه ) م١٩٩٦ط يلة إل"التخطيط بأن وارد وس دارة الم

ددة                     رارات أو اإلجراءات التي تتخذها جهات أو وحدات متع ين الق وآلية للتنسيق ب
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املة               في المستويات المختلفة لصنع القرارات وذلك انطالقا من نظرة استراتيجية ش

 ."  وبغية تحقيق أهداف محددة

ان   : التخطيط االستراتيجي - ان  (يعرف آوفم   Kaufman, et al. 1996 p 5آوفم

داع               )  ى إب سعى إل ستقبلية وي التخطيط االستراتيجي بأنه خيار يعتمد على النظرة الم

د،        ي تحدي ضهم ف ضمام لبع ي االن ة ف ي التربي شرآاء ف شجيع ال ضل بت ستقبل أف م

شكل   ي التحرك ب ساعد ف ه أن ي ن ل ا يمك ة، آم ساهمات المهم ائج، والم از النت وإنج

  .منتظم تجاه تحديد وخلق عالم أفضل

ا المؤسسة             : ربية والتعليم إدارة الت  - ذه الدراسة أنه يقصد بإدارة التربية والتعليم في ه

ة  ة العربي ي المملك ة ف ة أو المحافظ ي المنطق ة ف ة التعليمي ن العملي سؤولة ع الم

يم                 ة والتعل دير التربي ام ويرأسها م . السعودية حيث تدير عددًا من مدارس التعليم الع

ة     ومهمتها اإلشراف على تنفيذ الخطط وا      لبرامج التعليمية والتربوية المعتمدة للمنطق

ة         سياسات التعليمي وائح وال ة والل داف واألنظم ار األه ي إط ة ف أو المحافظ

ة يم،  (والتربوي ة والتعل ـ ص١٤١٨وزارة التربي ر إدارات  ). ١١-١٠ه ا تعتب آم

التربية والتعليم المرجع األول والمباشر لجميع المدارس وهمزة الوصل بين وزارة           

 ).١٢٥-١١٥هـ ص١٤١٣الفايز، (بية والتعليم والعاملين في الجهاز المدرسي التر
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  الفصل الثاني
  
  

  اإلطار النظري
  

  اإلدارةالقيادة و: أوًال -
  

 الكفايات: ثانيًا -
  
  

 التخطيط التربوي: ثالثًا -
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 القيادة واإلدارة : أوًال
  القيادة

  مفهوم القيادة 

ق        ى تحقي سة إل ة أو المؤس ي المنظم ة ف ة اإلداري ي العملي سير ف ي ال ًا ف ادة دورًا مهم إن للقي

ضل شكل األف تراتيجياتها بال دافها واس ل . أه ن قب ر م ام آبي ى اهتم ادة عل از موضوع  القي د ح ولق

الباحثين في شتى المجاالت، حيث تناولت جميع جوانب هذا الموضوع سواًء من ناحية المفهوم أو               

اط  ات أو األنم د أن . النظري راد      فنج لوك أف ي س أثير ف ى الت درة عل ا الق ادة بأنه رف القي ر يع النم

  .الجماعة وتنسيق جهودهم وتوجيههم لبلوغ الغايات المنشودة

  : للقيادة ثالثة عناصر أساسيةيمكن أن يبينمفهوم ال هذاو

  .وجود مجموعة من األفراد يعملون في تنظيم معين -١

 .لجماعة قادر على التأثير في سلوآهم وتوجيههمقائد من أفراد ا -٢

  )٣١٤، ص٢٠٠٠النمر، ( .هدف مشترك تسعى الجماعة إلى تحقيقه -٣

وة                  ) ١١صم  ١٩٩٨،صيرن(صيرن ويذآر شتقة من الق ادة م ى أن القي د عل د من التأآي  ،أنه ال ب

ادة وهي                ولتعريف القيادة يجب     سة ومرتبطة مباشرة بالقي ة مصطلحات رئي م ثالث وة ،   : أن نفه الق

ترتبط بشكل عام   نة على التأثير في سلوك اآلخرين و      والتأثر ، والسلطة، أما القوة فهي القدرة الكام       

وعي                     ه ب ا قوت بالسيطرة على الموارد القيمة أو النادرة، أما التأثير فيظهر عندما يمارس شخص م

ر      خص آخ ات ش لوك واتجاه ى س أثير عل ي الت ي ف ر وع وة الن و. أو غي ي الق سلطة ه ة أو ال اتج

يَّ   إذا ب ة، ف ل المنظم ن قب ة م و    الممنوح الم ه رئيس وأن س و ال ي أن يوسف ه ط التنظيم ن المخط

المرؤوس، فإن ذلك يعني أن ليوسف سلطة على سالم، من الطبيعي أن يعترف ويقبل المرؤوسون               

د ال يكون ليوسف أي               ل، فق ا خارج العم ي، أم ى حقيق ا معن ى تصبح سلطة له سهم حت سلطة رئي

   .على سالمسلطة 

ق           و دف تحقي ة به شاطات الجماع ي ن أثير ف ة الت ا عملي ى أنه ادة عل ف القي ن تعري يمك

ردين            . هذا التعريف يحتوي على مفهومين أساسيين     واألهداف،   ين ف ة ب ادة هي عالق أولهما أن القي

افئ         ر متك شكل غي وزعين ب وة م أثير والق ا الت ر يكون فيه د    ،أو أآث ين القائ رق ب ذا التعريف يف  وه

لوآها             (لمعين للجماعة   ا ى س ؤثر عل سلطة لي د   )الفرد المسؤول عن الجماعة والذي أعطى ال ، والقائ

وم                          ا المفه ؤثرًا في الجماعة، أم دما يكون عضوًا م ادي عن سلوك القي ذي يمارس ال غير المعين ال

زل   شكل منع د ب ادة ال توج و أن القي ف فه اني للتعري ة الث د والجماع ين القائ رق ب دم . أي ال تف  ويق

ادة  " أنها  ب واصفا لها تعريفًا شامًال لمفهوم عملية القيادة      ) ٨٦، ص ١٩٩٢األزهري،  (األزهري   قي

مجموعة من األفراد بما يوجه وينمي العمل الفردي والعمل المشترك بينهم، وتنمية روح الجماعة          

ديهم اون ل اء   ،وروح التع تحمس والعط ن ال ة م ة آافي اد درج شأة، وإيج ين المن نهم وب م بي ديهم  ث ل
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ادل،                  رام المتب ة واالحت سوده االستجابة والثق واالرتباط بالمنظمة، وبناء عالقات طيبة وجو عمل ت

م  ن ث ل  -وم و رد الفع ذا ه ق       - وه ا يحق ة بم لوك المجموع ات وس ات واتجاه ي معلوم أثير ف  الت

  .رضاءهم وأهدافهم ورضاء وأهداف المنشأة، وتلك هي النتيجة

د        ، صفات وسلوآيات  إن هذا ال يأتي من فراغ بل من        دير أو القائ الي   - وقدرات معينة لدى الم  وبالت

ه سواء في                  :فللقيادة جانبان  ه وخبرات ه ومعرفت  جانب مادي عملي يتمثل في شخصية القائد وقدرات

لوبه               لوآياته من أس ل في س العمل أو في أصول اإلدارة أو في أصول القيادة، وجانب سلوآي يتمث

امل ع الع ل م ي العم ه ف رىينومنهج ة أخ ن ناحي ساسه  م املين وإح ى الع ه إل ه ونظرت  ورؤيت

ة  ه التأثيري م قدرت شاعرهم ث رف .بم ا يع ي ( مرسي  آم ا  )١٤١م، ص١٩٩٨مرس ادة بأنه " القي

سية    " السلوك الذي يقوم به الفرد حين يوجه نشاط جماعة نحو هدف مشترك             ات رئي اك مكون وهن

ك القائ     : لهذا السلوك تتمثل في    ف، والعضوية    المبادأة أي تمل ام الموق  أي اختالطه بأعضاء   ؛د لزم

ل   ا، والتكام ه له ه وتمثيل ن جماعت ه ع ل أي دفاع ة، والتمثي دة  ؛الجماع ف ح ى تخفي ل عل  أي العم

يم  ضائها، والتنظ ين أع صراع ب رارات أو   ؛ال اذ الق ي اتخ ة ف راد أو الجماع لوك األف د س  أي تحدي

صال رأي، واالت ر عن ال ا؛التعبي ادل المعلوم دير أي تب ة، والتق ين أعضاء الجماع ه وب  أي ؛ت بين

اج        د واإلنجاز    ؛تأييد أو مخالفة أعضاء الجماعة واإلنت د مستوى الجه واري   ويعرف  . أي تحدي اله

  -: القيادة بأنها)٣١م، ١٩٩٩الهواري (

 .الرؤية واالستراتيجيات: تحديد االتجاه •

 .الستراتيجياتتعبئة أعضاء المنظمة وأصحاب المصالح المختلفة خلف الرؤية وا •

 .من أجل تحقيق الرؤية بصرف النظر عن المعوقات: تحفيز وتشجيع الناس •

ة،            وهذه ة في المنظم تالؤم        و العمليات القيادية تحدث تغييرات جوهري ى ال ة عل ساعد المنظم ت

   .مع متطلبات البيئة

  القيادة الرتبوية

املين في             ع الع اتهم،       تلعب القيادة التربوية دورًا بارزًا في قيام جمي ة بواجب  المؤسسات التربوي

م             وهي. وفي تحقيق العملية التربوية ألهدافها     ادي بحك شغل المرآز القي  ليست مقصورة على من ي

 بل إنها قد تنبع من بين المجموعة، وقد تتغير المواقف والمبادرات، إذ قد تنتقل القيادة في                      ،وظيفته

ا         . التابعين له المجموعة من بين يدي القائد الرسمي إلى أيدي          داع، وم عن طريق ما يقدمونه من إب

   .سميا محتفظًا باالسم الرسميا اعلة، ويبقى القائد في هذه الحالة قائًدايلعبونه من أدوار ف

ادة                      ل يمكن إطالق أي تعريف للقي ين، ب ى مجال أو تخصص مع ادة ال يقتصر عل إن تعريف القي

ادة         من ه . على أي مجال مع صبغه بصبغة ذلك المجال        ة   ذا المفهوم يمكن تعريف القي ا أنه التربوي

شل في تحمل                   تأدية ألدوار ومسئوليات تربوية   ( ؤدي الف ى استمرارها وي ا إل ام به  يؤدي حسن القي

رز من أعضاء المجموعة       . مسئولياتها والقيام بوظائفها  ى من يب ًا إل ا   . إلى انتقالها عملي رغم بقائه
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ا   وي) اسميا للقائد الرسمي   ا         "  هدسون    سيكلر " عرفه ة بأنه اء التربي راد      " أحد علم أثير في األف الت

ا   ". وتنشيطهم للعمل معًا، في مجهود مشترك، لتحقيق أهداف التنظيم اإلداري             ا عرفه اوردو (آم

اونون            : " بأنها  ) تيد م يتع أثير في اآلخرين، وجعله ذي يمارسه شخص للت النشاط المتخصص، ال

اس ب ت، ص     (الياس   آما يذآر ) ١١م ص   ١٩٩٠ي،  عل ( ".لتحقيق هدف يرغبون في تحقيقه     الي

ك             أن   )١٦٨ - ١٦٧ نجاح القائد في تأدية دوره هو الذي يكفل له االستمرار فيه إذ أن الدور هو ذل

بصرف النظر   . اإلطار المعياري للسلوك الذي يطالب به الفرد نتيجة اشتراآه في عالقات وظيفية           

ات الخاصة ه الخاصة أو االلتزام ة عن رغبات ة الوظيفي ذه العالق دة عن ه ويعرف الهاشل  .البعي

ل، ( ا  )٢٥٦، ص ١٤٠٧الهاش ة بأنه ادة التربوي ساعد (القي سانية ت لوآيات إن ب س ة تتطل وظيف

ة        ال المكلف المؤسسة على تحقيق أغراضها المتغيرة وتوجيه بعضها نحو اإلنتاجية أو إجراء األعم

 ).تداخلة ضمن ظروفها ومناخها االجتماعيوبعضها اآلخر نحو العالقات الشخصية الم. بها

  أمناط القيادة 

  :لقد صنف العلماء المختصون القيادة إلى تصنيفين رئيسيين هما 
  : التاليةاألنواع التصنيف األول ويندرج تحته -١

ا    : تقوم على أساس تقدير :  القيادة التقليدية  - السن، وفصاحة القول، والحكمة، وفصل الخطاب، وم

  .د إال الطاعة المطلقةعلى األفرا

ة ادة العقالني ى الطا: القي وم عل د المر عوتق ادئ والقواع ة األصول والمب والء لمجموع ة اة وال عي

  )٥٧ ص١٩٩٠علي،  (.الثابتة، وليس العتبارات شخصية

  : التصنيف الثاني ويندرج تحته-٢

اليب     تقوم على االستبداد وا    ) ، الديكتاتورية ةاألوتوقراطي(  القيادة التسلطية  - لتعصب، وتستخدم أس

ف  اب والتخوي ام واإلره رض واإلرغ ضيف .الف ي  وي ي، (عقيل ذه )  ٢٨٩م،ص١٩٩٦عقيل أن ه

ادة  أي         القي وا ب ل أن يقوم ع المرؤوسين قب ى جمي رارات، إذ عل اذ الق سلطة واتخ ة ال ؤمن بمرآزي  ت

صيلية ا           ات التف ة المعلوم زودهم بكاف دوره ي ذي ب سهم، ال ى رئي ه إل وا ب صرف أن يرجع ي ت لت

سمية  ه ت ق علي ذي يطل وقراطي ال د األوت الهم، والقائ ي أداء أعم ا ف ديكتاتور" يحتاجونه ؤمن " ال ي

ا                .بسياسة المكافأة والعقاب   سلطة الرسمية الممنوحة له ى ال وتعتمد األوتوقراطية في اإلشراف عل

أة دون أن    نح المكاف ة أو م رض العقوب د ف ول القائ ي تخ ويض، والت انون أو التف ولي بموجب الق  ت

ادة    ول أن القي ن الق الي يمك ين، وبالت ع المرؤوس ة م صية الطيب ات الشخ ة العالق ًا لتنمي اهتمام

  .األوتوقراطية لم تحقق مكانة ذات قيمة حقيقية في مراعاة شعور المرؤوسين

لية - ادة الترس ارب  "  القي ى الغ ل عل رك الحب رين دون  " ت ات لآلخ ى توصيل المعلوم وم عل وتق

  .متابعة
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ضيف  ي وي ي، ( عقيل ادة  ) ٢٨٩م ص ١٩٩٦عقيل ذه القي ا   أن ه سابق، وبموجبه نمط ال يض ال نق

ي   ستلزمات الت ات والم ة المعلوم زودون بكاف الهم، إذ ي ي أداء أعم املين ف رة للع ة آبي تعطى حري

رغم من                       ى ال ه عل يتطلبها العمل، ثم تترك لهم حرية التصرف دون تدخل، لقد أثبتت الدراسات أن

اب أثير اإليج شطط    الت ن ال ًا م د يحدث نوع ه ق املين، إال أن ات الع ي معنوي ادي ف نمط القي ذا ال ي له

ق أغراض    املين لتحقي ل الع ن قب ة م ذه الحري تغالل ه وء واس ال س ل، واحتم ي العم والفوضى ف

املين                  ار الع ادي يتناسب في التعامل مع آب نمط القي ذا ال من  وذاتية، وبوجه عام يمكن القول أن ه

شغلون مناصب إدا يي اء ورجال البحث العلم ات واألطب اتذة الجامع ع أس ة، أو م ي المنظم ة ف  ري

خ  ادي   ... ال نمط القي ذا ال سمح باستخدام ه ة ت ة عالي ة وعلمي ستويات ذهني ذين يمتلكون م  هؤالء ال

  .معهم في التوجيه واإلشراف

ة - ادة الديمقراطي صي: القي رام شخ ى احت د عل ه غةتعتم رد وأن ذلك ا الف ه، وآ ي ذات ة ف ى ي عل

  . في اإلنتاج مع الجودةا وأثرهاأنماط القيادة، وذلك لفاعليتههي من أهم االستشارة والتعاون، و

ه  ال أن هذا) ٢٩٠م ص  ١٩٩٦عقيلي،  ( ويضيف عقيلي    نمط وسط بين النمطين السابقين، وبموجب

شارآة مرؤوس                    ك بم ا، وذل ة لتحقيقه سبل الكفيل يه يقوم الرئيس بتحديد األهداف ووضع الخطة وال

ا                  ذا م داف، وه م في العمل وتحقيق األه أهميتهم ودوره شعرهم ب ذلك ي م، وهو ب أي باالتفاق معه

  .يحدث تأثيرًا إيجابيًا في معنويات المرؤوسين

 القول أن النمط القيادي الديمقراطي الذي يعتمد على المشارآة في اتخاذ القرار، هو أفضل             ويمكن

ي والتطبيقي            نمط في التطبيق العملي، وهذا ما أشارت         ع الفعل  .إلية الدراسات والتجارب في الواق

ين          تقوم  القيادة الديمقراطية    أن   )١٧٣لياس، ص إ(لياس  إ ويضيف ادل ب رام المتب ى أساس االحت عل

دافها                       ة وتحقيق أه سيير المنظم ة في ت ة بالغ القائد وتابعيه واعتبار آل أفراد المجموعة ذوي أهمي

داع واال  ع لإلب رص للجمي اح الف هام الففتت ار واإلس رارات،  ابتك اذ الق سياسة واتخ م ال ي رس ل ف ع

  :ويتسم سلوك القائد اإلداري الديمقراطي بما يلي  .وتحديد األهداف وتنفيذها

  .االحترام المتبادل بين القائد والمجموعة -

 .فراد ما دام ذلك ال يؤثر على حرية اآلخريناحترام خصوصية األ -

 .االمتيازات لنفسه ولمجموعتهوإتباع مبدأ المساواة في الحقوق  -

 .إتاحة فرص النمو المهني والوظيفي ألفراد المجموعة -

 . زمالئهمومعإتباع أسلوب التوجيه الذاتي للعاملين معه بخلق روح الثقة بينهم في أنفسهم  -

 .التحلي بالحكمة والذآاء والعقالنية في تصرفاته مع زمالئه -

 .العمل على تنمية نفسه مهنيًا وفنيًا  -

  :هذه القيادة تقوم على األسس والمبادئ الهامة التاليةا يضيف إلياس أيًا أن آم
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تعدادات - ات واالس درات والحاج ول والق روق المي ى ف التعرف عل املين، ب ة الع شجيع فردي   ت

  .مما يساعد بالتالي على النمو والتطور. ، وإتاحة فرص االبتكار لهمللمساعدة على نموهم

 في سبيل إنجاح    بعيدين عن األنانية،  بحيث يعمل الجميع متعاونين،     : املين تنسيق الجهود بين الع    -

  .العمل

داول                ا المشارآة الف  - ق ت ك عن طري رامج، وذل سياسات ورسم خطط العمل والب د ال علة في تحدي

  . والمشورةالرأي

  . تفويض السلطة، للعاملين، مع منحهم الصالحيات لتنفيذ ما يوآل إليهم من واجبات وأعمال-

  . ألن ذلك يساعد على توزيع العمل ونجاحه وتطويرههم؛ وقدراتهم التعرف على ميول-

ام العمل                       - ة أم الي عقب شكل بالت ا ي شابك اآلراء، مم ًا من تضارب وت ل، خوف ات العم  تحديد واجب

  .واإلنتاج

  .علة مثمرة ا العدالة والنزاهة بين جميع العاملين، مما يساعد على العمل بجهود ف-

  . من احترام متبادل، تقدير للعاملين، والعمل على حل مشكالتهم الخ-قات اإلنسانية  العال-

ة   - ات العام امج للعالق ع برن ي،      :  وض ع المحل ة، والمجتم سلطات التعليمي ف ال ه تعري صد من يق

  .بسياسة المؤسسة التربوية وبرامجها، وما تقوم به من أنشطة

د  ا يؤآ ي   آم ي، ( عل ى أن  ) ٥٧ ص ١٩٩٠عل طعل صلح     نم ذي ي و ال ة  ه ادة الديمقراطي  القي

  :للمؤسسة التعليمية لعدة عوامل أهمها

  . انتشار الفلسفة التربوية الديمقراطية وتطبيقها في المؤسسات التربوية-

داف،               أ - شترآون في وضع أه ة أعظم، حيث ي ن الناس يعملون سويًا بطريقة أفضل وبفاعلي

  .وفي وضع طرق العمل

ادة              أن الناس يكونون أ    - ى بعض، حيث تكون القي ديًا بعضهم عل ل تع آثر سعادة وإنتاجًا، وأق

  . قيادة تعاونية تنبع من الجماعة

  : الموقفية القيادة -

ادة         ) ٣١م ص   ١٩٩٦أحمد،  ( يضيف أحمد    ع      أن في هذا النوع من القي د جمي يراعي القائ

ذه      وذلك عند اتخاذه ل    ،اإلمكانات والظروف والمتغيرات التي تشكل الموقف      سم ه قراراته، وتت

ة ادة بالمرون ددة،القي ة المشكالت المتج ى مجابه درة عل ي ضوء ، والق ا ف ة له  ووضع الالزم

  .مجموعة المتغيرات المحيطة

سم آما   اء اإلدار             تنق ة نظر علم ادة من وجه اط القي ذآرها    ةأنم ا ي شريف    آم شريف،   (ال ، ١٤١٦ال

   : إلى ثالثة محاور أساسية)٣٢ – ٢٧ص

  . من حيث الفاعلية في األداءأنماط القيادة -١

 .أنماط القيادة من حيث مرآز اتخاذ القرارات -٢
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 .أنماط القيادة من حيث أسلوب إثارة دوافع العمل لدى المرؤوسين -٣
  :أنماط القيادة من حيث الفاعلية في األداء 

ة العمل           ة لكل من طبيع ا موجه ة فيه ادة اإلداري اج (وتكون اهتمامات القي ام  ،)اإلنت ة الع لين  وطبيع

  -: تخرج عن أربعة أنماط، هي  ، وال)المرؤوسين(

  ).قيادة متفانية(قيادة ترتكز على اهتمامها بالعمل، وهي   - أ

 ).قيادة مرتبطة(قيادة تهتم بالعالقات مع الناس، وهي  - ب

  ).قيادة متكاملة(، وهي تهتم بالعمل والعالقات مع الناس قيادة -جـ

  ).قيادة منفصلة(ع الناس، وهي  قيادة ال تهتم بالعمل وال بالعالقات م-د
  :أنماط القيادة من حيث مرآز اتخاذ القرارات

ا ال تخرج عن            رارات فإنه اذ الق ى مرآز اتخ ا إل  ٣أما اهتمامات القيادة اإلدارية من حيث نظرته

  :أنماط

  ).المتسلط (يالنمط األوتوقراط -١

 .النمط الديمقراطي -٢

 ).الحر(النمط الفوضوي  -٣
  : سلوب إثارة دوافع العمل لدى المرؤوسينأنماط القيادة من حيث أ

وع       ًا لن ادة طبق اط القي سيم أنم الي يمكن تق راد؛ وبالت ز األف ة حف ي طريق نهم ف ا بي ادة فيم يختلف الق

  :وطبيعة الدوافع، أو الحوافز التي يستخدمها القائد إلى

  .قيادة إيجابية  - أ

 .قيادة سلبية - ب
  :أنماط القيادة من وجهة نظر رجال القانون 

  :قسمها رجال القانون من حيث مرآز إصدار القرار إلى وقد 

  .قيادة مرآزية -١

 .قيادة ال مرآزية -٢

   نظريات القيادة

ك   صنف تل ن أن ت ادة، ويمك ة القي سير طبيع م وتف ى فه ي سعت إل ات والبحوث الت ددت النظري تع

  :)١٣٨م، ص٢٠٠٢النجار، (النظريات وما تمخض عنها من اتجاهات بحثية في النظريات التالية

   نظرية السمات -أ

ي ت اء ف ز بعض العلم ه من سمات فرآ ا يتصف ب د وم ة شخصية القائ ى دراس ادة عل سيرهم للقي

ائج البحوث والدراسات           .وخصائص جسمية وعقلية معرفية وانفعالية واجتماعية      د أسفرت نت  ولق

  : التي تتمثل في عن قوائم من سمات القائد الجيدالخاصة بهذه النظرية
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  :سميةالسمات الج

نهم، خصوصًا         هنا ن القادة   إ ًا م ل وزن اع، وأق وا أطول من األتب ه أميل إلى أن يكون شترط في   أن  ي

ان الهدف       ،القائد أن يكون أقوى من أعضاء الجماعة        ا،         إذا آ ال مع غيره هدف الجماعة هو القت

  .هنا أميل إلى أن يكونوا أآثر حيوية وأوفر نشاطًا من األتباعالقادة و

  :ية المعرفيةالسمات العقل

نجد أن القادة أآثر تفوقًا من ناحية الذآاء العام من األتباع، خاصة في الجماعات التي تكون ذات                  

راد الجماعة             اء أف ه عن متوسط ذآ طبيعة أآاديمية، على أنه لو حظ أن القائد الذي تزيد نسبة ذآائ

ؤ          وأبعد نظ  ا وأوسع أفقً  ، وأثرى معرفة  ،يميل إلى أن يكون أغنى ثقافة     – ى التنب صيرة عل ذ ب رًا وأنف

ة      اللفظية و  ته واالستعداد من حيث انطالق    ،بالمفاجآت ر دق ياء وأسرع في            أآث ى األش م عل في الحك

  .اتخاذ القرارات

   السمات االنفعالية

نفس   اإلرادة،   وقوة   ، والنضج االنفعالي  ، يتصفون بالثبات االنفعالي    هنا القادة ة   ،والثقة في ال  ومعرف

  .هاالنفس وضبط

   لسمات االجتماعية ا

درة  مع   روح التعاون بين األعضاء،      بثوهنا نجد أن القادة يتسمون أآثر من األتباع بالتعاون و          الق

معرفة مشكالت   مع   نصاف وعدم المحاباة  آلخرين وآسب حبهم واحترامهم، واإل    على التعامل مع ا   

ين       هم يميلون   الجماعة وحلها، و   اع  إلى االنبساطية وروح الفكاهة والمرح ب سب ي و ، األتب تهم   ونك  ثق

  .في أنفسهمو مفيه

   سمات عامة 

ول ر المعق سن المظه شمل ح ذه ت ت،وه ى الوق ة عل ه، ، والمحافظ ام ب ل واإللم ة العم  ومعرف

القيم          ، والتواضع واالفتخار به واألمانة    وحسن السمعة، والتمتع بعادات شخصية حسنة، والتمسك ب

  .ة والمعايير االجتماعي،الروحية واإلنسانية

ه     يؤآدو   ه، ص    (مصطفى والناب ة أن ) ٣٩مصطفى والناب سمات نظري ر       ال د تعرضت لكثي ذه ق ه

د          ة للقائ صية المهم صفات الشخ ين ال ق ب ز أو التفري ن التميي ا ع ادات لعجزه رد واالنتق ن ال  ،م

ون                  و ادة اإلداري ا الق ز به شترآة التي يتمي صفات الم ا ال ا   ،الصفات غير المهمة، ولتعميمه  وإهماله

ى        ،ن السمات تتباين من قائد آلخر     إات الذاتية لهم، آما     الصف  وتختلف من موقف آلخر، وإضافة إل

ارزة في                وب الب د هو من أحد العي ى وجه التحدي ذلك فإن عدم معرفة هذه الصفات أو السمات عل

  .هذه النظرية

ار     د عم ا يؤآ ار،  (آم ـ ص ١٤٠٢عم رًا من الدراسات أظهرت أن     ) ٤٤ه ة ال أن آثي ذه النظري  ه

 وهي قد أهملت حاجات المرؤوسين ولم توضح         ،تعطي أساسًا سليمًا للتنبؤ عن آيفية تكوين القيادة       



 

  
 

٣٠

ادة،                        ا في بعض الق د ال توجد آله صفات ق أهمية الصفات المختلفة للقائد، وأغفلت حقيقة أن هذه ال

ى     من غير القادة من يمتلك هذه الصفات، وفوق ذلك فقد أغفلت النظرية تأثير ال              وأنآما   موقف عل

  .القيادة والمجموعة والعمل

  : النظرية الموقفية-ب

ين  اوتنظر إلى الوظائف القيادية وأنماط السلوك التي يعبر عنها والذي يقوم به     الفرد في موقف مع

ي   دها ف صبح قائ د ي ة ق ي الجماع ى أن أي عضو ف ة إل ذه النظري شير ه ادة، وت ا هي القي ى أنه عل

ذا الموقف        موقف يمكنه من القيام بالوظائ     ة المناسبة له د ال         .ف القيادي ة أن القائ ذه النظري ول ه وتق

ة الستخدام إمكاني              ه يمكن أن يظهر إال في المواقف االجتماعي ذه       ات ة، ويضرب أصحاب ه  القيادي

سون  ال أدي ن أمث رعين م اقرة المخت ر والعب ادة الفك أن ق اس ب ال للن ة األمث رع "  النظري مخت

م يكن              . لو آانا قد ظهرا     " السيارةمخترع  " وفورد  " الفوتوغراف سابع عشر حيث ل رن ال في الق

اك  دًمهن اا علمًياتق ور عبقريتهم ق لظه د الطري ا يمه ذي ، ينجزهم ان ال وء المك ا تب سر لهم ا تي  لم

  .احتاله

ين أسلوب        أن النظرية الموقفية    ) ٤٥هـ، ص ١٤٠٢عمار،  (ويؤآد عمار    ة ب ى أساس أن العالق عل

د  ، إلى تفضيل أسلوب دون آخر وفقًا للمواقف المختلفة القيادة والفعالية تقود    الدراسات  أظهرت  وق

ل  ى أن العم سب (إل شروع أو    بح م الم ه وحج ستخدمة في ا الم ده، التكنولوجي ة تعقي ه، درج طبيعت

ا        ) المنظمة اك   ن  إمن العوامل المؤثرة في الموقف، آم ل أسلوب المشرفين،          هن ة مث عوامل متفرق

ة، نطاق ا اهيم الجماع يمف اخ التنظيم ت، والمن ات الوق ا ،إلشراف، متطلب ايأثت له ضًاره د . أي  وق

توصلت هذه النظريات بصفة عامة إلى أن العوامل التي تؤدي إلى فعالية القيادة ونجاحها في أداء                 

  :العمل يتوقف على ثالث عناصر أساسية

  .قدرة الرؤساء على توضيح مسار العمل واالهتمام بالتنظيم -

ال - ام الع سانية االهتم ات اإلن باع  –ي بالعالق ين، إش ع المرؤوس ة م ات طيب ة عالق  إقام

 .حاجاتهم

 ).٤٦ – ٤٤هـ ص١٤٠٢عمار ، . (تحقيق األهداف -

ذآرو صطفى والناب  ي صطفى والناب( .هم ة أن) ٤١ ص هم ذه النظري بعض   ه ت ل د تعرض ق

ى المواقف فقط ف                 منها  نتقادات،  اال ًا عل ًا تمام ادة يصعب أن تكون وقف ين   أن القي ة ب الفروق الفردي

د         األفراد تؤثر بوضوح على إدراك األفراد اجتماعيا لآلخرين، ومن ثم تلعب دورها الهام في تحدي

ا   ي شيء منه رون ف نجح اآلخ ا ال ي ن المواقف بينم و مناسب م ا ه ين ،م ان الموقف المع  وإذا آ

أ       يتطلب قائدًا فإن القيادة قد يتنازع عليها  أآثر من شخص إال أن من يتوال                 ا هو الشخص األآف  ،ه

    واألجدر الذي يمتلك صفات قيادية متميزة

  



 

  
 

٣١

  :النظرية الوظيفية -ج

صفات أو                  ين نظريتي ال ادة يجمع ب د في دراسات القي لقد ظهر في اآلونة األخيرة خط فكري جدي

ه     ق علي ا أطل و م ف، وه سمات والمواق ة (ال ة الوظيفي ي    )بالنظري وم ف ادة تق ى أن القي شير إل  وت

ة المحيطة                جوهرها   ة والبيئي ين الظروف الموقفي على التفاعل الوظيفي بين الصفات الشخصية وب

ادة اد القي ا عناصر وأبع ي مجموعه ون ف ا، وهي تك صفات والخصائص  .به إن ال ى آخر ف وبمعن

ذي   ي ضوء مطالب الموقف ال رة ف دد بدرجة آبي ين تتح د مع ي قائ ا ف الزم توافره ارات ال والمه

د ه دوره آقائ ارس في صفات والخصائصيم دد من ال ه لع دًا لمجرد امتالآ صبح قائ رد ال ي . ، والف

شاطات           ر بخصائص ون ى حد آبي ًا إل وذج الخصائص الشخصية يجب أن يكون مرتبط ولكن نم

ادة والجماعة                .وأهداف التابعين  ا القي وهكذا تهتم النظرية الوظيفية بدراسة المواقف التي تعمل فيه

ة أخرى          لتفاعل بين لالتي تتعامل معها     أي أن .  القيادة من ناحية وهذه المواقف والجماعة من ناحي

ة                     ا مع الظروف البيئي ا في تفاعله وم به ادة   . القيادة تتحدد من خالل الوظائف التي تق فصفات القي

ة   وخصائصها الالزمة لوظيفة مدير مدرسة مثًال قد         ًا عن      تكون مختلف ك  تمام ة     تل ة لوظيف  المطلوب

ه تر يم أو موج دير تعل ويم د .ب ة  أن )١٦٨م، ص١٩٩٨مرسي، (مرسي  ويؤآ ة الوظيفي النظري

ة أن       ة الوظيفي ر النظري ف، إذ تعتب سمات والمواق سابقتين، ال ريتين ال ين النظ ع ب ى الجم وم عل تق

روف        ين الظ ا وب ل مقوماته صية بك ين الشخ وظيفي ب ل ال ى التفاع ا عل ي جوهره وم ف ادة تق القي

ا    ة به ة المحيط ة والبيئي ي . الموقفي ة       ف ذ النظري ضَا تأخ ذا أي ة، وهك روف البيئي ع الظ ا م تفاعله

الوظيفية في اعتبارها آل المتغيرات الضرورية في القيادة من حيث شخصية القائد وبناء الجماعة              

   .وخصائصها والمواقف بما تتضمنه من ظروف بيئية وطبيعية وغيرها

ادة في     أن  )٤١ ص   همصطفى والناب  (   همصطفى والناب ويذآر   ام          القي ة هي القي ذه النظري ضوء ه

دافها             ى تحقيق أه ساعد الجماعة عل ا  .بالوظائف الجماعية التي ت ا       آم ادة في جملته ى القي ينظر إل

ة  ة تنظيمي ا وظيف ى أنه ن   .عل سؤال ع ة بال ذه النظري تم أصحاب ه ائف " ويه وزع الوظ ف تت آي

دًا        فقد يكون توزيع الوظائف القيادية على نطاق        " القيادية في الجماعة؟     واسع، وقد يكون ضيقًا ج

   .لدرجة أن آل الوظائف القيادية تنحصر في شخص واحد هو القائد

  : النظرية التفاعلية -د

  :تقوم هذه النظرية على أساس التكامل والتفاعل بين آل المتغيرات الرئيسية في القيادة وهي

  .ه ونشاطه في الجماعةتالقائد وشخصي -

 ).مشكالتهماتجاهاتهم وحاجاتهم و(األتباع  -

 ).بناؤها والعالقات بين أفرادها وخصائصها وأهدافها ودنياوياتها(الجماعة نفسها  -

 . الموقف آما تحددها العوامل المادية وطبيعة العمل وظروفه -

  . ولهم مع إدراآهم له وللموقف لنفسههإدراآبوترتكز هذه النظرية على تفاعل القائد مع األتباع 



 

  
 

٣٢

  :نظرية الرجل العظيم  -هـ

درات   ه من ق سمون ب ا يت ع لم ي المجتم زون ف ة أن بعض الرجال يمي ذه النظري د أصحاب ه يؤآ

ًا آانت المو             ادة أي نهم ق ة تجعل م ر عادي ة غي ة   اومواهب عظيمة وخصائص عبقري قف االجتماعي

ة   ذه النظري ى ه دعاة إل ل ال ن أوائ ا، وم ي يواجهونه التون(الت سيس ج ال )فران ة الرج ن أمثل ، وم

  .تردد ذآرهم آثيرًا تشرشل وإيزنهاورالعظام الذي 

  :اس النظريتين التاليتينيويضيف خليل وال

  النظريات اإلنسانية -و

ويرى أصحاب هذه النظريات أن المنظمة تحقق أهدافها بشكل أفضل عندما تمكن األفراد فيها من             

اتهم المبدعة     ة                    . تحقيق إمكان ى المنظم إن عل سه ف ز من داخل نف سان يحف ا أن اإلن ق    وبم أن ال تخل

ستطيعونه         . الحفز بل توجهه   ووظيفة القيادة هي تحرير األفراد آي يستطيعوا أن يقدموا أفضل ما ي

و            ل المسؤولية والنم ات        . ألهداف المنظمة عن طريق ميلهم الطبيعي لتقب ذه النظري ومن أنصار ه

رس  ك  Arhgrisأرغي ون  Blaka وبلي رت  Mouton وموت ور   Likert ولك ك غريغ   وم

McGregor  

  :نظرية التبادل  -ز

دم آل عضو                ةترتكز هذه النظري    على افتراض أن التفاعل االجتماعي يمثل شكًال من التبادل، ويق

سي           ادي أو الرضا النف التعويض الم ة ب . في المجموعة ما يتحمله، ويتسلم بالمقابل المكافآت المتمثل

ساهمي      افئ الم ي ويك ه يرض رًا ألن ل نظ ستمر التفاع هنوي أ.  في شهرة   فيكاف االحترام وال د ب  القائ

انز               ال هوم ذا المج ي ه رين ف ن المنظ داف، وم ق األه ل تحقي ن أج ه م ا قدم اء م از لق واإلنج

Homans ارش يمون March  وم وت Simon وس ريKelley ي وآلThibaut وثيب ن ق وغ

Gegen الو اآوب Bla وب ة    .Jacobs وج ر النظري د آبي ى ح ة إل ذه النظري شابه ه ن أن ت  ويمك

ي  التفاعل ة ف ا    ) د(ي شترك معه ية ت ر أساس دة عناص اك ع ث إن هن ل وال( .حي اس، يخلي

  )٢٨٩ص١٩٩٣

  :تينالتاليتين  النظري )٤١ ص همصطفى والناب( مصطفى والنابهيضيف آما 

  :نظرية التقاليد  -ح

ى صفات وخصائص شخصية                          ستند في بعض األحوال إل ادة ال ت ى أن القي تشير هذه النظرية، إل

سائدة         ،تميزه عن أقرانه  يمتلكها القائد و   د ال ى التقالي ذه الظروف إل ى  .  وإنما تستند القيادة في ه بمعن

ى أعضاء                          أثيره عل ك يمارس ت ادة ومع ذل أنه قد ال يتوافر لدى القائد أي من صفات أو سمات القي

ع ستقرة التي يقبلها أعضاء الجماعة أو الوض         الجماعة التي يقودها، مستندًا في ذلك إلى التقاليد الم        

  .االجتماعي ألسرته، أو الوضع المادي
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  :نظرية النجاح السابق -ط

ة   ، لفردتكونتقرر هذه النظرية أن القيادة ال       وواجه مشكالت في    ، إال إذا وضع في مواقف مماثل

ا         ة له ين ويرضون           . الماضي ونجح في إيجاد الحلول المالئم رد مع ادة ف ون قي دما يقبل راد عن واألف

إنهم يضع       ه ف سابقة            بالتبعية ل ه ال ارهم ماضية وتاريخه ومواقف ه لكي        . ون في اعتب ك أن ى ذل ومعن

ان أعضاء المجموعة وتصبح هذه المكانة بمثابة جزء        هيكون الفرد قائدًا يجب أن يبلغ مكانة في أذ        

ادات التي توجه        .من آيان الفرد وتلعب دورًا هامًا في دعم قدراته القيادية في المستقبل            ومن االنتق

ة ولكن تعرضوا          لهذه النظر  صفات والخصائص القيادي يهم بعض ال وافرت ف ية، أن هناك أفرادًا ت

اس عن               ذلك الموقف وأحجم الن ة ب رارات المناسبة المتعلق اذ الق شل في اتخ في بعض المواقف لف

  . تنصيبهم آقادة فيما بعد

ًا في ال                    رات أساسية تلعب دورًا هام ة متغي ات يمكن الخروج بأربع ذه النظري ة  من آل ه عملي

  :القيادية وتؤثر على النظرية بشكل آبير حيث تتمثل في

  .صفات وخصائص القائد الشخصية  ) أ(

 .صفات وخصائص المرؤوسين الشخصية)ب(

  .ىطبيعة وخصائص العمل الذي يؤد) ج(

  .الظروف االجتماعية، والسياسية واالقتصادية السائدة في البيئة المحيطة) د(

رات  ذه المتغي روه ا ت ة بينه ات األربع ذه النظري ر ه ى أن أآث شير إل ا ي رة، مم ابط بدرجة آبي

    . أهمية هي النظرية التفاعلية حيث تجمع بين هذه العناصر آلها وترآز على التكامل بينها

  صفات القائد

د في        )٣٦٢، ص هـ١٤١٧ة العربي ،    يمكتب الترب ( خصيل وفر في القائ سمات التي يجب أن تت  ال

  :النقاط التالية

  .ي تملك القائد زمام الموقفوه ،المبادأة -١

 . أي اختالطه بأعضاء الجماعة؛العضوية -٢

 . أي تمثيله لجماعته ودفاعه عنها؛التمثيل -٣

 . أي العمل على تخفيف حدة الصراع بين أعضائها؛التكامل -٤

 . والعالقات التي تحكم العمل، أي تحديد عملية وعمل اآلخرين؛التنظيم -٥

 .لجماعة في اتخاذ القرارات أو التعبير عن الرأي أو ا، أي تحديد سلوك األفراد؛السيطرة -٦

 . وبين أعضاء الجماعة، أي تبادل المعلومات بينه؛االتصال -٧

 . أو مخالفة أعضاء الجماعة، أي تأييد؛التقدير -٨

 . واإلنجاز،حديد مستويات الجهدت أي ؛اإلنتاج -٩
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تتوافر في   عل أو الكفء يجب أن      ان القائد الف   إلى أ  )٩ -٨هـ ص ١٤١٢أحمد،  (أحمد   ويضيف

  :التاليةاصر قيادته العن

  . أو تفويض السلطة،اإلنابة )١

 .العالقات اإلنسانية الطيبة )٢

 .التوجيه الجيد التصاالت العمل )٣

 .اإلدارة االستشارية )٤

 .الدوافع اإليجابية )٥

 .تنمية روح التعاون بين الفئات )٦

 .النهوض بالمسئوليات اإلدارية المساعدة )٧

 .اإلدارة الذاتية )٨

رى   وان وي ة    أ)١٤٢١وان، رض(رض ة هام فات قيادي اك ص ن   ،ن هن د م رورية الب  وض

  :  تتمثل فيفرها في القائد أينما آان موقعةاتو

ه أن                   :التمتع بأخالقيات رفيعة  : أوًال ادتهم حيث ال يمكن ل ولى قي  وذلك أن يعد القدوة الحسنة لمن يت

ل    يعيش بأخالقيات مزدوجة أحداها لحياته العامة، واألخرى لحياته المهني         ن مجمل تصرفاته     إة؛ ب

  .موضوعة محل نقد وتحليل ومراقبة

نغمس  بحث ال     :التمتع بنشاط عال وملحوظ     : ثانيًا د اإلداري في       ي ة       األ القائ ال الثانوي مور أو األعم

ى          التي يمكن إنجازها من قبل المختصين حسب مواقعهم المهنية؛ بل يجب أن تتوفر لديه القدرة عل

اه         أقل أهمية ، وما هو    التمييز بين ما هو هام جداً      ر لالنتب ا هو عادي      ،؛ وبين ما  هو مثي ل   ، وم  وقب

ه       ،ذلك تفريغ ذهنه للترآز والتعرف على هذه الجوانب        ا بين ة فيم  وهذا ال يتم إال من خالل بناء الثق

  . واستخدام آلية التفويض بنجاعة تامة،وبين من يعلمون معه

ًا شجاعة : ثالث تالك ال شجاعة ا يو :ام ا ال صد به ة ق سئولة والمقنن ى    ،لم ي عل ي تبن ك الت ست تل  ولي

رارات شخصية ن خالل،ق ي يتحمل م ك الت ا تل ا وإنم ى ه ه، إضافة إل ة قرارات د اإلداري تبعي  القائ

  . ودون أي تردد أو خوف مما سيحدث،قدرته على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب

داع في اإلنجاز       : رابعًا ازا ا ف :العمل بدافع اإلب اديين              إلنج راد الع ة هي من اختصاص األف " ت العادي

ذيين اس    " التنفي ون بالحم إنهم يتمتع ون ف ادة اإلداري ا الق دام، واإلأم ز،ق ديهم  ، والتمي ت ل  وال وق

ادي المبني      ،النتظار رنين الهاتف من أجل البدء بالعمل؛ بل يستلهم هذا الوقت بحماسه             وحسه القي

  .  دافه ومعاييره هي أساس انطالقه وتميزه والتخصص جاعًال أه،على قاعدة المعرفة

ة            :توفر الحنكة اإلدارية    : خامسًا   ًا من الحنك ك مستوى رفيع اجح هو من يمتل  إن القائد اإلداري الن

 وجعلها مواقف إيجابية تصب في        ، والفوضوية ،بحيث يستطيع من خاللها تنظيم المواقف الصعبة      

  . ومنسوبيها،مصلحة المنشاة
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ادرة           : اآلخرين مساعدة: سادسًا   وادر ق اد آ  وهنا على القائد اإلداري العمل بصفة مستمرة على إيج

  . فقطهذات االهتمام بتطويرو ، على تحمل مسئولياتها واإلمساك بزمام األمور

د دوليضوي ل، (ف رونال ك مجمو )٢٦٠-٢٥٩ ص ص ١٤٠٧الهاش ى ذل وع   إل صفات لن ة ال ع

  :ياها بالتاليالقائد الذي يجب أن يكون آما يلي معنونًا إ

"The kind of person the Educational Leader Should be" 
  : مع جماعته ا أن يكون متعاطًف-١

ه ينبغي أن   ،على القائد أن يكون قادرًا على تحديد حاجات جماعته المختلفة    واالستجابة لها، آما أن

دى المجمو           هيرى من قبل أفراد المجموعة أن      ه، فل د علي ذي يعتم ة في         الشخص ال درة الكافي عة الق

ضايا التي تطرأ من      ا أو عدم قبولها، وما إذا آان متجاوبً   ، وقبولها ،التعرف على شخصيته    مع الق

  .اا فإنها لن تقبله قائًدومن هذا المنطلق فإن لم تقبله الجماعة شخصًي.  أو غير متجاوب،آن آلخر
  : للجماعةا أن يكون عريًف-٢

  . ومعتدًال ا متحمًسنظر جماعته شخًصا يكون القائد في ويقصد بذلك أن
  : بين أفراد المجموعةا أن يكون متميًز-٣

ينبغي أن يكون القائد شخصًا متميزًا وذلك بالعمل وفقًا لمبادئ ومعايير الجماعة، أي أنه ال يختلف                

  . بتفكير غالبيتهم عند القضايا الحاسمةًاآل االختالف معهم، وأن يكون تفكيره شبيًه
  : ألفراد المجموعةان مساعًد أن يكو-٤

ة واألخرى،                           ين الفني شاآل ب ودهم حين يواجهون م ذين يق ساعدة ال ى م ًا عل عليه أن يحرص دائم

 ،وعادة ما تقيم الجماعة قائدها بمدى اهتمامه بقضاياهم ومشاآلهم سواء بتوفير المساعدة المباشرة             

  .يةأو بترتيب االتصاالت التي قد تؤدي إلى تحقيق الحاجات الشخص
  : في انفعاالتها أن يكون متحكًم-٥

دوء     صف باله وي أن يت د الترب ى القائ دون       ،عل ذين يب راد ال ة األف د مواجه أش عن ة الج  ورباط

تفزازي  سلوك االس االة وال ات    . الالمب ي األزم دل ف ل، المعت ر المنفع ت غي د الثاب ع أن القائ والواق

  .والمشاآل يحظى باحترام الجماعة دائمًا 
  آيًا  إن يكون ذ-٦

إنهم                      ذا ف ذآاء ول راد المؤسسات يتصفون بال إن السبب الرئيسي وراء هذا العنصر هو أن معظم أف

دً  ثال يحترمون القائد الذآي، ومن      ًا جي ة  م فعليه أن يلم المام النواحي األآاديمي  وأن يكون طليق   ،ا ب

ه      ه والتكيف مع العالقات االجتماعية، وبإمكان     ،اللسان مدرآًا لكيفية التعامل    أن يفوق جماعته بذآائ

  .وذلك من خالل سلوآه حتى ترى فيه المجموعة أنه الشخصية األولى بينهم
   أن يكون راغبًا في تولي زمام القيادة-٧

ك    سؤولياته وذل ل م درك دوره، ويتقب ل، وي ات العم ه بمتطلب اجح بمعرفت د الن سم القائ ينبغي أن يت

  .انطالقًا من رغبته في العمل
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ا رى بعض الب  آم ب   ي ة تتطل ادة التربوي ة   احثين أن القي صفات اآلتي د بال ى القائ دي ( أن يتحل مه

  )١٠٨م،ص١٩٨٨وآخرون، 

ة، ال شخصية،  : الموضوعية -١ ة نظر عام ن وجه ياء م ة األش ى رؤي د عل درة القائ وهي ق

ة                     ه من أمور أو أشخاص ال عالق وقدرته على اتخاذ القرار الصائب دون التأثر بمن حول

  . أي قدرته على عدم التحيزلهم بموضوع القرار،

ة في الموقف      : المرونة -٢ رأي الشخصي        ،وهي المرون تمكن من       ، وعدم التعصب لل  لكي ي

 .تعديل خططه وتطويرها إذا تطلب األمر ذلك 

رين -٣ م اآلخ رين  : فه ار اآلخ م أفك ى فه د عل درة القائ ك ق ي ذل ة  ،ويعن ة الذاتي م الحرآ  وفه

ة(ة للجماع ا) الدينامي ي تحرآه دوافع الت رين،وال ف اآلخ م عواط شاعرهم، وتفه  ، وم

 .مواتجاهاته

أي قدرته على استخدام الصالحيات المفوضة له بطريقة صحيحة تعزز     : استخدام السلطة  -٤

ا يصدر       ، وتجعلهم أآثر تعاونًا معه    ،من موقعة وتقوي مكانته بين صفوفهم       وأآثر تقبًال لم

 .عنه من توجيهات وإرشادات

صال -٥ ادئ االت ة مب ضمن : معرف ي  وتت بة الت ائل المناس ات أو الوس ار الكلم ي اختي ه ف قدرت

ادي، وأن                        سلوك القي ة لل ر االتصال من المحددات المهم م اآلخرين، إذ يعتب تمكنه من فه

   وعدم تغيير السلوك ، للشائعاتالتشويش ومرتًعضعف اإللمام به ربما يكون مصدرًا ل

ذي     الى أن القائد الف   هناك اتفاق ع   أن   )١٧ – ١٦، ص ١٤١٢أحمد،  (أحمد   آما يذآر  عل هو ال

  :ا آبيرًا إلىيعطي اهتماًم

  )Initiate Structure(القيادة التي يتمرآز اهتمامها بتخطيط العمل وتنظيمية -١

املين بالمدرسة            -٢ راد الع سانية،      و ،القيادة التي يتمرآز اهتمامها في األف ات اإلن ة العالق تنمي

 ).Consideration(إلمكانحاجات األفراد والعمل على رضائهم بقدر اوإشباع 

ا          أنه   )١٥٢ ص يهولمنه وتق  (يهولمنه وتق  ويؤآد من المعتقد أن هناك صفات معينة تتميز به

ة  ة القيادي ي الفعالي ساعد ف ستويات    ت ف الم ى مختل ة عل ز اإلداري خاص للمراآ ار األش  ، اختي

  .عليةاويمكننا أيضًا تدريب هؤالء على اآتساب هذه الصفات ليكونوا قادة أآثر ف

ؤمن                       :الرغبة    - أ صفات ت ة ال رد أمر مفضل ألن نظري دى الف ادة ل  إن وجود الرغبة في القي

  .بأن توفرها هو المفتاح األساسي للنجاح في القيادة اإلدارية

القائد ينبغي أن يكون شخصًا ذآيًا، أذآى من المجموعة   أن  تؤمن نظرية الصفات     :الذآاء - ب

ة            دير، لكن الحقيق ل تق ًا       التي يترأسها على أق يس بالضرورة دائم ذي ل هي أن الشخص ال

 .قائدًا أفضل
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د      :مهارة االتصال    -ج ارة ال ب ذه المه إن ه  بما أن على القائد أن يتصل بمرؤوسيه باستمرار ف

  .من توفرها لكي يقوم بعمله على أآمل وجه

ؤثر    بالرغم من أنه ينبغي عدم التعالي فإن الثقة بالنفس التي يتمتع بها القائد      :الثقة   -د سوف ت

  .على المرؤوسين التابعين له تأثيرًا مباشرًا

  مصادر قوة القائد 

ة (وهنا ال بد من اإلمعان بكلمة     .  القوة هي القدرة الكامنة للتأثير على سلوك اآلخرين        إن فهي  ) آامن

دم           يحتو رة ق ق آ ستطيع مدرب فري د ي ًال، فق تها فع  أن باستطاعة الفرد أن يمتلك قوة دون ممارس

ا           ،ن أحد الالعبين مغادرة الملعب    أن يطلب م   ه قلم ه إال أن دني مستوى لعب سبب ت  والجلوس جانبًا ب

وة      ذه الق ود ه سبقًا بوج ون م ين يعرف وة ألن الالعب ذه الق درب ه ارس الم دين  ،يم ون جاه  ويعمل

اك  .للمحافظة على مكانتهم لتجنب حدوث ذلك     ادتهم   ؛ خمسة أسباب  وهن اع المرؤوسين لق  أو ، إلتب

 ومن الجدير بالذآر أنه يمكن للقائد أن يمتلك نوعًا واحدًا أو أآثر من               .ادر قوة القائد  ما يسمى بمص  

  )١٤ – ٢م، ص١٩٩٨صير ن( .القوة

وة                 :القوة الشرعية    -١ ذا تكون الق ة، وله  هي القوة التي تمنح من خالل التسلسل الرئاسي للمنظم

  .تعريف تلك الوظيفةالتي يحتويها أي مرآز وظيفي مرتبطة بالطريقة التي تم فيها 

أة -٢ وة المكاف ادة الرواتب :ق ى زي وة عل ديرين الق ر من الم ك الكثي آت يمتل نح المكاف وة م  هي ق

راف   دح واالعت ة والم ية بالترقي دة  ،والتوص ل الجي رص العم اء ف افية ، وإعط الوات اإلض  ، والع

ل ا                      ا من قب آت المسيطر عليه ا زاد عدد المكاف ه آلم ا زادت     وبشكل عام يمكن القول بأن د وآلم لقائ

  .قوة المديروبالتالي تزداد أهمية المكافآت للمرؤوسين، 

اطفي                  :قوة اإلآراه  -٣ سي أو الع د النف ق التهدي  هي قوة فرض اإلذعان على المرؤوسين عن طري

سمي وب       و .أو الج شفوي أو المكت وبيخ ال ى الت ات عل م المنظم ي معظ راه ف ائل اإلآ صر وس تقت

ذه الوسائل      ،غرامات والتنزيل وإنهاء الخدمة    ودفع ال  ،والفصل التأديبي   ويتجاوز بعض المديرين ه

ين  تغالل المرؤوس ك اس ي ذل اولين ف سي مح راه النف ة واإلذالل واإلآ شتائم اللفظي تخدام ال ى اس . إل

ين،  ف ائل للمرؤوس ذه الوس ة ه ا زادت أهمي دير وآلم وفرة للم ة المت ائل العقابي ا زادت الوس لكم

ا   زادت   ،زاد استخدام المدير لإلآراه   إذا  أخرى،  ناحية  آراه للمدير، ومن    زادت قوة اإل  وبالتالي   تبًع

  .إمكانية نزوع المرؤوسين للعنف والتذمرلذلك 

 وظاهرة في     ، واإلآراه محددة نسبياً   ، والمكافأة ، تعتبر أنواع القوى الشرعية    :القوة المرجعية    -٤

ة              وة المرجعي ة بعكس الق د       مراحل موضوعية من حياة المنظم ى التجري ة إل د    . فهي ميال فهي تعتم

ا        . على التماثل والتقليد والقدرة الخارقة     د م شكل إيجابي مع قائ أن يتجاوز المرؤوسون ب م  ؛ آ ألنه

  .يندمجون معه بطريقة معينة آونه يشبههم في الشخصية والخلفية واالتجاهات

  . وهي مشتقة من المعلومات والخبرة :قوة الخبرة  -٥
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أثير          أ )٢٨٩، ص ١٩٩٦يلي،عق(عقيلي   ويؤآد   وة الت د اإلداري ق ن المصادر التي يستمد منها القائ

ة سلطة  . ذات صلة تكاملي ا مصدر ال ي يوفره وة الت ود الق ال –فوج بيل المث ى س ي – عل أثير ف للت

اً      دًا ناجح يس إداري قائ ل رئ دها لجع ي لوح راد ال تكف يطيعون   . األف ين س صحيح أن المرؤوس ف

ذه الطاعة            إم ،األوامر والتوجيهات  أة،إال أن ه ى مكاف ًال في الحصول عل اب أو أم ًا من العق ا خوف

ضًا        ،دافعيتها خارجية  اع، وأي  وليست داخلية نابعة من ذات الفرد، فالطاعة يجب أن تكون عن اقتن

ة                  ه الفني ثًال   –الرئيس الذي يمتلك قوة السلطة الممنوحة إليه، وإلى جانبها قوة استمدها من مهارت  م

ه أن                        اكون قائدًا إداريً   فقط لن ي  – وة يمكن واع أخرى من الق ى أن اج إل و يحت ى الوجه األآمل فه  عل

سانية      ارة اإلن خ . ..يستمدها من مصادر أخرى، آالشخصية، والمه نفس الوقت إن وجود    في   و.ال

سانية             ة ، واإلن سانية، والشخصية، والفكري ارة اإلن ستمدة من المه خ ...قوى لدى الرئيس م  دون ،ال

و                      توفر قوة  ضًا، فه ى الوجه األآمل أي ادة مرؤوسيه عل  السلطة لديه، لن يتمكن هذا الرئيس من قي

سلطة  ى ال اج إل زوم،   ؛يحت ة والل د الحاج رض آراءه عن ا  و ليف ة مفاده ى نتيج صل إل د : ن أن القائ

ستمدة من                أثير الم وى الت واع ق ع أن ة من جمي أثير مرآب وة ت اإلداري الناجح هو الذي تتوفر لدية ق

  .المصادرمختلف 

  :العوامل التي حتدد أسلوب القيادة 

سه               الذي يتحدد عليه   ال شك في أن العامل الرئيس       د نف ادة هو شخصية القائ اء أسلوب القي  ،بن

ارات التي        . ومدى ما يميل إليه من التسلط أو السيطرة أو التحرر واالنطالق            اك بعض االعتب وهن

وع األسلوب          ذه               ينبغي أن يراعيها رجل اإلدارة في ن ستخدمه مع مرؤوسيه من ه ذي ي ادي ال  القي

  )١٥٣ – ١٥٢  ص، ص١٩٩٨مرسي ( :االعتبارات 

ى          ،فقد يكون من األفضل إتباع األسلوب الترسلي      : عامل السن  -١ وم عل ذي يق ي ال  أو الليبرال

  .حرية العمل مع الشخص البالغ بينما يكون األسلوب األوتوقراطي أنسب لصغار السن

ل  ت: عامل الجنس    -٢ وقراطي      ساء الن مي ى األسلوب األوت تثناء بعض الحاالت إل ادة باس  ،ع

ادة مع       ن القي لوب م ذا األس اع ه ضل إتب ن األف صبح م ذا ي ن ول لوب   ه ون األس ا يك بينم

 . أو الترسلي أجدى مع الرجال،الديمقراطي

رة   -٣ ل الخب د    : عام ع القائ ضل أن يتب ن األف ان م ا آ ادة   ،ربم لوب القي رئيس أس  أو ال

الترسلية مع المرؤوسين الذين يتمتعون بخبرة آبيرة عن العمل في حيث       أو   ،الديمقراطية

 . قد يكون أفضل مع األفراد حديثي العهد بالعمليأن األسلوب األوتوقراط

ل الشخصية  -٤ لوب   : عام ه األس دي مع ن يج اس م ن الن ي شخصياتهم فم اس ف اوت الن يتف

اون     اعي     ،الديمقراطي آالشخص المتع ر الجم  يصلحه إال األسلوب       وآخر ال   ، وذي التفكي

وقراط دواني ياألوت شخص الع ك ال ة ذل ن أمثل ابع، ، وم ة الت شخص اإلمع ا  وال ، وآالهم

 توجيه حازم، وقد يكون األسلوب الترسلي أفضل مع الشخصيات ذات النزعة       يحتاج إلى 
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ون منت        ل،            ج الفردية الذين يحبون العمل بمفردهم ويكون ة في العم م الحري ين إذا ترآت له

ل إنت ةويق ق أو جماع ط فري ل وس ى العم وا عل ى إذا أرغم ذه . اجهم أو يتالش ن ه وم

ة          ة االجتماعي ى العزل الون إل ادة يكرهون       ، أو االنطوائيين   ،الشخصيات أيضًا المي م ع  وه

وا                     ادة إذا ترآ ى أفضل وجه ع م عل االتصال أيضًا بالغير، وهؤالء األفراد يقومون بعمله

 .هو ما يعتبر أآبر حافز لهم على العمل وهيئ لهم جو العمل بحرية، و؛بمفردهم

ه       : عدم التعود على األسلوب الديمقراطي     -٥ ا شخص ديمقراطي     " قد نسمع من رئيس قول أن

 وإنما بالعمل والفعل، فالعمل في جو        ،لكن المسألة ليست بالقول   " في معاملتي للمرؤوسين  

ديمقراطي لوب ال تخدام األس تم اس رئيس أن ي. ديمقراطي يح ن لل ن يمك لوب ولك دأ باألس ب

ديمقراطي          ياألوتوقراط ى األسلوب ال  ويعمل في نفس الوقت         ، مع مجموعة لم تتعود عل

ة                        ى تنمي ذا يعمل عل دريج، وهو به ديمقراطي بالت ى العمل باألسلوب ال دهم عل على تعوي

  .وتدريب مرءوسيه

اط الشخصية التي     )E. Daleإيرنست ديل (يعرض و ى أنم ستند إل ا عرضه   تحليًال لألنماط ت

ة  ) Erich frommإيريك فروم ( وجز  Man For Himselfفي آتاب ، ١٩٩٨مرسي  ( مرسي  ي

  : اآلتيفي "ديل" تحليل  )١٥٣ – ١٥٢  صص

  : النمط السلبي أو الدفاعي-١

ى                          ل إل نمط يمي ذا ال ل ه سه، ومث ع خارج سلطان نف وهو الذي يعتقد أن مصدر آل شيء حسن يق

سئولية              أ ،االعتماد بدرجة آبيرة على آراء غيره      ده من الم و مستشاريه، وهو يميل إلى أن ينفض ي

  . أو إحالتها إلى المستويات األعلى،بتحويلها إلى اآلخرين ومن السلطة بتفويضها إلى غيره

  : النمط المستغل أو العدواني-٢

سه   لطان نف ارج س ع خ سن يق يء ح ل ش صدر آ شعر أن م ذي ي و ال سب ،وه ه يجب أن يكت  ولكن

 ؛ ويستغل اآلخرين  ،وهو أيضًا يعتمد على آراء غيره في توجيه عمله        . و الخداع  أ ، أو المكر  ،بالقوة

ديدة     ة ش اس ورقاب ام ق اع نظ ى إتب ل إل صية ويمي صلحته الشخ رض ال  ،لم ى الف وم عل  وإدارة تق

  .اإلقناع

  : النمط االستحواذي -٣

ارجي  الم الخ ن الع أتي م ا ي يًال فيم ق قل ذي يث و ال دم ،ه سه ال يق تثناء نف و باس الم  وه ذا الع يئًا له ش

دعيم         ى أساس ت وم سلوآه اإلداري عل د     ،الخارجي، ومثل هذا النمط يق ه، وهو يعتم ز موقف  وتعزي

  . ويبني قراراته على أساس عالقاته مع اآلخرين،على نفسه

  :ي النمط التسوق-٤

ي  ه ف ا يمكن أن يحصل علي دار م ي مق ه ف رى قيمت سلعة، وي سه آ ى نف ذي ينظر إل نمط ال وهو ال

  . والقيام بالدور المتوقع منه،لها، ويتوقف نجاحه على اندماجه في المنظمةمقاب
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  : النمط المنتج -٥

ساعدة                ه اإلداري بم ز في عمل وهو الذي لديه القدرة على استخدام إمكانياته التي يحظى بها، ويتمي

دراتهم           ه ق دماجهم بنجاح مع أغر            ،اآلخرين على النمو إلى أقصى ما تسمح ب ى ان اض  والعمل عل

ا  ن أجله ون م ي يعمل ة الت ضيف.المنظم ا ي ي  آم ي ( مرس  )١٥٣ – ١٥٢  ص، ص١٩٩٨مرس

ادة   تصنيفًا آخر    ى أساس اإلنجاز     للقي سانية     ،عل ات اإلن سمه    والعالق واع من     حيث يق ة أن ى أربع إل

  :القيادة على النحو التالي 

وع األول  رة :الن از آبي ى االنج درة عل ز بق دة ، ويتمي سانية جي ات إن الي   ، وعالق وع المث و الن وه

  .المستهدف في القيادة

سانية محدودة  ، ويتميز بقدرة على اإلنجاز آبيرة:النوع الثاني   ى     ، وعالقات إن ل إل وع يمي  وهو ن

  .األسلوب التسلطي مع قدرة على اإلنجاز السريع وترتبط بوجود القيادة وتتأثر آثيرًا بغيابها

ث وع الثال د :الن از مح ى اإلنج درة عل ز بق سانية،ودة ويتمي ات إن ن  ، وعالق وب م وع محب و ن  وه

  . والصالح العامة،القيادة لكن على حساب مصلحة العمل

ع  وع الراب دودة:الن سانية مح ات إن دودة وعالق ى اإلنجاز مح درة عل ز بق ر ، ويتمي وع غي و ن  وه

  . وحساب األفراد العاملين في المنظمة،مرغوب من القيادة يكون على حساب مصلحة العمل

ضيف د  وي د، (أحم ـ،ص١٤١٨أحم ن)١٢٩– ١٢٨ه ي توضح  أن م اذج األخرى الت هر النم  أش

وم     (أنماط السلوك القيادي     وذج تننب دائل       )Schmidt وشميت    Tennenbaumنم شرح ب ذي ي  وال

د       ه القائ ى مدى استخدا      ،أو أنماط السلوك الذي يمكن أن يسير علي ذا النموذج عل د  م ويرآز ه  القائ

  : ط التالية لسلطاته ممثلة في األنما

رارات         : النمط اإلخباري    -١ اذ الق دير باتخ ى مرؤوسيه       ،وهو الذي يقوم فيه الم ا عل  وإعالنه

  .لتنفيذها دون متابعة

اع  -٢ نمط اإلقن ه    : يال دير قرارات ذ الم ه يتخ ًا      ،وفي ا متوقع يه به اع مرؤوس اول إقن م يح  ث

 .المعارضة من قبل العاملين

شاوري   -٣ نمط الت ذي ال يتخ  : ال نمط ال و ال ل    وه ى آ شكلة عل رض الم د ع رارًا إال بع ذ ق

 . ثم يكون قراره من مجموعة من اآلراء،األعضاء ثم يستمع لكل رأي

سه عضوً           : النمط الجماعي    -٤ دير نف ر الم ذي يعتب اذ     ، في جماعة    اوهو النمط ال  ويكون اتخ

 .القرارات مسؤولية الجماعة

اتهم             و ى فحص اتجاه ة عل ادة مبني ذ          ،هناك طريقة أخرى لتصنيف الق ة تنفي ى طريق ز عل أو الترآي

ة  ى المهم زون عل ادة يرآ بعض الق الهم، ف اع أو  ،أعم ام باألتب ى االهتم بعض اآلخر عل ز ال  ويرآ

  )١٧، ص ١٩٩٨،صيرن. ( وقد يرآز البعض على االثنين معًا،المرؤوسين
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ذه،       :القادة الذين يهتمون بالمهمة      م   يرآز بعض القادة على جزئيات العمل التي تؤدي إلى تنفي  فه

ل ة العم ة ومعالج يط والبرمج ى التخط زون عل اك ،يرآ ة، هن ى النوعي رة عل ة المباش  والرقاب

  .اصطالح آخر مستعمل في وصف هذا األسلوب وهو البناء الهيكلي للمهمة

ة وشعور األت        :القادة الذين يهتمون باألفراد      ى رفاهي م  ب  يرآز القادة المهتمون باألفراد عل اع، وه

اك اصطالحات                     واثقون من أنفسهم،   ريقهم، وهن ل أعضاء ف وا من قب ة ألن يقبل ة القوي  ولهم الرغب

ادة المرآزة على الفرد أو القيادة المرآزة       يالق: أخرى تستخدم لوصف القادة المهتمين بأفرادهم مثل      

  .على العالقات أو القيادة المهتمة

  اإلدارة 

  مفهوم اإلدارة

اء حضارته،       المجاالت القديمة التي     ىحدإتعتبر اإلدارة    عرفها اإلنسان واستخدمها في بن

م ذا مفاهيم إدارية دقيقة     ا على نظ  ، والرومانية ، والصينية ،فقد قامت الحضارات القديمة آالمصرية    

ثًال قامت الحضارة المصرية من                   راهن فم  سنة   ٢٠٠٠ذ  ما زال يستخدم الكثير منها حتى الوقت ال

صاًال في             هرامات التي تطلبت تخط   قبل الميالد ببناء األ    سيقًا وات ا تضمنت تن يطًا وتنظيمًا معقدًا آم

ذا الصرح العظيم                 ،غاية الدقة والحكمة   ام ه  ، مما يؤآد وجود نظام من اإلدارة آانت له قوته في قي

شير                  آوآذلك قامت حضارة الصين وبابل و      ا ي ك من الحضارات مم ر ذل بأ وغي شور وحضارة س

و   ى وج ضًا إل ضارا   أي ك الح ي تل ة ف م إداري اإل. تد نظ دم    ف ة ق دي قديم ا التقلي ي مفهومه دارة ف

ةاالجم دم الحضارات المختلف سانية وق وم . عات اإلن ى صار الي دم حت ا يتطور ويتق وظل مفهومه

ى الدراسة والبحث          همجاًال علميًا له نظرياته ومبادئ      ة عل ـ ص   ١٤٠٧الهاشل،   . (  وأسسه القائم ه

٢٥٣ - ٢٥٢.(  

د  ا الحاضر ولق ي وقتن صادية   أصبحت اإلدارة ف سياسية واالقت اة ال ائق الحي م حق ن أه  م

ور،  ، والعسكرية ،واالجتماعية  في آل المجتمعات وفي آل الدول، ولها اليد الطولى في تقرير األم

وتصريف شؤون الحياة وتحقيق األهداف التي يرنو إليها أي مجتمع بأعلى قدر ممكن من الكفاءة،               

الم أجمع بمصالح           ووفق رغبات المواطنين وإرادتهم بقدر المست      طاع، ويعكس هذا اهتمام دول الع

ًا لألحوال                 عالمواطنين ومطالبهم، مما يج    ين انعكاس ل من اإلدارة في دولة معينة أو في مجتمع مع

ة                    صادية واالجتماعي سياسية واالقت ا والظروف ال ارف عليه يم المتع سلوك والق اط ال واألفكار وأنم

ة ذه الدول ي ه سائدة ف ع أو ف،والحضارية ال ذا المجتم ادات و،ي ه ن ع ا ق م ؤثر فيه د، وت يم وتقالي

  .أيضًا

ة اإليجابي  و الدول ديث نح ي العصر الح اه ف د أدى االتج اه ) positive state (ةولق ة الرف أو دول

)welfare state (            ،ة ى المجاالت آاف ة إل شاط الدول داد ن ساع نطاق العمل الحكومي وامت ى ات إل

صادي وتوجيه شاط االقت يم الن دمات  لتنظ وفير الخ صد ت ك بق ة، وذل ة االجتماعي ق العدال ه، وتحقي
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االت    تى المج ي ش م ف اء له اه والرخ ق الرف واطنين وتحقي ضرورية للم ى  . ال ك عل رض ذل د ف وق

واطنين                         ع الم در من الخدمات لجمي ر ق ستطيع أن تحقق أآب ى ت اإلدارة أن تكون قوية ومتقدمة حت

  )٣ ص ٢٠٠٠النمر وآخرون،   . (ة وإتقان واقتصاد  على السواء، وأن تنطلق نحو التنمية في سرع       

ى    و ر إل ل التغيي ى عم ًا عل ادرة دوم ا ق ع، لكونه داف المجتم از أه سئولة عن إنج ر اإلدارة م تعتب

د واإلصالح            ة والتطوير والتجدي ة لتحقيق التنمي ل   .األفضل، ولكونها أحد عناصر العمل الالزم ب

دم           اإلدارة هي السبيل األمثل لبناء التقدم و       إن ين التق رق ب ار أن جوهر الف ى اعتب ف، عل قهر التخل

ة      يوالتخلف   وة اإلداري اءة                  . كمن في اله ة من الكف ة عالي وغ المجتمع مرحل ى بل دم ينطوي عل فالتق

ادة المطردة في        ؤاإلدارية تؤهله لتحقيق أهدافه وزيادة معدالت اإلنتاج، األمر الذي ي           ى الزي دي إل

ى المعدالت                أما التخلف فينطوي    . حرآة التقدم  ع في الوصول إل نمط اإلداري المتب على قصور ال

  ).١٦ - ١٥ ص ١٩٩٦أحمد .( التنموية المرجوة لتحقيق أهداف المجتمع وتطلعاته

ة إدارة  ي  ) Administration(ولكلم لها الالتين ى Adأص    Ministerأو   To بمعن

ى  ة آServeبمعن يل والكلم ا تعن اTo serve: ه دم(:  ومعناه ي يخ ي .)لك ذلك تعن "  واإلدارة ب

ق اإلدارة             " الخدمة على أساس أن من يعمل باإلدارة يقوم على خدمة اآلخرين، أو يصل عن طري

ات       باع حاج ع وإش ة المجتم ستمرًا لخدم ًا م شاطًا حيوي صبح اإلدارة ن ذلك ت ة، وب ى أداء الخدم إل

ا   - باعتبارها جزءًا من المجتمع الذي تعيش فيه      -أفراده   نظم عالق راد وتوجه     فهي ت ت هؤالء األف

ى الهدف سبل الوصول إل ودهم، وترشدهم ل شاط الموجه نحو . جه ي الن إن اإلدارة تعن م ف ومن ث

ين             االتعاون المثمر، والتنسيق الف    عل بين الجهود البشرية المختلفة العاملة من أجل تحقيق هدف مع

اءة   ن الكف ة م ة عالي ة اإل   . بدرج ور العملي ف أن مح ذا التعري ن ه ضح م صر   ويت و العن ة ه داري

ة                ودهم المختلف ين جه سيق ب راد والتن ذا يضفي    . البشري، وآيفية إمكان تحقيق التعاون بين األف وه

صادية وسياسية من                   ة، واقت على اإلدارة طابعًا خاصًا باعتبارها عملية اجتماعية وإنسانية من جه

يدة لكي تحق                 دافها باالستخدام     جهة أخرى، ذلك أنه يتوجب على اإلدارة الحسنة أن تكون رش ق أه

اخ ممكن لعمل العنصر                      ااألمثل الف  وفير أفضل من وارد المتاحة مع ت ات والم عل والمنتج لإلمكان

ود   تثمار الجه م الس ساني مالئ اخ إن ضل من ل أف ي ظ اج ف ة اإلنت ق آفاي ث تتحق شري، بحي الب

   . واستخراج أفضل الطاقات

ات   : " هقولب)  Leonard White( ليونارد هوايتهاعرفوي ع العملي إن اإلدارة العامة تتضمن جمي

ة       " التي تهدف إلى تنفيذ السياسة العامة      ة اإلدارة العام وهذا التعريف يتسم بالقصور حيث إن وظيف

ف     ع تعري ق م ا يتف و م ذ، وه ن أجل التنفي ود م ه الجه ا هي توجي ذ وإنم ست التنفي ز (لي ون فيف ج

رت برستص ة هي ) " John pfiffner and Robert Presthus( ) وروب إن اإلدارة العام

ة           سياسة العام ذ ال ة لتنفي ود الجماعي رق ديموك   ". تنسيق الجه ة     ) Dimock( ويف ين اإلدارة العام ب

ة   ين اإلدارة العام ة، وب سياسة العام ذ ال وانين وتنفي ق الق ي تطبي ة ف ود الحكوم ة جه ال لدراس آمج
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داء من الوقت ال              ى           آعملية شاملة لجميع الخطوات التي تتخذ ابت ناد االختصاص إل ه إس دأ في ذي يب

شاط اآلخرين في                     ه لن الجهة اإلدارية وحتى تنفيذه، وبين اإلدارة العامة آمهنة، فهي تنظيم وتوجي

ة ة عام ز . هيئ ى حي ا إل ة وإخراجه ة للدول سياسة العام ذ ال ي تنفي وم تعن ذا المفه ة به واإلدارة العام

ش   ه الن يم وتوجب يط وتنظ ل تخط ذلك تمث ي ب ع، وه دمات  الواق و أداء الخ ه نح ومي الموج اط الحك

شريعات          وانين والت  -٣ ص ٢٠٠٠النمر وآخرون     . ( العامة لجميع المواطنين على السواء طبقًا للق

٧.(  

  :أربعة مناظير لتعريفات اإلدارة، هي  )١٩ -١٧ ص ١٩٩٦أحمد ، ( ويطرح أحمد 

ات،   ويندرج تحت ه  ..  يفترض أن اإلدارة عبارة عن نشاط      :المنظور األول    دة تعريف ذا المنظور ع

  :من أبرزها 

ى أن اإلدارة هي     ) Massie & Douglas سماسى ودوجال (تعريف  • ذي ينص عل "  ال

  ".العملية التي بواسطتها يمكن توجيه أنشطة اآلخرين نحو أهداف مشترآة

ف  • تونر(تعري ي  )Stonerس ى أن اإلدارة ه نص عل ذي ي يم  "  ال يط والتنظ ة التخط عملي

ابة على جهود آل األفراد وآذلك استخدام الموارد األخرى لتحقيق األهداف           والقيادة والرق 

 ".التنظيمية

اني    ور الث شرية     :المنظ ر الب ة العناص ي مجموع رض أن اإلدارة ه ذا   ...  يفت ت ه درج تح وين

  :المنظور عدة تعريفات، منها 

ى أن اإلدارة هي     . )د الكريم درويش وليلى تكال  عب(تعريف   • ذي ينص عل وف " ال وع  ت ير ن

 ".من التعاون والتنسيق بين الجهود البشرية المختلفة من أجل تحقيق هدف معين

ل     • ونتز ودون ى أن اإلدارة هي     Koontz & Donnellتعريف آ شير إل ذي ي وفير  "  ال ت

 ".البيئة المناسبة لعمل األفراد في التنظيمات الرسمية

  .مادية والعناصر البشرية يفترض أن اإلدارة هي مجموعة العناصر ال:المنظور الثالث 

يج       ذا المنظور آاست وروزنف ى     Kast & Rosenzweigويندرج تحت ه ذهب إل ذي ي ان "  ال

  ". والبشرية نحو تحقيق األهدافةاإلدارة تنطوي على تنسيق الموارد المادي

  :ويندرج تحت هذا المنظور ما يلي ..  يفترض أن اإلدارة هي التنظيم :المنظور الرابع 

ي  • ف س ي   Certoرتو تعري ى أن اإلدارة ه نص عل ذي ي داف  "  ال ق أه ة تحقي عملي

 ".التنظيم من خالل األفراد والموارد األخرى لهذا التنظيم

اإلدارة هي عملية تنظيم واستخدام الموارد لتحقيق أهداف        "  بأن   Daleتعريف ديل    •

 ".محددة
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ه ي                  ا أن ى التكامل     وإذا نظرنا إلى آل منظور على حدة نجد أنه يتصف بالقصور آم ر إل ذا  . فتق وله

اظير          ًاالمناظير األربعة منطقي  فيجب أن تكون     ذا المن  متكاملة، وأن يكون تعريف اإلدارة شامًال له

   .األربعة

ايز  ايز (ويلخص الف ا  ) ٢٦ ص ١٤١٣الف ام وعالقته شكل ع وم اإلدارة ب ة حول مفه اط التالي النق

  .باإلدارة التعليمية 

فسه حيث آانت تمارس بشكل عفوي وذلك من خالل تنظيم           اإلدارة قديمة قدم اإلنسان ن     •

 .اإلنسان لحياته بشكل مبسط ومحدود

سان   • ور اإلن ع تط دريجي م شكل ت ورت اإلدارة ب سله،تط ادة ن ع ، وزي ع التوس  وم

 .العمراني

صناعي              ، وأسسه ،اإلدارة آعلم قائم بذاته له أصوله      • م يظهر إال مع ظهور المجتمع ال  ل

 . وبداية القرن العشرين الميالدي،قرن التاسع عشرفي النصف الثاني من ال

وم اإلدارة     • د مفه ول تحدي ال اإلدارة ح رين ورج تالف آراء المفك ن   . اخ اتج ع ذا ن وه

 .اختالف النظرة حول طبيعة عمل اإلدارة وأهدافها

وم اإلدارة إال أن    • د مفه ول تحدي ال اإلدارة ح رين ورج تالف المفك ن اخ رغم م ى ال عل

 .يما بينهم على أن اإلنسان هو المحور األساسي في العملية اإلداريةهناك شبه اتفاق ف

ا     • ا أنه ددة آم ه المتع ه ونظريات ه مدارس ًا ل ة اإلدارة أن أصبحت علم ن أهمي غ م د بل لق

 .أصبحت فنًا يحتاج إلى الموهبة واإلبداع واالبتكار

  مفهوم اإلدارة التعليمية

ليمان  ليمان، (يعرف س ةاإلدارة )١١٩م ، ص١٩٨٥س دار : التعليمي ي ي ة الت ا الكيفي  بأنه

ع، وأوضاع              ة المجتم ًا أليديولوجي ة، وفق ة المجتمع          ( ه  بها التعليم في دول تالءم مع طبيع ا ي م

واالتجاهات الفكرية، والتربوية السائدة فيه، حتى تتحقق األهداف المرجوة من       ) ظروفه ومثله 

ة،          ويت ،هذا التعليم، نتيجة لتنفيذ السياسة المرسومة له       ة، أو الجمهوري م ذلك على مستوى الدول

ة، أو        ة، أو المدين ة، أو المنطق ة، أو المديري واء، أو المقاطع ة، أو الل ة، أو الوالي أو المحافظ

  .آل بحسب مسمياته، وظروف تنفيذه.. القرية

يم،                  :آذلك، يمكن القول   ة والتعل سق، يخدم التربي نظم، من إن اإلدارة التعليمية، هي آل عمل م

قق من ورائه، األغراض التربوية، والتعليمية، تحقيقًا يتمشى مع األهداف األساسية من                وتتح

يم ايعرف و..التعل ار ه ار ، (  النج اذج اهبأن: )٤٢م ، ص ٢٠٠٢النج ات ونم ات وعملي  منظوم

ة          ة بغرض تحقيق أهداف متوازن وعالقات وقواعد تشغيل الموارد المتاحة للمنظمات التعليمي

ددة رة مح ةخالل فت ات الفني وارد اإلمكان ذه الم شمل ه ة،، وت شرية، والتعليمي ة، والب  ، والمادي
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ة ة      ،والنقدي م والرقاب يط المحك ق التخط ن طري شغل ع ب أن ت ي يج دالت  ا والت ة بالمع لمانع

   .واألنماط التي تضمن نجاح التربية والتعليم

د  ايز  ويؤآ ايز  (  الف ـ ص ١٤١٣الف ة استطاع  ) ٥٠ -٤٩ه أن تفرض  ت أن اإلدارة التعليمي

ة             . نفسها آعلم مستقل عن العلوم اإلدارية األخرى        د لقيت اإلدارة التعليمي سه فق وفي الوقت نف

دم و. العناية الكبيرين من قبل رجال الفكر واإلدارة في المجال التربوي والتعليمي          واالهتمام    يق

  :خمسة مقومات لإلدارة التعليمية تتمثل في اآلتي) ٢٥ ص ١٩٩٠علي، (علي 

 .نسان أو العامل اإلدارياإل -

 .اإلطار التنظيمي والفلسفي والسياسي واالجتماعي الذي تم العمل ضمنه -

 .الوسائل واإلمكانات والمؤسسات الالزمة للعمل -

 .الناس الذين يتم التعامل معهم ضمن المؤسسات وخارجها -

 .المتبعةاألساليب واألطر الفكرية والعلمية والعملية  -

د،  ( هية اإلدارة المعاصرة في المنظمات التعليمية تؤآد عدة حقائق علمية         والنظرة التحليلية لما   أحم

  : هي )٢٠-١٩م ص ص ١٩٩٦

 .إن إدارة المنظمات التعليمية تتعامل مع الجماعة وليس الفرد .١

ذه      .٢ دون ه ة، وب ات التعليمي ود إدارة المنظم ة لوج ة ضرورة الزم راض التربوي إن األغ

ذ      دتها، وتصبح      األغراض تنتفي صفة وجود إدارة ه دم شرعيتها وفائ ات، وتنع ه المنظم

 .إدارة المنظمات التعليمية آأن لم تكن

شرية                .٣ ة عناصرها الب ستثمر إدارة المنظمات التعليمي إن بلوغ هذه األغراض يتطلب أن ت

وعناصرها المادية أفضل استثمار ممكن، وأن تعمل على تنمية هذه العناصر وتلك بصفة             

 .ارد جديدة من العناصر البشرية والعناصر الماديةمستمرة، بجانب تنمية مو

ا              نآما يتطلب األمر م    ارف عليه ة المتع ام بالوظائف اإلداري تنظيم  .. التخطيط   ( ناحية أخرى القي

  )الخ...

اءة األداء      فإن هذه الوظائف مترابطة ومتكاملة،       .٤ ى آف ا يتوقف عل ة أي منه النجاح في تأدي

ة    ألن إدارة الم  ؛في الوظائف األخرى   ا منظوم نظمات التعليمية ينبغي النظر إليها على أنه

ام                    ا في تحقيق الهدف الع متكاملة، يعمل آل نظام فرعي فيها عمًال محددًا يسهم بدرجة م

 .للمنظومة

ق    .٥ إن إدارة المنظمات التعليمية ال تهتم فقط بالمشكالت التربوية الراهنة، بل إن عملها يتعل

اط الت  ؤ باألنم ستقبل والتنب ي    بالم ستقبلية الت ول الم ل والحل ة المراح ة لكاف ة المالئم عليمي

 .تتواءم مع المتغيرات االقتصادية والتكنولوجية

 .إن إدارة المنظمات تتأثر بالبيئة المحيطة، وتؤثر فيها، وبينهما عالقة  تأثير وتأثر .٦
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تمرارية  .٧ و اس تمراريتها ه ستمرة، ومصدر اس ة م ة هي عملي ات التعليمي إن إدارة المنظم

ة             ى تحقيق األهداف المجتمعي سعى إل ة وت ا، التي تخدم البيئ ة ذاته بقاء المنظمات التعليمي

 .المطلوبة منها

راد      ة    ،إن العالقات المتبادلة بين األف ام اإلداري ة عوامل           ، والمه ة للعمل بمثاب  والقواعد المنظم

  ).٢٠ -١٩م ص ١٩٩٦أحمد ، . (حاآمة لألداء اإلداري في المنظمات التعليمية

ي      ) ٢٤، ص هـ ١٤١٣الفايز،  ( الفايز   ستخلصهيأهم ما   و ا يل ة م من دراسة اإلدارة التعليمي

:-  

د  ، ومراقبتها، واإلشراف عليها،تقوم اإلدارة التعليمية بوضع السياسة العامة للتعليم   •  والتأآ

 .من تحقيق األهداف التعليمية والتربوية

ست     العلى الرغم من     • م م ة آعل ر جزء من      نظر إلى اإلدارة التعليمي زال تعتب ا ال ت قل إال أنه

ة            . اإلدارة العامة  ام للعملي ة من حيث اإلطار الع ة تتفق مع اإلدارة العام اإلدارة التعليمي ف

 .اإلدارية غير أن هناك اختالف بينهما من حيث طبيعة العمل ومجال التطبيق

ا النجاح الم                     • شكل صحيح ويتحقق له تم ب يم ال يمكن أن ت وب إال إذا    عملية التعلم والتعل طل

 . واإلشراف على تنفيذها،آانت هناك إدارة تعليمية تقوم بوضع السياسة التعليمية

ث      • ن حي واء م ة س ة التعليمي ور العملي رًا بتط ًا آبي رتبط ارتباط ة ي ور اإلدارة التعليمي تط

 . أو من حيث النشاط البشري،األنظمة والقوانين الموضوعة

وم     • م         تعتبر اإلدارة التعليمية من العل ا مرتبطة بتطور عل سبيًا حيث أنه ة ن ة الحديث اإلداري

 .اإلدارة بشكل عام والذي بدأ مع بداية القرن العشرين الميالدي

دها • ة عه ي بداي ة ف ًا( آانت اإلدارة التعليمي صبح علم ل أن ت وي ) قب ى أساس عف وم عل تق

 . أو الدولةواجتهاد شخصي، ومرتبطة في الغالب باألعراف والتقاليد السائدة في المجتمع

ات        • ن الدراس ي م اس علم ى أس وم عل ت الحاضر تق ي الوق ة ف بحت اإلدارة التعليمي أص

 والقوانين التي تنظم العمل داخل        ،والبحوث والنظريات، وتضبطها مجموعة من األنظمة     

 . فيما بينها وبين المجتمع الذي توجد فيه،المؤسسات التعليمية

ه  • ي أداء وظيفت يم ف درة التعل ق أ،ق درة اإلدارة   وتحقي ى ق سي عل شكل رئي ف ب ه يتوق هداف

ه                  التخطيط والتنظيم والتوجي ا آ ة منه ة المطلوب التعليمية في القيام بجميع العمليات اإلداري

ة األخرى          ة ضعيفة أو     . والرقابة وغيرها من العناصر اإلداري إذا آانت اإلدارة التعليمي ف

ا،         وب منه الي  وباغير منظمة وبالتالي ال تؤدي الغرض المطل ى أداء    لت نعكس عل سوف ي

 .التعليم وآفايته
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ًرا  • ة      وأخي ال التربي ي مج املين ف اص للع شكل خ دة ب ة مفي ة اإلدارة التعليمي إن دراس  ف

يم م  يهف ؛والتعل ي عمله دهم ف ة      ، تفي ة والتعليمي ب اإلداري ة الجوان ن معرف نهم م  وتمك

 .المحيطة بهم

سمي          بعض ت يم         فاإلدارة التعليمية أو التربية آما يحلو لل ا في التعل  وهي   ،تها هي اإلدارة العلي

يم  ة للتعل سياسة العام وم بوضع ال ي تق داف  ،الت ق األه ة بتحقي تراتيجية الكفيل  ووضع اإلس

  . حسب اإلمكانيات والموارد المادية والبشرية

  املهارات السلوكية لإلدارة التعليمية

ة ل اإلدارة    اتجاهات جديدة، إذ لم تعد مهمة رج       التعليميةلقد شهدت اإلدارة     سيير شؤون     التعليمي ، ت

ل أصبح                إدارته تسييرا روتينيً   د، ب ا، يتمثل في المحافظة والتأآد من سير العمل وفق البرنامج المع

ساعد                 محور العمل في هذه اإلدارة يدور حول التلميذ وضرورة توفير الظروف واإلمكانات التي ت

ى تحسين العملي        ،على توجيه نموه المتكامل    ة   والعمل عل ا أصبح           ،ة التربوي و آم ذا النم  لتحقيق ه

ع   ا المجتم ي يتبناه ة الت داف االجتماعي ق األه ول تحقي دور ح ة   .ي ل اإلدارة التعليمي اح رج إن نج

ة والمقصود به                 ارات إداري ه من مه ع ب ذا           ايعتمد على ما يتمت ة وهي به سرعة ودق  إدارة العمل ب

ة في            تعني إمكانية أداء ا   والتي  المعنى تختلف عن القدرة      سرعة أو الدق لعمل بصرف النظر عن ال

  .هائدأ

ز                   ومعنى هذا أن المهارة قدرة فائقة متطورة والفرق بينها إذن فرق في الدرجة ال في النوع، وتتمي

ذه      ؛المهارة بأنها مكتسبة ونامية    اته وه ه وممارس  أي أن اإلنسان اآتسبها من خالل خبراته وتجارب

ر ضرور            ،ستمراربدورها تعمل على تنمية المهارة با      ارات التي تعتب ة ي وهناك مجموعة من المه

اح رجل اإلدارة  ةلنج واع  و، التعليمي الث أن ى ث صنيفها إل ى ت و اإلدارة عل ق دارس ب ( يتف الخطي

  -:)٨٩ – ٨٥هـ ص ص ١٤٠٧وآخرون، 

  .المهارة الفكرية أو العقلية -١

 . الفنيةةالمهار -٢

 . اإلنسانيةةالمهار -٣

  )Conceptual Skills(  المهارة الفكرية-١

ار  ق المه ل اإلدارة  ةتتعل ة لرج ة الفكري ار    التعليمي ار األفك ي ابتك ه ف دى آفاءت ساس و ، بم اإلح

ة     . والمهارات الفكرية  ، والتوصل إلى اإلدارة   ،بالمشكالت والتفنن بالحلول   وتعني المهارات الفكري

ة في اإلطار             قدرته التعليميةلرجل اإلدارة    ى التربي ه         في التصور والنظرة إل رتبط في ذي ي ام ال الع

ة                  وبالنظام التعليمي برمته،     يم في نطاق مرحل ى التعل ة إل المجتمع الكبير وليس مجرد نظرة جزئي

ك        ابه ذل ا ش ة  ورجل اإلدارة  ،تعليمية أو مادة دراسية أو م ارات تصورية     التعليمي ع بمه ذي يتمت  ال

ي ذهن   تفظ ف ذي يح و ال دة ه ة هجي صورة الكلي ًا بال ذي ي ، دائم و ال ين   وه راء وب ين أي إج ربط ب
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شود داف المن اإلدارة  ةاأله ًا ب راء متعلق ذا اإلج ان ه واء آ ة، س ن التربي يم، م وير ، أو التنظ  أو تط

تالك    أ )٢٨٧، ص ١٩٩٦عقيلي،( ويضيف عقيلي    . أو غيرها  ، أو هيئة العاملين   ،المنهج رجل  ن ام

ليم من خالل النظر     الحكم على األمو على  لمقدرة  لهذه المهارة تعطيه ا    اإلدارة التعليمية  ر بشكل س

ا،               ؛إلى المشكالت من آافة جوانبها     اًء عليه سليم بن رار ال اذ الق  الستخالص الحقائق األساسية واتخ

ن بأن من  عاملي يشعر الوهذا بدوره، العالمين قوة التأثير في حهمصدر من المصادر التي تمن  وهي  

المناسب وهذا ما يخلق الثقة في نفوسهم       م قادر على عالج األمور بشكل جيد، واتخاذ القرار          قودهي

  .بالشكل األفضلممارسة البه ويهيئ له فرصة 

المؤسسة  ( القدرة على اإلحاطة بالصورة الكبرى  تعطيالمهارة  أن هذه   ) ٨٤المال ،   (ويذآر المال   

دات    ئ للرجل          )بما فيها من تعقي ة تهي ذه المعرف ان المناسب، وه ة الشخص المناسب للمك ، ومعرف

ات        اإلداري داف وحاج ًا أله ط تبع يس فق سة، ول ة للمؤس داف الكلي ًا لأله صرف طبق ة الت  فرص

ا    )٥٢مصطفى، ص (مصطفى   ويعرفها.المجموعة التي هو مسؤول عنها مباشرة      اءة     بأنه مدى آف

ى                          ل المواقف إل ا، وتحلي ول له ى حل شعور بالمشكالت والتوصل إل ار وال ار األفك ى ابتك الفرد عل

ا تنباط الن،مكوناته ارات ضرورية   واس ذه المه سببات، وه باب بالم ط األس ا ورب ة له ائج المحتمل ت

ه  ،لمساعدة القائد التربوي على النجاح في تخطيط العمل         ه  ، وتنظيم ات  ، وتوجيه  ، وترتيب األولوي

ستقبلية  ور الم ه لألم دان  و.وتوقع دان ص (يوضح زي صو )٢٢٦زي ا  دالمق ا بأنه ى به درة عل الق

ة في أي مؤسسة تتوقف       إدراك أي موضوع آكل ويتضمن       ذلك معرفة آيفية أن الوظائف المختلف

ة                   آل منها على األخرى وأن أي تغيير يمس وظيفة ما يؤثر في باقي الوظائف، ثم تمتد تلك المعرف

سياسية    وى ال ع والق ذات، والمجتم سة بال ذه المؤس ين ه ة ب صور العالق ى ت ة،إل  ، واالجتماعي

  . لألمة بوجه عام،واالقتصادية

  )Technical Skill( هارة الفنية الم-٢

ار ق المه هةتتعل ة عمل ي ممارس ل اإلدارة ف ستخدمها رج ي ي ق الت اليب والطرائ ة باألس  ، الفني

ب  صادفها، وتتطل ي ي ه للمواقف الت ذه ومعالجت اره اتةالمه ن المعلوم در ضروري م وفير ق  ، ت

  .واألصول العلمية والفنية التي يتطلبها نجاح العمل اإلداري

ذا ت اروهك ي اإلدارة ةرتبط المه ي ف ب العلم ة بالجان ائق  ، الفني ن حق ه م ستند إلي ا ت اهيم ، وم  ومف

ة  ول العلمي ذآر .األص ي  وي ي،(عقيل ام أ ) ٢٨٧، ص١٩٩٦عقيل ة ن إلم ل اإلدارة التعليمي  رج

يهم       العاملين معه به وخصائصه، يخلق الثقة لدى       مكونات العمل المناط  ل ا  ، ويمنحه قوة التأثير ف مم

س   إلى االهتمام األآبر بالمعرفة،   يدفعهم   دى رئي وفرة ل ده هوالخبرة الفنية الجيدة المت ك   ألن؛ وقائ  ذل

شعرهم  ان ي ن  باألم اه م وجههتج يه م ي شرف عل ساعدهم، وي شكالته م، وي ل م ي ح ور م ف ، ويط

د                وإنسان آفء، وذ  م، بأنه   أداءه شكل جي ذا العمل ب ى ه ادر عل ة، وق ارة عالي دان   ويعرف  . مه زي

ة متخصصة     حيث تتطلب   بأنها تفهم العمل وأدائه بإتقان،       :المهارة الفنية ) ٢٢٤زيدان، ص (  معرف
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ار            الوقدرة على    ر من المه ة أآث ة مألوف ارة الفني ى؛  األخر اتتحليل، ومن الطبيعي أن تكون المه

ه     ،ألنها مهارة ملموسة بشكل أآبر     ذي نعيش في ارة التي    و وألنها في عصر التخصص ال هي المه

املين في أآبر عدد من     يجب أن تتوفر     ل إن   ،الع ة       ب رامج المهني اء       ، معظم الب دريب أثن رامج الت  وب

  .العمل تدور حول تنمية هذه المهارة الفنية المتخصصة

ة     : بأنها) ٨٤المال،  ( آما يعرفها المال     اليب  ،القدرة على استخدام المعرف ة    ، واألس  ، والوسائل الفني

ذه ا         ات، وه ذ المهم ة                واألدوات الالزمة لتنفي رة والثقاف ر من خالل الخب ور بوضوح أآث درة تتبل لق

  .العامة والتدريب

  )Human Skills( المهارة اإلنسانية -٣  

ار  ق المه ل اإلدارة   ةتتعل ا رج ستطيع به ي ي ة الت سانية بالطريق ة اإلن ع   التعليمي اح م ل بنج  التعام

ه      ،اآلخرين، آيف يستطيع أن يجذب اآلخرين إليه       اونون مع م يتع  ،يخلصون في العمل      و ، ويجعله

ار    ،ويزيدون من قدرتهم على اإلنتاج والعطاء      اءة رجل اإلدارة          ة وتتضمن المه سانية مدى آف  اإلن

أفراد ومجموعات                  التعليمية اس آ ات العمل مع الن ى متطلب سانية     .  في التعرف عل ارة اإلن إن المه

ر، أ                     وة دون قه اس، وق ى العمل بحم دفعهم عل رم شخصية اآلخرين، وت ار وهي     الجيدة تحت و إجب

سي،                         م الرضا النف وي، وتحقق له ى أساس ق ة للمجموعة عل روح المعنوي التي تستطيع أن تبني ال

ة                ة متعاطف ارة  . وتولد بينهم الثقة واالحترام المتبادل، وتوجد بينهم جميعًا أسرة واحدة متحاب والمه

ستويات، إال إن               ى آل الم رز بصورة    اإلنسانية مهمة وضرورية للعمل في آل المنظمات وعل ا تب ه

رتبط           ا ي ة، وم نهم             ملحة بالنسبة لإلدارة التربوي ات التي تجمع بي ة العالق ذلك من طبيع  ويعرف   .ب

د مع           :  بأنها  اإلنسانية ةالمهار )٢٨٩، ص ١٩٩٦عقيلي،(عقيلي   ى التعامل الحسن والجي القدرة عل

ة رجل اإلدارة التعليم ورفع روحهم المعنوية، ف،اآلخرين، وآسب ثقتهم ومحبتهم  وب   ي اجح مطل  الن

وة  ومنه أن تتوفر لديه مثل هذه المهارة التي يسميها البعض فن التعامل مع الناس،   توفرها يمنحه ق

أثير     رجل اإلدارة التعليمية  التأثير في مرؤوسيه، والمهارة اإلنسانية مصدر هام جدًا يعطي           وة الت  ق

يه،  شاعر مرؤوس لوآيات وم ي س تعراضف ي تتويمكن اس ات الت ارة،  المكون ذه المه ا ه ون منه ك

  -:بشيء من اإليجاز وعلى النحو التالي

ساندة  ، والتعاطف  ،معاملة المرؤوسين معاملة أخوية تتصف باإلحساس       - ساعدة   ، والم  والم

  .في حل مشاآلهم

ام،   - ه ع ين بوج دير للمرؤوس رام والتق وفير االحت شغلون  وت ذي ي راد ال شكل خاص لألف ب

 .وظائف بسيطة

 . وضوعية في معاملة المرؤوسين، ودون تحيز ألحد والم،مراعاة العدالة -

 .استخدام مبدأ المشارآة في العمل -
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ة   - م بني ى تطوير أدائه ل عل أول، والعم ل أوًال ب ي العم دمهم ف ى تق ين عل إطالع المرؤوس

 .حسنة

ات  - ي حل الخالف ى  والتوسط ف ل عل ين، والعم ين المرؤوس د تحدث ب ي ق صراعات الت ال

 .ع بينهم، والمحافظة على تماسكهم آوحدة عمل واحدةتسويتها، وتخفيف حدة الصرا

دان   .  دان، ص(ويعرف زي سانية  ) ٢٢٤زي ارة اإلن ى أن يعمل  : المقصود بالمه درة اإلداري عل  ق

  . وأن يبث روح التعاون في الفريق الذي يقوده،بنجاح آعضو في مجموعة

ا ) ٨٤المال،  ( ويعرفها المال    دوافع    :بأنه ى ال درة عل ق ا ، الق م الصحيح في       وتطبي ى الحك ادة عل لقي

دوافع                م ال ى فه درة عل ى الق سليمة       ،العمل مع اآلخرين ومن خاللهم، باإلضافة إل ادة ال ق القي  وتطبي

  .بشكل فعال

ا  رفآم ري يع ري، ( المطي ة )٩١ ص١٤١٦المطي سانية واالجتماعي ارة اإلن ا  :المه ك بأنه تل

اعي،  المهارات التي ترتبط بعالقات القائد مع مرؤوسيه، وتنس     يق جهودهم وخلق روح العمل الجم

  -:ومقدرته على التعامل مع مرؤوسيه في إطار أخوي، وأهم هذه القدرات ما يأتي

  . وفهم اآلخرين،فهم القائد لذاته -١

 .القدرة على فهم الجماعة، والتعامل معهم -٢

 . والتطوير وإدارتهما،القدرة على فهم التغيير -٣

 .للعمل وتحفيزهم ،القدرة على قيادة مرؤوسيه -٤

 .ة والصراعات في المنظم،القدرة على حال الخالفات -٥

 .القدرة على االتصال الجيد، استخدام مصادر التأثير على اآلخرين بفاعلية -٦

  وظائف اإلدارة التعليمية

ا اإلدارة أيً               التعليمية يتفق رجال اإلدارة   وم به سة تق ا سواء       ا على أن هناك وظائف رئي ان نوعه  آ

ة أو إ د لخص آانت إدارة عام ن اإلدارات األخرى، وق ا م ة أو غيره ال أو إدارة تعليمي دارة أعم

ستان        اقي ب د الب ايز،   (الدآتور أحمد عب ـ ص  ١٤١٣الف ى أساس         )٤٥ -٤١  ص ه ذه الوظائف عل ه

  -:أنها وظائف تقوم بها اإلدارة التعليمية وهي آما يلي

داف ا: التخطيط  -١ ق أه ة لتحقي ة والمبرمج ة المنظم ة العلمي و الرؤي ةوه  .لمؤسسة التربوي

شير الهاشل  ل، (وي ـ ص ١٤٠٧الهاش ى أن ) ٢٦٤ه ا  إل ام لم ار الع ضع اإلط يط ي التخط

  .ينبغي القيام به وطريقة ذلك من أجل تحقيق األهداف التي يتوخاها المشروع

رارات -٢ اذ الق ة    : اتخ ات، وآيفي ر األولوي ة، وتقري دائل المطروح ين الب ن ب ار م أي االختي

 .ر البشرية واإلمكانات المتاحةاالستفادة من العناص

يم  -٣ داف : التنظ ق األه ة بتحقي ات الكفيل صنيف المهم ق بت د ،ويتعل ل، وتحدي ة العم  وبرمج

س   تفادة من                 يالمسئوليات، وتق شرية، واالس ذ، وتنظيم استخدام العناصر الب م مراحل التنفي
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وارد المتاحة شير.الم ا ي ـ ص ١٤٠٧الهاشل، ( الهاشل   آم ى أن ) ٢٦٤ه و يم التنظإل ه

سام   منها األق نظم ض ي ت سلطة الت مية لل ية الرس ة األساس دد الترآيب ذي يح دد ،ال  وتح

 . وتنسق بالنسبة لألهداف المحددة،واجباتها

ومي       : الضبط واإلشراف  -٤ ه الي ق بالتوجي ى سير العمل        ،وهي عمليات تتعل  ، واإلشراف عل

 .وتذليل الصعوبات، وحل المشكالت التي تعترض مسيرة العمل التربوي

ة حيث تطبق             : التقويم وإعادة التوجيه   -٥ وهي أهم عملية من عمليات اإلدارة التربوية الحديث

أمين المعلومات            ،المعايير الخاصة باإلنجاز واإلنتاج     في ضوء األهداف الموضوعة، وت

إلدارة ة ل ة الالزم دد . الفني ايز ويح ايز ، (الف ية  )٤٥، ص ١٤١٣الف ائف األساس الوظ

   :ما يليفيإلدارة التعليمية ل

ة        -١ سياسة التعليمي ى مختلف           ،تقوم اإلدارة التعليمية بتنفيذ ال ا عل ا ومتابعته  واإلشراف عليه

  .المستويات اإلدارية

رهم  - مدرسين –موظفين  (توفير اإلمكانيات البشرية     -٢ الهم   ،)  وغي  واإلشراف   ،وتنظيم أعم

 .عليهم

ة   -٣ ات المادي وفير اإلمكاني اني (ت زات –مب ية وغ– تجهي ا أدوات دراس راف ،)يره  واإلش

 .عليها وصيانتها

ار  -٤ يم األفك ة    ،تنظ نظم التعليمي الل ال ك خ ة وذل ة والتعليمي ادئ التربوي اهج، والمب  ، والمن

ستويات     ع م ة وم ن جه ع م ات المجتم ع توجه ق م ا تتف ن أنه د م دريس والتأآ وطرق الت

 .الطالب من جهة أخرى

  أساسيات اإلدارة التعليمية املعاصرة 

ة م   اك مجموع ا      إن هن ى نجاحه ساعد عل رة ت ة المعاص اإلدارة التعليمي ة ب يات الخاص ن األساس

ا النجار               ص ص   ٢٠٠٢النجار ،  (وتحقيقها ألهدافها بالشكل األمثل، يمكن سردها حسب ما ذآره

  : في النقاط التالية) ٤٥-٤٤

  :الديمقراطية  •

 .احترام آراء األعضاء -

 .تنسيق جهود العاملين -

 .إتاحة فرص المشارآة -

 . األعضاء في تحديد السياساتمشارآة -

 .تكافؤ السلطات مع المسئوليات -

 توزيع األدوار -

 .علةاالعالقات اإلنسانية الف -
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  :القيادة الجماعية  •

 .استطالع آراء العاملين -

 . واألقسام في اإلدارة،مشارآة اإلدارات -

 .توزيع المسئوليات بين األفراد -

 .اآتشاف المواهب والمهارات -

  :العالقات اإلنسانية  •

 .حسن معاملة الغير -

 .تقدير إنجازات الغير -

 .فن االستماع للغير -

 .حل مشكالت العاملين -

 .تشجيع اإلنجاز الجيد -

  :آفاءة األداء في إطار اللوائح  •

 ).الفعالية(مقارنة النتائج باألهداف  -

 ).الكفاءة(مقارنة معدالت تشغيل الموارد  -

 ).الكفاءة: الفعالية (قياس إنتاجية التعليم -

   اإلدارة التعليمية مشكالت

ادات            ة على الرغم من أنه يصعب حصر مشكالت العمل التي تواجه القي دان   التعليمي  في المي

ة             –التربوي   د من البحوث المسحية الميداني ستلزم األمر إجراء العدي ة بعض   - إذ ي  إال أن مرجعي

ا   الدراسات والتقارير التي أجريت في هذا المجال قد أبرزت العديد من المشكال   ت التي تلخص فيم

  :يلي

  .المرآزية -١

 .اإلهدار البشري والمالي -٢

 .عدم توصيف الوظائف بدقة -٣

وع من             ، والمهنية ،عدم تحديد المواصفات العلمية    -٤ ة لكل ن  والخصائص الشخصية الالزم

 .هذه الوظائف

 غياب أنظمة التقويم، والمتابعة -٥

 ة المحليةنقل نماذج إدارية تعليمية من بيئات أخرى قد ال تصلح في البيئ -٦

ا      -٧ ا أساًس ن اتخاذه ي يمك ات الت ات، والمعلوم اب البيان رارات، وغي اذ الق ي اتخ ة ف الفردي

 .لصنع القرار
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  العوامل التي تؤثر يف إنتاجية املنظمات التعليمية

ة  ات التعليمي ة المنظم ى أن إنتاجي ات إل شير األدبي ات األخرى  -ت ك المنظم ي ذل أنها ف أثر – ش  تت

يتين،                .بالعديد من العوامل    وعتين أساس ى مجم ذه العوامل إل سيم ه د،   (  ويمكن تق  ص  ١٩٩٦أحم

  :هما ) ٣٢ – ٣١ص 

  :العوامل الداخلية وخصائص المنظمة وتشمل 

  . وعالقات السلطة والمسئولية،مثل طبيعة الهيكل التنظيمي: الخصائص التنظيمية -١

 السلطة، واتخاذ    وممارساتها الخاصة بتفويض   ، أو سياسات اإلدارة   ،نمط السلوك اإلداري   -٢

 . واالتصال، وإدارة الوقت، والتفاوض، وحل المشكالت،القرارات

از   -٣ ة بإنج صرفات الخاص ق بالت ا يتعل ا اإلدارة فيم ي تنتهجه تراتيجيات الت ة االس طبيع

 .األنشطة التعليمية المتعددة

 . ونظم المعلومات، ونظم الرقابة، وإعداد الموازنات،نظم العمل وتشمل اإلجراءات -٤

ى س        ،القات اإلنسانية الع -٥ ال  ب ومدى تكيف األفراد مع البيئة التنظيمية التي تشمل عل يل المث

ا، ونظم األجور والحوافر، ودرجة                      ة لتحقيقه سعى المنظم مدى وضوح األهداف التي ت

داف      ي األه ارض ف ة التع ة، ودرج ة  [الحرب راد، اإلدارات، المنظم داف األف ط ] أه ونم

 ....راطي، متسلط، الخ وديمق–السلوك القيادي السائد 

ة   -٦ ا المادي ة، وإمكاناته دى المنظم وافرة ل ارات المت ة،المه ة، والفني ة ، والتكنولوجي  ودرج

 .تميزها في هذه المجاالت عن غيرها من المنظمات

ث األداء  -٧ ن حي ة م املين بالمنظم راد الع دريب،خصائص األف رة، والت ار، والخب  ، واألعم

 .ويات طموحهمومست]  سلبية–إيجابية [واالتجاهات 

ة،     -٨ ضوضاء، والتهوي ة، وال دد األبني ـ، وع ع المنظمة شمل موق ي ت ة والت ة المادي البيئ

 .واإلضاءة 

  العوامل الخارجية

  :وتحتوي على آافة متغيرات البيئة الخارجية التي تعمل فيها المنظمة مثل 

  . إلنجاز أنشطة المنظمة؛ والطبيعية الالزمة،مدى توافر الموارد المادية -١

 ].رأسمالي، اشتراآي، حر، مختلط[ظام االقتصادي المطبق في الدولةالن -٢

صناعة،                -٣ ة، ال نظم التجارة الداخلي ضوابط التي ت القوانين السائدة في المجتمع، القوانين وال

 .التصدير، االستيراد، التسعير، اإلعالن

 .القيم والمعتقدات السائدة في المجتمع -٤

   . الضغط األخرى بالمجتمع وجماعات،درجة تأثير النقابات المهنية -٥
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  إدارة الرتبية والتعليم يف اململكة العربية السعودية

يم،                 تعتبر إ  ة والتعل يم في وزارة التربي دارة التربية والتعليم األداة الرئيسة في تنفيذ سياسة التعل

ة         : إدارة التربية والتعليم بأنها   وتعرف   أو المؤسسة المسؤولة عن العملية التعليمية في المنطق

ام ويرأسها                    يم الع دارس التعل دًدا من م المحافظة في المملكة العربية السعودية حيث تدير ع

ة،              ة والتربوي مدير التربية والتعليم، ومهمتها اإلشراف على تنفيذ الخطط، والبرامج التعليمي

سياسات    وائح، وال ة، والل داف، واألنظم ار األه ي إط ة ف ة، أو المحافظ دة للمنطق المعتم

ةالتعليم ة والتربوي يم، (ي ة والتعل ـ ص١٤١٨وزارة التربي ر إدارات ). ١١-١٠ه ا تعتب آم

ين وزارة          ل ب زة الوص دارس، وهم ع الم ر لجمي ع األول والمباش يم المرج ة والتعل التربي

وتنقسم ). ١٢٥-١١٥هـ ص ١٤١٣الفايز،  . (التربية والتعليم والعاملين في الجهاز المدرسي     

  :ملكة إلى قسمينإدارات التربية والتعليم في الم

  .اإلدارات العامة للتربية والتعليم في المناطق - ١

 .إدارات التربية والتعليم في المحافظات -٢

  مكونات الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة للتعليم في المنطقة

   يتكون الهيكل التنظيمي لإلدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة من التالي

  :  عليم، ويرتبط به مباشرة ما يلي مدير عام التربية والت-١

  . المكتب-

  . مجلس التعليم-

  . المستشار القانون-

  . وحدة المتابعة-

  . وحدة التطوير اإلداري-

  . وحدة شؤون المحافظات-

  . وحدة العالقات العامة، واإلعالم التربوي-

  . وحدة اآلثار والمتاحف-

  . مرآز المعلومات والحاسب اآللي-

دير ع  -٢ ساعد م ن اإلدارات         م ة م ه مجموع رتبط ب ة، وت شؤون التعليمي يم لل ة والتعل ام التربي

  واألقسام

  . قسم اإلشراف التربوي، وترتبط به مجموعة من الوحدات واألقسام-٣

  . إدارة التطوير التربوي، وترتبط بها مجموعة من األقسام-٤

  . إدارة التخطيط المدرسي، وترتبط بها مجموعة من األقسام-٥



 

  
 

٥٥

  .رة شؤون الطالب، وترتبط بها مجموعة من الوحدات واألقسام إدا-٦

  . إدارة الشؤون اإلدارية والمالية، وترتبط بها مجموعة من األقسام-٧

  .وترتبط بها مجموعة من األقسام  إدارة المشاريع والصيانة العامة-٨

  اإلدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة

  :الموقع التنظيمي. أ

  .شرة بوآيل الوزارة للتعليم العامترتبط مبا

  :الهدف. ب

دد              ة المتع ة والتربوي رامج التعليمي ة في إطار األهداف         ةاإلشراف على  تنفيذ الخطط، والب  للمنطق

  .واألنظمة واللوائح، والسياسات التعليمية والتربوية

  :المهام. جـ

ي المنطقة في إطار األهداف     وضع الخطط الخمسية والسنوية لإلدارة العامة للتربية والتعليم ف      -١

  .والسياسات التعليمية والتربوية، وتولي تنفيذها بعد اعتمادها

ة،   -٢ التعليم والتربي ة ب ات المتعلق رارات، والتعليم وائح، والق ة، والل ذ األنظم ى تنفي  اإلشراف عل

  .وتعميمها على المدارس، والمعاهد التابعة في المنطقة

ن ا -٣ ة م ات المنطق د احتياج شآت،    تحدي شرية، والمن وارد الب ة، والم ة، والتربوي رامج التعليمي لب

ى   ل عل وازم، والعم ية، واألدوات، والل ررات الدراس زات، والمق اث، والتجهي ق، واألث والمراف

  .توفيرها، وتوزيعها، وذلك بالتعاون مع الوحدات اإلدارية المختصة بالوزارة

ولي أعم  -٤ ا وت ة وترميمه ي المنطق دارس ف شاء الم وفير األراضي والخدمات  إن صيانة، وت ال ال

سيق        اون، والتن ك بالتع ل، وذل العامة، والمرافق الالزمة آالماء، والكهرباء، والهاتف، ووسائل النق

  .مع الوحدات اإلدارية المختصة في داخل الوزارة وخارجها

ق ب -٥ ا يتعل ة فيم ي المنطق ي ف ة، ومؤسسات القطاع األهل ات الحكومي ع الجه سيق م البرامج  التن

  .التعليمية والتربوية، وتمثيل الوزارة في المنطقة

ًا                   -٦ ة وفق وازي في المنطق يم الم رامج التعل  الترخيص بإنشاء المدارس األهلية، واإلشراف على ب

  .لألنظمة والتعليمات المتبعة

ي -٧ ة ف م للدراس اخ المالئ ة المن ة، وتهيئ ة، والتربوي شاطات التعليمي ة الن ى آاف راف عل  اإلش

لمدارس، وتوفير الخدمات المتعلقة بشؤون القبول، والتسجيل والتوجيه، واإلرشاد، واالمتحانات،          ا

  .والنقل والصحة، والتغذية، واإلعانات، ونشاطات الطالب

الهم             -٨ ة أعم دريبهم ومتابع ين، وت  توجيه المعلمين، والمشرفين، والموجهين، التربويين، واإلداري

ل؛   رف العم ة ظ ا، ودراس ة    وتقويمه ة واإلداري ة التربوي شيط العملي ستوى األداء، وتن سين م  لتح

  .وذلك بالتعاون مع اإلدارة العامة للتخطيط والتطوير اإلداري في الوزارة
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ع  -٩ تالءم م ا ي ة، بم رامج التعليمي اهج، والب وير المن ويم وتط ي تق وزارة ف زة ال اون أجه  مع

  .ة بذلكالتطورات العلمية العصرية، وتقديم االقتراحات الخاص

ار   -١٠ ى اآلث راف عل ة، واإلش ة بالمنطق ات العام ة والمكتب شاطات الثقافي ى الن راف عل  اإلش

  .والمواقع التاريخية، وإدارة المتاحف والموروث الشعبي والحضاري في المنطقة

وائح    -١١ ة والل ذ األنظم ة لتنفي راءات الالزم اذ اإلج ة واتخ ة، والمالي دمات اإلداري ديم الخ  تق

  . المعمول بها في هذا المجالوالسياسات

  .  أي مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها-١٢

  مدير عام التربية والتعليم في المنطقة

  :الموقع التنظيمي . أ

  .يرتبط مباشرة بوآيل الوزارة للتعليم

  : الهدف -ب

ة ي المنطق ة ف ة والتربوي رامج التعليمي سياسات والب ذ ال ق اإلجراءات ،ضمان تنفي ة  وتطبي اإلداري

  . وفقًا لألنظمة والخطط المعتمدة للوزارة، والتربوية،والمالية التي تعزز تحقيق األهداف التعليمية

  : المهام -جـ 

  . المسئولية العامة عن تنفيذ مهام اإلدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة-١

ة      -٢ ة في إطار       اإلشراف على إعداد الخطط الخمسية، والسنوية، لإلدارة العام يم في المنطق للتعل

  .األهداف والسياسات التعليمية والتربوية للوزارة، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها

ة،        -٣ التعليم، والتربي ة ب ات المتعلق رارات والتعليم وائح والق ة والل ذ األنظم ى تنفي راف عل  اإلش

  .وتعميمها على المدارس والمعاهد التابعة في المنطقة

شرية،                اإلشراف على  -٤ وارد الب ة، والم ة والتربوي رامج التعليمي ة من الب  تحديد احتياجات المنطق

د           وازم، والتأآ والمنشآت، والمرافق، واألثاث، والتجهيزات، والمقررات الدراسية، واألدوات، والل

  .من توفيرها وتوزيعها وذلك بالتنسيق مع الوحدات اإلدارية المختصة في الوزارة

ى افتت -٥ راف عل وفير     اإلش يانتها، وت ا، وص شائها، وترميمه ة، وإن ي المنطق دارس ف اح الم

  .األراضي، والخدمات العامة، والمرافق الالزمة لها

يم في محافظات                  -٦ ة والتعل دارس، وإدارات التربي  متابعة سير العمل في الوحدات اإلدارية، والم

ة        المنطقة، والتأآد من سالمة وفاعلية األداء فيها، ومعالجة المشكال          ات والنظر في آاف ت والمعوق

  .المعامالت التي ترد في هذا الخصوص

ين، -٧ ويين، واإلداري وجهين الترب شرفين، والم ين، والم ه المعلم ة توجي ى عملي راف عل  اإلش

  .وتدريبهم، ومتابعة أعمالهم، وتقويمها

  .نطقة اإلشراف على النشاطات الثقافية، والمكتبات العامة، واآلثار، والمتاحف في الم-٨
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سياسات الخاصة                  -٩ وائح، وال ة، والل ذ األنظم ة لتنفي  اإلشراف على الخدمات واإلجراءات الالزم

  .بالشؤون اإلدارية والمالية

  . رئاسة اللجان المكونة داخل نطاق إشراف اإلدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة-١٠

ا         -١١ ق            االتصال والتنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات القط ا يتعل ة فيم ي في المنطق ع األهل

  .بالبرامج التعليمية والتربوية، وتمثيل الوزارة في المجالس واللجان المحلية

ى                       -١٢ ة، واإلشراف عل يم في المنطق ة والتعل ة للتربي ة اإلدارة العام داد ميزاني ى إع  اإلشراف عل

  .تنفيذها بعد اعتمادها

ات، وال -١٣ يم المعلوم ديث وتنظ ى تح ة  اإلشراف عل ات، واإلحصاءات المتعلق سجالت، والبيان

ات،    ات، والبيان ارير، والمعلوم صة بالتق ات المخت د الجه يم، وتزوي ة للتعل شاطات اإلدارة العام بن

  .وفقًا للتعليمات في هذا الشأن

  . أي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه-١٤

  ةمكونات الهيكل التنظيمي إلدارة التربية والتعليم في المحافظ

  التعليم في المحافظة من التالي التربية ويتكون الهيكل التنظيمي إلدارة 

  : مدير التربية والتعليم، يرتبط به مباشرة ما يلي-١

  . المكتب-

  . المستشار القانوني-

  . وحدة المتابعة-

  . وحدة التطوير اإلداري-

  . وحدة العالقات العامة واإلعالم التربوي-

  . وحدة اآلثار والمتاحف-

  . مرآز المعلومات والحاسب اآللي-

  . مساعد مدير التربية والتعليم، وترتبط به مجموعة من اإلدارات-٢

  . إدارة الشؤون التعليمية، وترتبط بها مجموعة من الوحدات واألقسام-٣

  . إدارة التطوير التربوي، وترتبط بها مجموعة من األقسام-٤

  .ة من األقسام إدارة شؤون الطالب، وترتبط بها مجموع-٥

  . إدارة الثقافة والمكتبات، وترتبط بها مجموعة من األقسام-٦

  . إدارة المشاريع والصيانة العامة، وترتبط بها مجموعة من األقسام-٧

  وترتبط بها مجموعة من األقسام  إدارة الشؤون اإلدارية والمالية،-٨

  إدارة التربية والتعليم في المحافظة



 

  
 

٥٨

  : الموقع التنظيمي -أ

  .ترتبط مباشرة باإلدارة العامة للتربية والتعليم في المنطقة

   : الهدف -ب

دة للمحافظة في إطار األهداف                      ة المعتم ة والتربوي رامج التعليمي اإلشراف على تنفيذ الخطط والب

  .واألنظمة واللوائح والسياسات التعليمية والتربوية

  : المهام -جـ

سياسات        وضع الخطط الخمسية والسنوية إلدارة -١  التعليم في المحافظات في إطار األهداف وال

  .التعليمية والتربوية، وتولي تنفيذها بعد اعتمادها

ة     -٢ التعليم والتربي ة ب ات المتعلق رارات، والتعليم وائح، والق ة، والل ذ األنظم ى تنفي راف عل  اإلش

  .وتعميمها على المدارس، والمعاهد التابعة في المحافظة

شآت،            تحديد احتياجات     -٣ شرية، والمن وارد الب ة، والم ة، والتربوي رامج التعليمي المحافظة من الب

ى   ل عل وازم، والعم ية، واألدوات، والل ررات الدراس زات، والمق اث، والتجهي ق، واألث والمراف

  .توفيرها، وتوزيعها وذلك بالتعاون مع الوحدات اإلدارية ذات العالقة

ا-٤ ات، وترميمه ي المحافظ دارس ف شاء الم ي،  إن وفير األراض صيانة، وت ال ال ولي أعم ، وت

ك     ل، وذل ائل النق اتف، ووس اء، واله اء، والكهرب ة، آالم ق الالزم ة، والمراف دمات العام والخ

  .بالتعاون، والتنسيق مع الوحدات اإلدارية ذات العالقة

البرام                    -٥ ق ب ا يتعل ي في المحافظة فيم ج  التنسيق مع الجهات الحكومية، ومؤسسات القطاع األهل

  .التعليمية، والتربوية، وتمثيل الوزارة في المحافظة

ًا               -٦  الترخيص بإنشاء المدارس األهلية، واإلشراف على برامج التعليم الموازي في المحافظة وفق

  .لألنظمة، والتعليمات المعمول بها

دارس،   اإلشراف على آافة النشاطات التعليمية والتربوية وتهيئة المناخ المالئم للدراسة في ا            -٧ لم

ل،    ات، والنق اد، واالمتحان ه واإلرش سجيل والتوجي ول والت شؤون القب ة ب دمات المتعلق وفير الخ وت

  .والصحة، والتغذية، واإلعانات، ونشاطات الطالب

الهم،           -٨  توجيه المعلمين، والمشرفين، والموجهين التربويين، واإلداريين، وتدريبهم، ومتابعة أعم

  .؛ لتحسين مستوى األداء وتنشيط العلمية التربوية واإلداريةوتقويمها، ودراسة ظروف العمل

ة   -٩ ع التطورات العلمي تالءم م ا ي ة؛ بم رامج التعليمي اهج والب وير المن ويم وتط ي تق شارآة ف  الم

  .العصرية وتقديم االقتراحات الخاصة بذلك

ار وال     -١٠ ى اآلث راف عل ة، واإلش ة بالمحافظ شاطات الثقافي ة الن ى آاف راف عل ع  اإلش مواق

  .التاريخية، وإدارة المتاحف والموروث الشعبي والحضاري في المحافظة
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سياسات        -١١ وائح وال ة والل ذ األنظم ة لتنفي راءات الالزم اذ اإلج ة واتخ دمات اإلداري ديم الخ  تق

  .المعمول بها في هذا المجال

  . أي مهام أخرى تكلف بها في مجال اختصاصها-١٢

  مدير التربية والتعليم

  :قع التنظيمي المو-أ

  .يرتبط مباشرة بمدير عام التربية والتعليم في المنطقة 

  : الهدف -ب

ة                     ق اإلجراءات اإلداري ة في المحافظة وتطبي ة والتربوي رامج التعليمي سياسات والب ضمان تنفيذ ال

  .والمالية التي تعزز تحقيق األهداف التعليمية والتربوية وفقًا لألنظمة والخطط المعتمدة

  :ام  المه-جـ

  . المسئولية العامة عن تنفيذ مهام إدارة التربية والتعليم في المحافظة-١

ي   -٢ ة ف ي المحافظ يم ف ة والتعل سنوية، إلدارة التربي سية، وال داد الخطط الخم ى إع  اإلشراف عل

  .إطار األهداف والسياسات التعليمية والتربوية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها

ذ ا -٣ ى تنفي راف عل ة     اإلش التعليم والتربي ة ب ات المتعلق رارات، والتعليم وائح، والق ة، والل ألنظم

  .وتعميمها على المدارس والمعاهد التابعة في المحافظة

وارد       -٤ ة، والم ة، والتربوي رامج والتعليمي ن الب ة م ات المحافظ د احتياج ى تحدي راف عل  اإلش

ر  زات، والمق اث، والتجهي ق، واألث شآت، والمراف شرية، والمن ية، واألدوات، الب رات الدراس

  .واللوازم، والتأآد من توفيرها توزيعها وذلك بالتنسيق مع الوحدات اإلدارية ذات العالقة

وفير  -٥ يانتها، وت ا، وص شائها، وترميمه ة، وإن ي المحافظ دارس ف اح الم ى افتت راف عل  اإلش

  .األراضي، والخدمات العامة، والمرافق الالزمة لها

ل   -٦ ير العم ة س المة،        متابع ن س د م ة، والتأآ ي المحافظ دارس ف ة، والم دات اإلداري ي الوح ف

ذا      وفاعلية األداء فيها، ومعالجة المشكالت والمعوقات، والنظر في آافة المعامالت التي ترد في ه

  .المخصوص

ين،         -٧ ويين واإلداري وجهين الترب شرفين والم ين والم ه المعلم ة توجي ى عملي راف عل  اإلش

  .أعمالهم وتقويمهاوتدريبهم، ومتابعة 

  . اإلشراف على النشاطات الثقافية، واآلثار والمتاحف في المحافظة-٨

سياسات الخاصة                  -٩ وائح، وال ة والل ذ األنظم ة لتنفي  اإلشراف على الخدمات، واإلجراءات الالزم

  .بالشؤون اإلدارية والمالية

  .عليم في المحافظة رئاسة اللجان المكونة في داخل نطاق إشراف إدارة التربية والت-١٠
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ا   -١١ ة فيم ي المحافظ ي ف اع األهل سات القط ة، ومؤس ات الحكومي ع الجه سيق م صال، والتن  االت

  .يتعلق بالبرامج والتعليمية والتربوية، وتمثيل الوزارة في المجالس، واللجان في المحافظة

  .ها بعد اعتمادها اإلشراف على إعداد ميزانية إدارة التربية والتعليم، واإلشراف على تنفيذ-١٢

ة،               -١٣ ات، واإلحصاءات المتعلق سجالت، والبيان ات، وال  اإلشراف على تحديث، وتنظيم المعلوم

ا     ات، وفًق ات، والبيان ارير، والمعلوم صة بالتق ات المخت د الجه يم، وتزوي شاطات إدارة التعل بن

  .للتعليمات في هذا الشأن

  . أي مهام أخرى يكلف بها في مجال اختصاصه-١٤

  ار املديرين اختي

ديرين في      من المؤآد أن هناك أسسً     ار الم ا اختي تم به ك   مختلف  ا علمية، ي ات، وذل المنظم

ًال حاسمً           ؛الختيار األصلح واألمثل   د عم ديرين، يع ار أولئك الم إن اختي ك  ا،  لذلك ف ار  أذل ن االختي

د تكليًف  شريًفايع ار      ا ال ت درات والمه وي الق ي تحت ات الت ن المقوم د م ضمن العدي ل  يت ات، ويظ

دروس                     ر من ال ي بكثي ذا المجال غن ة في ه دول المتقدم  والتي رصد     ،استشراف تجارب بعض ال

ه من            " مصطفى السيد " بعض منها الكاتب   ففي الواليات المتحدة األمريكية رغم ما آانت تخضع ل

ى أن              ،محسوبية سياسية في أوائل القرن التاسع عشر         ك، إل  صدر   ه وحق الحزب المنتصر في ذل

  .م الذي قضى بأن يكون التعيين على أساس الجدارة واللياقة١٨٨٣ الخدمة المدنية في عام قانون

تم     وفي بريطانيا آان في منتصف القرن التاسع عشر يتم االختيار طبقًا لنظام الجدارة بعد أن آان ي

ى أساس المحسوبية أيض          ة التي انتهت                   ُاقبل ذلك عل م إجراء عدد من اإلصالحات اإلداري م ت ، ث

ار الموظفين          ة في اختي ع               ،بإقرار المسابقات العام اة أرف ى أساس الجدارة، مع مراع ة عل  والترقي

ا يعرف      ، واالستعدادات الشخصية المطلوبة   ، والصفات ،درجات التأهيل، وتوافر الخبرات     وهو م

  .بالربط بين التعليم والتدريب

تم               دة، حيث ي صفوة الرائ ى ال ار يتجه إل ادرة     أما في فرنسا فإن االختي دريبها، لتكون ق دادها وت  إع

تكمال التثقيف   د اس داد بع ي اإلع دم ف لوب متق ى أس سا عل ي فرن د ف ة اإلصالح، ويعتم ى علمي عل

ة   درات الفني ة الق ار       ،وتنمي ي االختي سابقات ف لوب الم تخدام أس تم اس ث ي ة حي شغل ؛ واإلداري  ل

ة الخاصة       ى    ،الوظائف، أما الوظائف ذات األهمي د في شغلها عل إلدارة     فيعتم ة ل  المدرسة الوطني

املين  ار الع ام اختي ضطلع بمه ي ت ن  ،الت يًال م د ج ث تع ا، حي ة العلي ستويات اإلداري دريبهم للم  وت

ر      ة في التفكي ة والواقعي ة مع      ،اإلداريين يمتازون باألصالة والكفاي  والبحث في المشكالت اإلداري

د        القدرة على مواجهة الصعاب والتحديات، حيث يلتحق المرشحون           إلدارة بع ة ل بالمدرسة الوطني

دمين من الخارج          : إجراء مسابقتين  ع المتق  واألخرى مخصصة للموظفين       ،إحداهما مفتوحة لجمي

  . شروط االلتحاق بالمدرسةمالمدنيين الموجودين بالخدمة، الذين تتوافر فيه
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ارهم على أساس   وفيما آان يعرف باالتحاد السوفيتي فإن شاغلي الوظائف اإلدارية العليا، يتم اختي           

الي ستوى الع ة،الم ة، والكفاي ة، والمعرف رة الفني والء   ، والخب اءة وال ى الكف ا يراع ة، آم  واإلداري

ل        دريب ،الحزبي وفق تحديد دقيق لطالب التأهي وعي      .  والت اة عنصر ال ى مراع ة  وإضافة إل الثقاف

  )١٨، ص١٩٩٩الشهري، ( .والعامة واالستعداد التنظيمي والوالء ألهداف الدولة وغاياتها

  أسس اختيار القيادة اإلدارية يف الرتبية 

ى مجتمع        ، من وقت آلخر      القادة اختلفت طرق اختيار  لقد   سفات     ، ومن مجتمع إل ددت الفل  وتع

اليب             ذه الطرق واألس ا حصرها        ،والنظريات التي تقف وراء آل من ه ن " وهي آم ستة  " جالدي ب

  )١٦٥ – ١٦٣جعلوك، ص:  (طرق رئيسية نوردها فيما يلي 

ة         :الحرية المطلقة في االختيار  -١ ًا حري ًا حاآم سًا أو حزب ان أو رئي ًا آ  أن يكون للحاآم ملك

ادة  ار الق صار   ،اختي ا باألن ب العلي غل المناص م      ، وش ي معظ ائعًا ف ان ش ر آ ذا األم  وه

  .المجتمعات، إال أنه أصابه التغيير إلى حد آبير لصالح األساليب الحديثة

آما آان الحال في الماضي، بحيث ال يجوز إشغال المناصب           :مراعاة المرآز االجتماعي   -٢

تقراطية  األسرالعليا في الدولة إال ألبناء       د         ، األرس ة، فق ذه الطريق سبة له ذلك األمر بالن  وآ

 .زالت تقريبًا هذه األيام

اب -٣ لوب االنتخ لوب  :أس ذت باألس ي أخ ات الت ي المجتمع ة ف ذه الطريق ت ه د عرف  وق

ر من المجتمعات بنسب                 الديمقراطي للحكم في العص    ة في آث ور القديمة، وال زالت متبع

 . وبأساليب متنوعة،متفاوتة

ام      : عن طريق التعليم واإلعداد    -٤ شكل ع ق   ،ويتم ذلك عن طريق انتشار التعليم ب  وعن طري

 .إعداد برامج خاصة لهذا الغرض

 . للكشف عن قدرات المرشحين:بإجراء االختبارات المهنية  -٥

د التر    وال :جربة  باعتماد الخبرة والت   -٦ ة قسيما عن ى سجل             ،ي ادة عل ة ع ذه الطريق د ه  وتعتم

 . وإنجازاته التي حققها من خالل عمله والخبرات التي اآتسبها منه،المرشح السابق

من  الضروري أن يتم توصيف آامل   أنه   )٢٦٥، ص   ١٤١٧مكتب التربية العربي،    ( يؤآد  و

تم تح  ا ي داف، آم ام واأله ن حيث المه ة م ل وظيف ن أن لك ذي يمك شخص ال د مواصفات ال دي

 ، والمؤهل العلمي  ،يشغل هذه الوظيفة من حيث الصفات الشخصية الالزمة للنجاح في العمل    

رة داد والخب ة اإلع د،  .ونوعي ار القائ ا، الختي ن األسس الواجب توافره ة م دم مجموع ا يق  آم

  :وترقيته تتمثل في اآلتي

دا -١ دد، واإلع ي المح ل العلم ى المؤه صول عل د الح ين للقائ ي الالزم وي والمهن د الترب

  .اإلداري

 . النتقاء القيادات المطلوبة؛ والمقابالت الشخصية المحددة،اجتياز االختبارات -٢
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 .اآتشاف من لديهم صفات القيادة من الميدان وترشيحهم لشغل مواقع القيادة -٣

ستمرة        -٤ ين بصفة م اذ مستوى نجاحهم في تحقيق أهداف       ،تقويم القادة اإلداري  العمل   واتخ

 )الكفاءة والتميز في األداء( الستمرار ترقيتهم امعياًر

وعلى مستوى المملكة فقد اقترحت العديد من الشروط والضوابط الخاصة بالقيادات التربوية التي              

  :)هـ١٤٢١العارف والجهني (العارف والجهني  ينبغي أخذها بعين االعتبار منها ما اقترحه

  . وتقديراته،سئولية المكلف بها وارتباطه بالم،المؤهل العلمي -١

 وارتباطها المكلف به وأال تقل عن عشر سنوات بشرط أن يكون المكلف               ،سنوات الخبرة  -٢

شعب التي سيكون مسؤوًال             قد مر خالل سنوات خدمته على معظم اإلدارات واألقسام وال

 .عنها تحقيقًا لمبدأ التدرج الوظيفي

 .متياز خالل السنوات األربع األخيرةتقديرات األداء الوظيفي وأال تقبل عن اال -٣

ة -٤ ديم خط ح ،تق ن المرش امج م د ؛ وبرن ه الجدي وير عمل ه، لتط ه، وتطلعات  ، وطموحات

 .واستشرافه للمستقبل

ة -٥ ازات العلمي م اإلنج ان ،أه ضوية اللج ل ع سابقة مث ه ال رة خبرت الل فت ة خ  ، والعملي

ؤتمرات   ي الم شارآة ف دوات،والم ة  ، والن شطة المختلف وث  والب، واألن  ،ح

 .وغيرها...والدراسات

 .تقديم المرشح لتوصيتين من أثنين من المسؤولين عنه لمدى صالحيته للعمل المتقدم له -٦

 . مع اإلنتاجية العالية،اطية الذاتيةب واالنض،ة الحسنةو والقد، واالستقامة،حسن الخلق -٧

ة     -٨ ة اإلنجليزي ل            ،إجادة اللغ ائل االتصال الحديث مث ة التعامل مع وس  الحاسب  :  مع معرف

 .وغيرها... والبريد اآللي ، وشبكة اإلنترنت،اآللي

رار                -٩ اذ الق ًا في اتخ ان ثابت رًا في سنة آ سرع  ،العمر فالقائد التربوي آلما آان آبي ر مت  ، وغي

 .ومتوازنًا نفسيًا

ة                 -١٠ ة تأديبي د سبق في حق المرشح أي عقوب ى تقصيره في أداء       ،أال يكون ق دل عل ا ي  أو م

 .عمله السابق

 ة، الختيار القيادات التربوية صالح للبيئة السعودية يشمل معلومات عام         ؛ار مقنن عقد اختب  -١١

ى            ،وثقافية، معلومات تخصصية، الميول    درة عل رار، الق اذ الق  واالتجاهات، القدرة على اتخ

ررة  %) ٥٠( وتخصصه وحصوله على    ، واالبتكار في مجال عمله    ،اإلبداع من الدرجة المق

 .ر لالختبااحيث يعتبر مجتاًز

دمين ح        -١٢ ع المتق رى لجمي ي تج صية الت ة الشخ از المقابل اورساجتي ضوابط ،ب المح  وال

 .من الدرجة المقررة%) ٧٥( وحصوله على ،األساسية للمقابلة الشخصية
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ق  ، واستكمال جميع المعلومات   ،تعبئة استمارة الترشيح للقيادة التربوية     -١٣  والحقول مع التوثي

 .الرسمي المطلوب

ة       من األفضل أن يتوفر    -١٤ ات المطلوب ة      ؛ في المرشحين بعض الكفاي ادات التربوي شغل القي  ، ل

 -:ويمكن تحديد أهم هذه الكفايات في المجاالت التربوية التالية 

ة      :( مجال التخطيط التربوي   • ة الواعي ة المنظم ة         ؛تلك العملي ول الممكن ار أفضل الحل  الختي

  ).معتمدًا على اإلحصاءات الدقيقة

 ). وتقسيمه على العاملين،عملتوزيع ال: (مجال التنظيم •

راف   • ال اإلش ساعدة: (مج ع      ،م ي جمي ة ف شارآة الفعلي ون بالم اج الع ن يحت ة م  ومعاون

 ).خطوات العمل

ذ األهداف    : ( مجال المتابعة    • سير سيرً   ،العملية التي يتم من خاللها التأآد من تنفي ا ت  ا وأنه

 ). حسب الخطةاحسًن

د     : ( مجال التقويم    • لفً    بيان مدى تحقق األه ائج          ااف المرسومة س ل نت ى تحلي د عل  مع التأآي

 ).التقويم بأسلوب إحصائي دقيق

ة        • ادات التربوي ه                  : ( مجال تكوين القي ا يجب عمل ى عمل م ه إل املين مع ه الع ز زمالئ يحف

 ). ووقت أقصر، وجهد أقل، وأسلوب أمثل، وإنتاجية عالية، ونفس راضية،منهم برغبة

ل    يشرف مع زمالئ    : (مجال المناهج    • ين األوائ ويين اآلخرين        ،ه المعلم  أو المشرفين الترب

 ). وربطها بالواقع الحضاري،على دارسة المقررات الدراسية

سانية  • ات اإلن ال العالق ًد:( مج اول جاه ع  ايح ي جمي راد ف ع األف شيط دواف الءه تن ع زم  م

 ).لوبة واألهداف التربوية المط، لتحقيق التوازن بين حاجات األفراد األساسية؛المواقف

ي   • و المعرف ال النم رامج    : (مج ة والب ي التخصصات العلمي ة ف دارات الحديث ابع اإلص يت

 ). وتعريف زمالئه بها،والدوريات التربوية بصورة دائمة

ة ديدن         : ( مجال االتصال    •  التنقيب عن     هيسعى مع زمالئه لالتصال الدائم بمصادر المعرف

 ).آل ما يخدم الميدان التربوي

شاط ال • ال الن يمج ل  : (مدرس ًا بالفع شاط مربي ون الن ي يك ه آ ع زمالئ اول م ًال ،يح  ومكم

 )للجهود المبذولة داخل المدارس

 ،مساعدة الطالب على النمو السليم المتوازن جسمياً       : (مجال التدريب واإلرشاد المدرسي      •

 ). وإبداعاته، ورغباته، مع تنمية ميوله، وتربويًا،وعقليًا

رامج       ،د مع زمالئه احتياجاتهم التدريبية    يحد: ( مجال التدريب التربوي    ثم يقوم بوضع الب

  ).   التدريبية التي تطور المعلمين أثناء الخدمة
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  الـــــكـــــفـــــايـــــات: ثانيًا
  

خالل العقد الماضي، أخذ الحديث عن التربية والتدريب ينحو منحى اللغة التجارية الخاصة 

قد شمل هذا الحديث موضوع الكفايات، حيث آان خلف و. باألسواق واالستثمارات والمنتجات

الترآيز على مجال الكفايات ضعف صلة الجانب المهني بما يقدم للطالب، والحاجة إلى المنافسة 

جيسب (في المجاالت االقتصادية المختلفة، حسب ما أآد ذلك الكثير من أنصار هذا التوجه أمثال 

Jessup 1989 (البرامج آانت ترآز على الحصول على المعرفة والذي يؤآد أن المقررات و

ولقد آان الترآيز على جانب الكفايات متجًها نحو الطالب آمخرج . والنظرية وتهمل جانب األداء

وبشكل . وقد اقتصر تعريف الكفاية خالل الثمانينات على جانب واحد فقط أال وهو األداء. تعليمي

  -:ويفصل ذلك فيما يلي.  أآثر مما يعرفهآخر فقد آان التعريف يهتم بما يفعله الفرد

  أن الكفاية ترآز على األداء مما يستلزم أن يكون هناك محيط مناسب لهذا األداء -

أن الكفاية تعد مخرجًا حيث تشرح ما يستطيع الشخص عمله، وليست تشرح عملية التعلم  -

 .نفسها التي يخضع لها المتعلم

 من خاللها يتم قياس قدرة الفرد في ضرورة وجود معايير واضحة ومعروفة وشاملة -

 .األداء ُيعتمد وُيصّدق

 .تعد الكفاية مقياس لما يستطيع الفرد عمله في نقطة محددة -

وهذا الفهم غير شامل حيث إنه أهمل جانب الفهم والتعلم؛ وذلك الرتباطها فقط بالجانب 

اية هذا عبارة عن انعكاس وربما يعود ذلك إلى أن مفهوم الكف. المهني والمهارات أآثر من الفهم

ضعيف لفكر روماني قديم أو لمنقبة في روما القديمة في العهد الروماني، وتعني صفة أو سجية 

دائمة خاصة بالشخص ال تتغير وتنال التقدير واالحترام من قبل المجتمع، وهذا نوع من االمتياز 

انضوى تحت مفهوم القدرة على ثم بدأ يتحول مفهوم الكفاية حتى . واألصالة الخاصة بهذا الفرد

حتى تم التعامل معها على . إنجاز مهام محددة بغض النظر عن الخصائص االجتماعية والفكرية

أنها سلسلة غير مترابطة من األنشطة التي يوظف فيها الفرد المهارات والمعارف والمفاهيم 

 .)Smith, 2002،سميث.(وهذا يعني سلوآًا وبالتالي يمكن قياسه بشكل علمي. بشكل فاعل

أن مصطلح الكفاية قد تم تعريفه بناء على متابعة   )Hoffman,1999 p5هوفمان  (ويذآر 

 أو مجموعة من المعايير التي يتم ، على أنه معيار يتم القياس عليههآما تم تعريف. األداء في العمل

د إال وهو جعل إدارة ولهذا فكًال التعريفين يصبان في هدف واح. تحقيقها بواسطة العامل في عمله

 من خالل ذلك، ونجد أن الترآيز في الكفاية يتمثل األداء الكفء سلوآيًا وبذا يمكن قياسه ومتابعته

  .في السلوك وذلك في سبيل الحصول على اإلمكانية لقياس مداه
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  :تعريف الكفاية

ل عام، لقد اختلفت الدراسات في تناولها لتعريف الكفايات، فبعضها تناول تعريفها بشك

ومن الدراسات التي أوردت تعريفًا . في حين أن األخرى تناولتها من جانب معين رآزت عليه

 تتمثل في امتالكيذآر أن الكفاية حيث ) ٢٧٧م ص ١٩٨٧الطوبجي (للكفاية بشكل عام دراسة 

 والقدرات الالزمة لتحقيق مستوى مقبول من األداء، وهي ، والمهارات،الشخص المعلومات

  . تعبير عن مدى مناسبة الشخص بهذه اإلمكانات للقيام بالمهمة المطلوبةباختصار

المقدرة "هي الكفاية إلى أن ) ١٣٥ص١٩٩٢مرعي وآخرون ( وآخرون  مرعي ويذهب

حيث تكون الكفاية في صورة هدف عام .  بمستوى معين من األداء بتأثير وفعاليةيءعلى عمل ش

 تعكس المهارة أو المهام التي على المشرف التربوي ومصوغة سلوآيًا على شكل نتاجات تعليمية

حيث يعرف الكفاية ) Smith, 2002سميث، (ويؤيده في ذلك سميث ".أن يكون قادرًا على أدائها

  .بأنها القدرة على عمل نشاط معين حسب معايير محددة

أن الكفاية تتناول التمكن من )  Greenfield, 2000جرينفيلد (جرينفيلد  وتذآر

ولهذا فيمكن تعريف الكفايات . ارف والمهارات والقدرات الخاصة بالفرد وفق معايير محددةالمع

بأنها مجموعة المعارف والمهارات والقدرات والضرورية ألداء مهمة معينة أو وظيفة في محيط 

  .العمل

نسق من المعارف المفاهيمية " الكفاية بأنها ) ٥٩ ص٢٠٠٠الدريج ( ويعرف الدريج 

( ن داخل فئة من الوضعياتم العملية والتي تنتظم على شكل خطاطات إجرائية تكوالمهارية

  ". مالئمperformance مشكلة وحلها بإنجاز أداء -من التعرف على مهمة ) المواقف

المعارف والمهارات واالتجاهات "بأنها ) ٧هـ ص١٤٢٤العريني (العريني  هايعرفآما 

." أداء سلوك معين يرتبط بمهامه التعليمية بكفاءة وفعاليةالتي يكتسبها الفرد ليكون قادرًا على 

  :يشتمل على التاليذلك إن ويؤآد أيضًا وهذا األداء يمكن مالحظته وقياسه، 

  . تتكون الكفاية من معارف ومهارات واتجاهات متصلة بتحقيق الهدف المنشود-  

  .داء العمل الموآل إليه ترتبط الكفاية باألدوار التي يقوم بها المسئول وقدرته على أ-  

 تتكون الكفاية من سلوك، وهو النشاط المعرفي والوجداني والمهاري الذي يظهره الفرد -  

  .حينما يمارس عمله

  . إمكانية مالحظة الكفاية وقياسها-  

  . يشتمل التعريف على الكفايات المعرفية واألدائية والنتاجية-  

أن التمكن من الكفاية هو ) ١٣٥م ص١٩٩٢مرعي وآخرون ( آما يذآر مرعي وآخرون 

استيعابها وفهمها بعد معرفتها واستخدامها هو ممارستها بسرعة وإتقان ودون جهد آبير في 

  .المواقف المناسبة
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  :إن للكفاية التعليمية أربعة مفاهيم هي)  Edmond c. short(آما يقول ادموند شورت

هذا المفهوم عمل أشياء محددة وقابلة  ويعني competencey as behaviorالكفاية آسلوك . أ

  .للقياس، ولذلك يغلب على هذا المفهوم الدقة والتحديد

  ويعني هذا المفهوم  Compefency as commandالكفاية هي التمكن من المعلومات. ب

استيعاب وفهم المعلومات والمهارات فهمًا يتعدى عمل أشياء محددة آما في المفهوم األول، بل 

النشاطات آذلك  ويتضمن ،معرفة سبب االختيارولمفهوم إلى اختيار القيام بالعمل يصل هذا ا

  . المختلفة

 ، ويؤآد هذا المفهوم على competency as degree of abilityالكفاية درجة المقدرة . ج

ضرورة الوصول إلى درجة معينة من القدرة على عمل شيء في ضوء معايير ومقاييس متفق 

  .عليها

 competency Conceived as quality of person اية على أساس نوعية الفردالكف. د

ability ، ويتصل هذا المفهوم بالخصائص الشخصية للفرد التي يمكن قياسها بناء على معايير أو

  .تمقاييس شخصية موضوعية ومرغوب فيها باستخدام المقابالت واالستبانا

، فنجد أن الكثير من الدراسات تناولت أما من تناول موضوع الكفاية من جانب خاص

بأنها " -: )٥٦ ص١٩٨٥أبو السميد ( أبو السميد موضوع الكفاية من ناحية المعلم، حيث تعرفها 

قدرة المعلم على أداء مهامه التعليمية بمستوى معين من اإلتقان يضمن تحقيقه النتاجات المطلوبة 

مجموعة من "الكفايات بأنها ) ٩هـ ص١٤١٨ي العتيب( العتيبي  آما يعرف" .في سلوك التالميذ

 ويكون قادرًا على ، واالتجاهات التي ينبغي أن يمتلكها المعلم، والقدرات، والمهارات،المعارف

تطبيقها بفاعلية وإتقان أثناء التدريس ويتم اآتسابها من خالل برنامج اإلعداد وقبل الخدمة 

مجموعة القدرات أو "أنها ) ١٤٠٩زيدان، ( زيدان آما يعرفها ."والتدريب والتوجيه أثناء الخدمة

التمكنات المرتبطة بمهام وأدوار المعلم المختلفة سواًء آانت على المستوى النظري والذي يتضح 

من خالل التخطيط، واإلعداد لألعمال اليومية، واألنشطة المتعددة المتصلة بها أو آانت على 

سلوك واألداء الفعلي للمعلم داخل الفصل الدراسي أو المستوى التطبيقي والذي يتضح من خالل ال

مجموعة من المهارات "الكفاية بأنها ) ٥هـ ص١٤١٣العيوني (العيوني  ويعرف." خارجه

 ،والقدرات التي يمكن أن يكتسبها المعلم في إثناء قترة اإلعداد أو من خالل الخبرة والتوجيه

 ) ٧٧٤ص ١٩٩٥الخطيب (الخطيب د أن ونج" .وتساعده على القيام بتدريس العلوم بنجاح

 ، والتجارب،تلك المهارات المكتسبة النامية من خالل الخبرات"بأنها الكفاية المهنية يعرف 

العتيبي، ( العتيبي يذآر في حين ، "والممارسات والتي تعد ضرورة ألداء العمل بسرعة ودقة

 الكفاية أآبر من آونها يبين أن ) ovando rtroyeuاوفاندو وتروآسل  (  أن ) ٩ ص١٤١٨

ويعرف . مجموعة من المهارات حيث إن المهارات جزء بسيط من الكفاية التي هي أعم وأشمل
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الكفاية بأنها قدرة مدير المدرسة على أداء عمله بمهارة ) ٧صهـ ١٤١٩الشمري (الشمري 

 بأنها جملة من  آما يعرف الكفاية المهنية،وفعالية من أجل تحقيق أهداف المرحلة التي يعمل بها

 واالتجاهات التي يكتسبها مدير المدرسة من خالل التدريب الجيد القائم ، والمهارات،المعلومات

على تلبية االحتياجات أثناء ممارسته للعمل اإلداري فتساعده على أداء دوره بنجاح وبها يحدد 

  :وضح  آما ي.مستواه

 التي تتصل اتصاًال مباشرًا ،التجاهات وا، والمهارات، أن الكفاية تشتمل على المعارف-١ 

  .بمجال معين

  . ومن المواقف التعليمية واإلدارية التي تواجهه،ق من أدوار المدير المختلفةتالكفايات تشأن  -٢

  . أداء العمل المطلوب منهفي أن لكل فرد آفايات مهنية معينة قد تميزه عن غيره -٣

  .عًا وآمًان الكفاية تبين مستوى األداء للفرد نوأ -٤

). Macfarlane and Lomes, 1999 ولومس    ماآفيرلين( ولومس ويذآر ماآفيرلين

فهي تقتضي وجود . يشير إلى صورة بسيطة جدًا لقيمة التربية) آفاية(ن استخدام مصطلح إ

 واللذان يعتمدان على مفهوم الحقيقة المطلقة – آفؤ وغير آفؤ -نوعين أساسيين من المديرين

. المعايير المتعلقة حيث أن المعايير المطلقة تتميز بنوع من الجاذبيةمفهوم آثر من للمعايير أ

   وقابلة للتغيير ، أو األناني في التربية ويقدم أهدافًا واضحة،فتصميم الكفاية يزيل التفكير الذاتي

أن الكفاية تتطلب وجود ) ١٠٧م ص١٩٩٠نشوان والشعوان (نشوان والشعوان   ويذآر

فالمعرفة هنا أساسية وضرورية للسلوك الذي تظهر فيه .  المعرفة والسلوك-:سين هماعاملين أسا

 والمعرفة تكتسب أهميتها في أنها تحدد، والى درجة آبيرة، أنماط السلوك التعليمي ،درجة الكفاية

 وخصائص التالميذ ،للمعلم، فهي تتصل بمعرفة المعلم بالمادة التعليمية التي يقوم بتدريسها

 وما تستند إليه من نظريات التعلم ، ومطالب نموهم، وآذلك طرق التعلم، واالجتماعية،يةالنفس

إضافة إلى معرفة بالتخطيط للدروس، واستخدام الوسائل التعليمية التعلمية، وتنظيم المواقف 

  . تخدم السلوك التعليميالتيالتعليمية وغيرها من 

ولكن هناك . تعريف واضح ومحددن مصطلح آفاية لم يحظ بمن خالل ما سبق يتضح أ

. األول يتعلق بالمخرجات أو نتائج التدريب. معنيان أساسيان لهذا المصطلح يمكن إطالقهما عليه

أما التعريف األخر فيتعلق بالمدخالت أو الحاجات األساسية . وبعبارة أخرى آفاءة األداء

مصطلح في الميدان التربوي لوصف ولقد تم استخدام هذا ال. المطلوبة للفرد لتحقيق أداءه بكفاءة

ستخدم علماء النفس هذا المصطلح آمقياس للقدرة باإلضافة إلى اسلوك المعلم المتدرب آما 

 ولقد .)٢٥ ص١٩٨٣مرعي ( يصف سماتهم أو مقدرتهم األساسية أدائهم المالحظ الذي توضيح 

 االستراتيجي من خالل نظر مديرو الموارد البشرية لهذا المفهوم آأداة تقنية لتوظيف التوجه

 والتخطيط الوظيفي، أما ،وسائل التوظيف، التعيين، التدريب، التقييم، الترقية، نظام الحوافز
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. التربويون فقد حاولوا ربط فكرة اإلعداد للعمل والتميز المهني بالتربية الشاملة

خاصة من التعريفات الخاصة بالكفايات اليستنتج علقم و. )Hoffmann,1999 p1هوفمان(

  : ما يليبمديري التربية والتعليم 

ليس هناك اختالفًا جوهريًا بين المعنى اللغوي والمفهوم االصطالحي للكفاية، وإنما جاءت . ١

المفاهيم المختلفة، مفّسرة وموّضحة معنى الكفاية اللغوي بألفاظ تربوية إجرائية أحيانًا، ومبينة 

ال علمه، ويتمثلها لتصبح جزءًا من سلوآه، أو الجوانب التي على المرء أن يتصف بها في مج

تظهر في ممارساته وأفعاله ليستطيع بها القيام بالعمل الموآول إليه، وأداء دوره بشكل يضمن 

  .تحقيق األهداف المحددة للعمل

ولئن جاءت المفاهيم االصطالحية للكفاية متباينة أحيانًا، ومتفقة أحيانًا فإنما ذلك آذلك، الختالف 

اسات التي تناولتها،والختالف أغراضها وأهدافها، فكانت هذه الدراسات تتناول الكفايات الدر

ومفاهيمها من الجوانب التي تخدمها وتحقق غاياتها ومصالحها المختلفة، ومن الطبيعي أن تجيء 

  .المفاهيم مختلفة أيضًا، ولكن هذا االختالف لم يكن واسعًا شاسعًا

ار والمهام والوظائف واألعمال والواجبات والمسؤوليات التي يقوم بها أن الكفاية ترتبط باألدو. ٢

  . المدير، أو أي مهني

 ، والتعليمات، والقرارات، والمواقف، واالتجاهات، والمعلومات،وترتبط بإدراك المعارف. ٣

عليم،  واإلنسانية الالزمة لمدير التربية والت، والفنية، واإلدارية، والمفاهيم الشخصية،والمهارات

  .أو غيره من المهنيين

) Outcomes(والنتاجات )  outputs( والوصول إلى المخرجات  ،ترتبط بتحقيق األهداف. ٤

  الكفايةمراتب تكوين ويستنبط علقم .المرتبطة بالحد األقصى من العمل أو المستوى المعين منه

  : آالتالي

 والشخصية ، والتعليمات اإلدارية،م والمفاهي، والمواقف، والمعارف،إدراك المعلومات: أوًال 

  .والفنية واإلنسانية

 ومهارة ، بقدرة، ونشاطات، وأساليب، وعمليات، وإجراءات، وسلوك،تحويل ذلك إلى أداء: ثانيًا

  . وثقة،وإتقان

آما  ، والنتاجات المنشودة بمستوى معين، والوصول باألداء إلى المخرجات،تحقيق األهداف: ثالثًا

 من خالل تحليله السابق بأنها تعريف التالي للكفاية الالزمة لمدير التربية والتعليمال علقم ستخلصي

   "القدرة على  القيام بالمهام واألدوار المطلوبة بمهارة بغرض تحقيق األهداف بثقة"

  . ومهارته على القيام بها، أن الكفاية تتعلق بأدوار ومهام مدير التربية والتعليم وقدرته-١
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 ومعلومات ، واتجاهات، ومواقف، وقيم، ومفاهيم،اية تتكون من مجموعة معارف أن الكف-٢

 وإنسانية لدى مدير التربية والتعليم تظهر بسلوك يؤديه أو موقف ، وشخصية، وفنية،إدارية

  .يتخذه

 وهي ما يعبر  عنها مدير التربية والتعليم أثناء تأديته ت وسلوآيا، أن الكفاية تتكون من أداء-٣

  . والعمليات بثقة، واألساليب، والنشاطات،مجموعة من التصرفاتلعمله 

علقم ( . والمستوى المعين لألداء، والنتائج المرجوة، أن الكفاية يحددها تحقيق األهداف-٤

  )٢٩هـ ص١٤١٣

  :ومن خالل هذه التعريفات السابقة يستنتج الباحث ما يلي 

له حيث يغلب عليها مجال المعلم أن معظم هذه التعريفات ترآز على الجانب الذي تتناو -١

 من الدراسات التي اومدير المدرسة، مما يعطي الصورة الواضحة التي تبين أن آثيًر

، ولم تتطرق إلى الجوانب األخرى تناولت موضوع الكفايات رآزت على هذا الجانب

الخاصة بالمشرفين التربويين ومديري العموم ومديري التربية والتعليم واألساتذة 

  .امعيينالج

 الجانب المعرفي :أن معظم هذه التعريفات ترآز على جانبين مهمين في الكفاية هما -٢

 . ا هذه الدراسةم ترآز عليهنين اللذيوالجانب األدائي وهما نفس الجانب

القدرة المعرفية واألدائية : ويمكن استخالص تعريف الكفاية الخاص بهذه الدراسة بأنها

 المملكة العربية السعودية في مجال عمليات التخطيط، لمديري التربية والتعليم في

  :ويشمل هذا التعريف. وإعداد الخطط التربوية

المجال المعرفي الذي يعتبر أساًسا ألي عمل ويرآز على ضرورة فهم  - ١

وإدراك مدير التربية والتعليم للجوانب الخاصة بالعملية التخطيطية في 

اهن، ومرحلة إعداد وتنفيذ مراحلها الثالث تشخيص وتحليل الوضع الر

وآذلك يرآز على الجانب األدائي . الخطة، ومرحلة المتابعة والتقويم

المتعلق بقدرة مدير التربية والتعليم على التعامل مع مختلف اإلجراءات 

  .لهذه المراحل

 :أن هذا التعريف يرآز على النشاطين األساسين في التخطيط -٢

خطيط المختلفة المتعلقة بوضع النشاط العقلي المتمثل بعمليات الت  - أ

 الرؤية، وتحديد وصياغة األهداف، وتحديد االستراتيجيات

النشاط األدائي الخاص بإجراءات وضع الخطة، وتنفيذها، ومتابعتها  - ب

  .وتقويمها
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  مناح لتحديد الكفايات

أن هناك أربعة مناح يؤخذ بها لغرض تحديد ) م ١٩٩٠الخوالدة (الخوالدة  يذآر

  :الكفايات

منحى أسلوب تحليل النظم، واستخدام تقنياته في تحليل نظام العملية التعليمية الستخالص . أ

في أن ) ١٣٠م ص١٩٩٦أحمد، (أحمد   ويمكن تعريف تحليل النظم حسبما ذآر.الكفايات الالزمة

يعرف تحليل النظم بأنه سلسلة متصلة من تحديد األهداف، ثم تصميم للنظم البديلة " ألين أنتهوفن"

حقيقها، ثم تقييم لهذه البدائل في ضوء فعاليتها، وآلفتها، ثم إعادة النظر في األهداف ثم ابتكار لت

ولهذا فهو منهج في التحليل يستهدف التمكين للوصول . بدائل جديدة، وإيجاد أهداف جديدة وهكذا

بعد ويهدف أسلوب تحليل النظم بشكل أساس . إلى قرارات أو اختيارات أفضل بشأن المستقبل

تحليل النظام إلى المعرفة الجيدة بطبيعة هذا النظام، واستخدام هذه المعرفة في تطوير النظام أو 

  .حل مشكالته

عل ا والناجحين في عملية التدريس الف،منحى مالحظة سلوك مجموعة من المعلمين النابهين. ب

  .الشتقاق الكفايات الالزمة إلعداد المعلمين

التي من شأنها أن تكشف عن المتغيرات أو العوامل التي تؤثر في منحى البحوث التربوية . ج

  إن .عملية التعليم بصورة إيجابية الشتقاق الكفايات التعليمية المطلوبة إلعداد المعلم الناجح

 منهجية البحث اإلجرائي آانت ضاربة في عمق التاريخ في تاريخ الفكر الفلسفي، آما يذآر

علم "إذ آان أرسطو قد دعا إليها في آتاباته حول ) ١٢٤هـ ص ١٤٢٣مدبولي، (مدبولي 

 Reflection through Practicalوأسماها بالتأمل من خالل التداول الفعلي لألفكار " األخالق

Deliberation   .أن البحث التربوي يعد ضرورة ) ٢٦ ص ١٩٩٤مرسي،( مرسي  آما يؤآد

الجانبين النوعي، والكمي، للجوانب التعليمية في التوصل إلى أفضل السبل التي تمكننا من تطوير 

  .على أساس موضوعي سليم، وتوجيه العمل على أساس من التعقل واالستبصار

  -:في اآلتي) ٣٢ ص ١٩٩٤مرسي، (مرسي  إن هناك ثالثة أنواع أساسية من البحوث يذآرها

هرة ما على أساس  البحث التحليلي الذي يهدف إلى الوصول إلى تحديد العالقات التي تحكم ظا-

وهو يستخدم في ذلك الطريقة االستقرائية، والرياضية، والتاريخية، والفلسفية، . استقرائي

وعالقة هذا النوع من البحث بالمجال التطبيقي أو الممارسة العملية تتمثل في توضيحه . واللغوية

 بعض معايير تقويم لالفتراضات، والنتائج المتوقعة، للتغييرات أو التجديدات المقترحة، ووضع

  لهذه التغييرات أو التجديدات

وهو يستخدم .  البحث الوصفي الذي يهدف إلى وصف الظاهرة، أو األوضاع القائمة بالفعل-

. طرًقا متعددة منها المسح، ودراسة الحالة، واالستبيانات، والمقابالت، والمالحظة المباشرة
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 تتمثل في أن رصده للواقع يساعد مستقبًال على وعالقة هذا النوع من البحوث بالممارسة العملية

  .وهذا هو النوع الذي انتهجته هذه الدراسة. تغيير الظروف التي تحكم هذا الواقع

وهو يستخدم .  البحث التجريبي الذي يهدف إلى البحث في العالقات السببية التي تحكم الظاهرة-

وبهذا .  تجريبية واألخرى ضابطةطريقة الضبط التجريبي من خالل وجود مجموعتين إحداهما

  . يمكن توضيح أثر العوامل المتغيرة في المجموعتين

 آراء ووجهات نظر التربويين المشتغلين في إعداد وتأهيل المعلمين لتحديد معرفةمنحى . د

  .الكفايات التعليمية

منحى تحليل المهارات وذلك عن طريق الترآيز ) ٥٤هـ ص١٩٨٣مرعي ( يضيف مرعي -هـ

  . أنواع النشاط التي توجه نحو تحقيق الوظائف وتنظم الخبرات العلميةعلى

  حـركـة الكفايات

م ص ١٩٨٣مرعي (إن هناك عدة عوامل أدت إلى نشوء حرآة الكفايات حيث يذآر مرعي 

  :هذه العوامل فيما يلي) ٤٠-٢٨ص 

 المعرفي بشكل آامل بدًال من االعتماد على الجانب النظري(اعتماد الكفاية بدًال من المعرفة . أ

  ).يتم االعتماد على األداء

ومدى تحقيق ) accountabilityالمحاسبية (  وذلك بعد تأصيل مبدأ -حرآة المسؤولية . ب

  .األهداف وفق اختيار يعتمد على خصائص المسؤول

حرآة منح الشهادات القائمة على الكفايات، وهي الترخيص بالعمل والذي يعتمد إعطاءها . ج

  .توى األداء الحقيقيعلى مس

تطور التكنولوجيا التربوية وال يقصد بذلك اآلالت واألدوات فحسب وإنما تطبيق العلم على . د

  .األهدافبالعمل وإتباع التعليم المبرمج 

حرآة تحديد األهداف على شكل نتاجات تعليمية سلوآية حيث إنها حجر الزاوية في التربية . هـ

  .الرتباطها بتحقيق األهداف أآثر من غيرهاالقائمة على الكفايات وذلك 

تزويد المهارات الخاصة ب يعتمد بشكل أساس على االهتمام باألداء وهالتعلم اإلتقاني وذلك ألن. و

  .به

 والتربية العملية المتصلة بعلم ، وذلك الرتباطها بالتغير المتسارع للعالم،حرآة التجريب. ز

  .والواقعية ، واالجتماعي، والسلوك النفسي،النفس

اختالف مفهوم التعليم وذلك ألنه ال توجد مبادئ مثلى موحدة في التعليم مما يرآز على القياس . ح

  .ىمن خالل األدوار التي ُتؤد

 وذلك لتزويد العاملين بالخبرات ولتكامل وجهات ،حرآة التربية القائمة على العمل الميداني. ط

  .النظر من خالل مشاهدة ومالحظة العمل



 

  
 

٧٢

حرآة تفريد التعليم وذلك لحل مشكلة المنهج التقليدي الذي يعلم آل شئ عن شيء ما، وشيئا . ظ

  .ما عن آل شيء

السلوآية حيث ارتباطها بالمدرسة السلوآية التي تعتمد على تشكيل السلوك وتعديله آأهم . ك

  نمطين

.  أسلوب تحليل النظم التي تعتمد عليها الكفايات هويمناحالمصادر أو الالنظم وذلك ألن أحد . ل

 ويحسن األساليب  متكامًالا ويكون إطارًا فلسفًي،وذلك يساعد على حل آثير من المشكالت

  .والتقويم 

ن الكفايات تجسد أل ، من أبرز االتجاهات الحديثة التجديديةوهوالتدريب الموجه نحو العمل . م

  .االتجاه في التدريب

حيث أن االتجاه نحو التحسين نتيجة . لهما نفس السماتتطور أساليب التقويم نحو العمل ألن . ن

  .العمل لدى العامل، فقد تحسنت أساليب التقويم وارتبطت بحرآة الكفايات

  .أهم الصعوبات التي تواجه احلركة املعتمدة على الكفايات

  :إن هناك عدة صعوبات تواجهها الحرآة المعتمدة على الكفايات يمكن ذآر أهمها فيما يلي

  .الختالف حول مفهوم الكفاياتا. أ

 أدى إلى ، والقدرة، آالمهارة، وغيرها من المفاهيم، وضيق الفرق بينها،إن تعدد تعريفات الكفاية

آما أدى ذلك .  والحد من تبنيها وتطبيقها في المجال التربوي،حدوث إشكاالت  في فهم مفهومها

 التربوي أو حتى دراستها، حيث إلى عزوف بعض المسؤولين عن دعمها وتطبيقها على الميدان

يترآز هذا العزوف لدى أولئك الذين ليس لديهم فهم واضح بأهمية الكفايات، آما إن بعض 

الدراسات التي قدمت مجموعة من الكفايات ينقصها الدقة حيث قدمت آفايات ذات صبغة عمومية 

  .يصعب قياسها مما زاد نفور المسؤول عن األخذ بها

  . على األداء الذي يمكن قياسهترآيز الكفايات. ٢

حيث إن منبع الكفايات يعتمد على قياس السلوك الظاهري القابل للقياس وذلك تبعًا 

 فإن ذلك ال ، وقياس المنتج،للمدرسة السلوآية، آما إن فكرته تعتمد بشكل آبير على فكرة المصنع

عدة تعتمد على السلوك يمكن تطبيقه بشكل آامل على المجال التربوي الذي تشترك فيه عوامل 

 واالتجاهات، وهذه الجوانب ، واألخالق،الظاهري باإلضافة إلى جوانب أخرى تعتمد على القيم

ال يمكن قياسها بالطريقة التي تستخدم لقياس المنتج في المصنع، وهذا سبب نوعًا من الصعوبة 

  .في تحديد الكفايات الدقيقة لكل مجال في التربية

  .وح في المهام واألدوارعدم الدقة والوض. ٣

إن آثيرًا من األعمال والمهام التي تؤدى في آثير من الوظائف ال تتبع إطارًا واضحًا ومعينًا يحدد 

  .مهام آل عامل أو قيادة، وهذا يلعب دورًا آبيرًا في تعطيل تحديد الكفايات وتطبيقها



 

  
 

٧٣

  .عالقة الكفايات بتفريد التعليم. ٤

لتعليم قوية جدًا حيث يرآز على الحاجات الفردية لكل فرد وهذا يحتاج إن عالقة الكفايات بتفريد ا

  -:إلى

 أو التقييم للكفايات ، إنفاق ومجهود آبيرين من قبل المسؤول سواًء في التدريب-  

  .المطلوبة 

  . وقت طويل حيث يتطلب تحديد الكفايات الالزمة وقتًا طويال-

 للحصول ؛ى رغبة العامل للتطوير الذاتي رغبة للتطوير الذاتي حيث إن ذلك يعتمد عل-

على الكفايات الالزمة وهذه الرغبة ال تتوفر بشكل آبير في آثير من العاملين وتحتاج 

  .إلى دفع وتشجيع

إن المجاالت التي تحتاج إلى تحديد آفايات تحتاج إلى قوائم طويلة لكي تغطي جميع جوانب . ٥

صعوبة تكامل هذه العناصر وإمكانية قياسها بشكل هذا المجال الذي تتعامل معه مما يزيد من 

  ).Louden & Wildy, 1999 ووايلدي لودن.( دقيق ومتكامل

  خصائص الكفايات

  . إن الكفاية محطة نهائية لمرحلة معينة-أ

  : أو تقتضي اآتساب تعلم في المجاالت التالية، ومدمجة، أنها شاملة-ب

  .الحرآي/المعرفي، الوجداني، الحسي

  )  Davis & Elison 1997 p. 46دايفز وإليسون.( تتأثر بميل الفرد الطبيعي أو دوافعه أنها-ج

  .الفرق بني الكفاية والكفاءة

تعني مقدرة النظام على المواءمة بين المدخالت والمخرجات ) efficiency(إن الكفاءة 

تعني ) competency(والحصول على أفضل النتائج الممكنة بأقل التكاليف في حين أن الكفاية 

  )٧هـ ص ١٤١٩العابد، . (آفاية الشيء آونه قادرًا على الوفاء باآللتزامات

بشكل واسع في بريطانيا في حين أن مفهوم ) Competence(يستخدم مفهوم الكفاءة 

 ا وثيًقافالكفاءة ترتبط ارتباًط. يستخدم بشكل آبير في الفكر األمريكي) Competency(الكفاية

  نى المعايير المتعلقة بالمخرجات حسب أد

دايفز واليسون .(وأما الكفاية فترتبط بالمدخالت التي يقدمها الفرد للعمل أو األداء األفضل

Daivis & Elison 1997 p 39.(  

 وهو الحد ،أن الكفاية تعني االستغناء) ١٣ ص هـ١٤٢٤العريني (العريني  آما يذآر

% ٧٠ ، آقولك يكفي للطالب أن يأتي باالختبار األدنى من األداء أو الحد الذي نريده من األداء

ويتفق ذلك . من الدرجة لتكون آافية للنجاح أما الكفاءة في التعليم تقتضي الحد األعلى من األداء



 

  
 

٧٤

في أن الكفاية هي الحد األدنى الذي ينبغي توفيره في ) ٢١هـ ص ١٤١٥أبانمي (مع ما ذآره 

  شيء آشرط لقبوله 

  )٥٥م ص١٩٨٥أبو السميد : (بعناصر أساسية في العملية التعليميةإن مفهوم الكفاية يرتبط 

  .ارتباطها بإدوار ومهام الفرد. أ

  .لفردل  الظاهرارتباطها باألداء. ب

  .لالزمة لعمل الفرداارتباطها بالمعلومات والمهارات واالتجاهات . ج

  .اي يسعى الفرد إلى تحقيقهتارتباطها بالنتائج ال. د

  ) .السيد (

  التخطيط التربوي: ثالثًا
  

إن من أهم متطلبات العصر الحديث تتمثل في التعليم الجيد الذي يجب أن يتسم بالنجاح 

وفي . ، ويوفر األعمال ويزيد من اإلنتاج وتحقق أهداف التنمية الشاملةاوالنفع للفرد والمجتمع مًع

بل إنه أصبح من . لناميةسبيل تحقيق ذلك فقد زاد االهتمام بالتعليم في جميع الدول المتقدمة وا

 والمحافظة على ، والسيطرة، لتحقيق القوة؛فقد اعتبرته الدول المتقدمة وسيلتها. أولى أولوياتها

 والعسكرية، باإلضافة إلى النمو ، والسياسية، واستقرار أوضاعها االقتصادية،مكانتها

التخلف والتقدم، وهو الوسيلة  لسد فجوتها بين ؛آما إن الدول النامية اعتبرته وسيلتها. االجتماعي

والخطاب السياسي في الوقت الحالي يكاد ال يخلو من ذآر . لالستثمار ورفع مستوى المعيشة لها

ومن .  للدراسة والتطويرا ومهًماولهذا فقد أضحى هذا المجال خصًب. التعليم وأهميته ومدى تأثيره

حيث . لتربوي هو التخطيط التربويأهم المجاالت التي أصبحت محط أنظار الكثير في المجال ا

 ولم يستخدم بصورة شائعة في آتابات رجال االقتصاد أو ا نسبًيا جديًدايعد التخطيط مفهوًم

االجتماع أو اإلدارة أو التربية إال منذ سنوات قليلة من النصف الثاني من القرن العشرين إال في 

م ٢٠٠٠فهمي،.( للتنمية االقتصاديةا عاًماالدول االشتراآية التي سبقت في اتخاذ التخطيط أسلوًب

  )١٧ص

بل إن آلمة التخطيط . ويعتبر التخطيط االختيار األمثل لتحقيق أية تنمية في أي مجال

مكتب .(ا وآثرة التفاسير بشكل آبير جًد، ونالتا من الذيوع واالنتشار،التصقت بكلمة التنمية

ية والتطويرية التي شملت هذا المجال ونتيجة لكثير من الدراسات البحث) هـ١٤١٢التربية، 

 وتعريفات لتحديد ماهيته، ويمكن إيراد تعريفًا يتميز بشيء من ،وأهميته، فقد أصبح له عدة أنواع

مجموعة " التخطيط التربوي بأنه ) ١٣١م ص٢٠٠٢الجندي،(الجندي  ويعرف. الشمولية

لوقت معين محدود، وهذه األنشطة األنشطة المرتبطة التي تحدد غايات محدودة للتنمية التعليمية 

تأخذ مكانها خالل عملية التخطيط للتنمية الشاملة خالل إطار من اإلمكانات المحددة، بواسطة 



 

  
 

٧٥

الموارد المالية، واالقتصادية، والبشرية، وخالل مجموعة من المعوقات، ويجب أن تؤخذ 

 وأخرى آيفية والتي يجب أن باالعتبار أن التخطيط التعليمي واألهداف التعليمية لها صفة آمية

  ." تكون قابلة للتحقيق وفقًا للموارد المالية والبشرية الالزمة إلتمام عملية التنفيذ

إن وظيفة التخطيط تسبق آل األنشطة والوظائف األخرى، حيث يعتمد في تأسيسه على 

  :جانب آبير من التفكير؛ لتتم اإلجابة عن تساؤالت من قبيل

  حقيقها؟ما األهداف المراد ت -

 هل هذا النشاط يساعد على تحقيق األهداف المرجوة؟ -

 ما هو المطلوب لتنفيذه بالضبط؟ -

 آيف يتم ذلك؟ -

 من المسؤول عن ذلك؟ -

 من يساعده في التنفيذ؟ -

 ما هي معايير األداء أو مؤشرات اإلنجاز فيه؟ -

 آيف يمكن التحقق من آفاءة التنفيذ؟ -

ل آل هذه األسئلة وأن تكون لها األسبقية قبل ولهذا فإن من المهم أن تدور في ذهن المسؤو

واإلجابة عن هذه األسئلة تعني قطع شوط آبير في مجال التخطيط . تنفيذ العمل أو النشاط

  -:الجيد الذي يتميز بعدة مزايا منها

  .يساعد على تحديد أولويات العمل -١

تغيير إيجابيًا أم يساعد العمل أو النشاط على التكيف مع أي تغيير طارئ سواًء آان هذا ال -٢

 .سلبًيا

 .يشجع على االبتكار واإلبداع؛ وذلك عن طريق توسيع المشارآة -٣

يشجع على استخدام المنطق العلمي في التفكير والتصرف حيث يعتمد على جمع  -٤

 .المعلومات، وتحليلها، وتصنيفها، واستخدام مختلف األساليب في اتخاذ القرارات

 .ن طريق إشراآهم في عملية التخطيطيرفع حماس العاملين، ودافعيتهم ع -٥

 .المفتاح إلى التطور، والنجاح عن طريق توجيه الموارد واإلمكانات بطريقة سليمة -٦

 يقدم أساًسا لتنظيم العمل عن طريق تحديد ما يجب عمله للوصول إلى األهداف،  -٧

 .وتحقيقها

 .يساعد على تفويض السلطة -٨

 .ق توفير تبادل المعلوماتيعد أساًسا للمعلومات واالتصال، وذلك عن طري -٩

  )٣٠ا - ٢٨ماهر،  ص ص (يعد أساًسا للرقابة  -١٠

  



 

  
 

٧٦

  األسباب التي ال جتعلنا خنطط

الجهل بالتخطيط وعدم معرفة أهميته في الحياة فتجد بعض القرارات مبنية على إحساس  -١

أن حياة اإلنسان مبنية على ) ماسلو( فطري بتلبية حاجات إنسانية معينة يقول األمريكي 

  وهي في األهمية والترتيب آالتالي،ستجابة لمجموعة من الحاجاتاال

 ... نوم – جنس –طعام . الحاجات الفسيولوجية  -أ 

 .الحاجة إلى األمن  -ب 

 . واالنتماء،الحاجة إلى الحب  -ج 

 . والتقدير،الحاجة إلى االحترام  -د 

 .الحاجة إلى التعبير الكامل عن الذات  -ه 

  ي أعلى الهرموال شك أن التخطيط جزء من الحاجات المقدمة ف

لمن يعمل في عدم توفر المهارات الالزمة ، وبشكل آخر عدم معرفة آيفية التخطيط -٢

 .مجال التخطيط بالشكل الكافي

 وقيود تضعها ، وأنه عديم الفائدة،عدم القناعة بالتخطيط والشعور بأنه مضيعة للوقت -٣

لون التخطيط ومشكلة هؤالء عدم نظرتهم المتوازنة للتخطيط، فهم إما يدخ. على نفسك

عندما تضع فالحماس المفرط يؤدي بك إلى اإلحباط، ف. بحماس مفرط أو بفتور مميت

 تجد نفسك غير قادر على تحقيقها، أما ،األهداف الكثيرة وتريد إنجازها في وقت قصير

 . تحقيقهايتابعال  كنهأهداف جيدة ول صاحبه يضع فالفتور

ل والقناعة بالوضع الحالي أو الحالة عدم توفر الطموح وعدم التطلع الحثيث لألفض -٤

فهو دأب الشخصية . الراهنة، ومن يتهيب صعود الجبال   يعش أبد الدهر بين الحفر

 .الطموحة الفاعلة التي ال تقبل إال باألفضل

 ،الشعور بالضياع فهناك الماليين من البشر يعيشون في هذه الحياة بال أهداف واضحة -٥

 ويقعون ،رفاتهم، فتجدهم يدورون في حلقات مفرغةوليس لهم اتجاه يضبط إيقاع تص

 . وغبش الرؤية،ضحايا لألهواء والمصالح اآلنية

 وعدم ، وجعلها آل شيء في الحياة، والغرق في تفاصيلها،االستسالم لألمور العاجلة -٦

 ،التفريق بين المهم واألهم، وعندما نبني حياتنا على العمل من أجل المهم واألهم

 والجهد المصروف لألمور العاجلة والطارئة ،هيونحقق ما نصبوا إلنستطيع أن نخطط 

 فال تكن حياتنا آلها استجابة ، وتحت أولوياتهم،جعلك دائمًا تحت مبادرة اآلخريني

 .للطوارئ ونسيان المهم واألهم

 والرآون إلى المعلوم، فعملية التخطيط تحتاج إلى التخيل ،الخوف من المجهول -٧

 وما يجب أن يكون، والحقيقة أن التخطيط ال ،لمستقبل وصورته واستشراف ا،والتصور
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يخلو من عنصر المخاطرة، ولكن ليس هناك بديًال عنه ذلك أن النجاح مرتبط بالخطوة 

التالية إلى األمام، وإذا لم تأخذ هذه الخطوة بما فيها من غموض أحيانًا فإنك ال تستطيع 

  ) sa.edu.gotevot.altijari.wwwالزهراني، .( أن تتقدم في المسير

  تطور عملية التخطيط

 إن من إحدى العمليات التي اعتمد عليها التخطيط التربوي في السابق عملية تدعى 

وفي هذه العملية يتم التعامل مع التربية ) Technical Planning( الفنيةةالعملية التخطيطي

رين التقني أو الفني فاألهداف الهامة ترسم حسب االتجاهات السياسية التي تحدد من خارج آالتم

 أو ،النظام التعليمي ودور المخططين التربويين هو إتباع هذه األهداف عند صياغة االستراتجيات

 ،ا بدًء من جمع المعلوماتوتسير العملية التخطيطية بطريقة بسيطة جًد.  التي تحققهاجالبرام

 إلى تحليل واقعي مسبق دوتحديد األهداف التي عادة ما يكون متفق عليها سابقًا ومعروفة وال تستن

 الجوانبوعند إعداد الخطة فإن آل . على أساسه تتم تحديدها وفي ضوءها تعد الخطط التنفيذية

بيانات  وإنما يحكم ذلك مدى ما توفر من ، بالشكل المطلوبالمهمة والالزمة ال يتم النظر إليها

العملية التخطيطية هذه مع البيئة والظروف المحيطة آما لو آانت ثابتة ال تتعامل  و.خاصة بها

تتغير خالل تنفيذ الخطة، وهذا سبب عدة صعوبات ومشاآل آونها تبعد الخطة عن الواقعية، 

إلى نوع من التخطيط يدعى تلك التي وصلت  محاوالت تطويرية من بينها وبالتالي ظهرت عدة

وهذا النوع من ). Tecnico-rational Planning ()المنطقي (التخطيط الفني العقالني

حيث يتبع عدة خطوات بشكل عام، ا في العملية التعليمية العمليات التخطيطية هو األآثر شيوًع

يوضح عناصر هذه العملية التخطيطية ) ١(والشكل التالي. أآثر تعقيدا من األسلوب السابق

):IIEP,1999 (  

  )١(شكل 

  

  

     

          

                                                                                                                           

                                                           

  

  

  

  

 تقويم الخطة التشخيص

  اتصياغة السياس

 تطبيق الخطة وإعداد الميزانية

اإلسقاطات في االلتحاق ومتطلبات
 المعلمين والتسهيالت

 تحديد البرامج والمشاريع

إعداد الخطة النهائية
كاليف الخطةت

 جمع المعلومات ومعالجتها
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وقد يناسب . خطيط، يجد أنه يتميز بنوع من المنطق والشموليةوالناظر لهذا النوع من الت

بعض األنظمة التعليمية وخاصة تلك التي تعتمد على المرآزية في إدارة شؤونها، وآذلك تلك 

 اويتناسب هذا النموذج أيًض. األنظمة التي تعاني من نقص الكوادر المؤهلة في مجال التخطيط

ولهذا فنجد أن هذا النوع واسع االنتشار لدى . رد المحدودةتلك األنظمة ذات اإلمكانات والموا

 نجد أن هناك عوامل عدة تزيد من  العملية التعليميةوبالنظر إلى واقع.  من األنظمة التعليميةاآثيًر

ويمكن إيجاز هذه العوامل .  والشمولية، والمرونة،الحاجة إلى وجود بديل أفضل يتميز بالحرآة

  -:فيما يلي

  : طلب تغير ال-١

 ،المجاالت االقتصاديةوخاصة في ا في الماضي آان مستوى التغير في المجتمع قليل جًد

 واالجتماعية لذا آانت عملية التغير بطيئة وآان الطلب على التعليم والحاجة إليه يسير ،والمالية

ونتج عن  يحتاج النظر إليه ا هاجًسلوالتغير الذي يحصل له ال يمث.  ماابمستوى معين وثابت نوًع

 أما الوقت الحالي فإن ا،ذلك إن عملية التخطيط للتعليم يمكن تطبيقها بشكل سهل وأآثر أماًن

ويمكن مالحظة ذلك في النقاط . الوضع التعليمي قد تغير مع تغير األوضاع االجتماعية آذلك

  -:المهمة التالية

د المعرفة بشكل  لم يعد دور التربية آما في السابق آعمل روتيني يعتمد على تزوي-١

ويتناسب هذا األسلوب مع الدول التي تعتمد المرآزية في . منفصل عما يحدث في البيئة الخارجية

 على تزويد المعرفة، وإنما أصبح من ا لم يعد مقتصًر التربية هذاأما اآلن، فإن دور. عملها

جية مما يستوجب في آثير من المجاالت والقطاعات وأن ترتبط بالبيئة الخارالضروري أن تدخل 

  .مشارآة هذه القطاعات في العملية التربوية وأيضًا تكاملها مع بعضها بعًضا

وهذه الرغبات لها .  تنوع الحاجات الفردية التي يمكن للتربية أن تلعب دورًا في تلبيتها-٢

 مثل المساهمة في توجيه المجتمع في آثير من الجوانب االجتماعيةمختلف األشكال آاالجتماعية 

 آالحاجة لسد احتياجات سوق العمل، وتأهيل الخريجين واالقتصاديةسواًء سلًبا أم إيجاًبا، 

  آترسيخ بعض الجوانب الثقافية، وتبصير الطالب بالثقافات األخرى، والثقافيةلمجاالت معينة،

  . آترسيخ مبدأ الحوار وقبول اآلخروالمذهبية

رآز على الهوية ي آان ذييدي ال هناك نوع من الصراع بين دور المدرسة التقل-٣

الوطنية وبين التوجهات العالمية، حيث إن المجتمع لم يعد بمقدوره أن يبقى منعزًال عن البيئات 

  .المختلفة والمجتمعات األخرى وذلك؛ لتطور وسائل االتصال واالنفتاح على اآلخرين
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 ولكن بالعلوم،تزويد األطفال فإن دور التربية لم يعد محصورا على خالصة القول، و

، في مختلف  والسياسية، واالقتصادية،على مختلف الجوانب االجتماعيةأصبح يرآز أيضًا 

  .المجاالت

   تغير مصادر التربية -٢

إن طبيعة تزويد التربية قد تغير خالل السنوات الماضية فلم يعد هناك جهة واحدة 

  :ويمكن مالحظة ذلك من خالل .تتحكم بتزويد التربية 

 ةآان آل نقص ينتج بقصور من الدولحيث  ، آالسابق في التربية دور الدولةيعد لم  -أ

الجهة (أما الوقت الحاضر فلم تعد الدولة .  ألنها المزود الوحيد للتربية؛يمكن معرفته بشكل سهل

هي المزود الوحيد للتربية، ولم يعد بمقدورها تزويد جميع أنواع التربية وقد تعددت ) الرسمية

  .التي تزود التربية في مختلف المجاالتالجهات 

ا على الجهة مزودة التربية ،بل إن هناك عدة  إن القرار التربوي لم يعد مقتصًر-ب

رأيها، والحصول على  ويجب أخذ ،تنفيذ هذا القراروجهات لها تأثير قوي في اتخاذ 

  . بشكل فاعلمشارآتها

  . تزايد مشارآة القطاع الخاص في تزويد التربية-ج

 والتغيرات االقتصادية تؤآد ضرورة وجود طريقة فاعلة ، آثرة األزمات-د

  .للتخطيط للوصول إلى قطاع تربوي منتج

 توسع المعرفة التي قدمت عدة بدائل في التربية مثل االنترنت الحاسب اآللي -هـ

  .الخ...وسائل اإلعالم

   التغيرات الجذرية في بنية التخطيط -٣

ط على األساسيات التي آانت في الماضي تساعده في لعب لم يعد التخطيط يعتمد فق

 بغض النظر عن العوامل المؤثرة في الخطة والبيئات  والتحكم، والتوجيه،دور التنفيذ

  ).Caillods, 1989 p p 314-317آايو .( وتأثيرها في تنفيذ الخطة والتحكم في مسيرتها

 نظرًا لتغير البيئات والظروف ويتضح ذلك في أنواع التخطيط التي تظهر من وقت آلخر

  .المحيطة بالمنظمة التي تعتمد المنهجية التخطيطية في أعمالها

   اإلغفال -٤

 من الخطط يتم إعدادها في السابق بغض النظر عن التغيرات التي يمكن اإن آثيًر

ا في فشل آثير من هذه الخطط آما سبب هذا ا آبيًرأن تحدث خالل تنفيذها وهذا لعب دوًر

 مع اولهذا فمن الواجب على المخططين أن يتكيفو. تنفيذ الخططعند  آثيرًا من القيود غفالاإل

 أو بدائل واستراتيجيات يمكن االستعانة بها عند ، بديلًةاهذه التغيرات وان يعدوا خطًط
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 األنظمة ب والتي غالبا ال تناس، آما يحتاجون إلى نوع من المرونة والسرعة،الحاجة

 وهذه الميزة.  على سبيل المثالاإلدارة التربويةمجال في آما يحدث  ،لكبيرةالبيروقراطية ا

  .آثير من أنواع التخطيط التقليدية والقديمةفي  ال توجد

   الحاجة إلى المشاركة-٥

. تزويد التربية في الوقت الحاليعن لة ؤوإن األنظمة التربوية لم تعد الوحيدة المس

 ا وسرعتها أصبح المجتمع أآثر وعًي، واالجتماعية، والسياسية،التغيرات االقتصاديةف

 وأصبحت المنظمات والجهات األخرى التي تتأثر بالتربية تطالب ، بمجال التربيةاواهتماًم

 أصبح من الضروري  مثًالسوق العملو ،بالمشارآة في تزويد التربية والتأثير على خططها

 على مخرجات التعليم في تلبية انه يعتمد أساًسإ حيث ،مشارآته في الخطط التربوية

؛ نتيجة لزيادة الوعي لديهم وحرصهم  وآذلك الوالِدين يحتاجون إلى المشارآة،احتياجاته

 لتحقيق األفضل، ولهذا فإن المشارآة لكل من يؤثر على العملية على متابعة أبناءهم؛

ح الخطط وهذا بدوره يساعد على نجا التعليمية بشكل مباشر أو غير مباشر مهمة جدا،

  .وإنجازها بأقل جهد ومال وبأفضل نتائج

ذه الحاجات         ظهرت  لكل ما سبق      ويضمن وجود     ،الحاجة لوجود نوع من التخطيط يسد ه

ل المجتمع         ل المسؤول   ،مخرج تعليمي يرقى إلى المستوى المأمول من قب إ  .  ومن قب ذا ف من  ن وله

ي     ك التخط ق ذل ن أن يحق ذي يمك ة وال يط الحالي واع التخط ضل أن تراتيجأف ز  ط االس ث يتمي ي حي

ن         وع م ذا الن ة ه ى منهجي د عل ث يعتم ل الباح ذي جع سبب ال و ال ذا ه شمولية، وه ة وال بالمرون

ة    ة العربي ي المملك يم ف ة والتعل ديري التربي ة لم ة الالزم ات التخطيطي ده للكفاي ي تحدي يط ف التخط

  .السعودية

  تاريخ التخطيط االسرتاتيجي

ورغم هذه المدة الطويلة فإن النمو األساسي . لخمسينياتولد التخطيط االستراتيجي في ا

لهذا النوع من التخطيط آان في الفترة بين الستينيات والسبعينيات حيث بدأت الشرآات الكبرى 

واألجهزة الحكومية الضخمة تصارع المشكالت التي تنشأ عن طريق إدارة مختلف األقسام 

االستراتيجي قدم طريقة دقيقة تخرج عن األفق باإلضافة إلى ذلك، فإن التخطيط . والوحدات

وخالل فترة نمو هذا النوع . الزمني المتعلق بااللتزام بفترة التخطيط لميزانية السنة المالية الواحدة

من التخطيط، آان الترآيز في هذا النوع ينصب على توجيه االنتباه لتنفيذ االستراتيجية باإلضافة 

  .إلى صياغتها

نينات وبداية التسعينيات بدأ الترآيز على التخطيط االستراتيجي بشكل وفي أواخر الثما

فقد ظهرت العديد من الدراسات والبحوث التي تبين مدى نجاح أو فشل هذا النوع من . أآثر عمقًا
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 في تقدم المنظمة من خالل اقتران القيادة القوية ا آبيًراإن للتخطيط االستراتيجي دوًر. التخطيط

ه قوة معتبرة في تعزيز القيمة الحقيقية  ل آما إن،لتطوير المستمر في المنظمةالملتزمة مع ا

 ، واالستجابة القوية للمنظمة، وتحسين اتخاذ القرار،للمنظمة من خالل التفكير االستراتيجي

 واألقسام في المنظمة ، وتعزيز طريقة عمل الفريق الواحد في مختلف القطاعات،واألداء األفضل

  )  ١٨٣ صHind, 1999 هند،( 

  .مفهوم التخطيط االسرتاتيجي 

 االهتمام بها في ىوتنامالمفاهيم التي شاع تداولها  يعد مفهوم التخطيط االستراتيجي من       

في ظل أوضاع تنافسية  العمل المتطورة ،والسيما الحديثة منها، والتي فرضت نفسها منظومات

 التي تساير وتواآب ماوألقوى واألصلح، منظومات ا للالنهاية  البقاء فيأنشديدة ، ومن المؤآد 

 وتغير في األنماط ،المنتجات  و تنوع، وأساليب تتطور بتطور الزمان،يستجد من مفاهيم

  ولكن األسلوبا،االستراتيجي ليس من األمور التي طرأت حديًث التخطيط. االستهالآية والخدمية 

مستلزمات العمل الذي  يتماشى مع ما تتطلبهلير  هو الذي تغ التخطيط االستراتيجيوتطوير مفهوم

 إلى أن التطلعات المستقبلية وطبيعتها اختلفت عما آانت يستند إلى أسس متينة وواضحة، إضافة

النظر عما يحدث من تغيرات  عليه في المفهوم التقليدي الذي يضع الخطة ويلتزم بها بغض

للتخطيط  غير أن المفهوم الواسع والشامل. يةوفق المعطيات اآلن محيطة أو أن يكون تسيير العمل

في واقعنا المعاصر ،وأصبح من   والمنشآت،االستراتيجي فرض نفسه على منظومات العمل

 Dynamic لتلك المنشأة ومنظومات العمل آونه مفهومًا ديناميكيًا المستلزمات التي تنير الطريق

عامل المنافسة آالمثال ال الحصر   على سبيل بعضهاذآريمكن تتحتم فرضيته ألسباب آثيرة 

 إضافة إلى أن الظروف المحيطة أصبحت متسارعة في التغيير مما وعامل زيادة الربحية ،

االستراتيجي من أهم المفاهيم اإلدارية  يعتبر مفهوم التخطيطو .مواآبتهافي سبيل يتطلب رصدها 

عن سؤالين  مفهوم يسعى لإلجابة في السنوات األخيرة، فهذا الاوانتشاًر االتي القت استحساًن

، المطوع  (يراد لها أن تصبح في المستقبل؟  وآيف- ما هو وضع المنشأة الحالي؟ -: أساسيين

com.world-alnoor.www (   

 التخطيط االستراتيجي يعد أآبر من مجرد محاولة توقعات المستقبل حيث يتعدى ذلكو

  وغاياٍتاإلى االقتناع بأن صورة المستقبل يمكن التأثير عليها وتغييرها، وذلك بوضع أهداًف

  )٥٠هـ ص ١٤٢٢السعيد وآخرون، ( واضحة والعمل على تحقيقها في إطار فترة زمنية محددة 

، )strtegos(في أصولها إلى اللغة اإلغريقية ) strategy(ترجع آلمة استراتيجي 

 فيعني القيام بعملية strtegos أما الفعل من آلمة ). جيش، قيادةجنرال،(حيث تعني 

وآما هو واضح فإن الكلمة هذه تترآز في المجال ) ١٣هـ ص ١٤١٦الزهراني،.(التخطيط
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الحربي، إال أنه في الوقت الحاضر بدأ استخدام هذا المفهوم ينتشر في جميع المجاالت ومن 

  .ضمنها التربية

طيط االستراتيجي بناء على التوجه الذي تتبعه المنظمة هناك عدة تعريفات للتخو

  .والتعريفات التالية تبرز أهم ما يتميز به هذا النوع من التخطيط. التي تمارسه

التخطيط االستراتيجي   ) Kaufman, et al. 1996 p 5آوفمان (آوفمان  يعرف 

أفضل بتشجيع الشرآاء في خيار يعتمد على النظرة المستقبلية ويسعى إلى إبداع مستقبل بأنه 

 آما يمكن له ، والمساهمات المهمة، وإنجاز النتائج،التربية في االنضمام لبعضهم في تحديد

  أن يساعد في التحرك بشكل منتظم تجاه تحديد وخلق عالم أفضل

نه عملية تحديد ما تسعى إليه منظمتك بأ:  )Barry,1997باري (باري آما يعرفه 

  وارد تجاه تحقيق األهداف خالل األشهر والسنوات القادمة وآيف توجهها وتوجه الم

نه تحديد األهداف العامة  بأ) El-Hout 1994 p 48الحوت( الحوتويعرفه 

للنظام التربوي، وهي تبنى المنهج العملي وتوزيع ) الفرعية (ةالطويلة واألهداف التفصيلي

 التوجهات واألحداث  لتحقيق هذه األهداف ويعرف أيضا بتحليل؛الموارد الضرورية

  . وفرص سوق العمل المتغير،المستقبلية ذات العالقة بالمنظمة

عملية "ه بأنالتخطيط االستراتيجي ) ٢٥  صم١٩٩٥الحبيب، (الحبيب آما يعرف 

 الوسائل الالزمة والمناسبة روهذه العملية من شأنها توفي. قوامها التجديد والتحويل التنظيمي

 مع الظروف البيئية المتغيرة والظروف البيئية التي تخضع لتكييف الخدمات واألنظمة

 لتحسين ووضع البرامج واإلدارة والعالقات ا ويوفر التخطيط االستراتيجي إطاًر،للتغيير

  ." التعاونية وتقييم تقديم التنظيم

من خالل ما سبق من تعريفات، يمكن إبراز عدة نقاط مهمة في التخطيط   

  -:االستراتيجي

 أي عند اتخاذ أي قرار فانه من ؛مستقبل على القرارات الحاليةتأثير ال -١

  الضروري األخذ بعين االعتبار الفرص المستقبلية والتغيرات 

فنجده يبدأ بشكل أساس بتحديد . االستمرارية في التخطيط االستراتيجي -٢

 ثم األهداف ، لتحقيق هذه األهداف؛ والسياسيات، ثم االستراتيجيات،األهداف

 خالل ذلك فان هناك سلسلة من الخطط ن لتحقيق النتائج النهائية وم؛ةالتفصيلي

ن التخطيط هنا يجب أن يستمر للتكيف مع إتواجه التغيرات والظروف ولهذا ف

 .المتغيرات

 .التخطيط االستراتيجي فلسفة إدارية -٣



 

  
 

٨٣

 التخطيط االستراتيجي عملية شاملة، حيث يربط التخطيط االستراتيجي بين  -٤

التي ترآز على الطريق الذي ستسلكه المنظمة في تحقيقها ت، االستراتيجيا

 . ، التي تتميز بالجانب العملي الدقيقوالخطط التشغيليةألهدافها، 

  مميزات التخطيط االسرتاتيجي 

أهم ما يميز التخطيط االستراتيجي ) ٤٤-٤٢م ص ص١٩٩٣الحمالوي، (يذآر الحمالوي 

  -:فيما يأتي

  ا بمهامها ومسؤولياته اضطالع اإلدارات العليا-أ

إن التخطيط االستراتيجي يفرض على القيادات العليا أن يكون لها مشارآة قوية في 

وال يمكن تفعيل هذا النوع ، عملياته حيث إن هذه القيادات هي التي تهندس للمستقبل

  .من التخطيط بدون مشارآة القيادات العليا فيه

 Neillنيل وموآوينا ( نيل وموآوينا ا يذآر آم توجه عدة أسئلة مهمة لتحقيق األفضل -ب

& Mokoena, 1999 pp 26-27( وتتمثل هذه األسئلة في اآلتي :  

   أين نحن اآلن؟ -١

 التخطيط االستراتيجي والتي اتأهم خطومن وذلك لتحديد الواقع التربوي وهذه 

  .ما يليهعلى أساسها وعلى أساس نتائجها يتحدد 

  ن؟  ما مدى جودة ما نقدمه اآل-٢

 وينتج عن ذلك معرفة ،ين إلى أي مدى تعمل المنظمة التربوية بالشكل الصحيحيلتب

  .خذ بعين االعتبار عند عملية التخطيط ؤجوانب القصور التي يجب أن ت

   ما هي اعتباراتنا المستقبلية؟ -٣

فالمستقبل في التخطيط االستراتيجي جزء أساس يميزه عن آثير من أنواع التخطيط 

.  التي تتعامل مع الحاضر والماضي بشكل أآبر من ترآيزها على المستقبلاألخرى 

  .واإلجابة عن هذا السؤال تؤدي إلى تحديد ما يريده المخططون في المستقبل

   أين نريد أن نكون في المستقبل، ولماذا؟-٤

األهداف والخطط  المستقبل المأمول للمنظمة والذي يعتمد عليه تحديد وذلك لتحديد

  .، وتبرير هذه الرغبة لهذا المستقبلئمة التي ستحقق ذلكالمال

   ما هي مختلف الخطط التي لدينا للوصول هناك؟ -٥ 

 وذلك عن ،وهذا يساعد على تحديد أفضل الخطط للوصول إلى المستقبل المرغوب

  .طريق اختبار جدوى آل خطة

   ما هي التكاليف والفوائد؟ -٦



 

  
 

٨٤

التكاليف المستقبلية التي تحتاجها في تحديد واإلجابة عن هذا السؤال سوف تساعد 

  .هل هذه الفوائد تستحق هذه التكاليف التي يمكن اآتسابها وهذه الخطط، والفوائد 

 وأيضًا لمستقبل ، آيف يمكن أن نغير طريقتنا الحالية في األداء بشكل أفضل-٧

  بإصالح الوضع الحالي سعيا للوصول إلى المستقبلذا يعني البدءأفضل؟ وه

  .المأمول

   أين ستأخذنا خيارتنا؟ -٨

فقبل تحديد ما الذي يمكن يحقق يجب أن نعرف أين نحن متجهين بناًء على 

  .الخيارات المتاحة

  ألداء هذا العمل؟) القدرة في الموارد( هل لدينا السعة -٩

   آيف سنراقب ونتحكم بالخطط؟– ١٠

   آيف ومتى سنعيد تفعيل الخطط؟ -١١

لية التي ستدار وتوجه وتراقب بها الخطط، وذلك الستمرار لتحديد الطريقة واآل

 ولكون التخطيط االستراتيجي يتميز ؛ ولتجنب نقاط الضعف،النجاح في التخطيط

  . باالستمرارية

   القدرة على تقديم مجموعة جديدة من أدوات اتخاذ القرار -ج

خاذ القرار إن التخطيط االستراتيجي يساعد على تقديم عدة أدوات تساعد على ات

  :مثل

   التربية والتغيرات المستقبلية -١

حيث لتغيرات المستقبلية ا ترآيزه علىإن من أهم ما يميز التخطيط االستراتيجي هو 

  .يساعد متخذي القرار ألخذ التغيرات المستقبلية بعين االعتبار عند اتخاذ أي قرار

   تفعيل األنظمة الفرعية-٢

 النظام آكل متكامل يتكون من أنظمة فرعية تعمل التخطيط االستراتيجي يتعامل مع

 ولهذا فكل نظام سواًء أساسي أم .ة لتحقيق األهداف الرئيسي؛مع بعضها البعض

  .فرعي يجب أن تتم مشارآته وتفعيله في آل العمليات

  المشارآة في تحديد األهداف -٣ 

 ،ألهدافإن آل عضو في المنظمة يجب أن يكون له نوع من المشارآة في تحديد ا

 للوصول إلى هذه األهداف آونها تنبع ؛وهذا يولد االلتزام والحماس لدى الجميع

  .منهم

   اآتشاف وتحليل الفرص والمتغيرات المستقبلية-٤ 



 

  
 

٨٥

 وما هي التحديات ، إن مراجعة الوضع الراهن يبين ما هي الفرص المتاحة

  .المستقبلية التي سيواجهها النظام التربوي

  واإلنجاز قياس األداء -ـ٥

إن وجود خطة استراتيجية شاملة يؤآد ضرورة وجود أسس لقياس األداء ومعايير 

  .لمعرفة اإلنجازات

   وجود فوائد سلوآية آثيرة-٦

إن األخذ بمنهجية التخطيط االستراتيجي يحقق عدة فوائد سلوآية  يذآرها الحمالوي 

  -:في التالي) ٤٨-٤٧ ص ص ١٩٩٣الحمالوي، (

   قنوات االتصال -أ

يعد التخطيط االستراتيجي آشبكة اتصال بين مختلف أجزاء المنظمة التربوية في 

 وخطط العمل حتى تنفيذ ،االستراتيجياتو ، بداية من تحديد األهداف،مختلف المستويات

  .الخطط

   تدريب إداري -ب

 خاصة للسلطات ،إن التخطيط االستراتيجي يلعب دورا أساسيا في التدريب اإلداري

  . المنظمةالعليا في

   نشر روح المشارآة -ج

تفعيل المشارآة يحفز آل المشارآين على أداء األفضل لتحقيق األهداف المرجوة 

فبمشارآتهم يصبح العمل ال يمثل فئة معينة دون األخرى، بل يمثل الجميع وتصبح درجة 

  . لديهمةاالنتماء لهذا العمل مرتفعة جدا مما ينمي المسؤولي

   :، يمكن إيجازه في التاليخطيط االستراتيجي عن غيرهيميز التإن أهم ما 

  تأثير المستقبل  - أ

إن من المسلم به في التخطيط االستراتيجي أن ما يتم عمله اليوم يمكن أن يساعد في 

  . يد شكل المستقبل وآيف يكون الغدتحد

 توقع المستقبل بأحداث اليوم  - ب

ذا فقراءة المستقبل واستقراء  وله،ا من األحداث الحالية تنبؤ عن المستقبلإن آثيًر

ا من البدائل المستقبلية أو المشاهد األحداث من الوضع الراهن يمكن أن يعطي عدًد

 .المستقبلية التي تبين ما سيكون عليه الوضع في المستقبل)تالسيناريوها(

 قرارات اليوم تساعد في إدراك األفضل للمشهد المستقبلي  - ت

طط تساعد المخططين في استغالل الفرص ا والخإن القرارات المتخذة حالًي

  .المستقبلية وتجنب العثرات المتعلقة بالمستقبل المرجو



 

  
 

٨٦

 الحوت( التالي يقارن بين التخطيط االستراتيجي وأنواع التخطيط األخرى لالجدو

El-Hout 1994 p 48  (  
 مقارنة بين التخطيط االستراتيجي واألنواع األخرى من التخطيط) ١(جدول 

  األنواع األخرى من التخطيط  االستراتيجيالتخطيط 

  ترآز على المنظمة  يرآز على البيئة

  الترآيز على السكون البقاء على نفس الوضع  مندفع إلى التغيير

  يتبع برنامج أو مخطط  توجهه رؤية

  استنتاجي وتحليلي  استقرائي وشامل

  يعتمد على ردة الفعل  يعتمد على المبادرة

  فضلالترآيز على أداء األ

  يرآز على أداء العمل الصحيح

  الترآيز على أفضل األداء

  ترآز على األداء الصحيح للعمل

  علوم  فن

  منغلق وذو ترآيز داخلي  منفتح وذو ترآيز خارجي

يستبق (يتوقع التغيرات المستقبلية 

   والتصور المستقبلي)األحداث

  يستقرئ من الماضي

القرارات الحالية تعتمد على المنظور 

  ستقبليالم

  القرارات الحالية تعتمد على المنظور الحالي

 أو االلتزام والعمل حتى لو حصل غموض

  مشكلة

   أو مشكلةالتعطل بوجود أي غموض

  يرآز على التجريب واالختبار  يرآز على اإلبداع واالبتكار

 تحددبيئة المنظمة ومحيطها هي التي 

  والتوجيهاالستراتيجيات والخيارات 

 هي التي تحدد القوة نقاط الضعف و

  والتوجيه والخيارات تاالستراتيجيا

اآلراء والبديهة أو الحدس يرآز على 

  والجوانب النوعية

  على الحقائق والجوانب الكميةيرآز 

  sufficiencyالتوجه نحو الكفاءة effectiveness التوجه نحو الفاعلية

تكامل الصورة بقرارات متصلة مع 

   ومتكاملةبعضها

  يتم تحقيقهاثم لقرارات تتخذ ا

  

  

  



 

  
 

٨٧

الفرق األساس بين التخطيط االستراتيجي واألنواع األخرى من التخطيط يترآز و

  : السؤالينفهم الفرق بين هاذين في 

  هل ننظر إلى المستقبل لكي نتنبأ به ونتكيف مع هذا التنبؤ؟ -

 أم هل ننظر إلى المستقبل لكي نبنيه ونشكله بأنفسنا ؟ -

. ولى تعكس رغبة المديرين في النظر إلى المستقبل والتخطيط لهإن وجهة النظر األ

ويتطلب ذلك التنبؤ بما قد يحدث في المستقبل، وما قد يطرأ على الظروف المؤثرة على 

أما . المنظمة من تغييرات، وذلك لكي تقوم المنظمة بالتكيف والتواؤم مع هذه التغييرات

 وفي تحديد دورها ، في التنبؤ بأهداف المنظمةوجهة النظر الثانية، فتعكس رغبة المديرين

 وبناًء على ، وفي رؤية طبيعة عالقتها بجميع األطراف المتعاملة مع المنظمة،في المجتمع

 والعمليات ،ذلك يحدد المديرون التحرآات الفورية لمسار المنظمة وطريقة استخدام الموارد

.( قبل من خالل التخطيط االستراتيجي لتحقيق ذلك المست؛ واإلجراءات المالئمة،التشغيلية

  )٧ ص٢٠٠٣العارف، 

ولعل من الجدير ذآره هنا توضيح أن هناك من يقارن بين التخطيط االستراتيجي 

وبين األنواع األخرى من التخطيط بغض النظر عن الجانب الذي يتعلق بنوع التخطيط 

و قصير المدى، أو آمن يقارن بين التخطيط االستراتيجي والتخطيط متوسط أ. المقارن

ويرى الباحث أن التخطيط يعتمد تقسيمه وتحديد . التخطيط االستراتيجي والتخطيط التعليمي

نوعه وفًقا للمجال الذي صنف على أساسه، حيث يمكن تقسيم المجاالت األساسية التي على 

  -:أساسها يصنف التخطيط فيما يلي

  :أنواع التخطيط وفًقا للمدى الزمني مثل  - أ

قصير المدى الذي يتعامل في الغالب مع فترة سنة واحدة، ويولي اهتماًما التخطيط  .١

م ١٩٩٦طاهر، .( آبيًرا لتفاصيل السياسات، وخاصة السياسات االقتصادية والمالية

 )٣٦ص

التخطيط متوسط المدى الذي يختص بفترة تتراوح بين خمس وسبع سنوات، ويهتم  .٢

آما يتناول بنوع من التفصيل . تبقضايا االتساق بين المتغيرات وحزم السياسا

 )٣٦المرجع السابق، ص. (مسارات القطاعات والعالقات فيما بينها

التخطيط طويل المدى الذي يختص بفترة قد تصل إلى عشر سنوات أو أآثر، وهو  .٣

.( يرآز على إعطاء خلفية عن التوقعات والمسارات التنموية على المدى البعيد

 )٣٧المرجع السابق، ص

 -:ن تقسيم أنواع التخطيط وفقًا للميدان الذي يطبق به مثلآما يمك - ب



 

  
 

٨٨

التخطيط التربوي الذي يتميز بأنه عملية تربوية علمية منظمة تهدف؛ إلحداث تغير  .١

في بناء اإلنسان، وتنميته، وتفعيل أدواره االجتماعية، واالقتصادية، من خالل توجيه 

ودة تحقق احتياجات األفراد التعليم ومؤسساته وموارده نحو أهداف مستقبليه مقص

هـ ١٤٢٠المنصور، .( والمجتمع بأقل تكلفة، وبأعلى نسبة من الجودة في أقصر وقت

 )٢ص 

 .التخطيط االقتصادي الذي يرآز على مجال االقتصاد .٢

 .التخطيط السياسي الذي يهتم بالجانب السياسي في الدولة، والعالقات الخارجية .٣

وانب المتعلقة بالمجتمع وما يهمه، ويوجهه  إلى التخطيط االجتماعي الذي يهتم بالج .٤

 .األفضل

تخطيط القوى العاملة الذي يرآز على العمليات التحليلية والتنظيمية والرامية إلى  .٥

هـ ١٤٢٢السعيد وآخرون، .( التأثير على الخصائص الهيكلية للقوى العاملة في البلد

 )٥٤ص 

زن للعناصر البيئية دون إحداث  خلل التخطيط البيئي الذي يهتم بتحقيق استغالل متوا .٦

 )٢٦٦م ص ١٩٩٦طاهر، . (في البيئة

 -:ويمكن تقسيم أنواع التخطيط التربوي وفقًا للمنهجية المتبعة مثل - ت

آالتمرين التقني أو التخطيط الفني الذي يرآز على التعامل مع المجال الذي يتعلق به  .١

 ، التي تحدد من خارج النظامالفني فاألهداف الهامة ترسم حسب االتجاهات السياسية

 التي جودور المخططين هو إتباع هذه األهداف عند صياغة االستراتجيات أو البرام

 )IIEP, 1999(.تحققها

 تبدأ من جمع المعلومات، يتبع عدة خطواتالعقالني الذي / التخطيط المنطقي .٢

 )المرجع السابق.( ومعالجتها، وينتهي بعملية التقويم

المالية، والنقدية، (  الذي يرآز على توجيه السياسات االقتصادية التخطيط التأشيري .٣

نحو تهيئة المناخ االستثماري المالئم، وتوفير ) والتجارية، وسياسات سوق العمل

الفرص االستثمارية المجزية للقطاع الخاص، وتحفيزه على المساهمة في تحقيق 

للوائح ذات العالقة؛ من أجل األهداف العامة للخطة، إضافة إلى مراجعة األنظمة، وا

). ٥٠هـ ص ١٤٢٠وزارة التخطيط، .   (تبسيط اإلجراءات للعمل  بحرية ومرونة

التخطيط الوظيفي أو التوجيهي حيث يقصد به إعداد ) هـ١٤٢٠محمد، (ويسميه محمد 

الخطط وتنفيذها ضمن الهيكل االقتصادي واالجتماعي القائم في المجتمع واإلبقاء 

بإحداث التغيير في الوظائف التي يؤديها النظام آخذًا بمبدأ التطور البطيء عليه مكتفيًا 

ويتحدد دور الدولة في هذا النوع من التخطيط في تشجيع . واإلصالح التدريجي



 

  
 

٨٩

القطاع الخاص بإزالة المعوقات أو تقديم الحوافز في تحقيق أهداف التخطيط دون أن 

ذرية فيه، وآل ما يستهدفه في األخير يتطلب ذلك تغيير سياساته وإحداث تغيرات ج

 . من تحسين أوضاع المجتمع ورفع آفاية اإلنتاج

ويطلق عليه أحيانًا التخطيط الهيكلي أو التخطيط الترآيبي، ويقصد : التخطيط البنائي .٤

به اتخاذ مجموعة من القرارات واإلجراءات والسياسات التي تهدف إلى تغييرات 

ب االقتصادي واالجتماعي للدولة وإقامة هيكل جديد عميقة بعيدة المدى في الترآي

هـ ١٤٢٠محمد، .( مغاير للسابق بأوضاع ونظم جديدة يسير عليها المجتمع والدولة

 )١٣١ص 

عملية تتصور بها المنظمة مستقبلها فتضع "التخطيط االستراتيجي الذي يعرف بأنه  .٥

هذه الرؤية المستقبلية وتوفر . اإلجراءات والعمليات الضرورية لبلوغ ذلك المستقبل

لحالة المنظمة معرفة االتجاه الذي يجب أن توجه إليه الجهود، لتحقيق 

 )٥٠، ص ١٤٢٢السعيد وآخرون، ."(األهداف

آما إن هناك تقسيمات أخرى للتخطيط وفًقا لعدة مجاالت آمستوى السلطة مثل 

 لنطاق التخطيط المرآزي والتخطيط غير المرآزي، والتخطيط اإللزامي، ووفًقا

المسؤولية آالتخطيط القطاعي أو التخطيط الجزئي، والتخطيط الشامل، والتخطيط 

وخالصة القول أنه يمكن عمل أي مقارنة بين أنواع التخطيط في مجال . الخ...اإلقليمي

محدد، وال يمكن عمل مقارنة بين نوع من أنواع التخطيط في مجال ونوع آخر في مجال 

مع مع بعضها في وقت واحد آالتخطيط التربوي االستراتيجي آخر ألنه باإلمكان أن تج

  .الذي يتميز بأنه طويل المدى على سبيل المثال

هناك أما من ناحية النظام الذي يمكن إتباعه في إعداد التخطيط االستراتيجي ، فليس 

 لكل نظام طريقة تناسبه في إتباعبل  ه،نظام معين يمكن لكل المنظمات أن تتبعه في إعداد

 أن هذا التخطيط  هو بعين االعتباره وما يجب على المنظمة أن تأخذ،هذا النوع من التخطيط

ويجب أن ال تكون طويلة ، يغطي فترة آافية لعمل تغيرات ملموسة في توجه النظام التربوي

  )Barry. 1997(بالشكل الذي توفر فيه بطالن العمل 

  ا يليويذآر العدلوني فائدة التخطيط االستراتيجي فيم

 واإلجابة عن ،التخطيط االستراتيجي يساعد المنظمة على تحديد رؤيتها المستقبلية -١

 أو المستقبلية ،وتحديد الصورة النهائية. السؤال االستراتيجي إلى أين نحن ذاهبون

 فهو يساعد جميع العاملين والمستفيدين من المنظمة ،للمنظمة أمر في غاية األهمية

 ؛ وبالتالي معرفة األدوار المتوقعة منهم،يقه المنظمةعلى معرفة ما تصبو لتحق

 ال يمكن لمنظمة ما ،وبطبيعة الحال. لتحقيق هذه الصورة أو تحقيق هذا الحلم



 

  
 

٩٠

 والحلم ،تحقيق أحالمها وطموحاتها بمعزل عن واقعها، فالواقع هو نقطة االنطالقة

مر في غاية  أ، ومعرفة إيجابياته وسلبياته،تحليل الواقعو. هو نقطة الوصول

  .األهمية في طريق الوصول للحلم

 واألهداف ،التخطيط االستراتيجي يوجد عالقة منطقية ومنهجية بين الغايات -٢

 . وبين الخطط التنفيذية التفصيلية،الكلية

التخطيط االستراتيجي يساعد على تحديد اتجاه ومسار المنظمة، فبدًال من إتباع  -٣

اعم، نجد أن التخطيط االستراتيجي يساعد آما يحدث في المط" طبق اليوم" سياسة

 ومستندة ،المنظمة على تبني مسارات استراتيجية مرتبطة برؤيتها المستقبلية

  وملتزمة بخططها التنفيذية،ألهدافها االستراتيجية

تبنى بالضرورة النجومية ي و،التخطيط االستراتيجي يلغي النجومية الفردية -٤

 من أبجديات التخطيط ؛ ألنه)رق جميعًانسبح أو نغ( ويرفع شعار ،الجماعية

 فالكل مسؤول والكل له ،االستراتيجي العمل الجماعي لجميع الشرآاء في المنظمة

دور معين في بناء االستراتيجية، فاالستراتيجية مسؤولية الجميع وهي غير 

 وإنما هي عمل مؤسسي ، أو مستويات وظيفية معينة،مرتبطة بشخص معين

 .رك في بنائها الجميعلخدمة المؤسسة يشا

التخطيط االستراتيجي يساعد المنظمة على معرفة البيت من الداخل بإيجابياته  -٥

 أو ، أو سوق العمل، سواًء المجتمع المحيط، ومعرفة الوضع الخارجي،وسلبياته

 وبذلك يمكن للمنظمة الموازنة بين الترآيز على البناء الداخلي ،المنافسون

 .والخارجي للمنظمة

 بدًال من ، ومحاولة تشكيله،يط االستراتيجي يساعد على االستعداد للمستقبلالتخط -٦

 وهي اتخاذ ،وهذه تعد من أصعب العمليات. االنتظار والتأثر به دون حراك

 .قرارات في الحاضر تساعدنا على التعامل مع المستقبل

 عبر ،التخطيط االستراتيجي يساعد المنظمة على االستفادة من خبراتها التراآمية -٧

 واستيعاب الحاضر بمعطياته ،السنوات واستخالص أهم النتائج اإليجابية والسلبية

 . وتوظيف ذلك الستشراف المستقبل بالوسائل العلمية المنهجية،ومتغيراته

 وذلك بالنظر ،التخطيط االستراتيجي يساعد المنظمة على التفكير اإليجابي -٨

 ومن ثم التوظيف ،وبة آمعطيات وللموارد المتوفرة والمطل،للمشكالت آتحديات

 . لتحقيق األهداف المطلوبة؛واالستخدام األمثل لها



 

  
 

٩١

 ، وفق احتياجات األفراد،التخطيط االستراتيجي يساعد على تحديد األولويات -٩

 وسوق العمل، فتحديد األولويات يجب أن يتم ، والمجتمع المحيط،والمنظمة

 .ج ممكنةبطريقة علمية منهجية متوازنة لتحقيق أفضل نتائ

 ،التخطيط االستراتيجي يساعد المنظمة وقيادتها على التفكير في عملية التطوير -١٠

فعل ال ةرد تعتمد على آعملية مستمرة وليست ظرفية أو آنية وأن تكون مبادرة وال

 متواصًال تسعى افعملية التطوير يجب أن تكون هًم. لخسارة معينة ومشكلة آبيرة

- ١٦ص ص ٢٠٠٣الحر،.(  والتحسين المستمرمن خالله المنظمة إلى الجودة

١٨( 

  أسباب احلاجة إىل تطبيق التخطيط االسرتاتيجي يف الرتبية

إن من أهم ما يميز التخطيط االستراتيجي هو ربطه ما بين البيئة التربوية أو 

 والبيئة المحيطة بها بشكل يضمن النجاح في أداء المهمة المنوطة بهذا ،المنظمة التربوية

 ولضمان نجاح عملية التخطيط التربوي يجب أن يكون هناك تحليًال. ويحقق أهدافهالنظام 

 في ، والمتغيرات المستقبلية،للبيئة الخارجية وتقييمًا لها في سبيل تحديد المتغيرات الحالية

وباإلضافة إلى ذلك، فإن .  والتقنية، والسياسية، واالقتصادية،مختلف المجاالت االجتماعية

 وأيضًا ، لمختلف الطرق الحديثة التي تلبي حاجات سوق العملاتطلب وعًيتة معرفة البيئ

إن .  وبرامجه، وأدواته،الطرق التي تبين الجدوى من المهمة التي يؤديها النظام التربوي

عناصر الكفاية والكفاءة التي تؤدي إلى نجاح مهمة النظام التربوي يجب أن يتم تحديدها 

  .أيضًا

 االستراتيجي وسيلة مهمة في تحديد وصياغة التوجهات آما يعتبر التخطيط

ساس األحيث تمثل هذه الخطوة األولى و. والقضايا االستراتيجية األساسية للنظام التربوي

  . للعمل اإلداري

 ةيساعد التخطيط االستراتيجي في زيادة مستوى الوعي في تغير األحوال البيئي

 ، وقدراته،خذ بعين االعتبار مهمة النظام التربويوتأسيس طريقة فريدة في التفكير، وهذا يأ

آما إن التخطيط االستراتيجي يحافظ على حرآة النظام . والفرص المتاحة في البيئة المحيطة

  . ة ويساعده في أن يكون مستعدا ألي تغيرات مستقبلية مفاجئهواستمراريت

التكامل في عملية شاملة ترآز على توفير الوقت وويعد التخطيط االستراتيجي 

 له أعظم األثر في حل آثير من  آما إن.مختلف المستويات التنظيمية وبين مختلف المهام

 يرآز فهو التي قد تحدث خالل العمل بشكل سريع وبترتيب، ،المشكالت الداخلية اليومية

تيجية خالل تنفيذ الحرجة منها ويعطي البدائل االسترا المستقبليةالمشكالت بشكل آبير على 

 إليجاد ؛ وال تحتاج إلى وقت طويل، من السهل إيجاد الحلول بشكل مرتبخطط مما يجعلال



 

  
 

٩٢

 المستمر مباإلضافة إلى ذلك فانه يضيف ميزة أخرى وهي التقيي. حلول وعمل إجراءات

أن الدول التي تعتمد ) ٨٢هـ ص ١٤٢٠الخثيلة، (وتؤآد الخثيلة . للخطة خالل التنفيذ

 أقل ، واحتياجاتها، وقيمها،ها التعليمية في ضوء فلسفتهاالتخطيط االستراتيجي في نظم

الدول التي لم إن ففي المقابل تضررًا من حيث الصراعات ومشكالت الهدر في مواردها، و

  .تأخذ بمبادئ وأسس التخطيط االستراتيجي ال تزال تعاني من تلك المضار

 طن التخطي وااللتزام فبما أ،التخطيط االستراتيجي ينشر روح فريق العمل

 فإنه ينتج عن ذلك ،االستراتيجي يعتمد على مشارآة جميع من لهم أثر في تطبيق الخطة

 في تبادل الخبرات واألفكار، آما يؤصل مبدأ اًر ويلعب ذلك دو،نشر روح فريق العمل

 ولديهم القبول والقناعة بهذا العمل الذي ،الجميع شارآوا في هذه الخطةإن االلتزام حيث 

ميعا آما ينتج عن هذه المشارآة االتصال المستمر بين هؤالء المشارآين مما يؤثر يمثلهم ج

 وهذا من أهم ما يتميز به التخطيط .بشكل آبير على متابعة نجاح الخطة وتنفيذها

االستراتيجي حيث يقحم آل العوامل التي تؤثر إيجابًا أو سلبًا في الخطة، والتي يأتي على 

   )alkraida, 2000 p 32الكريدا، (. رأسها البيئة والمجتمع

إن القرية العالمية .  وتجنب سلبياتها،التعامل مع العولمة باالستفادة من إيجابياتها

  قد أصبحت Marshall Mc Luhas  1968التي أعلنها المفكر الكندي مارشال لوآهان

لحياة في فليس المجتمع المعلوماتي فقط هو الذي يطغى على ا. اآلن حقيقة بدون أدنى شك

 ,Billehبلة. (العالم، ولكن العولمة تنتشر في جميع مناح الحياة بما فيها المجال التربوي

  -:ينقسم رد الفعل تجاه العولمة إلى قسمين). ١١٧ص  1999

وعلى النقيض فإن آخرين . هناك من يقول أن العولمة فرصة جيدة للتطوير والتغيير

والتربية بكافة مستوياتها من . ى الشعوب واألوطانيرون أن العولمة آارثة مدمرة قادمة عل

 في االستفادة من إيجابيات ا آبيًرا تلعب دوًر،مرحلة ما قبل االبتدائي حتى التعليم العالي

ويمكن أن تصاغ التربية بشكل يجعل الطالب يفهمون . العولمة وفي الحماية من مخاطرها

 واالستفادة من تجاربهم مع المحافظة ،خرين وما يحصل عند اآل، والعادات، والتاريخ،الثقافة

 أن يؤثر ،ويمكن للتخطيط االستراتيجي آونه يتميز بالشمولية.  واألساس القيمي،على الهوية

ولكون التخطيط االستراتيجي يتميز .  وآذلك االستفادة من إيجابياتها،في مواجهة العولمة

  .ستوى التغير السريع في الوقت الحاليبإمكانية التعديل خالل تنفيذ الخطة، فإن ذلك يناسب م

  

  

  

  



 

  
 

٩٣

  عناصر اخلطة االسرتاتيجية

  المعتقدات

 أو األسس التي يجب ،إن أهم بداية للتخطيط االستراتيجي هو تحديد المعتقدات

 أو األسس ، وتصف هذه المعتقدات،االلتزام بها عند ممارسة هذا النوع من التخطيط

لتي يؤمن بها ذه المعتقدات يجب أن تعرض القيم اذلك يعني أن ه. شخصية النظام التربوي

ولكل منظمة نظامها القيمي وهذا ). alkraida, 2000 p 24الكريدا ( هذا النظام التربوي

  -: وتحديد المعتقدات يحقق أمرين مهمين هما، هو القاعدة األخالقية الملتزمة بها،النظام

  .ة االستراتيجية تحديد النظام القيمي الذي تعتمد عليه بناء الخط-١

 أنها تمثل شخصية النظام التي ُيعرف به، ويحتاج تحديد المعتقدات الدقة من -٢

حيث الصياغة وآذلك قابلية التطبيق آما يجب أن تكون بسيطة الترآيب وسهلة الفهم ومما 

يشترط فيها أيضا أن تكون شاملة وليست مرتبطة بوقت واألمثلة التالية يمكن اعتبارها 

  يمكن أن تطبق على النظام التعليمي للمنظمةمعتقدات 

  . ال يعمل شيء مناقض للعقيدة والدين-١

  . ليس هناك شيء يتم إنجازه دون مخاطر-٢

  .  آل الناس لديهم قدرة غير محدودة على العمل-٣

  .  التميز أجدر من التكلف-٤

  . شيءي آل الناس يمكن أن يتعلموا أ-٥

  . ألي مجتمع التربية هي األولوية الحقيقية-٦

  . آل شخص له الحق والنجاح بجدارته-٧

  . التفكير ذو قيمة أآبر من المعرفة-٨

  )p 50 Cook, 1996آوك،(. آلما عظمت اآلمال عظمت اإلنجازات-٩

  الرؤية

الرؤية بأنها حالة ) ٦١ ص ١٤٢٣حلمي وآخرون، (يعرف حلمي وآخرون 

ئل التي تؤدي لجعل هذه الرؤية ممكنة  وتستدعي التفكير في الوسا،مستقبلية تنطبع في الذهن

وتساعد . وهي حلم يتمناه القائمون على المؤسسة أو النظام ويعملون من أجل تحقيقه. التنفيذ

  :الرؤية أفراد المنظمة على

  تبني رؤية مشترآة يتقاسمها الجميع -١

 وضوح مسار واتجاه المنظمة المستقبلي -٢

 ت وتحسين توظيف الطاقا،ترشيد استخدام الموارد -٣



 

  
 

٩٤

. وجود شعور بأن المنظمة منشغلة في أمر مهم للغاية وهو صناعة مستقبلها -٤

 )٦٣ص ٢٠٠٣الحر،  (

بأنه يجب أن تكون الرؤية ذات وصف ) ١٩٢ صHind, 1999هند،( وتؤآد هند 

. محكم لما يتطلع إليه المجتمع التربوي والمنظمة من خالل توظيف استراتيجياتها

  . العملة التخطيطيةفجوهرها يعطي صورة حقيقية لنجاح

  )الرسالة(المهمة 

إن المهمة أو الرسالة يمكن التعبير عنها بكلمات قليلة لتبيان الغاية أو وظيفة 

وهي تعكس أيضا آيف يؤثر . المنظمة أو النظام التربوي وسبب وجودها وموقعها التربوي

مور من أبناءهم وما النظام التربوي على الطالب وما يأمله المعلمون واإلداريون وأولياء األ

 .Varbel, et alفيربال.( الذي يجعل الطالب يعترفون بالجميل بعد وصولهم إلى سن الرشد

1998 p 28   (حيث تعكس ،وعادة ما تكون المهمة أو الرسالة مصاغة في جملة واحدة 

آما يجب أن تصف ما سيكون عليه النظام . الوضوح في التفكير للنظام ووصف رؤية القادة

 . ربوي في المستقبلالت

إن أول غاية للرسالة هو أن تكون حجر األساس الذي تعتمد عليه الخطة بشكل 

 ألن جميع ؛وذلك  ويجب أن يتم تقييم هذه الخطة على أساسها، فالخطة تنبع من الرسالة،آبير

ن الرسالة إوباختصار ف.  إلثبات فعالية الرسالة؛أجزاء الخطة األخرى تتكاتف مع بعضها

  .ر الخطة والخطة تختبر الرسالةتختب

 فهي تخدم النظام ، فتتمثل في التطبيق والممارسة،أما الغاية الثانية من الرسالة

ويجب فهم الرسالة من قبل آل . التربوي في ترآيز آل طاقاته على غرض واحد مشترك

 وإال ألمكن حصول تصادم في الغايات والرغبات في حال نقص ،عضو في النظام التربوي

 لحاضر النظام اإن الرسالة يجب أن تكون مؤشًر. هذا الفهم وبالتالي نقص في اإلنتاجية

األسئلة و. وال يمكن أن تصاغ هذه الرسالة إال من قبل من ينتمون للنظام التربوي. التربوي

  -:صياغة الرسالةتساعد على يمكن التالية 

  ما هو هدفنا؟ -

 لم وجد النظام التربوي؟ -

 ر على حياة الطالب؟آيف يمكننا أن نؤث -

 لم يرسل اآلباء أبناءهم إلى مدارسنا؟ -

 لم يذهب معلمونا إلى المدارس؟ -

 ما الذي يدفعنا ألداء عملنا؟ ما الذي يقنعنا بذلك؟ -

 لم على الموارد االجتماعية أن تدعم نظامنا التربوي؟ -
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 ما المساهمات التي يمكن لنظامنا التربوي أن يقدمها للمجتمع؟ -

 ، يقوله المتخرجون من نظامنا التعليمي في وصف تجربتهمما الذي يمكن أن -

 وما الذي نريده منهم؟

  -:بعض أبعاد الرسالة في التالي) ٧١م ص١٩٩٨المغربي،(آما يذآر المغربي 

 وهويتها ، وخصوصيتها،أن الرسالة تمثل اإلطار المميز للمنظمة مما يشكل تفردها

  .عن المنظمات األخرى

 والتصرفات التي تقوم بها المنظمة، فهي تعد المبرر ،ارساتتوجه الرسالة آافة المم

 .لوجود المنظمة

 . واألساس في وضع األهداف،تعد الرسالة الرآيزة التي تبني عليها الغايات

 . وليس بشكل تفصيلي،إن التعبير عن الرسالة يتم بشكل مجرد

  .توضح الرسالة االتجاه العام للمنظمة وطبيعة أعمالها

مواصفات الرسالة فيما ) www. Alnoor-world.comالحر، (الحر  ويذآر

  -:يلي

  . وسهلة الفهم من قبل الجميع،إن تكون واضحة -

 . وقصيرة يسهل تذآرها،أن تأتي مختصرة -

 .أن تصف ما عليه المنظمة من حيث -
o العمل الذي تؤديه المنظمة ؟ ما أي. الخدمة الرئيسية للمنظمة تحديد (What 

) 
o تؤدي هذا العمل ؟ لمن أي. دفةالفئة المسته تحديد ( Who )  
o يؤدي هذا آيف أي. الطريقة الرئيسية للمنظمة لتقديم الخدمة للمستفيد تحديد 

  ( How )العمل ؟
o وجدت المنظمة ؟ لماذا أي. األسباب الرئيسية لوجود للمنظمة تحديد (Why 

)  
  .على محور استراتيجي محدد ترآز -

  .تميز المؤسسة عن غيرها تعبر عن -

  .من غير هالمية، محددة من غير تفصيل واسعة -

  .المرجع الدائم للقرارات داخل المنظمة تمثل -

  .معتقدات وتقاليد المنظمة/ قيم / فلسفة / أعراف  تحاآي -

  .معايير قابلة للتحقيق تعكس -

  . لتبنيها آرسالة للمنظمة،صياغتها بطريقة تدفع الجميع يتم -
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  المحددات االستراتيجية

ت االستراتيجية هي الحدود التي يضعها النظام التربوي لنفسه لسبب جيد المحددا

وهذه المحددات إما أن تكون أشياء ال . ومفضل والتي من خاللها يؤدي هذا النظام عمله

وال تعتبر هذه المحددات .  أو أشياء يعملها هذا النظام دائمًاايعملها النظام التربوي أبًد

ا آما إنها ليست قيوًد. راءات روتينية أو إدارية أو أآاديميةسياسات، وليست قواعد أو إج

وتلعب هذه المحددات دور نظام اإلنذار عند . ا أو داخلًياتفرض على النظام التربوي خارجًي

 أو أن ال يعمل شيء من غير ،إقدام النظام على عمل شيء من غير الصالح له أن يعمله

 أ مع نفسه وأن يكون صادًقا على أن يكون أوًال صادًقوهذا يساعد النظام. الحكمة أن ال يعمله

  . مع اآلخرين

 Cook, 1996آوك : ( إن هناك عدة متطلبات يجب أن تعمل عند صياغة المحددات

p51  (  

  .يجب أن تكون قابلة للتطبيق وحيوية -

 .يجب أن تكون قابلة للتحكم -

 . ولها مصطلحات مطلقة،يجب أن تكون نهائية -

  :مثلة لهذه المحدداتوفيما يلي بعض األ

  .إننا لن نقبل أي برامج جديدة أو مشاريع أو أنشطة بدون 

 .)االيجابي(تحليل التكلفة المبشر  •

 .المشارآة في تطوير البرنامج من قبل المستفيدين •

 .توفير التدريب للعاملين •

 .عملية تقييم محددة •

 .لن نقبل أي عمل أو أحوال تقلل من شأن أي شخص 

التربوية وندعم الخدمات تجاوبًا لحاجات الطالب سوف نطور البرامج  

 .والمجتمع أآثر من زيادة تطوير الكفاية لدى العاملين

  لن نسمح ألي إجراءات أو سلوآيات تعيق نجاح الطالب 

  التحليل

وآال .  والتحليل الخارجي،التحليل الداخلي. إن هناك نوعان أساسيان للتحليل

  . تخطيطيةالنوعين جزأين مهمين في العملية ال

  التحليل الداخلي

  نقاط القوة ونقاط الضعف: يعتمد التحليل الداخلي على جزأين رئيسيين هما
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  :نقاط القوة

 بأنها الصفات والظروف والحاالت الجيدة التي يمكن أن :يمكن تعريف نقاط القوة

رتبطة ولهذا السبب فإن نقاط القوة الم. تساهم في مقدرة النظام التربوي في تحقيق رسالته

 alkraida, 2000الكريدا،  (.بشكل مباشر بالرسالة يجب الترآيز عليها من قبل المخططين

p 26(وهذه بعض نقاط القوة التي يمكن أن تدعم رسالة النظام التربوي في المملكة :-  

استعداد أفراد المجتمع في المشارآة في العملية التربوية في آثير من  ♦

  .المناطق

 . قيست بالدرجات التي حصلوا عليهاإنجازات الطالب إذا ♦

 .البرامج والمشاريع التربوية المعتمدة على تجارب سابقة   ♦

 .االبتعاث والدورات ♦

  االمتيازات المالية للعاملين ♦

  نقاط الضعف

 التي تمنع ، والحاالت، والظروف،إن نقاط الضعف يمكن أن تعرف بأنها الصفات

نقاط القوة تشير إلى اإلنجازات فإن نقاط وحيث إن . أو تعيق إدراك الرسالة وتحقيقها

ويمكن اعتبار نقاط الضعف آناتج . الضعف تشير إلى النقص أو عدم القدرة في األداء

ولهذا فمن غير الضروري أن تكون نقاط الضعف انعكاسا لقدرات أو حاجات . هلاجللت

وال . صور في طاقاتهاا ألولوياتها الخاطئة أو القالنظام الحقيقية، بل يمكن أن تكون انعكاًس

يخلوا أي نظام تربوي من نقاط الضعف، لكن األهم هو معرفة تلك النقاط التي يمكن 

 ,alkraidaالكريدا(. جوهريًا على سير النظام التربويتأثيًرا تجاوزها وتلك التي تؤثر 

2000 p 26(  

ا إن هناك نقاط ضعف ال يمكن تجاوزها، ولهذا من األفضل أن تترك ألن مجابهته

آنقاط الضعف التي ال يمكن حلها . تؤدي إلى إهدار الموارد وإرهاق النظام وضياع الوقت

 وتحتاج إلى قرار سياسي أعلى يصعب اتخاذه في ظل الظروف إال من قبل الجهات العليا،

 فاألفضل هنا الترآيز على ما يمكن تجاوزه وحله وفق المعطيات والظروف التي الحالية،

 وإضاعة الوقت في ، وبالمقابل فإن االهتمام بنقاط الضعف البسيطة.يمكن أن تسهل ذلك

ونقاط الضعف التالية يمكن أن . حلها يعتبر نوع من المغاالة وإعطاء األمور أآبر من حجمها

  :تنطبق على النظام التعليمي في الملكة

  .عدم المساواة في توزيع المصادر المالية واإلمدادات -

 .ير من  التخصصاتعدم آفاية المعلمين في آث -

 .عدم اإلخالص من قبل آثير من العاملين -
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 .على مختلف المستوياتظاهرة محاسبية غير  -

  عدم وضوح في آثير من التعليمات -

  التحليل الخارجي

 ، والتقنية، والسياسية، واالقتصادية،يتم التحليل الخارجي على العوامل االجتماعية

حد أساسيات أيط االستراتيجي التحليل الخارجي ويعتبر التخط. التي تحيط بالنظام التربوي

العملية التخطيطية آما يرآز على فهم وتحديد حاالت البيئة الخارجية التي لها عالقة مباشرة 

وال يمكن الوصول إلى ذلك إال عن طريق تحليل شامل .  والنظام التربوي،بالعملية التربوية

  -: الخارجي إليه ما يليلماضي وحاضر ومستقبل البيئة ومما يهدف التحليل

 وتأثير ،زيادة مستوى الوعي على مختلف المجاالت حول النظام التربوي -

  . وعلى مستقبله سواء ايجابيا أو سلبيا،مختلف العوامل عليه

 باالعتماد على ، وخيارات حول التغير في البيئة الخارجية،وضع تنبؤات -

 .الوضع الماضي والحاضر 

 والتي لها تأثير مباشر على ،بالبيئة الخارجيةتحديد أهم القضايا الخاصة  -

ي تقوم عليها الخطة ذس الا وهذا يجعل من هذه القضايا األس، التربويةتالقرارا

  .االستراتيجية

 لتبيان آيف تؤثر على النظام ؛ أو غير الواضحة،الترآيز على األحداث الخفية -

 ويجب إن ترتب ،قوالتخطيط التربوي حيث ال يمكن أن ُتكتشف إال بتحليل دقي

 .هذه األحداث حسب مدى تأثيرها على النظام التربوي

 ، الستخدامه في األنشطة المتعلقة؛تحديد بعض المؤشرات لتأثير آل قضية -

 باإلضافة ،بخطط العمل ووضعها بعين االعتبار عند إعداد الخطط المستقبلية

 إلى تعديل الخطط الحالية 

 ،دف إلى رفع قدرة النظام التربوي في التحكموبشكل عام فان التحليل الخارجي يه

، وآذلك توجيهها بالطريقة المطلوبة ة عناصر التغير وقواها في البيئة الخارجيىوالتأثير عل

 وقوة التأثير على األحداث ،وتتميز البيئة الخارجية بالحرآة. ليستفيد منها النظام التربوي

 ولهذا فإنه من ،وب بها على النظام التربويالمستقبلية والتي يمكن أن تحدث نتائج غير مرغ

 ، يتابع التغيير الذي يحصل في البيئة الخارجية،عليةاالضروري وجود نظام إنذار ذو ف

ويهدف نظام اإلنذار هذا للتحكم بتأثير هذه األحداث على النظام . ويحدد األحداث المتغيرة

  .التربوي 

وهو الفرص والتهديدات حيث تعبر ويترآز التحليل الخارجي أيضًا على جانب مهم 

 ، والديموغرافية، والحضارية، واالجتماعية، االقتصادية، واألحداث،عن االتجاهات
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 التي قد يترتب عليها ، والتنافسية، والتكنولوجية، والحكومية، والقانونية، والسياسية،والبيئية

دات تقع خارج نطاق وواقع األمر أن الفرص والتهدي. منافع أو مضار آثيرة في المستقبل

 ٢٠٠٣العارف، ".( خارجية"سيطرة المنظمة، ولذا يستخدم معها في آثير من األحيان آلمة 

  )٢١ص

  األهداف

يقصد باألهداف المقاصد أو الغايات التي ترغب المنظمة الوصول إليها في 

د وتحدي. اترجمة لها بصورة أآثر تفصيًال وتحديًدم وتأتي في حدود الرسالة و،المستقبل

ال تستثنى والتربية .  لتحقيق النجاح في أي أمر من األمور؛األهداف ووضوحها هو األساس

 في األهداف التي افالعمل التربوي شأنه شأن أي عمل إنساني يتطلب وضوًح.  ذلكمن

  )٦٢هـ ص١٤٢٣حلمي وآخرون،  (. والتأثير في المجتمع،توجهه وتضمن له االستمرار

ن أ ومن خاللها يمكن إقناع اآلخرين ب،ن تحقيقهاوتعتبر األهداف مؤشرات يمك

 بل ا،وثيًقارتباًطاويعد ارتباط األهداف برسالة النظام التربوي . الغاية قد تم الوصول إليها

آما . إنها تنبثق من هذه الرسالة وهي تصف النتائج النهائية لعمل الطالب في النظام التربوي

ولكي يكون النظام التربوي . ل أو بعد التخرجتصف تحصيل الطالب أو أداؤه أو نجاحه قب

والتخطيط االستراتيجي الحكيم يفترض . صادقا مع معتقداته فانه يجب عليه أن يحقق أهدافه

  .أن يكون له أهداف محددة وآافية إلظهار الرؤية والى أي مدى يمكن أن تدرك الرسالة

ألهداف وذلك ألن إن آثيرا من التربويين يجدون نوعا من الصعوبة في صياغة ا

 ،ت واتخاذ القرارا، وتنفيذ األوامر ال طريقة التخيير، يعتمد على طريقة التسيير منمنهم

 ويجب أن تكون األهداف قابلة للقياس ولإلثبات والمالحظة لكي ال ،والترآيز على النتائج

 يواجه وتعد األهداف صورة آبيرة للطريقة التي. تحول إلى حلم أو أمنية ويتعذر تحقيقهات

فيها النظام التربوي احتياجاته وال يمكن تحقيقها إال بوجود التزام من قبل آل عضو في هذا 

  .النظام

  -: إلى نوعين أساسيينةوتنقسم األهداف في العملية التخطيطي

األهداف العامة حيث تتميز بالترآيز على المدى البعيد دون الدخول في التفصيل  -١

 لتحقيقها باإلضافة إلى عدم ربطها ؛مكن إتباعهاالدقيق حول اإلجراءات التي ي

م ٢٠٠٣الحر، (الحر  ويذآر.  وعدم ارتباطها بزمن معين،بنسب أو أرقام محددة

أنه يجب أن ال تكون األهداف العامة بدرجة من التفصيل أو التحديد ) ١٠٦ص

  .التي تظهر فيه األهداف اإلجرائية

هداف العامة ويغلب عليها التفصيل األهداف التفصيلية حيث يتم اشتقاقها من األ -٢

وعادة ما تكون األهداف التفصيلية مرتبطة بأرقام أو نسب . الدقيق والقابلية للقياس
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وتصب األهداف التفصيلية مجتمعة في تحقيق . محددة أو مرتبطة بأزمنة معينة

األهداف العامة، حيث يمكن أن يتبع آل هدف عام مجموعة من األهداف 

 .التفصيلية

  ستراتيجيات اال

 مستمدة من العمليات العسكرية وتعني في هذا اإلطار تكوين ةآلمة استراتيجي

التشكيالت وتوزيع الموارد الحربية بصورة معينة، وتحريك الوحدات العسكرية، وذلك 

لمواجهة تحرآات العدو، أو للخروج من مأزق أو حصار، أو لالنقضاض على العدو 

: ويمكن تعريفها بشكل مبسط.  أو النتهاز فرص ضعف العدوومباغته، أو لتحسين المواقع،

بأنها أسلوب التحرك المرحلي لمواجهة تهديدات أو فرص بيئية، ويأخذ في الحسبان نقاط 

ماهر،  . (القوة والضعف الداخلية للمنظمة، ويسعى على تحقيق أهدافها ويتمشى مع سياساتها

  )١٢٦ص 

ويمكن أن تقابلها " strategy" والمنشأ إن مصطلح االستراتيجية إنجليزي األصل

وهي الخط العام أو خط السير الذي تتخذه المنظمة ". صراط"في المعنى بشكل آبير آلمة 

آما يعرف ) ٣م ص٢٠٠٣الحر،( وصوًال إلى غايتها، حيث تتعدد طرق الوصول إليها

موضوع ال" العمل"أو " االتجاه" االستراتيجية أنها )هنري منتزبرج (هنري منتزبرج

" األسلوب"الذي يأخذها من هنا وهناك، وهي " الجسر"أو " الممر"وهي . لتحقيق هدف ما

فالمؤسسة التي تدخل في مشاريع . أو طريق العمل والثبات على سلوك معين" النمط"أو 

واالستراتيجية . إنها تتبنى استراتيجية المخاطرة: مخاطرة على سبيل المثال نقول عنها

" صورة" أو " منظور"وهي . أي تحديد مكانة تريد الوصول إليها" موقع"أو " مكان"

السعيد وآخرون  ويعرف) ١٨م ص٢٠٠٣السويدان، ( ً.تطمح المؤسسة إليها مستقبال

ألفكار ااالستراتيجية بأنها تعني بصورة مجملة ) ١٦،١٥ ص ص ١٤٢٢السعيد وآخرون،(

 من اًيلخاصة بمجال واسع نسبوالمبادئ الرئيسية التي تستخلص من النظر في المسائل ا

مجاالت الحياة، وتقدير أحوالها وخصائصها واحتماالتها، والتي تحدد مسارات العمل 

واتجاهاته في معالجة تلك المسائل من جميع جوانبها، وهي مسارات يتم اختيارها من بين 

راعاة  على شيء من المرونة التي تتيح تبديلها ماعدد أآبر، وينطوي تحديدها واختياره

لالحتماالت التي ينكشف عنها الواقع وتبدل الظروف، وهي بهذه المثابة تنطوي على التدبير 

 والتكامل يةوالتفكير، وعلى اإلرادة واالختيار، وعلى العمل والتدبير وتتميز جميعها بالشمول

والمرونة في مواجهة احتماالت التغيير، وفي ظروف الواقع وأحواله، هي في العادة تقع 

 بين االتجاهات العامة لسياسة وبين تخصيص الخطط والبرامج وتحديدها وقد نوجز اسًطو

 والمبادئ التي تتناول ميدانًا من ميادين النشاط رمجموعة األفكا" تعريف االستراتيجية بأنها
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اإلنساني بصورة شاملة متكاملة، وتكون ذات داللة على وسائل العمل ومتطلباته واتجاهات 

د إحداث تغييرات فيه وصوًال إلى أهداف محددة، وما دامت معنية بالمستقبل مساراته بقص

فإنها تأخذ بنظر االعتبار احتماالت متعددة إلحداثه، فتنطوي على قابلية للتعديل وفقًا 

لمقتضياته، وهي تقع وسطًا بين السياسة وبين الخطة، واالستراتيجية بهذه الدالالت من 

. ل في الدراسات المعنية بأساليب التخطيط والتدبير والتنظيمالمفاهيم التي أصبحت تستعم

ويستخدم بعض المختصين مفهوم االستراتيجية على أنه مجموعة من الهداف العامة 

المترابطة والمتسقة، التي يستهدف تطبيقها، لإلسهام في تحقيق التنمية االقتصادية 

ساليب استخدام الموارد المتاحة واالجتماعية والتي تشكل في مجموعها أهداف التنمية وأ

آما يستخدم مفهوم . لضمان تحقيق مجموعة أهداف محددة بما في ذلك سياسات التنفيذ

االستراتيجية في مجاالت التخطيط االستراتيجي بمعنى مجموعة البرامج المحققة لهدف من 

  ".األهداف التفصيلية

حيث تتضمن التزامات وتعد االستراتيجية من أهم أجزاء التخطيط االستراتيجي 

بل إنها تمثل دورة االلتزامات . باستخدام الموارد المتاحة في سبيل تحقيق األهداف المرجوة

الناس، التسهيالت، األجهزة، : وتمثل هذه الموارد . في توظيف الموارد لتحقيق األهداف

ا آانت تقدم  وال يمكن أن تعتبر االستراتيجية استراتيجية إال إذ،الخ....الموارد المالية

إن االستراتيجيات تؤشر إلى مدى الترآيز في العملية . استثمارًا جديرًا بالفائدة المرجوة

المنظمة واألولويات والمعايير التي تقيس األداء آما تعمل االستراتيجية على توضيح الكيفية 

ولهذا فإنه من . التي سيقوم بها النظام التربوي في تحقيق أهدافه آنتيجة إلدراك رسالة النظام

الواجب أن تكون االستراتيجيات قابلة لإلدارة ومرنة في تطبيقها عند ترجمتها إلى أفعال 

وعند وضع االستراتيجيات يجب أن تكون هناك استفادة من المسئولين ألخذ آرائهم 

واالستفادة من خبراتهم ويجب أن تكون االستراتيجيات ذات تأثير على النظام التربوي 

اختيار من ولين ؤث تمكن المدارس والسياسات والوظائف اإلدارية والمسومرنة بحي

  .األنشطة المناسبة باإلضافة إلى مساهمة أعضاء المجتمع

  الخطط التشغيلية 

إن المكون األخير للخطة االستراتيجية هو الخطط التشغيلية وهو الوصف المفصل 

وآل ) Huggins,1996 p 38قينزها(  لتحقيق االستراتيجيات المحدودة؛لألعمال المطلوبة

استراتيجية لديها مجموعة من خطط العمل التي تشمل على عدة توجيهات وخطوات وأزمنة 

 وتحليل التكاليف والعوائد وان دور الخطط ،لتنفيذها باإلضافة إلى تحديد المسؤوليات

ها الخاصة ولكل خطة تشغيلية أهداف. التشغيلية هو ترجمة االستراتيجيات إلى أعمال وتطبيق

إن صياغة الخطط . بها ويحكم عليها في النهاية حسب نتائجها الفعلية التي تصل إليها
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 وإنما يجب أن تعتمد على ،التشغيلية يجب أال تعتمد على وجهة النظر الشخصية للتربويين

ويعني ذلك أن محتوى هذه الخطط يجب أن .  على أساس علمي تطبيقيرآزوجهة نظر ت

وعلى . ة على أساس العالقة األساسية المتقدمة والمباشرة للسبب والنتيج لهايكون تنبؤنا

الرغم من أن صياغة الخطط التشغيلية قد تختلف عن بعضها على أساس المحتوى واألداء 

  :إال أنها لكي تكون قابلة للتطبيق يجب أن تشمل على الحد األدنى من النقاط التالية

  .ي تدعمهاصلة واضحة ومحددة لالستراتيجية الت -

 .وصف مفصل لكل خطوة مطلوبة إلنجاز الخطة -

 . والواجباتتتحديد المسؤوليا -

 .تحليل التكلفة -

 .          خط زمني محدد للخطة -

  :على أن خطة العمل يجب أن تشمل اآلتي) Cook,1996 p 62آوك (ويؤآد آوك 

  .خطوات آيفية تنفيذ الخطة -

 .وقت بداية ونهاية تنفيذ الخطة -

 .ل عن اإلشراف على تنفيذ الخطةالشخص المسئو -

 .المصادر البشرية والمالية التي يحتاجها تنفيذ الخطة  -

 .               المؤشرات والمحددات التي توضح مدى نجاح تنفيذ الخطة -

         وخالصة لما ذآر عن التخطيط االستراتيجي يمكن تلخيص عناصر الخطة 

  )آيف(،و) ماذا(، و)ما(التي تبدأ بالكلمات االستراتيجية باألسئلة الثالث الرئيسية 

  )المعتقدات ،الرسالة،المحددات (      ما هو نظامنا؟ -

  )الرؤية، األهداف(         ماذا نريد؟ -

  ) االستراتيجيات ،وخطط العمل(    آيف يمكن تحقيق ذلك؟-
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  :يوضح عناصر الخطة االستراتيجية) ٢(والشكل التالي 

  ت المعتقدا  )٢(شكل 

          المحددات      

  الرؤية         
  

 الرسالة                 

    الداخلي                              

              الخارجي      التحليل             
   

   األهداف             
  

               االستراتيجيات
  

  خطط العمل              

  رتاتيجيشروط جناح التخطيط االس

لكي ينجح التخطيط االستراتيجي في تحقيق أهدافه، البد من توافر مجموعة من الشروط 

  -:في اآلتي) ٨٢ ص٢٠٠٠اللوزي، (اللوزي  يحددها

يتطلب التخطيط االستراتيجي ضرورة توفر قاعدة للمشارآة : المشارآة الواسعة -١

 واإلدارية، ففي ،ة واالقتصادي، والسياسية،الواسعة وفي آل المجاالت االجتماعية

التنمية اإلدارية، البد من تطبيق فلسفة إدارية تفتح المجال لكل العاملين إلبداء الرأي 

وتتوفر هذه الشروط في .  وتحمل المسؤولية في آل العمليات اإلدارية،والمشارآة

 بله،(بله   ذلكإلىويشير . معظم الدول المتقدمة آقاعدة أساسية لنجاح التخطيط

Billeh 1999 ضرورة مشارآة جميع الممثلين داخل دحيث يؤآ) ١١٩ ص 

 وفي صناعة السياسات باإلضافة ،وخارج النظام التعليمي في العملية التخطيطية

 ،إلى القطاعات المهنية واإلنتاجية والخدمية خاصة في ظل وجود تقنيات المعلومات

 . اديين التي تهيئ المشارآة لغير المشارآين االعتي،واالتصال الحديثة

 لنجاح التخطيط، حيث ا أساسًياإن توفر قاعدة معلوماتية يعتبر عنصًر: المعلومات -٢

 والمنهجية العلمية في التخطيط، ،يشير غياب هذه القاعدة إلى عدم توفر الموضوعية

 .واللجوء إلى المنهج التقليدي وممارسة العشوائية في آل ما يتعلق بالتنمية

اعة الصادقة والنهج الواضح بضرورة استخدام التخطيط وهي القن: اإلرادة السياسية -٣

 الدعائية، إذ البد من اإليمان ضاالستراتيجي، واالبتعاد عن العشوائية واألغرا

 . بالدراسة والبحث وجمع المعلومات وتوفير الكوادر البشرية الجيدة
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 -:طية أساسية لنجاح العملية التخطيوالتي يرى أنها ويضيف الباحث الشروط التالية 

حيث يعد هذا الشرط من أهم الشروط التي يجب أن تؤخذ بعين : الدعم المالي الكافي -٤

 والتخطيط االستراتيجي بشكل خاص، وبدون هذا ،االعتبار في التخطيط بشكل عام

ولن يتم تطبيقه أو على األقل .  على ورقاالدعم سيكون آل العمل الذي يقدم حبًر

 .في حالة وجود دعم مالي غير آاف استكون نسبة النجاح ضعيفة جًد

يحتاج التخطيط االستراتيجي إلى : الفريق المؤهل المتكامل في الخبرة والقدرات -٥

وهذا يؤدي . المشارآة من قبل الجميع بمختلف الرؤى وطرق التفكير والتوجهات

وال يمكن إيجاد هذا التفعيل والكامل إال بوجود فريق متخصص يقود . إلى التكامل

التخطيطية بالشكل المطلوب ويخرج بخطة متكاملة تشبع جميع التوجهات العملية 

 .وتحقق جميع األهداف على أآمل وجه

من قبل جميع من يشارك في نجاح وفشل العملية ) commitment(االلتزام  -٦

العامل القوي في تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات هو التخطيطية وهذا 

  .واألقسام

  اململكةمشكالت التخطيط يف 

 وزارة التربية والتعليم في التخطيط التربوي فييواجهها يمكن تلخيص المشكالت التي 

  -:اآلتيالمملكة العربية السعودية على النحو 

   نقص الوعي التخطيطي-١ 

وعي التخطيطي   أهم المعوقات أو المشكالت التي يواجهها النظام التعليمي إن من       نقص ال

ة          لدى العاملين في هذا المي     ة التخطيطي ة العملي ة أهمي وعي        . دان، ونقص معرف نقص في ال ذا ال وه

ة            ،ول في الميدان التربوي   ؤالتخطيطي يشمل المس   شل العملي  والمنفذ وآل من يساهم في نجاح أو ف

ى              . التخطيطية اق عل ويعتمد نجاح التخطيط بشكل أساس على تضافر الجهود فيما بين هؤالء لالتف

تراتي   ،رأي موحد  دة تنتهي بنجاح واحد       وإتباع اس ذب األخذ       . جية موح نقص تذب ذا ال تج عن ه وين

  .بمنهجية التخطيط بل يصل األمر إلى رفض هذه المنهجية من قبل آثير منهم

   وجود مشكالت خاصة بالبيانات الالزمة للمخطط التربوي-٢

ات   . أمام عملية التخطيط    اوتعتبر هذه المشكلة من أهم وأعظم المشكالت التي تقف عائقً           فالبيان

  -:في ثالث أنواع رئيسةالخاصة بالبيانات وتتمثل المشكلة . تمثل لبنة أساسية من لبنات التخطيط

   .نقص هذه البيانات  - أ

 . عدم وضوحها ودقتها - ب

  . صعوبة الحصول عليها - ت
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  -:تنقسم هذه البيانات إلى نوعين أساسيينآما 

  

 :بيانات خارج النظام التعليمي وتشمل  - أ

سكاني   -١ ل    البيانات ال سكانية       ( ة مث ة ال سكان، الكثاف دل     ،عدد ال ي، مع ا الجغراف  وتوزيعه

ة       ة والخارجي رة الداخلي دالت الهج ات، ومع دل الوفي د، مع دل الموالي صوبة، مع الخ

  )...الخ

ة -٢ وى العامل ات الق وى  ،بيان ذه الق ن ه ل م وق العم ات س اج ومتطلب م االحتي  وحج

 لمن هم داخل     ،وزيع الجغرافي  والت ، واألنشطة ،وتدريبهم وتوزيعهم حسب القطاعات   

 .قوة العمل ومن هم خارج قوة العمل

ة          -٣ وارد المتاحة سواًء مادي ة الم ل في معرف صادية وتتمث ات االقت شرية ،البيان  أو ، أو ب

يم،                ات التعل ة لنفق سبة المئوي مالية، مصادر التمويل المختلفة، الناتج الوطني الخام، الن

 .لصناديق الخاصة المختلف أو دوليًا أو ا،ومصادر تمويل الخطة إما محليًا

  بيانات من داخل النظام التعليمي  -  ب

ة           -١ سياسية    ،بيانات عن األهداف التعليمية من خالل دراسة خطط التنمي  ، والتوجهات ال

  . واالقتصادية،واالجتماعية

ة  -٢ ات عن المؤسسات التعليمي ين  ( بيان صال ب ائل االت دريس، وس ات الت اني، هيئ المب

 .وتوزيع آل ذلك حسب مختلف المجاالت) مختلف القطاعات

ذلك   – الصف الدراسي     – السن   –بيانات عن الطالب وتوزيعاتهم حسب المرحلة        -٣  وآ

خ        – الجنسية   –البيانات الشخصية مثل  الديانة       ه ال يالد ومكان اريخ الم ، معدالت  )... ت

يل           ة، وس ى المكتب ردد عل دل الت ة الحضور والغياب والتأخر، معدل أداء الواجبات، مع

ة، المستوى           المواصالت التي يستخدمها الطالب، معدل مشارآته في األنشطة المختلف

دل              ل مع االجتماعي واالقتصادي للطالب، البيانات الخاصة بتطور أعداد الطالب مث

د    ،التسجيل دل القي دفق      ، ومع ع   (  ومعدالت الت سرب    – رسوب    –ترفي تبقاء    – ت  – اس

 .)هدر

 البشرية وتشملبيانات عن هيئة التدريس والقوى  -٤

ى مستوى                  - أ وزارة وعل ى مستوى ال ة عل بيانات عن الهيئة اإلشرافية واإلداري

  .المدارس

 .بيانات عن المعلمين - ب

 .بيانات عن المناهج ووصفها وأهدافها وطرق التدريس -٥
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داف          -٦ ايير، وأه ة والمع سياسة المتبع ة ال ن ناحي ارات م ويم واالختب ن التق ات ع بيان

 .التقويم

وث   -٧ ن البح ات ع ة    بيان ي عملي يًا ف ساعد أساس االت وت ف المج ي مختل ات ف والدراس

 .تشخيص الوضع التعليمي

 . النظامي لتحقيق التكامل معها عند إعداد الخطةربيانات عن التعليم غي -٨

   نقص الخبراء واألفراد المتخصصين في التخطيط التربوي وإعداد الخطط-٣

انيي   ة ع ي المملك ام التعليمي ف وادر  النظ ن نقص الك ة م ة عملي ة لممارس شرية المؤهل الب

دًا في             . التخطيط وي جدي وم التخطيط الترب ود لكون مفه ك يع ذا  ولعل ذل ه   . مانظ لاه ا إن س آم  تلي

ة ات أآاديمي اك دراس ال   أو تخص،هن ي مج ة ف سات العلمي ي المؤس زة ف ة مرآ صات أآاديمي

ذا المجال                 .التخطيط ة تخصصات في ه ات التربي ل .  فنادرًا ما نجد في آلي ذه         ب داد في ه   إن اإلع

ة                            ه ذو أهمي ا يجعل ذا التخصص، مم ة عن ه رة عام ادة واحدة تعطي فك الكليات أحيانًا يتضمن م

ا                     . ثانوية داد أفراده ام إلع ًا من االهتم درًا آافي يضاف إلى ما سبق أن الجهات التعليمية ال تعطي ق

د التدريبية طويلة ومتوسطة وقصيرة   لممارسة التخطيط آونها تحتاج إلى برامج       دادها   ىم  في إع

  . وتوجيه منفذيها، وتقويمها، وآيفية متابعة تنفيذها،ألفرادها على آيفية إعداد الخطط التربوية

   نقص أو قلة الموارد المالية-٤

ة عوامل      .  النظام التعليمي في المملكة    اجههايووهي  من أهم المشكالت التي          اك أربع وهن

  -: في نقص أو قلة هذه المواردا مهًماتلعب دوًر

يم       - أ م تكن    . انخفاض مستوى الدخل القومي للفرد حتى لو زاد المنصرف في التعل إذا ل ف

ة                         طء في معدالت التنمي ى ب ك إل رد أدى ذل ومي للف دخل الق هناك زيادة في متوسط ال

شل خطة                  الي ف يم وبالت سبب مشكالت في التعل ا ي والقطاعات االقتصادية األخرى مم

  .التعليم

 ارتفاع معدالت تكلفة التعليم من حيث  - ب

 تكلفة الطالب •

 تكلفة المباني •

  .ازدياد الحاجة إلى التوسع في التعليم وذلك لشدة الطلب االجتماعي على التعليم - ت

وب،      استخدام الموارد المالية المخصصة للتعليم     - ث ر المطل شكل غي ك من        بال  ويتضح ذل

 .يةآثرة المناقالت بين البنود في الميزان

ه   - ج ك عن  % ٩٣توج ب، ناهي ل الروات ذي يمث ا وال اب األول فيه ى الب ة إل ن الميزاني م

 .الثاني الخاص باألجور والمكافئاتالباب 



 

  
 

١٠٧

   االفتقار إلى القوى البشرية المؤهلة -٥

و          ة ه ي  المملك ي ف ام التعليم ا النظ ي يواجهه رة الت شكالت الكبي ن الم ى إن م ار إل االفتق

شرية المؤه وى الب ةالق ة ،ل ذ الخطط التربوي ي تنفي شارك ف ي ت يط، الت ة التخط اح عملي ،  وإنج

راء والمتخصصين في                 وهذه المشكلة ترتبط ارتباطًا مباشرًا في المشكلة الثانية من نقص الخب

راء والمتخصصين               . هذا المجال  ة الخب ل عن أهمي ذي الخطط ال تق م العامل     ؛وأهمية منف  ألنه

ون     األول في إنجاح الخطط حيث إنهم        ذون الحقيقي م المنف رار في إدارات         . ه أتي متخذو الق وي

دورهم                  التعليم ومد  ذا المجال ل أهيلهم في ه ة ت ة، في أهمي ذه القائم ى رأس ه دارس عل يرو الم

  .األساس في نجاح العملية التخطيطية في المملكة

   عدم كفاءة األجهزة والتنظيمات المختلفة المسئولة عن التخطيط-٦

ن أ ون ذن ويمك درة   يك دم مق زة، أو ع ذه األجه ي ه ل ف ي العم يم ف وء التنظ سبب س ك ب ل

ذ الخطط              ى تنفي ة عل ة التخطيط أو سوء اإلدارة القائم ى التكامل مع عملي اإلجراءات النظامية عل

ة            ة االجتماعي صادية  ،التعليمية أو قصور النظام نفسه عن الوفاء بمطالب التنمي  حيث نجده     ، واالقت

  . النوعيب ويهمل الجان،لى الجانب الكمي عا آلًيايعتمد اعتماًد

   ارتفاع نسبة األمية-٧

يط    ا التخط ي يواجهه شكالت الت ات والم م العقب ن أه د م ث تع ه  ،حي ات ألن م مقوم ن أه م

ك                . التخطيط المشارآة المجتمعية   إن ذل دني ف نخفض أو مت وم م وإذا آان المستوى العلمي لهذا المق

ا      ولذلك،  باإلضافة  . يعيق نجاح عملية التخطيط    آلما ارتفع المستوى العلمي لدى أفراد المجتمع آلم

الي  دخل وبالت ستوى ال ع م صاديةفارتف ة االقت ا تطورت التنمي ي ،كلم يط الت ة التخط  تتحسن عملي

  . ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية االقتصادية

   توزيع الخدمات التربوية-٨

ة وخط   ق رؤي تم وف ة ال ي ع الخدمات التربوي ى إن توزي د عل ك يعتم ل إن ذل ة واضحة، ب

د أحيانً  .  أهم المشكالت التي يواجهها التخطيط إحدىاالجتهاد مما يشكل   ة الطلب    اويعتم ى تلبي  عل

ا           د تنظيمه ى حساب            االجتماعي بنية تجنب المشكالت التي تحدث عن ة عل ات معين ا لفئ  أو محاباته

  .االحتياج في مكان آخر

   لدى بعض متخذي القرار ال يعتبر التخطيط موقفاً ذهنياً-٩

وي        ر           ويعني ذلك أن التخطيط الترب ل أي جزء من تفكي د    بعض المسؤولين،   ال يحت يرجع   وق

ا ل    ه     ذلك إم ذ                 أو  جهل بأهميت االلتزام وتحبي ة ب دم الرغب التخطيط  أو لع دم القناعة ب ة في    لع االرتجالي

  .و ألن ذلك يتعارض مع مصالح شخصية  أالعمل؛



 

  
 

١٠٨

  

  خطيط التربوي في التنمية االقتصادية واالجتماعية عدم وضوح دور الت-١٠

صادية   ين الظروف االقت يم وب ين التعل ق ب ود التواف دم وج ك لع ة  ،وذل ي الدول ة ف  واالجتماعي

ة     صادية واالجتماعي ة االقت رى واضحة للتنمي داف آب ط وأه ود خط دم وج داف ولع ة بأه  مرتبط

  . واالجتماعية،ية االقتصاديةعجز النظام عن الوفاء بمطالب التنمالتعليم وبالتالي 

   تعدد الجهات التي تمارس التخطيط في الوزارة -١١

  -:ويمكن اختصار هذه الجهات آما يلي  

  -:جهات تمارس التخطيط بشكل مباشر وهي  - أ

 .والتطوير اإلداريلتخطيط وآالة ا -

 اإلدارة العامة للتخطيط .١

 اإلدارة العامة للتطوير اإلداري .٢

 ت التعليماإلدارة العامة القتصاديا .٣

 .اإلدارة العامة للتخطيط المدرسي -

 .)اإلدارة العامة للمناهج( وحدة تخطيط المناهج  -

 : جهات تمارس التخطيط بشكل غير مباشر - ب

  .اللجنة العليا لسياسة التعليم -

 .مجلس مسئولي الوزارة برئاسة معالي الوزير -

 .معالي نائب الوزيرمجلس الوآالء برئاسة  -

 .ي الوزيرالفريق االستشاري لمعال -

 .مجلس التطوير التربوي -

 .األسر الوطنية -

   ضعف التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة وضعف االتصال-١٢

ل     ي العم ة ف ة واضحة ودقيق اك آلي يس هن ه ل ك ألن ات ،وذل ف قطاع ين مختل سيق ب  والتن

وزارة ع القطاعات األخر ال سيق م زم القطاع بالتن وي يل بية ق ام محاس اك نظ يس هن ه ل ا إن ى ، آم

رار    بين مختلف القطاعات،   وتعارض تضارب هذا   سببوقد  . ويحاسبه على القصور في ذلك      وتك

ها،حيث تجد أن قطاع ما يعمل على برنامج أو مشروع وفي نفس الوقت تجد أن القطاع              العمل في 

  .األخر يعمل نفس العمل بشكل آخر

  

  



 

  
 

١٠٩

   عدم قبول اآلخر-١٣

ن التربوي يعتقدون أن لديهم الخبرة والمعرفة       ويتمثل ذلك في أن بعض العاملين في الميدا         

تفادة من اآلراء األخرى                ى االس سوا بحاجة إل م لي ذا فه باإلضافة  . التي تزيد عما لدى اآلخرين ول

رين وأن     ن اآلخ ر م ون أآث ون ويتحمل ون ويلتزم ذين يعمل م ال م ه دون أنه دهم يعتق ك، نج ى ذل إل

ذ     . عات أو اإلدارات األخرى  قطاعاتهم أو إداراتهم هي األهم مقارنة بالقطا    ل تنفي سبب تعطي ا ي مم

  .الخطط وعدم قبول التوجيهات وزيادة العناد والمصادمة

   مشكلة المباني المستأجرة-١٤

يط    ة التخط اح عملي ام نج ق أم ر العوائ ن أآب شكلة م ذه الم د ه دارس . وتع ل الم وتمث

دى وزارة  ستأجرة ل يمالم ة والتعل سبته التربي ا ن و٪٥٥٫٨ م ن مجم شؤون  م ة ل دارس التابع ع الم

ات          ٪٧٢تعليم البنين و     يم البن شؤون تعل اني        .  من مجموع المدارس التابعة ل سبة المب د وصلت ن وق

 زيادة الطلب    مما أدى إلى  المستأجرة إلى هذا الحد نتيجة لتزايد معدل النمو بسبب الزيادة السكانية            

اني         ة       االجتماعي على التعليم مما اضطر الوزارة الستئجار مب ة التعليمي دة أصًال للعملي .  ليست مع

ة       ة التعليمي ضرورية ألداء العملي ساحات ال ات والم ن المقاس ل ع االتها تق ا وص ساحات غرفه فم

ة                  التربوية، وال تتوفر بها الخدمات الالزمة أو الشروط الصحية الكافية من حيث اإلضاءة الطبيعي

ة آ                ى عناصر هام تعلم والقاعات       أو التهوية، عالوة على عدم شمولها عل المختبرات ومصادر ال

الحيتها           دم ص ة وع ة والتربوي ة التعليمي وب للعملي ألداء المطل بتها ل دم مناس ذلك ع ة وآ واألفني

صفية    ر ال شطة غي اهج واألن ة للمن ه    . الوظيفي وي وعمليات ام التخطيط الترب ًا أم ك يقف عائق آل ذل

ه ام نجاح ش . وأم ن الع وع م اك ن إن هن ك، ف ن ذل رغم م ى ال اني وعل دارس المب اء الم ي بن وائية ف

  .نتيجة لعوامل متعددةالحكومية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
 

١١٠

  
  

  الفصل الثالث
  
  

  الدراسات السابقة
  
  

  
  
  
  
  



 

  
 

١١١

  الفصل الثالث
  مقدمة

ي          ة والت ذه الدراس ع ه صلة بموض وث ذات ال ات والبح صل الدراس ذا الف دم ه يق

ا  ي له ب الزمن ًا الترتي ا مراعي تطاع الباحث االطالع عليه ب ويتن. اس ة الجوان ل دراس ي آ اول ف

ام الباحث       ) أهداف الدراسة ونتائجها وتوصياتها    ( الرئيسة الثالث في آل دراسة       سيمها  حيث ق بتق

ة األدراسات   العربية و   الدراسات ال  إلى قسمين  ع         . جنبي ام الباحث بتوزي م ق ع   ث ذه الدراسات    جمي ه

  :مثل في محاور أساسية متعلقة بالدراسة من جانب أو آخر تتلخمسةوفقًا 

  الدراسات والبحوث التي تناولت تحديد والتعرف على أهم الكفايات في المجال محل الدراسة. ١

 الدراسات والبحوث التي تناولت عالقة عدد من المتغيرات بالكفايات. ٢

 الدراسات والبحوث التي قدمت مجموعة من الكفايات المتعلقة بعملية التخطيط. ٣

 تناولت واقع مديري التعليمالدراسات والبحوث التي . ٤

 الدراسات والبحوث التي تناولت الكفايات التي يفترض أن تتوفر في مدير التعليم. ٥

ذه المحاور     والجدير بالذآر أن الباحث اتبع هذه الطريقة في تقسيم الدراسات          داخل      وفقًا له سبب ت  ب

ذه      ، حيث تشترك العديد من هذه ا      هذه الدراسات في تناولها لهذه المحاور      لدراسات في الكثير من ه

  . فكان من الصعوبة بمكان فصلها عن بعضها بعضا.المحاور

راز أوجه                         شمل إب ى الدراسات والبحوث ت ًا عل ًا عام دم الباحث تعليق وفي نهاية الفصل ق

التشابه واالختالف بينها وبين هذه الدراسة، باإلضافة إلى ما تتميز به هذه الدراسة عن غيرها من                

  .الدراسات

  
  
  
  



 

  
 

١١٢

  العربيةالدراسات : ًأوال
 الكفايات الالزمة لمديري التعليم في المملكة العربية السعودية وأساليب تنميتها -١

  )هـ١٤٢٥(عبداهللا بن محمد بن عبداهللا البطي 

  أهداف الدارسة

  بناء قائمة الكفايات الالزمة لمديري التعليم في المملكة العربية السعودية .١

 ات لدى مديري التعليم في المملكةتحديد أساليب تنمية الكفاي .٢

التعرف على أهمية آفايات مديري التعليم في المملكة، ومدى توافرها لديهم من وجهة  .٣

 نظر مديري التعليم أنفسهم ومن وجهة نظر مديري العموم في وزارة المعارف

ومدى ممارسة . التعرف على أهمية أساليب تنمية آفايات مديري التعليم في المملكة .٤

ي التعليم لها من وجهة نظر مديري التعليم أنفسهم ومن وجهة نظر مديري العموم مدير

 في وزارة المعارف

المؤهل، الخبرة في إدارة التعليم، القطاع ( التعرف على عالقة متغيرات الدراسة  .٥

 ")بنات/بنين" التعليمي 

  نتائج الدراسة

العربية السعودية، صنفت إلى بناء قائمة للكفايات الالزمة لمديري التعليم في المملكة  -١

  :آفاية، آما يلي) ١٣١(أربعة محاور وخمسة عشر مجاًال، وشملت 

  وقسم إلى مجالين: الكفايات الشخصية: المحور األول

  آفايات) ٧(التصور واإلدراك، ويتضمن : المجال األول  

  آفايات) ٩(السمات واألخالق ويتضمن : المجال الثاني  

  :وقسم إلى ثالثة مجاالت:  القياديةالكفايات: المحور الثاني

  آفاية) ١٢(القيادة ويتضمن : المجال األول  

  آفايات) ٦(التغيير والتطوير ويتضمن : المجال الثاني  

  آفايات) ٩(اتخاذ القرارات وحل المشكالت ويتضمن : المجال الثالث  

  :وقسم إلى خمسة مجاالت: الكفايات اإلدارية: المحور الثالث

  آفايات) ٩(األهداف والسياسات واللوائح ويتضمن : لالمجال األو  

  آفاية) ١١(التخطيط والتنظيم ويتضمن : المجال الثاني  

  آفاية) ١٢(االتصال وتقنية المعلومات ويتضمن : المجال الثالث  

  آفايات) ٧(العالقة بالمجتمع المحلي ويتضمن : المجال الرابع  

  آفايات) ٧(ت ويتضمن الشؤون المالية والتجهيزا: المجال الخامس  

  :وقسم إلى خمسة مجاالت: الكفايات التربوية: المحور الرابع



 

  
 

١١٣

  آفايات) ١٠(اإلشراف التربوي ويتضمن : المجال األول  

  آفايات) ٧(العاملون ويتضمن : المجال الثاني  

  آفايات) ٩(شؤون الطالب ويتضمن : المجال الثالث  

  آفايات) ٨( ويتضمن المناهج والبرامج التربوية: المجال الرابع  

  آفايات) ٨(التقويم التربوي ويتضمن : المجال الخامس  

بناء قائمة ألساليب تنمية الكفايات الالزمة لمديري التعليم في المملكة صنفت إلى ستة  -٢

 :أسلوبًا آما يلي) ٦١(مجاالت، وشملت 

  أساليب) ٥(اللقاءات والندوات ويتضمن : المجال األول

  أساليب) ٧(رات وتبادل الخبرات ويتضمن الزيا: المجال الثاني

  أسلوبًا) ١٢(البرامج التدريبية ويتضمن : المجال الثالث

  أساليب) ١٠(األساليب التثقيفية ويتضمن : المجال الرابع

  أساليب) ٩(البرامج الحاسوبية ويتضمن : المجال الخامس

  أسلوبًا) ١٨(األساليب اإلجرائية ويتضمن : المجال السادس

آفاية مهمة أو مهمة جدًا من وجهة نظر مديري ) ١٣١(آل الكفايات وعددها تبين أن  -٣

التعليم ومن وجهة نظر مديري العموم في الوزارة، آما تبين أن جميع الكفايات الواردة 

في االستبانة متوسط درجة توافرها أقل من متوسط درجة أهميتها من وجهة نظر آل من 

 .وزارةمديري التعليم ومديري العموم في ال

أسلوبًا مهمة أو مهمة جدًا من وجهة نظر مديري ) ٦١(تبين أن آل األساليب وعددها  -٤

التعليم ومن وجهة نظر مديري العموم في الوزارة، آما تبين أن جميع هذه األساليب 

الواردة في االستبانة متوسط درجة ممارستها أقل من متوسط درجة أهميتها من وجهة 

 .م ومديري العموم في الوزارةنظر آل من مديري التعلي

تبين وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين توافر الكفايات لدى مديري التعليم ومؤهالتهم  -٥

التصور واإلدراك، السمات : العلمية لصالح المؤهل العالي في مجاالت خمسة هي

ما واألخالق، القيادة، اتخاذ القرارات وحل المشكالت، الشؤون المالية والتجهيزات، م

يعني أنه آلما عال المؤهل العلمي لمدير التعليم ازداد توافر الكفايات لديه في هذه 

 المجاالت الخمسة

  توصيات الدراسة

ضرورة استفادة مديري التعليم من قائمة الكفايات التي توصل إليها الباحث من خالل  -١

تقويم لمديري وتصميم بطاقة . مراجعتها وتحديد مدى توفرها من قبل مدير التعليم نفسه

 التعليم من قبل الوزارة في ضوء هذه الكفايات



 

  
 

١١٤

االستفادة من قائمة أساليب تنمية الكفايات التي توصل إليها الباحث من خالل استفادة  -٢

مدير التعليم من هذه القائم لتنمية الكفايات غير المتوافرة لديه، وآذلك استفادة الوزارة 

 أساليب تنمية الكفايات التي توصلت إليها منها في تصميم بطاقة تحتوي على قائمة

 .الدراسة

 .ضرورة االهتمام بإعداد مديري التعليم قبل تعيينهم -٣

توفير اإلمكانات المادية الالزمة في إدارات التعليم التي تعين مديري التعليم على  -٤

 .ممارسة أساليب تنمية آفاياتهم وهم في مناطقهم أو محافظاتهم

لتعليم الذين هم على رأس العمل من خالل تحديد الكفايات غي دراسة احتياجات مديري ا -٥

 .المتوافرة لديهم

 الواردة في تإعداد برامج لتنمية آفايات مديري التعليم تعتمد على أساليب تنمية الكفايا -٦

 الدراسة

 . عناية مديري التعليم بالتنمية الذاتية وعدم االستغراق في األعمال اليومية -٧

  مديري مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعوديةالكفايات األساسية ل -٢

  )هـ١٤٢٤ (عبد العزيز بن عبد اهللا بن عبد العزيز العريني

  أهداف الدراسة

  . تحديد الكفايات األساسية لمديري مدراس التعليم العام في المملكة العربية السعودية-١

  .م العام في المملكة العربية السعودية بناء مقياس للكفايات األساسية لمديري مدارس التعلي-٢

 التعرف على مدى ممارسة مديري مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية للكفايات -٣

  .األساسية

 التعرف على الفروق بين مديري مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية في -٤

  . المرحلة الدراسيةممارسة الكفايات األساسية، تبعًا الختالف

 التعرف على الفروق بين مديري مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية في -٥

  .ممارسة الكفايات األساسية، تبعًا الختالف المؤهل العلمي

 التعرف على الفروق بين مديري مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية في -٦

  .ساسية، تبعًا الختالف الخبرة في اإلدارة المدرسيةممارسة الكفايات األ

 التعرف على الفروق بين مديري مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية في -٧

  .، تبعًا الختالف المنطقة التعليميةةممارسة الكفايات األساسي

  نتائج الدراسة 

 المملكة العربية السعودية، اشتملت على  بناء قائمة آفايات لمديري مدارس التعليم العام في-١

  .عنصرًا) ٩٦(بعدا، وآل بعد يحوي مجموعة من عناصر الكفايات بلغ عددها ) ١٢(



 

  
 

١١٥

 بناء مقياس الكفايات األساسية لمديري مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية على -٢

ائصه السيكومترية وتقنينه ضوء قائمة الكفايات التي أعدها الباحث، وتم التعرف على خص

) ٨٢(بعدا تشتمل على ) ١٢( البيئة السعودية، وتكون المقياس في صورته النهائية من ىعل

  .عنصرًا

 أن مديري مدراس التعليم العام في المملكة العربية السعودية يمارسون آفاياتهم األساسية -٣

لكفايات األساسية من قبل أفراد بدرجة عالية حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لدرجة ممارسة ا

  .درجات) ٥(من أصل) ٣٫٩٠(الدراسة 

أو أقل بين متوسطات درجات ) ٠٫٠٥( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى-٤

  .أفراد الدراسة في ممارستهم للكفايات األساسية تبعًا لمتغير المؤهل العلمي

أو أقل بين متوسطات درجات أفراد ) ٠٫٠١( أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عن مستوى-٥

الدراسة في ممارستهم للكفايات األساسية تبعًا لمتغير الخبرة في مجال اإلدارة المدرسية، 

وهذه الفروق لصالح ذوي الخبرة من إحدى عشرة سنة فأآثر مقابل الذين خبرتهم أقل من 

  .ى عشرة سنةست سنوات، والذين خبرتهم تتراوح بين ست سنوات إلى أقل من إحد

أو أقل بين متوسطات درجات ) ٠٫٠٥( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى-٦

  .أفراد الدراسة في ممارستهم للكفايات األساسية تبعًا لمتغير المرحلة الدراسية

أو أقل بين متوسطات درجات أفراد ) ٠٫٠١( أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية عند مستوى-٧

 ممارستهم للكفايات األساسية تبعًا لمتغير المنطقة التعليمية وهذه الفروق لصالح الدراسة في

أفراد الدراسة من منطقة المدينة المنورة والمنطقة الشرقية مقابل أفراد الدراسة من منطقة 

أو أقل بين متوسطات ) ٠٫٠١(الرياض، آما أن هناك أفراد الدراسة في إحصائية عند مستوى

دراسة في ممارستهم للكفايات األساسية تبعًا لمتغير المنطقة التعليمية وهذه درجات أفراد ال

الفروق لصالح أفراد الدراسة من منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك والمنطقة الشرقية مقابل 

  .أفراد الدراسة من منطقة جازان

  توصيات الدراسة

لتعليم العام في المملكة العربية السعودية  اإلفادة من قائمة الكفايات األساسية لمديري مدراس ا-١

  .من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية

 اإلفادة من مقياس الكفايات األساسية لمديري مدارس التعليم العام في المملكة العربية -٢

 الكشف عن مدى السعودية من قبل وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، بقصد

  .ممارسة مديري المدارس لكفاياتهم األساسية

 تكثيف الدورات التدريبية التي تستهدف تدريب مديري مدارس التعليم العام في المملكة -٣

  .العربية السعودية



 

  
 

١١٦

 اإلفادة من المديرين ذوي الخبرة المتقدمة والذين ال يزالون في أوج عطائهم في المشارآة في -٤

  .المدارس الجدد في مراآز التدريب المقامة في إدارات التعليمتدريب مديري 

 تبادل الخبرات بين المناطق التعليمية في المملكة العربية السعودية في جانب رفع آفايات -٥

  .مديري المدارس وممارستهم لهذه الكفايات

  .ية في المملكة تبادل الزيارات بين مديري مدارس التعليم العام على مستوى المناطق التعليم-٦

  التطوير المهني لمديري التعليم في المملكة العربية السعودية -٣

  )هـ١٤٢١ (عبد العزيز بن عبد الرحمن الدهش

  أهداف الدراسة

 على المهارات اإلدارية الالزمة لمديري التعليم ودرجة أهمية تهدف هذه الدراسة إلى التعرف

 تطويرهم المنهي ودرجة أهمية استخدامها توفرها وإمكانية ممارستها، والتعرف على أساليب

وإمكانية تطبيقها، وذلك من وجهة نظر مجتمع الدراسة الذي تكون من فئتين مهمتين أوالهما 

مديرو التعليم باعتبارهم المعنيين بالدراسة واألخرى مديرو وأمناء العموم في الوزارة باعتبارهم 

 ومشكالتهم، ومحاولة تحديد أولى المهارات أآثر المسؤولين تعامًال معهم ومعرفة باحتياجهم

اإلدارية بالعناية من خالل الربط بين أهمية توفرها وإمكانية ممارستها، وتحديد أولى أساليب 

التطوير المهني بالعناية من خالل الربط بين أهمية استخدامها وإمكانية تطبيقها، ليمكن في ضوء 

  .ليم خططها الرامية للتطوير المهني لهمذلك أن تضع الجهات المسؤولة عن مديري التع

  نتائج الدراسة

أهمية توفر جميع المهارات اإلدارية المدرجة في الدراسة لدى مديري التعليم، ومن  -١

التوجيه، والتعامل اإلنساني، وصنع واتخاذ القرارات، والتوجيه، : أبرزها مهارات

  .والتنظيم

جة في الدراسة لدى مديري التعليم، ومن إمكانية ممارسة جميع المهارات اإلدارية المدر -٢

القيادة اإلدارية، والقيادة اإلدارية، والتعامل اإلنساني، واالتصال الجيد : زها مهاراترأب

 .باآلخرين ،والتنظيم

أهمية استخدام جميع أساليب التطوير المهني لمديري التعليم المدرجة في الدراسة ومن  -٣

لعلمي، وحضور اجتماعات ذات مستوى أعلى في رفع مستوى تأهيلهم ا: أبرزها أساليب

اإلدارة أو في جهاز الوزارة، وزيادة المؤسسات المماثلة في الداخل والخارج ومواقع 

العمل المشابهة، وبناء عالقات إيجابية مع المديرين في األجهزة األخرى، والتدريب 

 .باستخدام التقنيات الحديثة

المهني المدرجة في الدراسة على مديري التعليم، إمكانية تطبيق جميع أساليب التطوير  -٤

حضور اجتماعات ذات مستوى أعلى في اإلدارة أو في جهاز : ومن أبرزها أساليب



 

  
 

١١٧

الوزارة، والتدريب، باستخدام التقنيات الحديثة، والتثقيف والتعلم الذاتي، ورفع مستوى 

 .تمراتتأهيلهم العلمي، واالشتراك في الحوارات العلمية الندوات والمؤ

 .عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين فئتي مجتمع الدراسة في المحاور األربعة السابقة -٥

وجود عالقة قوية بين درجة أهمية توفر المهارات اإلدارية لدى مديري التعليم ودرجة  -٦

إمكانية ممارستهم لها، وبين درجة أهمية استخدام أساليب التطوير المهني لمديري 

 .انية تطبيقها عليهمالتعليم ودرجة إمك

   الدراسةتوصيات

  :من خالل ما أظهرته نتائج الدراسة وتفسيرها وتحليلها، يوصي الباحث بما يأتي

حصر الدراسات العلمية في مجال اإلدارة التعليمية، واستخالص نتائجها وتوصياتها لإلفادة  -  

  :منها في

  .يةتوجيه البحوث العلمية للتكامل في مجال اإلدارية التربو -

ترشيد إجراءات اختيار مديري التعليم، وترشيحهم، وتطويرهم، وتقييم أدائهم، وتقويمهم،  -

 .من قبل الجهات المسؤولة عن التعليم العام

وضع برنامج متكامل وفق أسس علمية وعملية الختيار وترشيح مديري التعليم وفقًا  -

  .الحتياجاتهم العملية، وتطويرهم، وتقويم أدائهم

إعداد برامج تدريبي قصير المدى للتطوير المهني لمديري التعليم فور العمل على  -

 .اختيارهم آمديري تعليم بالتنسيق بين الجامعات الجهات المسؤولة عن التعليم العام

  كة العربية السعوديةلصنع القرار في إدارات تعليم البنين بالمم -٤

  )هـ١٤٢١(سعود بن عبد اهللا برد الرويلي 

  أهداف الدراسة

  .تعرف على مدى مشارآة أفراد الدراسة في عملية صنع القرارال -١

 .التعرف على الخطوات العلمية لعملية صنع القرار -٢

 .التعرف على مدى إلمام أفراد الدراسة بالخطوات العلمية لعملية صنع القرار -٣

مدى اختالف وجهات نظر أفراد الدراسة تجاه واقع عملية صنع القرار باختالف  -٤

) غير تربوي/ تربوي(طبيعة العمل والمؤهل الدراسي والتأهيل : ةمتغيرات الدراس

 .والخبرة

التعرف على المقترحات التي يقدمها أفراد الدراسة وتؤدي لتحسين واقع عملية صنع  -٥

 القرار في إدارات تعليم البنين بالمملكة العربية السعودية

 نتائج الدراسة

  : األسس العلمية لعملية صنع القرار هي-١



 

  
 

١١٨

  .د المشكلة موضوع القرارتحدي  - أ

 .جمع المعلومات حول المشكلة موضوع القرار - ب

  . تحديد البدائل الممكنة لحل هذه المشكلة-جـ

 تحديد البديل المناسب من بين تلك البدائل المطروحة لحل المشكلة موضوع -د

  .القرار

  . اتخاذ القرار الذي يعد الخطوة النهائية لعملية صنع القرار-هـ

  .ة والتقويم للقرار  المتخذ المتابع-و

 موافقة أفراد الدراسة على خطوات عملية صنع القرار موافقة تامة وبدرجة آبيرة، وهذا يدل -٢

  .على إدراآهم ألهمية هذه العملية وتفهمهم لها

 موافقة أفراد الدراسة على أهمية اإللمام بخطوات عملية صنع القرار موافقة تامة وبدرجة -٣

قد ترتبط هذه النتيجة بما سبقها من حيث أن موافقة أفراد الدراسة على خطوات آبيرة أيضًا، و

  .عملية صنع القرار أدى إلى إلمامهم التام ومعرفتهم بها

  .ا أثر على أبعاد الدراسة ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائية حولهاه طبيعة العمل ليس ل-٤

خطوات عملية (في عبارات البعد األول  المؤهل الدراسي، وجدت فروق ذات داللة إحصائية -٥

للكشف عن مصدر تلك الفروق تبين أنها بين ذوي ) شيفيه( وعند استخدام اختبار) صنع القرار

بينما في . لصالح الدراسات العليا) ثانوية عام أو ما يعادلها(وذوي المؤهل) دراسات عليا(المؤهل

. لم يالحظ أية فروق ذات داللة إحصائية) مدى اإللمام بخطوات عملية صنع القرار(البعد الثاني

فقد وجد فروق ذات داللة ) بالمشارآة في عملية صنع القرار(لكن البعد الثالث المتعلق

  .لم يكشف عن مصدر تلك الفروق) شيفيه(إحصائية،ولكن اختبار 

، وجدت فروق ذات داللة إحصائية في البعدين )غير تربوي/تربوي(  التأهيل الدراسي-٦

وهذه ) مدى المشارآة في عملية صنع القرار(والبعد الثالث) خطوات عملية صنع القرار(األول

  .الفروق آانت بين متوسط درجات التربويين ومتوسط درجات غير التربويين لصالح التربويين

لم توجد أية فروق دالة إحصائيًا في هذا المتغير على أبعاد الدراسة، مما يعني أن :  الخبرة-٧

  .يس لها أثر على أبعاد الدراسةالخبرة ل

 قّدم أفراد الدراسة مقترحات يرون أنها تؤدي إلى تحسين عملية صنع القرار في إدارات -٨

  :التعليم بالمملكة وهي

  .القرارات التربوية تحتاج إلى آراء العاملين في الميدان -١

 .االهتمام بالعالقات اإلنسانية في صنع القرار -٢

 . الخبرة التربوية والتخصص ومشارآة ذوي العالقة المباشرةالقرار التربوي يعتمد على -٣



 

  
 

١١٩

دراسة البعد الزمني والظروف الراهنة والمستجدة والتنبؤ بردود األفعال المحتملة لمعرفة  -٤

 .مدى قدرة القرار على النفاذ من عدمه

اختيار المسؤولين الجديرين يصنع القرار والمشهود لهم باإلخالص واألمانة بغض النظر  -٥

 .الوظائفعن 

التدريب أثناء الخدمة على عملية صنع القرار، وإيجاد مراآز تدريبية وتأهيلية لصنع  -٦

 .القرار

 .زيادة الثقة بين الرئيس والمرؤوس وبث الحماس واالرتياح النفسي -٧

طرح القرار قبل تنفيذه في الصحف المحلية لمشارآة شريحة آبيرة من أبناء المجتمع  -٨

 .واالستفادة من آرائهم

 ).مبدأ الشورى( كيل لجان تدرس المشكالت وتتخذ القرارات وتتابع التنفيذ تش -٩

الزيارات الميدانية ذات أهمية آبيرة في الوقوف على طبيعة المشكلة موضوع القرار  -١٠

 .وتساعد على صنع قرار حيالها

 .توفير قاعدة بيانات شاملة لكل اللوائح واألنظمة والتعليمات -١١

ات المماثلة عند صنع قرارات في موضوعات أخرى مشابهة االستفادة من نتائج القرار -١٢

 .لها

 .تفويض الصالحيات، والبعد عن المرآزية في ممارسة تلك الصالحيات -١٣

 .البحث العلمي للمواقف والمشكالت المختلفة -١٤

 .عنصر الوقت من أهم األمور في القضايا المالية واإلدارية -١٥

 .أن يكون في القرار مرونة  ال تخل بالنظام -١٦

 . اإلسراف في اللقاءات واالجتماعات بغرض صنع القرارعدم -١٧

 .آتابة اآلراء بصفة سرية عند صنع القرار الجماعي -١٨

 .االبتعاد عن العواطف والمشاعر عند اتخاذ القرار -١٩

 .تذليل العقبات التي تعيق الوصول إلى حل المشكلة -٢٠

 .اتخاذ القرار بأغلبية األصوات ورأي الرئيس هو المرجح -٢١

 . المرؤوسين تؤثر في المشارآة في صنع القراراختالف ثقافات -٢٢

    الدراسةتوصيات

في ضوء النتائج التي انتهت إليها الدراسة، يقترح الباحث بعض التوصيات التي يؤمل أن تسهم 

  :في تطوير واقع عملية صنع القرار في إدارات التعليم وهي

صائية بين أصحاب آشفت إحدى نتائج هذه الدراسة عن أن هناك فروقًا ذات داللة إح -١

المؤهالت العالية وأصحاب المؤهالت األقل تأهيًال ولصالح أصحاب المؤهالت األعلى، 
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وعليه يوصي الباحث بالترآيز على اختيار ذوي المؤهالت العالية لترشيحهم لتسلم إدارة 

  .المناصب القيادية العليا

حصائية بين التأهيل آشفت آذلك إحدى نتائج الدراسة من أن هناك فروقًا ذات داللة إ -٢

التربوي والتأهيل غير التربوي لصالح التربويين، وعليه يوصي الباحث باختيار 

المؤهلين تربويًا لترشيحهم لإلدارات التربوية، واعتبار التأهيل التربوي أساس للمفاضلة 

 .بين المرشحين

راسة، وهذه ظهر أيضًا في إحدى نتائج الدراسة بأن الخبرة ليس لها أثر على أبعاد الد -٣

النتيجة تعكس الواقع الفعلي، وبالتالي يوصي الباحث بأال توضع الخبرة فقط آأحد 

 .عناصر المفاضلة بين مرشحي اإلدارة التربوية

قدم أفراد الدراسة مقترحات وتوصيات يرون أنها تعمل على تحسين صنع القرار ومنها 

إعداد دورات تدريبية لتأهيل صناع االهتمام بالعالقات اإلنسانية في عملية صنع القرار، و

 .القرار

  دور مديري التعليم في تحقيق أهداف التعليم في ضوء مهامهم وسؤلياتهم    -٥

  ).هـ١٤٢٠(عبد اهللا بن عبد اللطيف الجبر. د

  :أهداف الدراسة

ه       ه وخبرت ي ضوء مالحظات ات موضوعها وف ي ضوء أدبي ته ف داف دراس دد الباحث أه ح

  ـ:لي العملية على النحو التا

  . التعرف على درجة ممارسة مديري التعليم لمهامهم ومسؤولياتهم من وجهة نظرهم : أوًال 

امهم ومسؤولياتهم               : ثانيًا   تهم لمه يم في درجة ممارس التعرف على مدى اختالف مديري التعل

رتهم في              ة ، وخب ؤهالتهم الدراسية ، وتخصصاتهم العلمي ة ، وم باختالف جهة العمل اإلداري

رتهم                التدر وي ، ومدى خب ه الترب رتهم في التوجي يس ، وخبرتهم في اإلدارة المدرسية ، وخب

  . في أعمالهم الحالية ـ وعدد الدورات التدريبية التي تلقوها 

شطة        : ثالثًا   اليب واألن ة األس ى معرف ساعد عل الوصول إلى بعض المقترحات التي يمكن أن ت

  .  تحقيق أهدافالتي تزيد من فاعلية دور مديري التعليم في

  :نتائج الدراسة 

م طاعة      : أوًال  وطن ث م ال ة بغرس حب اهللا ث يم المتعلق ديري التعل ام ومسؤوليات م احتلت مه

  .ولي األمر ، وغرس تعاليم اإلسالم المراتب األولى

ار،                   : ثانيًا   يم الكب ع وتعل يم للجمي وفير التعل ة بت يم المتعلق ديري التعل احتلت مهام ومسؤوليات م

التعليم بالمجتمع مراتب متقدمة في سلسلة هذه المهام والمسؤوليات بمتوسطات حسابية   وربط  

  . متساوية



 

  
 

١٢١

امهم ومسؤولياتهم في تحقيق       : ثالثًا   يم لمه ديري التعل إن األبعاد المعبرة عن درجة ممارسة م

ي                    ين إدارات التعل اون ب ة بالتع ك المتعلق م أهداف التعليم التي جاءت في مرحلة متوسطة هي تل

  .واإلشراف على النواحي الصحية بالمدارس واإلشراف على المناهج الالصفية

إن األبعاد المعبرة عن درجة ممارسة مديري التعليم لمهامهم ومسؤولياتهم في تحقيق            :  رابعًا  

رد        أهداف التعليم التي جاءت في الترتيب المتأخر هي تلك المتعلقة بربط التعليم باحتياجات الف

  يات مجالس اآلباء والمعلمين أو األمهات والمعلمات وتنفيذ ما يتمخض عنها ومتابعة توص

سًا  ي      : خام سؤولياتهم ف امهم وم يم لمه ديري التعل ة م ة ممارس ن درج رة ع اد المعب أن األبع

ذآورة في                     ك الم ى جانب تل تحقيق أهداف التعليم التي جاءت في مراآز متقدمة في الترتيب إل

ذه الخال ن ه ًا م د ثاني ة  البن ة بالمنطق ادات اإلداري ة أداء القي ة بمتابع ك المتعلق ي تل ة ه ص

رارات                       ذ الق ة تنفي دارس ومتابع ى الم ين أو المعلمات الجدد عل ه المعلم ى توجي واإلشراف عل

ويي    شرفين والترب ات للم دار التوجيه ة ، وإص ة التعليمي صلة بالعملي ة ذات ال ادة نالمختلف  لزي

دارس          صلتهم بالمدارس ومعلميها ، واألش     ديري الم شجيع م اني المدرسية ، وت ى المب راف عل

  . أو المديرات لتطبيق األساليب الحديثة في اإلدارة

أتضح أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مديري التعليم في درجة ممارستهم              : سادسًا  

رات     ى متغي ود إل يم تع داف التعل ق أه ي تحقي سؤولياتهم ف امهم وم ة إد" لمه تالف جه ارة اخ

يم  يم " ، " التعل ديري التعل ية لم ؤهالت الدراس يم " ، " الم ديري التعل صات م " ، " تخص

دريس      رة في اإلدارة المدرسية        " ،  " الخبرة في الت ة          " الخب ة الحالي رة في الوظيف " ،" ، الخب

  " . التدريب 

يم في درجة                   : سابعًا   ديري التعل ين م تهم  أتضح أنه توجد فروق ذا ت داللة إحصائية ب ممارس

وي      " لمهامهم ومسؤولياتهم في تحقيق أهداف التعليم تعود إلى متغير           ه الترب الخبرة في التوجي

 . "  

  : التوصيات 

  :الجانب اإلداري : أوًال 

ستوى         -١ وض بم ب النه يم يج داف التعل ق أه يم لتحقي ديري التعل ل دور م ار تفعي ي إط ف

ديري وم     دريب م ة لت داد خط ك بإع ية وذل ارهم  اإلدارة المدرس دارس باعتب ديرات الم

  . مشرفين مقيمين مع توجيههم لتطبيق األساليب اإلدارية الحديثة في اإلدارة المدرسية 

ة    -٢ ضرورة االهتمام بمتابعة أداء القيادات اإلدارية بالمناطق التعليمية ضمن سياسة تقويمي

 . تتبعية فاعلة 

ة المتع    -٣ رارات المختلف ذ الق ة تنفي ام بمتابع ة ،   ضرورة االهتم ة التربوي ة بتحسين العملي لق

ة ،                ومن ذلك أيضًا االهتمام بتنفيذ توصيات مجالس اآلباء ومجالس األمهات ذات األهمي
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ي      ي واإلداري ف وير األداء التعليم ة لتط ات التربوي ع التوجيه ق م ي تتف ك الت خاصة تل

 . المدارس

ذ االقتراحات ذات    ضرورة االهتمام  باإلشراف على المباني المدرسية والعمل على تنفي           -٤

ى          ة عل ة للمحافظ فات الالزم ق المواص ضرورة تطبي ق ب ي تتعل ة الت صبغة التربوي ال

 .المستوى المناسب في تصميم المباني المدرسية وصيانتها

  : اإلشراف الفني : ثانيًا 

اإلشراف على المناهج الالصفية وتوجيهها وفقًا ألهداف سياسة التعليم الزامية إلى إيجاد نظام             

  . ليمي فعال تع

 . اإلشراف الدقيق على توجيه المعلمين والمعلمات الجدد 

  . اإلشراف الصحي بالمدارس

  السلوك القيادي لمديري التعليم في المملكة العربية السعودية -٦

   )هـ١٤١٨ (حسني بن بلقاسم بن علي المالكي
  أهداف الدراسة

  .لقيام بالعمليات اإلداريةمعرفة األساليب القيادية التي يسلكها مدير التعليم في ا -١

 .معرف أساليب االتصال التي يستخدمها مدير التعليم في سلوآه القيادي -٢

 .معرفة اإلجراءات السلوآية التي يتبعها مدير التعليم عند اتخاذه القرارات -٣

وذلك لمعرفة واقع الممارسات القيادية لمدير التعليم التي تمثل في مجموعها جوانب السلوك 

  .دير التعليم في المملكة العربية السعوديةالقيادي لم

  نتائج الدراسة

أساليب قيادية واضحة نسبيًا آحرصهم على متابعة احتياجات : إن مديري التعليم يتبعون -١

مناطقهم ومعالجة جوانب القصور واالهتمام بالتعزيز والتأآيد على العمل بروح الفريق 

عينين بالمعنيين بذلك ويعملون على دعم المتعاون مخططين للشؤون اإلدارية والفنية مست

خبرات العاملين لديهم، داعين للتجديد واالبتكار، مع التحرر النسبي من المرآزية، 

ومنهم من ال يعتبر العمليات اإلدارية وسائل بل يعتبرها وظائف ومنهم من يسعى ليكون 

  .موجهًا ومشارآًا في عملية التنفيذ

 اللقاءات الرسمية لتتفاعل اآلراء وتتالقح األفكار فيما االتصال بنظرائهم وباآلخرين في -٢

بينهم، ومنهم من يحرصون نسبيًا على توفير المعلومات الصحيحة عن طريق 

االتصاالت التنازلية التصاعدية واألفقية، الرسمية وغير الرسمية، الشفهية والمكتوبة، 

 .والقيام بزيارات مفاجئة للمدارس وأقسام إدارات التعليم



 

  
 

١٢٣

إلجراءات التي تجعل قراراتهم قابلة للتنفيذ، ويتصورون اآلثار المترتبة على قراراتهم، ا -٣

مستفيدين من خبراتهم السابقة لتحقيق تأثير القرارات في المجاالت التي اتخذت فيها، 

وتخضع بعض القرارات للمشاورة في مرحلة صياغتها، غير أن استشعار مديري 

 .بقراراتهم منخفض نسبيًاالتعليم لرضاء العاملين معهم 

   الدراسةتوصيات  

قادة وبين آيحتاج مديرو التعليم إلى وضوح أآثر في سلوآهم إلتمام التفاعل بينهم  -١

  .العاملين معهم، وضرورة استخدام أساليب التعزيز والحوافر للعاملين

زيادة االهتمام بوضع الخطة السنوية لتنفيذ سياسة الوزارة بصورة أفضل وتصحيح  -٢

هوم الكثيرين من مديري التعليم من اعتبار العمليات اإلدارية وظائف إلى اعتبارها مف

 .وسائل لتحقيق األهداف عن طريق التعاون المشترك

حاجة مديري التعليم إلى تنمية مهاراتهم الفنية والتصورية واإلدارية ليتمكنوا من  -٣

ن المقياس الحقيقي الستهالك االعتماد على ذاتهم وعلى العاملين معهم باقتدار، والفهم بأ

الوقت في العمل هو مقدار النتائج ال مقدار الجهد المبذول، وأن نجاح القيادة ال يقاس 

 .بعدد األوامر الصادرة منها بل بما يتم تحقيقه من نتائج إيجابية

زيادة االهتمام باالتصاالت، وتنظيم السكرتارية لالستقبال والتنسيق سواء للمقابالت أم  -٤

 .صاالت آسبًا لوقت العمل الرسمياالت

توسعة دائرة الشورى واإللمام بالعوامل المؤثرة بالقرارات مع اتباع األسلوب العلمي في  -٥

إجراءات القرار، وضرورة التمتع بمهارة التوفيق بين الجدية في القرار والحفاظ على 

ن معها مديرو مشاعر المعنيين به وأن تكون القرارات نابعة من الميدان إلى درجة يكو

التعليم منفذين أآثر منهم صانعين للقرار، وأال يتأثر القرار بالرغبات الشخصية وإنما 

 .يقوم على معطيات تحقيقًا للمصلحة العامة

 

  واقع الصالحيات الممنوحة لمديري التعليم والعوامل المؤثرة فيها  -٧

   )هـ١٤١٨(لمهنا امحمد بن سليمان 

  أهداف الدراسة

  .حيات مديري التعليم الممنوحة لهمالتعرف على صال -١

 .تحديد واقع ممارسة مديري التعليم لصالحياتهم -٢

 .تحديد مدى آفاية هذه الصالحيات المخولة لهم -٣

، بمدى ممارسة ) التدريب- الخبرة-المؤهل( إلقاء الضوء على عالقة بعض المتغيرات -٤

 .مديري التعليم للصالحيات الممنوحة لهم
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التعليم نحو الصالحيات المخولة لهم واألسباب التي تحد من التعرف على آراء مديري  -٥

 .الممارسة لتلك الصالحيات من وجهة نظرهم

  نتائج الدراسة

إن الصالحيات تمارس بنسب متفاوتة حيث إن هناك صالحيات تمارس بنسب عالية  -١

  .وأخرى بنسب متوسطة، وثالثة بنسب متدنية

 .م في أمور إجرائية الصالحيات الممنوحة لمديري التعليةإن آثر -٢

 .من مديري التعليم لم يحصلوا على تدريب مطلقًا%) ٧٣٫٨(إن ما نسبته  -٣

أقل من خمس (إنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات ذوي الخبرة -٤

في ممارسة الصالحيات ) أآثر من عشرين سنة(ومتوسط درجات الخبرة) سنوات

 .ثراإلدارية، وذلك لصالح ذوي الخبرة األآ

غير دالة في محور الصالحيات المالية، ومحور الصالحيات التربوية، ) ف(إن قيمة -٥

وصالحيات مديري التعليم مما يوحي بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى 

 .ممارسة مديري التعليم لتلك الصالحيات باختالف سنوات الخبرة

وي مؤهل البكالوريوس  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات ذد توجهإن -٦

 -ومتوسط درجات ذوي مؤهل الدآتوراه لصالح ذوي مؤهل الدآتوراه في القسم الثاني

اتجاهات مديري التعليم نحو الصالحيات آما توجد فروق بين ذوي مؤهل الماجستير 

 .وذوي مؤهل الدآتوراه لصالح ذوي مؤهل الدآتوراه في القسم نفسه

 في – ممارسة مديري التعليم لصالحياتهم  مدىية فيأنه توجد فروق ذات داللة إحصائ -٧

 . باختالف المؤهل لصالح ذوي مؤهل الدآتوراه-محوري صالحيات مديري عام التعليم

 في -أن ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في ممارسة مديري التعليم لصالحياتهم -٨

 -ات التربويةمحور الصالحيات اإلدارية ومحور الصالحيات المالية، ومحور الصالحي

 .باختالف المؤهل

من مديري التعليم يرون أن الصالحيات الممنوحة لهم آافية، بينما )٦٦٫٦(أن ما نسبته -٩

 .أنها غير آافية، وقد اقترحوا صالحيات إضافية%) ٣٣٫٤(يرى

 .أن بعض مديري التعليم ال يدرآون أهمية الصالحيات ومسوغات منحها -١٠

 آان بسبب مراعاة بعض الجوانب – أحيانًا -حياتهمأن عدم ممارسة مديري التعليم لصال -١١

، %)٣٤١( خوفًا من تحمل المسئولية بنسبوأ، خوفًا من المساءلةواالجتماعية، أ

 .، على التوالي%)٢٣٫٨(،%)١٩(
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   الدراسةتوصيات

  .عقد دورات تدريبية لمدير التعليم أثناء الخدمة -١

 .إعدادًا إداريًا وتربويًاإعداد من يرشح مديرًا للتعليم قبل تكليفه بالعمل  -٢

إعادة النظر في الصالحيات الممنوحة لإلدارات العامة للتعليم بالتساوي بحيث تعطي  -٣

 .حسب الحاجة مع مراعاة حجم المنطقة من حيث الطالب والمعلمين

 .تحديد مدة تكليف مديري التعليم بالعمل بأربع سنوات تجدد مرة واحدة -٤

 .لصالحيات وممارستها وأهداف منحهاعقد دورة لمديري التعليم لفهم ا -٥

حذف األمور التوجيهية من الصالحيات وجعلها في بند خاص في مقدمة الصالحيات أو  -٦

 .في نهايتها

االآتفاء بجهة واحدة في الوزارة تبلغ بنسخ من القرارات المتخذة ترجع إليها الجهات  -٧

 .األخرى عند الحاجة

 الجانب التشريعي، وأال يقتصر فيها على تطوير الصالحيات ألن تأخذ في بعض جوانبها -٨

 .الجوانب التنفيذية

 .تحديد مهام ومسئوليات مديري التعليم التربوية بشكل واضح -٩

 

 المهنية الالزم توافرها لدى مدير المدرسة آما يدرآها الموجهون والمعلمون الكفايات -٨
  .أنفسهم والمديرون
  )١٩٩٥(فهد إبراهيم الحبيب. د

  أهداف الدراسة
دى                           يسع ا ل الزم توافره ة ال ات المهني م الكفاي د أه سي هو تحدي ى تحقيق هدف رئي ى هذا البحث إل

  .مدير المدرسة من وجهة نظر الموجهين والمعلمين والمديريين أنفسهم

  :ويتضمن تحقيق الهدف محاولة تحقيق األهداف التالية هي

  .المدرسةتحديد أهم الكفايات المهنية الرئيسية الالزم توافرها لدى مدير  -١

 .تحديد أهم الكفايات المهنية الفرعية الالزم توافرها لدى مدير المدرسة -٢

ة                  -٣ ات المهني م الكفاي د أه سهم حول تحدي مدى اختالف الموجهين والمعلمين والمديرين أنف

 .الرئيسية والكفايات المهنية الفرعية الالزم توافرها لدى مدير المدرسة

ية، ال    (أثر متغيرات    -٤ ة الدراس دريب       المرحل رة والت د    ) مؤهل، التخصص، الخب ى تحدي عل

دير       دى م ا ل الزم توافره ة ال ة الفرعي ات المهني سية والكفاي ة الرئي ات المهني م الكفاي أه

 .المدرسة وذلك فيما يتعلق باستجابات الموجهين والمعلمين والمديرين أنفسهم
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ًا للكفا       ى وضع إطارًا عام سية    وعلى ضوء تحقيق هذه األهداف يسعى البحث إل ة الرئي ات المهني ي

اق                   ام التف ة حسب المتوسط الع والكفايات المهنية الفرعية الالزم توافرها لدى مدير المدرسة مرتب

ثالث       ديرين     (أفراد عينة البحث ال ين والم وجهين، المعلم سي          ) الم ذا اإلطار عنصر رئي ار ه باعتب

ات، وه            ه          وأساسي في تصميم برامج تدريب المديرون القائمة على الكفاي ق علي ا يمكن أن نطل و م

  .إطار عام الكفايات الالزمة لمدير المدرسة

  نتائج الدراسة
دير       -١ تحديد أهم الكفايات المهنية الرئيسية والكفايات المهنية الفرعية الالزم توافرها لدى م

  .المدرسة وذلك من وجهة نظر آل من المعلمين، الموجهيون، والمديرين أنفسهم

ة وتطوير        ) المرحلة الدراسية (اسةوجود أثر لمتغيرات الدر    -٢ على آفايات التنظيم، المتابع

ت،       )مدة الخبرة آمدير  (أداء منسوبي المدرسة،   على آفايات التخطيط، التنظيم، إدارة الوق

ي   ى المدرس اعي، إدارة المبن ل الجم ة، التفاع سوبي المدرس وير أداء من ة، تط المتابع

 .ت التوجيهعلى آفايا)متغير التخصص(واألجهزة والتقويم، و

ديرين      -٣ ين، الم ثالث المعلم ث ال ة البح ات عين ر فئ ات نظ ين وجه ات ب د اختالف وج

ات   ت الكفاي واًء آان ة س دير المدرس ة لم ات الالزم م الكفاي دهم أله ي تحدي وجهين ف والم

 .المهنية الرئيسية أو الكفايات المهنية الفرعية

اً           ى إطارًا عام دير المدرسة     نظرًا لهذا االختالف فقد توصلت الدراسة إل ة لم ات الالزم  للكفاي

  :وقد جاءت آما يلي. وذلك استنادا إلى المتوسط العام إلجابات فئات عينة البحث الثالث

  :الكفايات المهنية الرئيسية وهي مرتبة تنازليًا حسب األهمية آما يلي: أوًال

رارات، ا      اذ الق شكالت واتخ ل الم ه، تحلي يم، التوجي صية، التنظ ات الشخ ة إدارة الكفاي لمتابع

ويم، إدارة   ة، التق ل المدرس اعي داخ ل الجم يط، التفاع زة، التخط ي واألجه ى المدرس المبن

  .الوقت، العلمية، تطوير أداء منسوبي المدرسة وآفايات االتصال

  : آفاية، آانت أهم هذه الكفايات ما يلي١٣٣الكفايات المهينة الفرعية وعددها : ثانيًا 

ستقامة في السلوك، واحترام القيم األخالقية وقيم مجتمع المملكة حسن السيرة والخلق، واال

سالمة العقيدة، والقدرة على تصحيح المفاهيم الخاطئة، القدرة على تحقيق . العربية السعودية

العدالة بين المعلمين، واتخاذ مواقف تتصف بالنزاهة وعدم التحيز، التوجيه بااللتزام بالسلوك 

اليم اإلسالم، االتزان النفسي والقدرة على ضبط النفس، إعطاء القدوة السليم والحرص على تع

الثقة بالنفس والثقة . بث الوعي الديني بين منسوبي المدرسة والطالب. الحسنة لمنسوبي المدرسة

باآلخرين، القدرة على القيادة الحكيمة الديمقراطية، واتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب، 

تقدير احتياجات المدرسة من . متلكات المدرسة وتوفير وسائل األمن والسالمةالمحافظة على م



 

  
 

١٢٧

المواد واألجهزة والكتب الدراسية، الذآاء وسرعة البديهة، والقدرة على التصرف بحكمة في 

  .تسيير األمور وتوفير المناخ الذي يشجع على العمل ويزيد من العطاء

ا في تحسين بعض عناصر العملية الصالحيات الممنوحة لمديري التعليم ودوره -٩
  التعليمية

  )هـ١٤١٤( محمد سعيد عيسى الزهراني
  أهداف الدراسة

الوصول إلى معرفة درجة دور الصالحيات الممنوحة لمديري التعليم في تحسين بعض  -١

  .عناصر العملية التعليمية

ها في استنباط بعض الصالحيات اإلضافية المقترحة لمديري التعليم ومعرفة درجة أهميت -٢

 .رفع مستوى أداء المعلمين والطالب وتحسين آفاءة المباني المدرسية

الخروج بتوصيات ذات فائدة تربوية وتعليمية يؤمل أن تسهم في مساعدة القائمين على  -٣

التطوير اإلداري في معرفة دور الصالحيات الممنوحة لمديري التعليم وأهمية 

 .ملية التعليميةالصالحيات اإلضافية المقترحة في تحسين الع

  نتائج الدراسة

إن درجة دور الصالحيات الممنوحة لمديري التعليم على رفع مستوى أداء المعلم درجة  -١

  .عالية

إن درجة أهمية الصالحيات اإلضافية المقترحة لمديري التعليم على رفع مستوى أداء  -٢

 .المعلم درجة عالية جدًا

على رفع مستوى أداء الطالب درجة إن درجة الصالحيات الممنوحة لمديري التعليم  -٣

 .متوسطة

إن درجة أهمية الصالحيات اإلضافية المقترحة لمدير التعليم على رفع مستوى أداء  -٤

 .الطالب درجة عالية

 آفاءة المباني نإن درجة أهمية الصالحيات الممنوحة لمديري لتعليم على تحسي -٥

 .المدرسية درجة عالية

ة المقترحة لمديري التعليم على تحسين آفاءة إن درجة أهمية الصالحيات اإلضافي -٦

 .المباني المدرسية درجة عالية جدًا

    الدراسةتوصيات

  .بالنسبة للصالحيات الخاصة بالمعلمين: أوال

  :ةالعمل على دعم الصالحيات الحالية لمديري التعليم بالصالحيات التالي

  .منح العالوة السنوية للمعلمين وربطها باألداء الوظيفي  - أ



 

  
 

١٢٨

 .يين الموجهين التربويين وإصدار قرارهم في منطقتهتع - ب
نقل المعلم من منطقة إلى منطقة في حالة وجود مناقلة بين معلمين وفي نفس التخصص   - ت

  .وإشعار الوزارة بذلك

حجب العالوة السنوية عن آل من يبلغ غيابه في السنة الواحدة أآثر من خمسة  - ث

  .عشر يومًا بدون مبرر

  .ا يتالءم مع حالته الصحيةتخفيض نصاب المعلم بم  - ج

  .تحويل المعلم الذي ثبت قصوره في التدريس إلى مجال أخر  - ح

  .التعاقد الداخلي في حالة وجود عجز من المعلمين في المنطقة  - خ

  .بالنسبة للصالحيات الخاصة بالطالب: ثانيًا 

  :العمل على دعم الصالحيات الحالية لمديري التعليم بالصالحيات التالية

  .ايا الطالب السلوآيةالبت في قض  - أ

 .إرساء عمليات نقل الطالب والبت فيها - ب

لف تاختيار الكوادر البشرية للعمل في النشاط المدرسي للطالب في مخ - ت

  .التخصصات

  .تأمين مستلزمات النشاط المدرسي - ث

  .تجهيز مراآز النشاط المدرسي  - ج

  ].المعوزين في المدارس[منح مكافآت للطلبة المحتاجين  - ح

  .ق األخرى تحقيقًا لمالءمة برامج النشاط المدرسيالتنسيق مع المناط  - خ

  .استئجار المرافق المساندة للنشاط المدرسي  - د

  .بالنسبة للصالحيات الخاصة بالمباني المدرسية:ثالثًا

  .العمل على دعم الصالحيات الحالية لمديري التعليم بالصالحيات التالية

  .ئدة في آل منطقة تعليميةاستئجار المباني المدرسية بما يتوافق مع األجور السا  - أ

 .تقدير األجور الالزمة للغرف المضافة في المبنى المدرسي - ب

  .استئجار المباني اإلدارية وتجديد عقودها - ت

استبدال المباني اإلدارية المستأجرة بإضافة الغرف المطلوب زيادتها عند   - ث

 .الضرورة

  :ية والتعليم في األردنتطوير اإلدارة التعليمية في ضوء الكفايات الالزمة لمديري الترب -١٠

  )هـ١٤١٣ (شفليق محمد محمود علقم

  أهداف الدراسة



 

  
 

١٢٩

وضع قائمة الكفايات الالزمة لمديري التربية والتعليم، والتي يشترط توافرها لديهم،  -١

بة، مما يؤدي إلى تطوير اإلدارة وليتمكنوا من أداء مهامهم وأدوارهم بالصورة المرغ

  . التعليمية

ر المناسبة المقترحة لإلدارة التعليمية الفًعالة في مديريات التربية التعّرف إلى المعايي -٢

 .التعليم

 :اإلسهام في تطوير اإلدارة التعليمية من خالل -٣

التعًرف على الممارسات الواقعية لإلدارة التعليمية في مديريات التربية والتعليم،   . أ

يجري لتشخيص الحاجات والكشف عن أهم جوانب الضعف وأهم جوانب القوة ل

  .معالجة األولى، وسّد فجواتها، ودعم الثانية وتطويرها

 .تقديم المقترحات في إطار مشكلة الدراسة وبناء على النتائج المتوقع الوصول إليها  . ب

  نتائج الدراسة 

  :يمكن عرض أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة آالتالي

 والتعليم، والمطلوب توافرها حّددت الدراسة قائمة الكفايات الالزمة لمديري التربية -١

  .لديهم لممارسة أعمالهم ومهامهم على أحسن وجه

اتفقت آراء األمناء العامين واألمناء العامين المساعدين، والمديرين العاميين ومديري  -٢

التربية والتعليم، والمديرين المختصين، على أهمية الكفايات الواردة في القائمة لمديري 

 .رجة عاليةالتربية والتعليم، بد

 -:يشعر أفراد العينة بما يلي -٣

آفاية، ٦٥أن مدير التربية والتعليم يمارسون أغلب الكفايات الواردة في القائمة، وعددها   - أ

  .من مجموع الكفايات% ٨١٫٢٥بدرجة متوسطة، وهي تشكل 

فقط من % ٥آفايات فقط يمارسها مديرو التربية والتعليم بدرجة عالية، وتشكل ) ٤(أن ثّمة  - ب

 .٦٨ ، ١٤ ، ٥، ٤موع الكفايات، وهي الكفايات ذوات األرقام مج

من % ١٣٫٧٥آفاية يمارسها مديرو التربية والتعليم بدرجة قليلة، وتشكل ) ١١( أن ثّمة  - ت

  .٦١، ٦٠، ٥٩، ٥٧، ٤٨، ٤٠، ٢٩، ٣٦، ١٢مجموع الكفايات، وهي ذوات األرقام 

ئية بين واقع درجة ممارسات اتفق جميع أفراد العينة على وجود فروق ذات داللة إحصا -٤

  .لكفايات، وبين درجة أهميتها لهم لمجموعة امديري التربية والتعليم

اتفق جميع أفراد العينة على أن مديري التربية والتعليم يمارسون الكفايات الالزمة لهم  -٥

 .بدرجة أقل من درجة أهميتها لهم، حيث اتضح وجود فجوة بين الممارسة واألهمية



 

  
 

١٣٠

ات داللة بين آراء مديري التربية والتعليم وبين آراء جميع الفئات اإلدارية توجد فروق ذ -٦

األخرى في تقدير درجة ممارسة مديري التربية والتعليم لجميع الكفايات لصالح مديري 

 .التربية والتعليم نفسهم في ممارساتهم للكفايات أعلى التقادير

  توصيات الدراسة

لمديري التربية )  قبلهاوأثناء الخدمة أ(خصصة التخطيط ألعداد دورات تدريبية مت -١

والتعليم، والقيادات المرشحة، لشغل مثل هذه الوظائف، لتأهيلهم وإعدادهم في ضوء 

، تقوم ةالحاجات الفعلية لهم، بحيث توضع برامج تدريبية متقدمة، بأساليب تدريبية حديث

  .على أساس الكفايات الالزمة لهم

تي تم التوّصل إليها في هذه الدراسة، لتكون أساسًا تقوم عليه أية اعتماد قائمة الكفايات ال -٢

دورات تدريبية في المستقبل، واإلفادة من أساليب االتجاه القائم على الكفايات في 

 .التخطيط المستقبلي لتدريب مديري التربية والتعليم

صفات وضع معايير صادقة وثابتة، تتضمن خصائص القادة اإلداريين الفعاليين وال -٣

القيادية الناجحة الختيار مديري التربية والتعليم على أسسها، من ذوي الخبرات العملية 

التربوية الطويلة، والمؤهالت العالية بحيث تبني هذه المعايير على أساس من الكفايات 

 .والمعارف والمهارات والقدرات المطلوبة لهذه الوظيفة

خاصة مديري التربية والتعليم في قرار تنفيذ ضرورة إشراك القيادات التربوية العليا و -٤

 .التطوير، ورسم السياسة التربوية، وضع القرارات التي يقومون بتنفيذها

 .تهيئة العاملين في مديريات التربية والتعليم لتقّبل التطوير والتغير -٥

ضرورة االستمرار في التقويم والمتابعة لجميع مراحل عمل اإلدارة التعليمية في  -٦

 .ت التربية والتعليم، لضمان استمرار فاعليتهامديريا

ربط علمية تطوير اإلدارة التعليمية وتطوير التربية بشكل عام بعملية التنمية العامة،  -٧

 .وهذا يتطلب تكامل التخطيط للتطوير العام، والتنمية االجتماعية واالقتصادية

 تعاني من انخفاض معدل إخضاع  اإلدارة التعليمية في مديريات التربية التعليم، والتي -٨

 .األداء، وممارسة الكفايات، للبحث والدراسة، القتراح التطوير المالئم لها، ورفع آفياتها

توصيف دور مدير التربية والتعليم، وتحديد اختصاصاته في ضوء المستجدات  -٩

، في ضوء القوانين والقرارات التي تستجد على النظام ومهامهالتربوية، وتغيير دوره 

 .بويين مع تصيف وظيفي للوظائف في مديريات التربية والتعليمالتر

 .إعطاء صالحيات أآثر لمديري التربية والتعليم والتوسع في تطبيق اإلدارة الالمرآزية -١٠



 

  
 

١٣١

إجراء المزيد من البحوث والدراسات للكشف عن مختلف جوانب وأبعاد عملية اإلدارة  -١١

تقديم المزيد من البيانات الالزمة لتطويرها التعليمية بخاصة، واإلدارة التربوية بعاّمة، و

 .وتوفير مصادر

إيجاد آادر تدريبي، أو قيادات تدريبية متخصصة في مجال اإلدارة التربوية، من ذوي  -١٢

المؤهالت العالية والخبرات الطويلة في اإلدارة ، ليقوموا بعملية تدريب فئات القيادات 

لك ألن فئات القيادات التربوية في األردن التربوية العليا، أو ربط ذلك بالجامعات، وذ

 .يفتقر إلى قيادات تربوية تدريبية عالية في مجال اإلدارة

اقتراح مشروع إلصدار دليل تنظيمي لمديريات التربية والتعليم يوضح الفلسفة والسياسة  -١٣

 .العاّمة لها، وأهدافها واختصاصاتها، وأهداف آل قسم فيها

 .مالي مناسبتوفير ميزانية مالئمة ووضع  -١٤

 .تبادل الزيارات بين مديريات التربية والتعليم لتبادل الخبرات اإلدارية والتربوية -١٥

 .إصدار دورية تشتمل على أهم نشاطات المديريات وإبراز دور المديريات الفًعالة -١٦

المرآزية في اإلدارة التعليمية وأثرها على بعض مقومات العملية التعليمية آما تراها  -١١
  ليم في المملكةإدارات التع

  )هـ١٤١٣ (راشد بخيت سعيد الغامدي
  أهداف الدراسة

التعرف على درجة أثر المرآزية في اإلدارة التعليمية على العمل التربوي من خالل  -١

  .استطالع آراء إدارات التعليم

 .التعرف على أآثر المقومات التعليمية تأثرًا بمرآزية اإلدارة التعليمية -٢

 وجهات النظر حول درجة أثر المرآزية في اإلدارة التعليمية  اختالفىالتعرف على مد -٣

 .على العملية التربوية في المملكة

الخروج بتوصيات ومقترحات تساهم في تطوير اإلدارة التعليمية في المملكة العربية  -٤

 .السعودي

  نتائج الدراسة

  :أوال النتائج العامة لمقومات الدراسة

  .اإلدارة والتخطيط) ١(

  :لمقوم أظهرت الدراسة النتائج التاليةفي هذا ا  

  .ارتفاع درجة إيجابية المرآزية فيما يتعلق بالتخطيط المرآزي واألهداف -

 .ارتفاع درجة إيجابية المرآزية عندما ال يتوفر في المناطق قيادات تربوية متخصص -



 

  
 

١٣٢

ية مجال انخفاض درجة إيجابية المرآزية في اإلدارة التعليمية على مقومات العملية التعليم -

 .البحث

 .قلة الصالحيات الممنوحة إلدارات التعليم بالمملكة -

ندرة مراعاة العوامل المؤثرة في التعليم في آل منطقة تعليمية عند التخطيط للتربية  -

 .والتعليم

 .فقدان عامل المرونة عند اتخاذ وتنفيذ القرار المرآزي -

 .رية المرآزيةانشغال اإلدارات التعليمية بالمملكة باإلجراءات اإلدا -

 .هناك آثار سلبية للمرآزية على اإلبداع واالبتكار والتجديد في اإلدارات التعليمية بالمملكة -

 .مطالبة المناطق التعليمية باالشتراك في وضع السياسة التعليمية والدراسات والبحوث -

 .قلة االهتمام بنجاح القرار المرآزي على مستوى المناطق، واالهتمام بتنفيذه فقط -

 .قلة االستفادة من الدراسات واألفكار والتقارير التي تقدمها المناطق للوزارة -

 .التباين في فهم القرار المرآزي من منطقة إلى أخرى -

تدخل بعض فروع الوزارة في صالحيات إدارات التعليم الممنوحة لها مما يؤدي إلى  -

 .تعطيلها

  :المناهج) ٢(

  : التاليةوفي هذا المقوم أظهرت الدراسة النتائج

عدم مشارآة المناطق في وضع المنهج المدرسي وتحديد مفرداته بما يتناسب وظروف آل  -

  .منطقة تعليمية

عدم تناسب الموعد الزمني إلنهاء بعض المقررات الدراسية وحجم المواضيع الزائدة في  -

 .تلك المواد

 .تأخر وصول بعض المقررات الدراسية للمناطق عن بداية العام الدراسي -

 .عض المناهج الدراسية المقررة مرآزيا ال تراعي الفروق الفردية بين التالميذب -

 .قلة ارتباط المنهج بالبيئة المحلية لكل منطقة تعليمية -

 .قلة اإلمكانات المؤمنة مرآزيًا والتي تخدم المنهج المدرسي في بعض المناطق -

 منطقة أو منطقتين على ُبعد المكلفين بوضع المناهج عن الميدان واقتصار دراساتهم على -

 .األآثر

 .التطوير غالبًا ما ينصب على الجانب الشكلي للمناهج وإهمال التطوير النوعي -

  التوجيه التربوي) ٣(

  -:في هذا المقوم أظهرت الدراسة ما يلي
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توجيه المدرسين غير المتخصصين للتدريس ال يحقق أهداف التربية والتعليم على الوجه  -

  األآمل

 وحاجات آل منطقة يادة عدد الموجهين بما يتالءمالتعليم ال تمكنه من زصالحية مدير  -

 .تعليمية

 .عدم مراعاة فارق الوقت عند تحديد بداية ونهاية الدوام للمناطق التعليمية بالمملكة -

 .قلة األيام المحددة النتداب الموجهين مرآزيًا لبعض مناطق المملكة المحتاجة -

 حل بعض المشاآل الخاصة بالمباني المستأجرة سرعةطول اإلجراءات اإلدارية تعوق  -

 .التي يراها الموجهون

 .أخر وصول التجهيزات المدرسية في الوقت المحدد لهات   -

 .ندرة الخبراء الفنيين في مجال التوجيه التربوي بالمناطق التعليمية -

  :التدريب التربوي) ٤ (

موجهي المواد وآذلك النشاط  ندرة الدورات التأهيلية المتخصصة لمديري التعليم، و -

  .المدرسي

  :في هذا المقوم أشارت نتائج الدراسة إلى ما يلي

الكشف عن ضرورة مشارآة المناطق في اختيار البرامج التدريبية وتحديد أهدافها ووقت  -

 .تنفيذها

قلة اللقاءات واالجتماعات الدورية بين آل من الوزير ووآالء الوزارة، ومسؤولي المناطق  -

 .مية بالمملكةالتعلي

 . المرآزي النظامق التوازن في تطوير الكوادر الوطنية بين المناطق التعليمية في ظليتحق -

  :النشاط المدرسي) ٥(

  :في هذا المقوم أوضحت الدراسة ما يلي

عداد المعلمين وآليات التربية إعدم وجود منهج للنشاط المدرسي ضمن برامج آليات  -

  .والمعاهد

شراف على برامج النشاط المدرسي في جميع مناطق المملكة وعدم ندرة المتخصصين لإل -

 .تمييزهم عن غيرهم من المدرسين

 .قلة اإلمكانات المتاحة بالمناطق التعليمية لتحقيق أهداف النشاط المدرسي -

ضعف العالقة بين موجه النشاط المدرسي وموجهي المواد وبينهم وبين مشرفي النشاط  -

 .بالمدارس

صاميم الهندسية للمباني المدرسية وبيوت الطالب لتنفيذ برامج النشاط عدم مالءمة الت -

 .المدرسي في آل منطقة تعليمية
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 .احتياج المناطق إلى تخطيط وتنفيذ بعض البرامج الصادرة من المرآز -

 .عدم توفر الوقت الالزم لممارسة األنشطة المدرسية أثناء وخارج وقت الدوام المدرسي -

جمعيات التعاونية وشروطها الصحية في آل مناطق المملكة صعوبة تطبيق الئحة ال -

 .التعليمية

عدم وجود فرص للسلف النقدية التي يمكن أن تصرف على برامج النشاط المدرسي أثناء  -

 .التنفيذ

 .قلة االرتباط بين تخطيط البرامج المرآزية والواقع االجتماعي لكل منطقة تعليمية -

 . إلى تباطؤ بعض المدارس في تنفيذ خططه وبرامجهواقع النشاط المدرسي المرآزي أدي -

  .ما يتعلق بأآثر المقومات التعليمية تأثرًا بالمرآزية: ثانيًا 

آشفت الدراسة عن أن أآثر المقومات التعليمية تأثرًا إيجابيًا باإلدارة المرآزية هو مقوم  -

تأثرًا بسلبية وأآثرها ) ٤٫٥٢(اإلدارة والتخطيط التربوي حيث آان متوسط االستجابات

  ).١٫٩١(اإلدارة المرآزية هو مقوم التوجيه التربوي حيث آان المتوسط لالستجابات 

  ما يتعلق بالفروق : ثالثا

 فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة على اختالف مناطقهم دال توج  

مات التعليمية موضوع ووظائفهم وخبراتهم في نظرتهم إلى تأثير المرآزية السلبي على المقو

  .الدراسة

 - هناك فروق في االستجابات فيما يتعلق بمتغير المؤهل على آل من التوجيه التربوي -

 النشاط المدرسي حيث يرى حملة الدآتوراه إيجابية المرآزية على هذه –التدريب التربوي 

 .المقومات

   الدراسةتوصيات

  :تقديم بعض التوصيات وذلك على النحو التاليفي ضوء نتائج الدراسة الميدانية، حاول الباحث 

  .التوصيات المتعلقة بالمقومات التعليمية للدراسة: أوًال 

 :ومن أهم التوصيات في هذا المقوم: اإلدارة والتخطيط )٢(

  .تطبيق مبدأ مرآزية التخطيط وال مرآزية التنفيذ -

 . ممارستهازيادة صالحيات إدارات التعليم بالمملكة وعدم تقييدها بما يحول دون -

 .مراعاة العوامل االجتماعية والثقافية والجغرافية عند التخطيط للتربية والتعليم -

 .توفر المرونة للمناطق التعليمية عند اتخاذ أو تنفيذ القرار المرآزي -

تمكين إدارات التعليم بالمناطق من ممارسة الدراسة والبحث واالبتكار والتجديد وعدم  -

 .ية الروتينية اليوميةإشغالها باألعمال اإلدار
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استحداث أقسام باإلدارات التعليمية للتخطيط والدراسة والبحث شريطة أن يؤخذ بتوجيهاتها  -

 .وتنفيذها إذا ثبت جدواها

 .التوعية بوضوح األهداف أوًال قبل إصدار القرار المرآزي -

زارة إعطاء الفرصة للمناطق في ممارسة الصالحيات الممنوحة لها وعدم تدخل فروع الو -

 .في تلك الصالحيات

  :ومن أهم التوصيات في هذا المقوم: المناهج) ٢(

  .اشتراك جميع المتخصصين بالمناطق في وضع المنهج المدرسي واختيار مفرداته -

 .مراعاة الوقت الالزم إلنهاء المقرر المدرسي والمواضيع المحددة له -

 .رارهاتمكين المناطق التعليمية بالمملكة من طباعة الكتب بعد إق -

 أن يراعي المنهج المدرسي الفروق الفردية للتالميذ وطبيعة وحاجات آل منطقة تعليمية  -

 .توفير اإلمكانات الالزمة لتطبيق المنهج المدرسي -

 .االهتمام بالتطوير النوعي للمناهج -

  وأهم التوصيات في هذا المقوم: التوجيه التربوي) ٣(

  .من زيادة عدد الموجهين إذا دعت الحاجة لذلكتمكين مديري التعليم بالمناطق التعليمية  -

 .اشتراك المدرسين ومشاورتهم في األمر في آل ما يتعلق بشئون التربية والتعليم -

 .مراعاة فارق الوقت بين المناطق عند تحديد بداية ونهاية الدوام -

 .زيادة انتداب الموجهين للمناطق التي تكثر بها مدارس خارج المدينة -

 .ارير والتوصيات التي يرفعها الموجهون للوزارةاالهتمام بالتق -

 .اهتمام بسرعة إيصال التجهيزات المدرسية عند الحاجة لها -

  :وأهم التوصيات في هذا المقوم: التدريب التربوي) ٤(

  .عقد اللقاءات والزيارات والمؤتمرات المستمرة والدورية لجميع أجهزة التربية والتعليم -

عليمية في اختيار البرامج التدريبية، وتحديد أهدافها، ووقت  المناطق التمسئولياشتراك  -

 .تنفيذها، ومقار إقامتها

ضرورة تنظيم برامج تدريب جادة تتناسب والواقع المحلي واحتياجات المتدربين ولفترات  -

 .آافية لتأهيلهم مع المتابعة المستمرة

 والدراسات ضرورة وجود معهد متخصص في التدريب التربوي يقوم بإعداد البحوث -

 .الالزمة

  :ومن أهم التوصيات في هذا المقوم: النشاط المدرسي)٥(

  .تأمين اإلمكانات وأماآن التنفيذ قبل تحديد أهداف النشاط المدرسي وبرامجه -

 .تخصيص منهج للنشاط المدرسي ضمن مقررات الكليات والمعاهد التربوية -
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 .تكليف مشرفين متخصصين للنشاط المدرسي بالمدارس -

 .ة وجود عالقة تربوية بين موجهي النشاط وموجهي المواد المختلفةأهمي -

تضمين التصاميم الهندسية للمدارس وبيوت الطالب مقار آافية لتنفيذ برامج النشاط  -

 .المدرسي ومراعاتها للظروف الجغرافية والمناخية

 .تخصيص الوقت الكافي لممارسة منهج النشاط المدرسي أسوة بمنهج المواد الدراسية -

 .تعديل الئحة الجمعيات التعاونية المدرسية بما يحقق أهدافها -

 .تمكين المناطق التعليمية من إيجاد العالقة الفعلية بينها وبين البيئة المحلية -

 .عتمادات المالية قبل البدء في تنفيذ برامج النشاط المدرسيتوفير اال -

  األجنبيةالدراسات : ًثانيا
  Superintendent Licensure Competenciesيم مدير التعلالالزمة لكفايات ال -١٢

  University of Minnesota )٢٠٠٣(جامعة مينيسوتا

يهدف هذا البرنامج إلى تحديد الكفايات الالزمة لمديري التعليم التي تمكنهم من أداء عملهم بشكل 

  :ويقسم هذا البرنامج الكفايات وفق ثالث محاور أساسية وهي. متقن ودقيق

 محور القدرات -٣  محور المهارات -٢  ةمحور المعرف -١

  :ووفق هذه المحاور تم تقسيم الكفايات على سبعة مجاالت تتمثل في اآلتي

  المجال األول يرآز على القيادة والمعرفة بثقافة المنطقة التعليمية -

 المجال الثاني يرآز على السياسة والنظام الرسمي -

 المجال الثالث يرآز على اإلدارة التنظيمية -

 جال الرابع يرآز على تخطيط وتطوير المناهجالم -

 المجال الخامس يرآز على اإلدارة التعليمية -

 المجال السادس يرآز على اآلداب والقيم -

 Leadership Values مدى القيادة ودورها لدى مديري التعليم في والية فلوريدا -١٣

and Roles of Florida School District Superintendents  

  Bartholomew )٢٠٠٢(بارثولوميو

  أهداف الدراسة

عريف وتوضيح اإلدراك الحسي لمديري التعليم ومقارنتهم بمثال من مديري تتهدف هذه الدراسة ل

. التعليم العام في المدارس المتوسطة والثانوية آمقياس لقيمة الدور القيادي لهم في والية فلوريدا

آما .  القيادي لمديري التعليم والبيانات السكانيةوتحلل الدراسة ما إذا آانت هناك عالقة بين الدور

ترآز هذه الدراسة على توضيح ما إذا آانت هناك عالقة بين آل دور لمديري التعليم والكفايات 

وتبين الدراسة ما إذا آانت هناك . التي تعرف آل دور) المعرفية واألدائية والتوجهية( الثالثة 
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يادي ومجموعة مقارنة من مديري المدارس المتوسطة عالقة بين أدوار مديري التعليم الق

  والثانوية

  نتائج الدراسة

بين من ’ توجد فروق بارزة في ترتيب المهام بين مديري التعليم المرشحين والمعينين -

لديهم خبرة من سنة إلى عشر سنوات في المجال اإلداري عمن لديهم خبرة من إحدى 

 . داريعشرة سنة إلى ثالثين سنة في المجال اإل

توجد فروق بين مديري التعليم ومديري المدارس المتوسطة والثانوية في المجال  -

 اإلداري

توجد فروق في ترتيب المهام لدى مديري التعليم والتي تعتمد على المستوى الرسمي  -

 لترتيبهم أو حسب المستوى التربوي 

نوات الخبرة، ال توجد فروق ذات داللة في ترتيب مهام مديري التعليم حسب عدد س -

 الجنس، طول الخبرة في إدارات التعليم في والية فلوريدا والواليات األخرى

تعتمد الممارسة على فهم طبيعة المنصب الحالي، أثر مديري التعليم سواًء مرشحين أو  -

 معينين، المستوى الرسمي لتربيتهم، الجنس، ودرجة المشارآة في المهام التي أبدوها

وير استراتيجيات معينة لتوسيع استخدم مديري التعليم ألسلوبهم توجد حاجة ماسة لتط -

 . القيادي، وآذلك لفهم أسلوبهم القيادي قبل تكليفهم بالعمل

    Standards For District Administratorsمعايير إدارة المناطق التعليمية -١٤

    Indiana Professional Standard Board )٢٠٠٢ (إنديانا

  أهداف الدراسة

دف الدارسة إلى تحديد الكفايات الالزمة لمديري اإلدارات التعليمية وذلك من خالل تقسيم ته

وآل معيار يتبعه ثالثة محاور على أساسها تصنف . الكفايات الالزمة على ثمانية معايير أساسية

  :وهذه المحاور الثالثة تتمثل في اآلتي. الكفايات

 تجاهاتمحور اال -٣  محور المعرفة -٢  داءمحور األ -١

  -:وتشمل المعايير الثمانية ما يلي

  المعيار األول يرآز على آفايات الرؤى التعليمية -

 المعيار الثاني يرآز على آفايات الثقافة التعليمية -

 المعيار الثالث يرآز على الكفايات اإلدارية  -

 المعيار الرابع يرآز على آفايات االتصال والتعاون االجتماعي -

 على آفايات اآلداب المهنيةالمعيار الخامس يرآز  -

 المعيار السادس يرآز على آفايات التعامل مع مختلف الجوانب البيئية -
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 المعيار السابع يرآز على آفايات البرامج التعليمية -

 المعيار الثامن يرآز على آفايات تنفيذ السياسات -

المديرين المهددين وظيفيًا، حسب وجهة نظر مديري التعليم بوالية  -١٥

 'Career-Threatened Principals: Virginia Superintendents.فيرجينيا

values  

   Fisher )٢٠٠١(الباحث فيشر

  أهداف الدراسة

  . التعرف على المديرين المهددين وظيفيًا-

  . التعرف على الكفايات الوظيفية التي يحتاجها هؤالء المديرين-

  .ة نظر مديري التعليم التعرف على مصادر المعلومات حول هؤالء المديرين من وجه-

  نتائج الدراسة

  . أن المديرين المهددين وظيفيًا يغلب عليهم من الذآور آما يترآزون في المدارس الثانوية-

  . معظمهم آانوا وآالء في نفس المدارس قبل أن يصبحوا مديرين-

  .سنتين متوسط خدمتهم آمديرين أربع سنوات ومتوسط فترة مواجهتهم لحاالت التهديد الوظيفي -

ا                      - ستمرون بوظائفهم وال يبقى إال م ا ي ددهم قلم ة ته  أن المديرين الذين يواجهون مشكالت وظيفي

  .منهم في اإلدارة المدرسية% ١٥يقارب 

  . أن المديرات أآثر من المديرين من ناحية عزلهن عن اإلدارة المدرسية-

  . أن من ينال تأثبيت لفظي هم من الرجال أآثر من النساء-

  :الكفايات التي حصلت على أقل الدرجات لهؤالء المديرين هي آالتالي أن -

  . حل المشكالت-

  . اتخاذ القرارات-

  .المرونة-

  . تفويض الصالحيات-

  . تطوير عالقات اجتماعية إيجابية-

  . تطوير مناخ إيجابي المدرسة-
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 Superintendents' Multiculturalآفايات التعدد الثقافي لمديري المدارس -١٦

Competencies    

 ,Ovando ,Martha & Troxell ) م١٩٩٧(أوفاندو، مارثا و تروآسيل، دان 

Dan  

) مدير المدرسة(هدفت الدراسة إلى تحديد الكفايات المطلوبة للقائد التربوي في المدرسة 

وقد خلصت الدراسة حسب وجهة نظر مجموعة من الخبراء في تربية . في بيئة متعددة الثقافات

دي الثقافات والعاملين في الميدان ذوي الخبرة الطويلة باستخدام أسلوب دلفاي إلى ضرورة متعد

إلمام مديري تلك المدارس ببعض الجوانب المعرفية والتوجهات والمهارات بنواحي التعدد 

الدراسة اإلحصائية للسكان، مواليد، وفيات، صحة، زواج ( الثقافي لتحقيق التغير الديموغرافي 

آما توصلت الدراسة إلى ضرورة إلمام مديري المدارس بالكفايات الخاصة بتقدير . )الخ..

بما في ذلك المعرفة . احتياجات ورغبات المجموعات االجتماعية المعرفية الموجودة في المدرسة

الشخصية للذين لهم تأثير وآذلك ما يتعلق بمتطلبات الدراسات األدبية والعلمية، وأيضًا الخبرات 

وأما الجانب اآلخر آراء المديرين في هذه المجمعات متعددة الثقافات . آة والخاصةالمشتر

ضرورة تعزيز الرأي المؤآد لقدرة جميع األطفال على التعلم من خالل األهداف الشخصية 

والتنظيمية في هذه الجماعات، واالعتراف الشخصي والجماعي في االعتقاد بأن التعلم لجميع 

أخيرًا جانب المهارات يتحتم على المديرين القدرة في تطوير العالقات . قياألطفال أمرًا أخال

الشخصية بين األشخاص أو الجماعات المختلفة وآذلك القدرة على تحقيق وحدة تنظيمية بدل عن 

  . التعدد المفرق

 Executiveالكفايات التنفيذية للتوظيف المتعلقة بممارسات إدارة الموارد البشرية  -١٧

Staffing Competencies Relating to Human Resource Practices 

   Harris and Ho )1996(هاريس وهو

  أهداف الدراسة

تهدف الدراسة إلى معرفة العالقة بين الكفاية التنفيذية والكفاية اإلدراآية في التوظيف 

براز أهم ويمكن إ. والممارسات اإلدارية وإدارة الموارد البشرية والمخرجات لدى مديري التعليم

  :غايتين لهذه الدراسة آما يلي

اختبار العالقة بين درجات الكفاية اإلدراآية للتوظيف في التعليم والممارسات الخاصة  -١

  بإدارة الموارد البشرية باإلضافة إلى مجموعة من المخرجات المنتقاة

التعليم اختبار العالقة بين درجات الكفاية اإلدراآية للتوظيف لمجموعة معينة من مديري  -٢

  بها قتدىومجموعة أخرى غير معروفة وال ُي) مشهورين(يحتذى بهم 

 



 

  
 

١٤٠

  نتائج الدراسة

توصلت الدراسة إلى أن ممارسة مديري التعليم الذين حصلوا على أعلى درجات في الكفاية 

اإلدراآي للتوظيف لديها أآثر فاعلية في ممارسات في إدارة الموارد البشرية ونتاج لذلك 

  : في عدة مجاالت يأتي على رأسهامخرجات أفضل

  نسبة الغياب للعاملين -

 نسبة مشارآة مديري التعليم عمليات التوظيف واالختيار -

 نسبة مشارآة مديري التعليم في سياسة التوظيف وممارساته وإجراءاته -

وبشكل عم فإن مجموع درجات الكفاية اإلدراآية والتنفيذية لمديري التعليم أوحت إلى أنه ما بين 

من االختالف في عمليات إدارة الموارد البشرية والمخرجات على مستوى % ٢٨إلى % ١٥

آما تشير الدراسة إلى أن المديرين الذين حصلوا على درجات أعلى في . من الجودة% ٩٥

الكفاية لم يكن ضروريًا ألن يكون لديهم عمليات أفضل في بعض مجاالت إدارة الموارد 

  :والبشرية المهمة مثل

  ت إعادة التنظيم المهنيمعدال -١

 عمليات جودة التوظيف واالختيار -٢

 جودة سياسة التوظيف والممارسات واإلجراءات -٣

آما أظهرت الدراسة إلى أن ما حصل على درجات أعلى في الكفاية لم يكونوا بالضرورة من 

يم آما أثبتت الدراسة ضرورة تلقي مديري التعل. المشهورين ومن يحتذى بهم مقارنة باآلخرين

التدريب قبل العمل وأثناء العمل حيث يجب أن ترآز على مهام القيادة التعليمية في إدارة الموارد 

  البشرية

 A Portfolio For Evaluation Of  حقيبة تقييم مديري التعليم -١٨

Superintendents  

  Stufflebeam )١٩٩٥ (يم وآخرونبستافيل

  أهداف الدراسة 

يم                 تهدف هذه الحقيبة إلى أعطاء نمو      ة في تقي ل المجالس التعليمي ذجًا تقييمًا يمكن استخدامة من قب

 آما يمكن استخدام هذا النموذج بعد تعديله الستخدامه من           -مستوى أداء مديري التعليم في المنطقة     

ن            ذلك يمك ين وآ ن اإلداري سي م ز الرئي ي المرآ املين ف يم أداء الع ي تقي يم ف ديري التعل ل م قب

دارس       استخدامه من قبل اإلدار    ديري الم ى   -يين والمجالس المدرسية في تقييم عمل م  باإلضافة إل

  .أمكانية استخدامه بعد تعديله من قبل مديري المدارس في تقييم عمل اإلداريين في المدارس

ة               ة األمريكي دتها الجمعي ام اإلحدى عشرة التي أع يم المه ديري التعل يم الخاص بم ذا التقي دم ه ويق

  :التي تتمثل في. ١٩٩٣عام ) AASA (لإلداريين في المدارس



 

  
 

١٤١

  . ودعم نمو الطالب وتطورهممتابعة -١  

  . احترام التنوع واالختالف وتشجيع المساواة في الفرص-٢  

  . تعزيز المناخ المدرسي االيجابي-٣  

  . توفير القيادة التي تبذل جهودًا للتطوير التربوي-٤  

  .الفصل البحث والترآيز والدعم لتطوير التعليم داخل -٥  

  . إدارة وقيادة العاملين بشكل فاعل-٦  

  . إدارة الوظائف اإلدارية والمالية والتسهيالت بشكل فاعل-٧  

  . توفير وتثبيت بيئة أمنه ومستتبة-٨  

  . تعزيز العالقة الفاعلة بين البيت المدرسة-٩  

  . تشجيع وتجسيد المهنية-١٠  

  . إقامة عالقة فاعلة مع المجالس التعليمية-١١  

شكل                     و ة ب ة مقبول ايير مهني زام بمع لهذا فإن هذا النموذج صمم لمساعدة المناطق التعليمية في االلت

  . داء التربويينأواسع لدى مختلف األنظمة وتستخدم لتقييم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
 

١٤٢

  خالصة الدراسات السابقة 
  

ة محاور  تقسيمها وفق خمسباستعراض الدراسات السابقة التي توصل إليها الباحث، يمكن

وفيما يلي استعراض لهذه ). الكفايات، التخطيط، مديري التعليم( تتناول ثالثة مواضيع رئيسة 

   :المحاور وما يتبعها من دراسات

  :ما يليتحديد والتعرف على أهم الكفايات في المجال محل الدراسة حيث يشمل ذلك  -١

الزمة لمديري التي تهدف إلى بناء قائمة الكفايات ال) هـ١٤٢٥(دراسة البطي   .أ 

  التعليم في المملكة العربية السعودية

التي تهدف إلى تحديد الكفايات األساسية لمديري ) هـ١٤٢٤(دراسة العريني   .ب 

  .مدراس التعليم العام في المملكة العربية السعودية

التي تهدف  )م٢٠٠٣(University of Minnesota دراسة جامعة مينيسوتا   .ج 

لمديري التعليم التي تمكنهم من أداء عملهم بشكل إلى تحديد الكفايات الالزمة 

  .متقن ودقيق

 Indiana Professional Standardدراسة مجلس إندياينا للمعايير المهنية  .د 

Board   )التي تهدف إلى تحديد الكفايات الالزمة لمديري اإلدارات ) م٢٠٠٢

 .التعليمية

كفايات الوظيفية  الت تهدف إلى التعرف على الFisher) م٢٠٠١(دراسة فيشر   .ه 

 التي يحتاجها المديرين المهددين وظيفيًا

 & Ovando ,Martha ) م١٩٩٧(أوفاندو، مارثا و تروآسيل، دان دراسة   .و 

Troxell, Dan  التي تهدف إلى تحديد الكفايات المطلوبة للقائد التربوي في

 . في بيئة متعددة الثقافات) مدير المدرسة(المدرسة 

تحديد أهم الكفايات المهنية الالزم التي تهدف إلى ) م١٩٩٥(دراسة الحبيب   .ز 

توافرها لدى مدير المدرسة من وجهة نظر الموجهين والمعلمين والمديريين 

  .أنفسهم

التي تهدف إلى وضع قائمة بالكفايات الالزمة لمديري ) هـ١٤١٣(دراسة علقم   .ح 

امهم وأدوارهم التربية والتعليم، والتي يشترط توافرها لديهم، ليتمكنوا من أداء مه

 .بالصورة المرغوبة، مما يؤدي إلى تطوير اإلدارة التعليمية

  

  

 



 

  
 

١٤٣

 عالقة عدد من المتغيرات بالكفايات، حيث تشمل الدراسات التالية -٢

التي تهدف إلى التعرف على الفروق بين مديري ) هـ١٤٢٤(دراسة العريني   .أ 

الكفايات مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية في ممارسة 

األساسية، تبعًا الختالف المرحلة الدراسية واختالف المؤهل العلمي واختالف 

 .الخبرة في اإلدارة المدرسية واختالف المنطقة التعليمية

التي تهدف إلى معرفة ) م١٩٩٦(  Harris and Ho دراسة هاريس وهو  .ب 

ممارسات العالقة بين الكفاية التنفيذية والكفاية اإلدراآية في التوظيف وال

 .اإلدارية وإدارة الموارد البشرية والمخرجات لدى مديري التعليم

المرحلة الدراسية، (التي تهدف إلى أثر المتغيرات ) م١٩٩٥(دراسة الحبيب   .ج 

على تحديد أهم الكفايات المهنية الرئيسية ) المؤهل، التخصص، الخبرة والتدريب

ير المدرسة وذلك فيما يتعلق والكفايات المهنية الفرعية الالزم توفرها لدى مد

 .باستجابات الموجهين والمعلمين والمديرين

  الدراسات التي قدمت مجموعة من الكفايات المتعلقة بعملية التخطيط -٣

ي    .  أ ة البط ـ١٤٢٥(دراس دد   ) ه دمت ع ي ق ي     ) ١١(الت يم الت يط والتنظ ي التخط ة ف آفاي

ر جزء من        يحتاجها مدير التعليم، إال أن هذه الكفايات تتصف بطابع الع          ة والتي تعتب مومي

ر من مجال                     ام وفي أآث شكل ع يم ب ديرو التعل ا  . مجموعة من الكفايات التي يحتاجها م آم

 .تشترك هذه الكفايات  بجانب آخر هو التنظيم

ي   .  ب ة العرين ـ١٤٢٤(دراس ابع  )  ه ا ط ب عليه ا يغل ي التخطيط إال أنه ات ف بع آفاي ديم س ق

ا  .  آفاية في مختلف المجاالت       ٨٢ة من ضمن    العمومية ويعزى ذلك إلى أن هذه القائم       آم

ون في مدى         ذين يختلف دراس وال تتسم هذه الكفايات بأنها موجهة بشكل خاص لمديري الم

  .حاجتهم عن مديري التعليم

تبانتها موضوع التخطيط آمحور                ) هـ١٤١٨الدهش  ( دراسة    .  ت ذه الدراسة في اس قامت ه

ة وال    ارات التخطيطي دمت المه ث ق ا حي ن محاوره ةم دمت  . تطويري د ق ي ) ١٢(وق أثنت

ة   ارة الذهني يم، المه ارة التنظ يط، مه ارة التخط ي مه ل ف ي التخطيط تتمث ارة ف عشرة مه

ارة                   ر، مه ارة إدارة التغيي ت، مه ارة إدارة الوق ارة إدارة االجتماعات، مه والتطورية، مه

ى ات، ويغلب عل ارة إدارة أالزم شخيص المشكالت، مه ارة ت ات، مه دير األولوي ذه تق  ه

ة   ة التخطيطي ارات الخاصة بالعملي ين المه ا خلطت ب ا أنه ة، آم ارات صفة العمومي المه

ر  ب األخ ي الجوان ة ف ارات المختلف دير   . والمه ه م ا يحتاج ع م ى جمي شمل عل ا ت ا أنه آم

 .التعليم في هذا المجال وبشكل دقيق وقابل للقياس



 

  
 

١٤٤

ات في مجال            ) ١٤١٣علقم  (دراسة    .  ث سع آفاي ذه الدراسة ت ر        قدمت ه ا غي  التخطيط إال أنه

يم         دير التعل ذي           .آافية وغيرشاملة لما يحتاجه م ة ال ا إن بعضها يتصف بطابع العمومي آم

داد               : ( يحتاج إلى تفصيل مثل    ة تخطيط وإع ة وآفاي ة للمديري ة العام وضع الخطة التربوي

  ).برامج التدريب

  الدراسات التي تناولت واقع مديري التعليم -٤

 لتي تهدف إلى ا) هـ١٤٢٥(دراسة البطي   - أ

  بناء قائمة الكفايات الالزمة لمديري التعليم في المملكة العربية السعودية -١

 تحديد أساليب تنمية الكفايات لدى مديري التعليم في المملكة -٢

التعرف على أهمية آفايات مديري التعليم في المملكة، ومدى توافرها  -٣

 مديري لديهم من وجهة نظر مديري التعليم أنفسهم ومن وجهة نظر

 العموم في وزارة المعارف

. التعرف على أهمية أساليب تنمية آفايات مديري التعليم في المملكة -٤

ومدى ممارسة مديري التعليم لها من وجهة نظر مديري التعليم أنفسهم 

 ومن وجهة نظر مديري العموم في وزارة المعارف

رة التعليم، المؤهل، الخبرة في إدا( التعرف على عالقة متغيرات الدراسة  -٥

 ")بنات/بنين" القطاع التعليمي 

التي تهدف إلى تعريف ) م٢٠٠٢( Bartholomew بارثولوميو دراسة  - ب

وتوضيح اإلدراك الحسي لمديري التعليم ومقارنتهم بمثال من مديري التعليم 

العام في المدارس المتوسطة والثانوية آمقياس لقيمة الدور القيادي لهم في والية 

 .فلوريدا

  التي تهدف إلى ) هـ١٤٢١(سة الرويلي درا  - ت

  .التعرف على مدى مشارآة أفراد الدراسة في عملية صنع القرار -٦

 .التعرف على الخطوات العلمية لعملية صنع القرار -٧

التعرف على مدى إلمام أفراد الدراسة بالخطوات العلمية لعملية صنع  -٨

 .القرار

  التي تهدف إلى ) هـ١٤٢٠(دراسة الجبر   - ث

درجة ممارسة مديري التعليم لمهامهم ومسؤولياتهم من وجهة التعرف على  -١

 . نظرهم 

التعرف على مدى اختالف مديري التعليم في درجة ممارستهم لمهامهم  -٢

ومسؤولياتهم باختالف جهة العمل اإلدارية ، ومؤهالتهم الدراسية ، 



 

  
 

١٤٥

وتخصصاتهم العلمية ، وخبرتهم في التدريس ، وخبرتهم في اإلدارة 

 وخبرتهم في التوجيه التربوي ، ومدى خبرتهم في أعمالهم المدرسية ،

 . الحالية ـ وعدد الدورات التدريبية التي تلقوها 

الوصول إلى بعض المقترحات التي يمكن أن تساعد على معرفة األساليب  -٣

 .واألنشطة التي تزيد من فاعلية دور مديري التعليم في تحقيق أهداف

  هدف إلى التي ت) هـ١٤١٨(دراسة المالكي   - ج

معرفة األساليب القيادية التي يسلكها مدير التعليم في القيام بالعمليات  -٤

  .اإلدارية

 .معرف أساليب االتصال التي يستخدمها مدير التعليم في سلوآه القيادي -٥

 .معرفة اإلجراءات السلوآية التي يتبعها مدير التعليم عند اتخاذه القرارات -٦

دية لمدير التعليم التي تمثل في مجموعها وذلك لمعرفة واقع الممارسات القيا

  .جوانب السلوك القيادي لمدير التعليم في المملكة العربية السعودية

  التي تهدف إلى ) هـ١٤١٨(دراسة المهنا   - ح

  .التعرف على صالحيات مديري التعليم الممنوحة لهم -٦

 .تحديد واقع ممارسة مديري التعليم لصالحياتهم -٧

 .حيات المخولة لهمتحديد مدى آفاية هذه الصال -٨

، ) التدريب- الخبرة-المؤهل( إلقاء الضوء على عالقة بعض المتغيرات -٩

 .بمدى ممارسة مديري التعليم للصالحيات الممنوحة لهم

التعرف على آراء مديري التعليم نحو الصالحيات المخولة لهم واألسباب  -١٠

 .التي تحد من الممارسة لتلك الصالحيات من وجهة نظرهم

  Stufflebeam )١٩٩٥( فيليييم وآخرونستادراسة   - خ

نموذجًا تقييمًا يمكن استخدامة من قبل تعطي  حقيبة التي تهدف إلى إعطاء 

 آما يمكن -المجالس التعليمية في تقييم مستوى أداء مديري التعليم في المنطقة

استخدام هذا النموذج بعد تعديله الستخدامه من قبل مديري التعليم في تقييم أداء 

ملين في المرآز الرئيسي من اإلداريين وآذلك يمكن استخدامه من قبل العا

 باإلضافة إلى -اإلداريين والمجالس المدرسية في تقييم عمل مديري المدارس 

أمكانية استخدامه بعد تعديله من قبل مديري المدارس في تقييم عمل اإلداريين 

  .في المدارس

  

  



 

  
 

١٤٦

   التي تهدف إلى) هـ١٤١٤(دراسة الزهراني   - د

الوصول إلى معرفة درجة دور الصالحيات الممنوحة لمديري التعليم . ١

  .في تحسين بعض عناصر العملية التعليمية

استنباط بعض الصالحيات اإلضافية المقترحة لمديري التعليم  .٢

ومعرفة درجة أهميتها في رفع مستوى أداء المعلمين والطالب 

 .وتحسين آفاءة المباني المدرسية

ات ذات فائدة تربوية وتعليمية يؤمل أن تسهم الخروج بتوصي .٣

في مساعدة القائمين على التطوير اإلداري في معرفة دور 

الصالحيات الممنوحة لمديري التعليم وأهمية الصالحيات 

 .اإلضافية المقترحة في تحسين العملية التعليمية

 التي تهدف إلى ) هـ١٤١٣(دراسة الغامدي   - ذ

ة في اإلدارة التعليمية على العمل التربوي التعرف على درجة أثر المرآزي -١

  .من خالل استطالع آراء إدارات التعليم

 . التعرف على أآثر المقومات التعليمية تأثرًا بمرآزية اإلدارة التعليمية -٢

التعرف على مدى اختالف وجهات النظر حول درجة أثر المرآزية في  -٣

 .اإلدارة التعليمية على العملية التربوية في المملكة

الدراسات التي تناولت موضوع الكفايات التي يفترض أن توجد لدى مديري التعليم  -٥

 حيث تتمثل في اآلتي

التي تهدف إلى بناء قائمة الكفايات الالزمة لمديري ) هـ١٤٢٥(دراسة البطي   - ر

  التعليم في المملكة العربية السعودية

 تهدف التي )م٢٠٠٣(University of Minnesotaدراسة جامعة مينيسوتا   - ز

إلى تحديد الكفايات الالزمة لمديري التعليم التي تمكنهم من أداء عملهم بشكل 

 .متقن ودقيق

 Indiana Professional Standardدراسة مجلس إندياينا للمعايير المهنية - س

Board   )التي تهدف إلى تحديد الكفايات الالزمة لمديري اإلدارات ) م٢٠٠٢

 .التعليمية

التي تهدف إلى التعرف على المهارات اإلدارية ) هـ١٤٢١(دراسة الدهش  - ش

الالزمة لمديري التعليم ودرجة أهمية توفرها وإمكانية ممارستها، والتعرف 

على أساليب تطويرهم المنهي ودرجة أهمية استخدامها وإمكانية تطبيقها، وذلك 

 من وجهة نظر مجتمع الدراسة ومحاولة تحديد أولى المهارات اإلدارية بالعناية
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من خالل الربط بين أهمية توفرها وإمكانية ممارستها، وتحديد أولى أساليب 

التطوير المهني بالعناية من خالل الربط بين أهمية استخدامها وإمكانية تطبيقها، 

ليمكن في ضوء ذلك أن تضع الجهات المسؤولة عن مديري التعليم خططها 

 الرامية للتطوير المهني لهم

التي تهدف إلى ) م١٩٩٦(  Harris and Ho  دراسة هاريس وهو  - ص

معرفة العالقة بين الكفاية التنفيذية والكفاية اإلدراآية في التوظيف والممارسات 

 التعليمالتربية واإلدارية وإدارة الموارد البشرية والمخرجات لدى مديري 

 التي تهدف إلى) هـ١٤١٣(دراسة علقم   - ض

والتعليم، والتي يشترط وضع قائمة الكفايات الالزمة لمديري التربية  -١

توافرها لديهم، ليتمكنوا من أداء مهامهم وأدوارهم بالصورة 

  . المرغوبة، مما يؤدي إلى تطوير اإلدارة التعليمية

التعّرف إلى المعايير المناسبة المقترحة لإلدارة التعليمية الفًعالة في  -٢

 .مديريات التربية التعليم

 :من خاللاإلسهام في تطوير اإلدارة التعليمية  -٣

التعًرف على الممارسات الواقعية لإلدارة التعليمية في مديريات  -٤

التربية والتعليم، لتشخيص الحاجات والكشف عن أهم جوانب 

الضعف وأهم جوانب القوة ليجري معالجة األولى، وسّد فجواتها، 

 .ودعم الثانية وتطويرها
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  التعليق على الدراسات السابقة

 الحيوية التي نوقشت من قبل آثير من الموضوعات الكفايات من يعتبر موضوع

 مناقشتها تالباحثين في شتى الموضوعات ومختلف الزوايا، إال أن الدراسات التي تكرر

من الدراسات % ٧٥  منن ما يقاربحيث إلموضوع الكفايات في مجال محدد قليلة، 

 نواحي وهذا يؤآد وفي عدة  ترآز على الكفايات بشكل عامالتي توصل إليها الباحث

حداثة هذا الموضوع والحاجة إلى مناقشته من مختلف الموضوعات والزوايا حتى التي 

  .تمت مناقشتها لتأآيد صحتها أو لإلضافة أو التعديل عليها

 أبرز أوجه التشابه واالختالف بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة 

 السابقة في أنها تناقش موضوع الكفايات تشترك هذه الدراسة مع مختلف الدراسات -١

ولكنها تختلف في أنها تبحث في مجال التخطيط التربوي الذي لم يصل الباحث إلى أي 

 .دراسة مماثلة تناولت هذا الموضوع

ودراسة ) هـ١٤٢٤(دراسة العريني و) هـ١٤٢٥(البطي تشترك هذه الدراسة مع دراسة  -٢

University of Minnesota)ةدراس و)م٢٠٠٣Indiana Professional 

Standard Board  ) ١٩٩٧(ودراسة أوفاندو ) م٢٠٠٢ (Ovando   ودراسة

 دراسة وتختلف مع. في تحديد الكفايات الالزم توفرها لمجتمع الدراسة) هـ١٤١٣(علقم 

في أنها ال تتناول واقع هذه الكفايات ) هـ١٤٢٤( دراسة العريني و) هـ١٤٢٥(البطي 

 لدى مجتمع الدراسة

 في تبيان أهمية هذه الكفايات ولكنها )هـ١٤٢٥(البطي دراسة  تشترك هذه الدراسة مع -٣

 تختلف مع هذه الدراسات في مجال الدراسة 

 بارثولوميو دراسةو )هـ١٤٢٥(البطي دراسة  تشترك هذه الدراسة مع -٤

Bartholomew )هـ١٤١٨(ودراسة المالكي ) هـ١٤٢١(دراسة الرويلي  و)م٢٠٠٢ (

) هـ١٤١٣(ودراسة الغامدي ) هـ١٤١٤(ودراسة الزهراني ) هـ١٤١٨(ا ودراسة المهن

دراسة مجلس  و)م٢٠٠٣(University of Minnesotaودراسة جامعة مينيسوتا 

 )م٢٠٠٢ (  Indiana Professional Standard Boardإندياينا للمعايير المهنية

) م١٩٩٦ ( Harris and Ho ودراسة هاريس وهو) هـ١٤٢١(دراسة الدهش و

التعليم، وتختلف مع التربية وفي أن مجتمع البحث هو مديري ) هـ١٤١٣(ودراسة علقم 

 University ofدراسة جامعة مينيسوتا و) هـ١٤٢٥(البطي دراسة 

Minnesota)دراسة مجلس إندياينا للمعايير المهنية و)٢٠٠٣Indiana 
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Professional Standard Board  ) ي أنها ف) هـ١٤١٣(ودراسة علقم ) م٢٠٠٢

تناولت موضوع الكفايات بشكل عام في حين أن هذه الدراسة تتناول موضوع الكفايات 

 .  وبشكل أعمق وأدقفي مجال محدد وهو التخطيط التربوي

ما توصل  حسب -تتميز هذه الدراسة بأنها الدراسة األولى في المملكة العربية السعودية -٥

التعليم التربية و لمديري  الالزمةطيطية التي ناقشت موضوع الكفايات التخ- الباحثإليه

ة وذلك بالنظر إلى مجموع الدراسات التي توصل إليها لمملكة العربية السعوديفي ا

الباحث وتعدد مصادرها والفروق الزمنية بينها إال أنه لم يصل إلى دراسة متخصصة 

 .قياسهتتناول موضوع الكفايات في مجال التخطيط التربوي بشكل دقيق ومفصل ويمكن 
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  الفصل الرابع

  

   هاإجراءاتوالدراسة منهج 
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  الفصل الرابع
  منهج الدراسة وإجراءاتها 

يتناول هذا الفصل المنهجية التي اتبعها الباحث في دراسته ووصف مجتمع الدراسة 

ساليب اإلحصائية التي   األإلى   باإلضافة    وأداة الدراسة، ومدى صدقها، وثباتها،     وخصائصه

  . الدراسةأداةوصف  وأخيرًا ،تم استخدامها في الوصول إلى النتائج الخاصة بهذه الدراسة

  منهج الدراسة 

ي       نهج الوصفي التحليل  The Descriptive Analytical(استخدم الباحث الم

Method  (      ة العرب ي المملك يم ف ديري التعل ة لم ة الالزم ات التخطيطي د الكفاي ة لتحدي ي

ه،   ا   السعودية، الذي يهتم بوصف الواقع عن طريق جمع المعلومات والبيانات الكافية عن آم

ب،  . (إنه يحلل ويفسر ويقارن أمًال في الوصول إلى استنتاجات أو تعميمات         ـ  ١٤١٩الحبي ه

ذي  ) ٤٦٩ص  ع ال ي تطوير الواق ساعدة الباحث ف ى م داه إل ل يتع ك ب ى ذل صر عل وال يقت

  )٢٤٨ ، ٢٤٧م ص ٢٠٠٠ذوقان، (االستنتاجات والتعميمات يدرسه عن طريق هذه 

  ةجمتمع الدراس

ين       يم البن ؤون تعل ي ش يم ف ة والتعل ديري التربي ع م ن جمي ة م راد الدراس ألف أف يت

وشؤون تعليم البنات في وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية والبالغ عددهم             

يم   ) ٨٣( ين و              ) ٤٢( .مديًرا للتربية والتعل يم البن يم في شؤون تعل ة والتعل ديًرا للتربي ) ٤١(م

ى            . مديًرا للتربية والتعليم في شؤون تعليم البنات       دد حيث وصل إل ) ٦٤(وقد تقلص هذا الع

م أ                ٢/مديًرا للتربية والتعليم؛ وذلك نتيجة إلتباع الوزارة استراتيجية تفعيل األمر الملكي رق

دمج الرئا   ١٠/١/١٤٢٣في   ـ القاضي ب ارف عن        ه ات في وزارة المع يم البن ة لتعل سة العام

ة         دة للتربي ع إدارة واح ا تتب ات وجعله ين والبن يم للبن ة والتعل د إدارات التربي ق توحي طري

ة أو المحافظة    يم في المنطق ى     . والتعل يم عل ة والتعل ديري التربي تجابة م سبة اس د بلغت ن وق

مديًرا، في حين تخلف      ) ٦٠(تبانة  حيث بلغ عدد من أجاب على االس      % ٩٤أسئلة االستبانة   

ذلك     نمديري) ٤(عن اإلجابة    ذلها الباحث ل انظر  .  على الرغم من المحاوالت العديدة التي ب

ى                 ).  ٥(ملحق   ازة عل تبانة ممت ئلة االس يم ألس ورغم ذلك فإن درجة تجاوب مديري التربية والتعل

رة      ال وضغوط آثي ًرا   . الرغم مما يواجهونه من أعم ذا يعطي مؤش ذا      وه ة ه ى مدى أهمي ا عل  قوًي

بلهم       ع                    . الموضوع والتطرق إليه من ق ى جمي ذه الدراسة عل ائج ه يم نت ًا لتعم ًا قوي ا يعطي دعم آم

  .مديري التربية والتعليم وآذلك دعًما لمدى مصداقية االستبانة ونتائجها



 

  
 

١٥٢

  خصائص جمتمع الدراسة

  :قام الباحث بوصف خصائص أفراد الدراسة حسب المتغيرات التالية

 فراد الدراسة حسب طبيعة العملالفئة المستجيبة ألتوزيع  -١
  توزيع أفراد الدراسة حسب طبيعة العمل) ٢(جدول                    

 النسبة  العدد العمل 
   %40 24  مدير عام
   %60 36 مدير تعليم
   %100 60 المجموع

ون         ) ٢(يبين الجدول    اطق يمثل ديري    %) ٤٠(أن مديري عموم التعليم في المن من مجموع م

ون               )٢٤(التربية والتعليم حيث بلغ عددهم       يم بالمحافظات يمثل ة والتعل ديري التربي ، في حين أن م

  .مديرًا للتربية والتعليم) ٣٦(من مجموع أفراد الدراسة بعدد %) ٦٠(

 فراد الدراسة حسب المؤهلالفئة المستجيبة ألتوزيع  -٢
  لدراسة حسب المؤهلتوزيع أفراد ا) ٣(جدول                

 النسبة  العدد المؤهل
   %45 27  بكالوريوس
   %35 21 ماجستير
   %16.7 10 دآتوراه
   %1.7 1 أخرى
   %1.7 1  لم يحدد
   %100 60 المجموع

الوريوس         ) ٣( يبين الجدول رقم     أن أعلى نسبة من مديري التربية والتعليم يحملون مؤهل البك

ددهم  غ ع سبة ) ٢٧(حيث بل دد  ). %٤٥(بن ون الماجستير بع ذين يحمل ديرون ال دهم الم أتي بع وي

سبة   ) ١٠(ومن ثم يأتي الحاصلون على الدآتوراه بعدد        %). ٣٥(ونسبة  ) ٢١( من  %) ١٦٫٦(ون

سبة                 . المجموع الكلي  ة بن ة العام ًدا يحمل الثانوي ديًرا واح أتي م م ي اك        %)١٫٧(ث ، في حين أن هن

  .من أفراد الدراسة%) ١٫٧(مديًرا واحًدا لم يحدد المؤهل بنسبة 

  فراد الدراسة حسب سنوات الخبرة قبل العمل الحالي الفئة المستجيبة ألتوزيع  -٣
  توزيع أفراد الدراسة حسب سنوات الخبرة قبل العمل الحالي) ٤(جدول   

  سنوات الخبرة قبل العمل الحالي
 

 النسبة  العدد

   %3.3 2  أقل من خمس سنوات
   %8.3 5 سنواتأقل من عشر أآثر من خمس و

   %83.3 50 عشر سنوات فأآثر
   %5 3 لم يحدد
   %100 60 المجموع

م  ) ٥٠(أن   ) ٤(يبين الجدول    مديرًا للتربية والتعليم خبرتهم تزيد عن عشرة سنوات قبل عمله

من مجموع مجتمع الدراسة، في حين أن مجموع           %) ٨٣٫٣(آمديري تربية وتعليم حيث يمثلون      
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ن     رتهم ع ل خب ن تق يم      م ة والتعل ديرين للتربي ل آم ل العم نوات قب شر س سبة  ) ٥(ع ديرين بن م

ددهم                 %). ٨٫٣( يم فع ديرين للتعل ل العمل آم سبة  ) ٢(أما من تقل خبرتهم عن خمسة سنوات قب بن

رة       ) ٣(آما لم يحدد    . من مجموع أفراد الدراسة   %) ٣٫٣( يم سنوات الخب من مديري التربية والتعل

ديري           .من مجموع أفراد الدراسة   %) ٥(قبل العمل الحالي بنسبة      سبة من م وآما يتضح أن أآبر ن

ساب     رًا الآت ا يعطي مؤش ل ، مم ي العم نوات ف شر س د عن ع رة تزي ديهم خب يم ل ة  والتعل التربي

  .الخبرة التي تؤهلهم لتولي منصًبا قيادًيا آمدير للتربية والتعليم

  رة في العمل الحالي فراد الدراسة حسب سنوات الخبالفئة المستجيبة ألتوزيع  -٤
  توزيع أفراد الدراسة حسب سنوات الخبرة في العمل الحالي) ٥(جدول

ة              ) ٥( يبين الجدول    أن أآبر نسبة من المديرين تتمثل خبرتهم في العمل الحالي آمديري تربي

سبة   ) ٢٥(وتعليم أقل من خمس سنوات ويصل عددهم          ديًرا بن ل     %). ٤١٫٧(م رتهم أق ا من خب أم

رتهم     . مديًرا للتربية والتعليم) ٢٢(بعدد %) ٣٦٫٧(من عشر سنوات فيمثلون   ويصل عدد من خب

راد الدراسة     %) ٢٠(مديًرا بنسبة   ) ١٢(ت فأآثر في العمل الحالي      عشر سنوا  ا  . من مجموع أف آم

سبة  الي بن ي العمل الح رة ف نوات الخب ًدا س ديًرا واح دد م م يح ن  %).١٫٧(ل سبة م ر ن شير أآب وت

ل عن                          يم تق ة والتعل ديرين للتربي رتهم في العمل الحالي آم ل خب مديري التربية والتعليم التي تتمث

ن سة س ل خم ي العم ة ف رات المختلف درات والخب ي إعطاء الفرصة للق ه ف اك توج ى أن هن وات، إل

  .آمديرين للتربية والتعليم، مما يعني فرصة أآبر للتجديد واإلبداع

 فراد الدراسة حسب سنوات الخبرة في مجال اإلدارةالفئة المستجيبة أل توزيع  -٥
 ة قبل مجال اإلدارةتوزيع أفراد الدراسة حسب سنوات الخبر) ٦(جدول      

سنوات الخبرة في مجال اإلدارة بشكل 
 عام
 

 النسبة  العدد

   %6.7 4   سنواتأقل من خمس
    %15 9أقل من عشر سنواتأآثر من خمس و

    %75 45 عشر سنوات فأآثر
   %3.3 2 ناقص
   %100 60 المجموع

ثر من عشر سنوات في مجال      مديًرا للتربية والتعليم لديهم خبرة أآ     ) ٤٥(أن  ) ٦(يبين الجدول   

ل عن عشر                 %) ٧٥(اإلدارة ويمثلون نسبة     رتهم تق من مجموع أفراد الدراسة في حين أن من خب

 سنوات الخبرة في العمل الحالي
 

 النسبة  العدد

   %41.7 25  أقل من خمس سنوات
   %36.7 22أقل من عشر سنواتأآثر من خمس و

    %20 12 عشر سنوات فأآثر
   %1.7 1 لم يحدد
   %100 60 المجموع
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ون  نوات يمثل دد  %) ١٥(س ة بع راد الدراس وع أف ن مجم ديرين) ٩(م ن  . م رتهم ع ل خب ن تق وم

ل م          %). ١٥(بنسبة  ) ٩(خمس سنوات بلغ عددهم      ن خمس   ومن لديهم خبرة في مجال اإلدارة ألق

غ عددهم            %) ٦٫٧(بنسبة  ) ٤(سنوات بلغ عددهم     سبة   ) ٢(في حين أن من لم يحدد بل %) ٣٫٣(بن

ة راد الدراس وع أف ن مجم م . م د أن معظمه ذه، نج ديرين ه رات الم ى خب ن خالل االطالع عل وم

دعم مصداقية استجاباتهم                           ا ي يم وخاصة في مجال اإلدارة مم ة في مجال التعل رة طويل يتمتع بخب

ون له  صطلحاته         آ يط وم ال التخط رفتهم بمج دًا لمع رًا جي ي مؤش ة ويعط رة الطويل ذه الخب م ه

  .وإدراآهم لمدى أهمية توافر آفاياته

 فراد الدراسة حسب التدريبالفئة المستجيبة ألتوزيع  -٦
 توزيع أفراد الدراسة حسب التدريب) ٧(جدول       

 النسبة  العدد االلتحاق بدورة في التخطيط
   %78.3 47 نعم
   %21.7 13  ال

   %100 60 المجموع
م  دول رق ين الج ة   ) ٧( يب ديري التربي ن م ي التخطيط م ة ف دورة تدريبي ن التحق ب أن م

غ عددهم           سبة     ) ٤٧(والتعليم يمثلون األغلبية حيث بل ديًرا بن وا           %) ٧٨(م م يتلق في حين أن من ل

ى          سبة   ) ١٣(تدريًبا في التخطيط يصل عددهم إل س   %). ٢٢(بن ر ن ة         وتعتب دريًبا ملفت وا ت بة من تلق

للنظر إال أنه بالنظر إلى إجابات أفراد الدراسة حول نوعية هذه الدورات ومدتها، وجد الباحث أن                 

يم     %) ٨٥(أآثر من   ة والتعل ديرو التربي ا م من هذه الدورات المتخصصة في التخطيط والتي تلقاه

د عن  ام) ٥(ال تزي سة أي س. خم رة لي ذه الفت رى الباحث أن ه ي وي ارة ف ساب أي مه ة الآت ت آافي

م       ة وفه ه معرف ن خالل ن م ا يمك ا نظرًي اء جانًب ة إلعط ا آافي ة، ولكنه الي أي آفاي يط وبالت التخط

ي            يس عمل ك      .  المصطلحات والخطوات الخاصة بالعملية التخطيطية آإطار نظري ول دل ذل ا ي آم

ى       على مدى حاجة مديري التربية والتعليم للتدريب في مجال التخطيط ال               ر الخطوة األول ذي يعتب

ذا المجال                        ايتهم في ه وا آف م يتلق م ل وي، وأنه د  . في مسيرة النجاح في العمل اإلداري والترب وتؤآ

ديري                          د مدى حاجة م ة البحث حيث تؤآ ا الباحث في بداي ذلك الدراسة االستطالعية التي أجراه

ة               ة قليل رامج تدريبي اج          التربية والتعليم للتدريب وأن ما يقدم لهم من ب ى دراسات احتي د عل  ال يعتم

يط  ال التخط ى مج ز عل ة ال ترآ ة عام ا تعريفي ة وأنه ة . دقيق ائج دراس ع نت ك م ق ذل ا يتف آم

ى              ) هـ١٤٢٥(البطي دريب حيث تثبت الدراسة إل التي تؤآد مدى حاجة مديري التربية والتعليم للت

ات الال          ديهم الكفاي وافر ل اف، ومن ضمنها      أن آثيرًا من مديري التربية والتعليم ال تت شكل آ ة ب زم

ا    ي توصل إليه يط الت ال التخط ة بمج ات المتعلق دهش    . الكفاي ة ال ائج دراس ع نت ك م ق ذل ا يتف آم

ـ١٤٢١( ن ضمن    ) ه ت م ث آان يط حي ارة التخط يم لمه ة والتعل ديري التربي ة م دى حاج ول م ح

يم في           ة   المهارات األآثر أهمية من حيث ضرورة التوفر لدى مديري التربية والتعل ة العربي المملك
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ا          . السعودية ائج دراسة المهن ى أن        ) هـ ١٤١٨(وتتفق أيضًا مع نت من  %) ٧٣٫٨(التي توصلت إل

مديري التربية والتعليم لم يحصلوا على تدريب مطلقًا مما انعكس سلبًا على إدراآهم لصالحياتهم،               

ضًا مع    ويتف . وهذا يبرز ضرورة التدريب لهم في جميع المجاالت ومن ضمنها التخطيط         ك أي ق ذل

م  ائج دراسة علق ـ١٤١٣(نت ة متخصصة ) ه داد دورات تدريبي د ضرورة التخطيط إلع ي تؤآ الت

ال         منها مج ن ض ي م ث والت ا الباح ي تناوله االت الت ف المج ي مختل يم ف ة والتعل ديري التربي لم

  .التخطيط

  أداة الدراسة

ة ل       ة الالزم ات التخطيطي د الكفاي تبانة لتحدي ث االس تخدم الباح ة  اس ديري التربي م

ة          ، والتعليم يم في المملك ة والتعل باإلضافة إلى التعرف على مدى أهميتها لدى مديري التربي

الهم        امهم وأعم ى اإلطار              . العربية السعودية في ضوء مه ا عل د الباحث في بناءه د اعتم وق

ة               يم بالمملك ة والتعل ديري التربي ال م ام وأعم ل مه ى       . النظري وتحلي د الباحث عل ا اعتم  آم

ال       ي مج ه ف ى خبرت افة إل ا باإلض ام به ي ق تطالعية الت ة االس سابقة والدراس ات ال الدراس

يط ات      . التخط د  الكفاي سؤال األول لتحدي ن ال ة ع ي اإلجاب ة  ف تخدمت أداة الدراس د اس وق

سعودية   ة ال ة العربي ي المملك يم ف ة والتعل ديري التربي ة لم ة الالزم تخدم . التخطيطي ا اس آم

ي دى  الباحث األداة ف ة ل ات التخطيطي ة الكفاي دى أهمي ان م اني لبي سؤال الث ة عن ال  اإلجاب

ين                  الهم المكلف امهم وأعم مديري التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء مه

  .بها من وجهة نظرهم

 فئات مقياس أداة الدراسة

  :يعتمد مقياس الدراسة على ثالث فئات حسب التالي

  ثالث درجات ) ٣(وتساوي ) مهمة(فئة مقياس الدراسة  -

 درجتان ) ٢(وتساوي ) متوسطة األهمية(فئة مقياس الدراسة  -

  درجة واحدة) ١(وتساوي ) غير مهمة(فئة مقياس الدراسة  -

  )٠٫٦٧(هو س  )٠٫٦٧ = ٣ / ٢=     درجتان ٢  =  ١  -   ٣(  وبهذا فإن مدى آل فئة 

   درجة١٫٦٧   -    ١   =تقع في المدى التالي        ) غير مهمة ( قيمة 

   درجة٢٫٣٥   -  ١٫٦٨= تقع في المدى التالي ) متوسطة األهمية( قيمة 

   درجات٣   - ٢٫٣٦= تقع في المدى التالي              ) مهمة ( قيمة 

  



 

  
 

١٥٦

  صدق أداة الدراسة

ل في                   تبانة تتمث ى مدى صدق االس استخدم الباحث نوعين من المقاييس للتعرف عل

  :اآلتي

  الظاهري لالستبانة الصدق -١

ذي                    ار صدقها الظاهري وال تبانة المقترحة واختب التحكيم العلمي لالس قام الباحث ب

يبين مدى اتفاق المحكمين من حيث مالءمة العبارات لما وضعت إليه ومدى وضوحها              

اديميين     تشمل المختصينعلى مجموعة من  وذلك من خالل عرضها      مجموعة من األآ

ويين ا الترب دة جامع ن ع ة م ي المملك ال اإلدارة   ت ف ي مج ا ف ات العلي  وطالب الدراس

ي     املين ف ارين والع اديميين المع يهم األآ ا ف ادات بم ف القي راف ومختل ة واإلش التربوي

دان يم المي ة والتعل ي وزارة التربي م  .  ف ق رق ر الملح سب  ). ٣(أنظ وزيعهم ح م ت د ت وق

  ):٨(الجدول رقم 
  توزيع المحكمين )  ٨(جدول 

 العددالوظيفة/ميةالدرجة العل
 ١١ أستاذ دآتور
 ١٠ أستاذ مشارك
 ٦ أستاذ مساعد

 ٥مسؤول في الوزارة
 ٨ مشرف تربوي

  ٣ طالب دآتوراه في مجال اإلدارة التربوية أواإلشراف
 ٤٣ المجموع

  :التالي، تم إجراء اإلجاباتبعد استالم   - أ

امج األ            - ١ ين باستخدام برن ات المحكم   Excelآسل   عمل التحليل الكمي إلجاب

 . لإلجابات والتكرارات واستخراج النسب المئوية 

ديالت   - ٢ ع التع ك بحصر جمي ين وذل ات المحكم وعي إلجاب ل الن ل التحلي عم

 . االستفادة منهامدىوالمقترحات المقدمة من المحكمين ودراستها وتحديد 

ى    -  ب بة عل ديالت المناس راء التع واًء  األداةإج ذف س ع   ح ي أجم ات الت بعض الكفاي ل

إضافة آلمة في    ب ايتمثل هذا التعديل بدءً    على حذفها وتعديل أخرى حيث       نلمحكموا

ع     .بقاء الفكرة األساسية  أو حذف معظم الكلمات في الكفاية       الكفاية    باإلضافة إلى جم

ات                    ات وإضافة آفاي تبقاء آفاي ة واس ر عمومي ة أآث بعض الكفايات ودمجها في آفاي

 .أخرى
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وع  أ  -  ت بح مجم اتص ي الكفاي ة   اةاألد ف يغتها النهائي ي ص ة) ٧٢( ف ع  آفاي ن واق  م

 )٤( أنظر الملحق رقم .آفاية) ١٠٨(

   صدق االتساق الداخلي لالستبانة-٢

ين                  ة ب وة العالق ة ق ك لمعرف  استخدم الباحث صدق االتساق الداخلي لعناصر االستبانة وذل

ساب معا      . العبارة والمحور وبين المحور والمجموع الكلي للمحاور       م احت ا ت اط حيث      آم مل االرتب

شكل          ) ٠٫٠٥(و  ) ٠٫٠١(يكون داًال إحصائيًا عند مستوى       ويدل على أن العنصر ينتمي للمحور ب

  .إيجابي

المحور                      ة ب اط المحاور الفرعي ين ارتب ك  لتبي وقام الباحث بحساب معامل االرتباط  بيرسون؛ وذل

  .  األساس
  ةصدق االتساق الداخلي لمحاور االستبان) ٩(جدول              
  مستوى الداللة    معامل االرتباط  المحور  م   

  

١-

  مرحلة التشخيص وتحليل الوضع الراهن

  الكفايات المعرفية

  

٠٫٨٩٨٩  

  

  دالة

  

٠٫٠١  

٢-

  

  مرحلة التشخيص وتحليل الوضع الراهن

  الكفايات األدائية

  

٠٫٨٨٣٣  

  

  دالة

  

٠٫٠١  

  مرحلة إعداد الخطة وتنفيذها -٣

  الكفايات المعرفية

  

٠٫٨١٩٦  

  

  دالة

  

٠٫٠١  

  مرحلة إعداد الخطة وتنفيذها -٤

  الكفايات األدائية

  

٠٫٩٤٦١  

  

  دالة

  

٠٫٠١  

  مرحلة المتابعة والتقويم -٥

  الكفايات المعرفية

  

٠٫٦٩٦٦  

  

  دالة

  

٠٫٠١  

  مرحلة المتابعة والتقويم -٦

  الكفايات األدائية

  

٠٫٩٨٥٣  

  

  دالة

  

٠٫٠١  

  

دول    ى الج النظر إل اط   ) ٩( ب امالت ارتب ة مع ن مالحظ ة   يمك ة بالدرج اور الدراس  مح

ة ت    . الكلي راهن  بلغ ع ال ل الوض شخيص وتحلي ة الت ي األول، و  % ٠٫٩٠فمرحل ور الفرع للمح

ذها            . للمحور الفرعي الثاني  % ٨٨ داد الخطة وتنفي ة إع للمحور الفرعي     % ٨٢آما بلغت لمرحل

اني  % ٩٤األول، و  ي الث ور الفرع د     . للمح ويم فق ة والتق ة المتابع سبة لمرحل ت  وبالن % ٦٩بلغ

ة       . للمحور الفرعي الثاني% ٩٨للمحور الفرعي األول، و   ا دال ة وجميعه ذه  النسب عالي ر ه وتعتب

تبانة      ) ٠٫٠١(عند   .  وهذا يعني أن هذا االرتباط للمحاور الفرعية قوي ويدل على مدى صدق االس

  .ألجلهآما يعني ذلك أن محاور االستبانة متكاملة ومترابطة ومتعلقة بالموضوع الذي وضعت 
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تبانة   ن عناصر االس صر م ل عن ة آ ين درج اط ب ل االرتب ام الباحث بحساب معام ا ق آم

ة  ( يبين درجة ارتباط عناصر المحور األول         ) ٩(والجدول رقم   . والمحور الذي ينتمي إليه    مرحل

  .  بمحورها )  الكفايات المعرفية–التشخيص وتحليل الوضع الراهن 
  عبارات االستبانة صدق االتساق الداخلي ل) ١٠(جدول

  ) الكفايات المعرفية-المحور األول(
رقم 

  العبارة

  

  معامل االرتباط

  مستوى الداللة

  غير دالة  ٠٫١٦٠٩   .١

٠٫٠١  ٠٫٣٧١٤   .٢  

٠٫٠١  ٠٫٤٧٠٨   .٣  

٠٫٠١  ٠٫٦٠٨٠   .٤  

٠٫٠١  ٠٫٤٦٩٠   .٥  

٠٫٠٥  ٠٫٣١٠٢   .٦  

٠٫٠١  ٠٫٥١٧١   .٧  

٠٫٠١  ٠٫٤٢٣٦   .٨  

  غير دالة  ٠٫١٢٣٠   .٩

٠٫٠١  ٠٫٣٧٦٤   .١٠  

٠٫٠٥  ٠٫٢٢٩٥   .١١  

٠٫٠٥  ٠٫٢٣٠٩   .١٢  

٠٫٠١  ٠٫٤٧٥٤   .١٣  

٠٫٠٥  ٠٫٣١٣٩   .١٤  

٠٫٠٥  ٠٫٢٩٥٠   .١٥  

  

يتبين عالقة معامل ارتباط بيرسون بين درجة العبارة والدرجة          ) ١٠(بالنظر إلى الجدول    

ة    -مرحلة التشخيص وتحليل الوضع الراهن    (الكلية للمحور    ات المعرفي ين      . ) الكفاي د تراوحت ب وق

دا   ) ٠٫٠٥(و  ) ٠٫٠١(رات دالة عند مستوى الداللة      وجميع العبا ). ٠٫١٢٣٠(و   )٠٫٦٠٨٠( ما ع

ع   -١(ما عدا العبارتين ). ٠٫٠٥(فهي دالة عند )  ١٥، ١٤، ٦( العبارات ذات األرقام   درك واق   ي

ه  ع وثقافت ه    -٩(و ) المجتم ة بإدارت ة المتاح شرية والمادي ات الب م باإلمكان ى   )  يل صلت عل د ح فق

ة       . ما يعني أنها غير دالة   على التوالي م  ) ٠٫١٢٣٠(و  ) ٠٫١٦٠٩( ر دال ا غي رغم من أنه ى ال وعل

ة          ة التخطيطي ين   . إحصائًيا، لم ير الباحث حذفها وذلك؛ ألنها جزء أساس من العملي ا إن المحكم آم

سبة  ا بن ى مالءمته وا عل ات اتفق تبانة الكفاي وا االس ذين حكم ى ضرورة % ٩٥٫٣٥ال شير إل ا ي مم

ويمكن تفسير  . ذلك فإن بقاءها ال يؤثر على مدى صدق األداة        باإلضافة إلى   . وجودها في االستبانة  

ارات أو صفة                  سبب صياغة العب ارات ب حصولها على هذه الدرجة في فهم أفراد الدراسة لهذه العب
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صياغة    سبب ال ها ب ن قياس د ال يمك ي ق ة الت دى صدق    )  .العمومي ى م شير إل ك ي إن ذل ه، ف وعلي

  .ن أجلهالعبارات وأنها تقيس الشيء الذي وضعت م
  صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبانة ) ١١(جدول

  ) الكفايات األدائية-المحور األول(
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  رقم العبارة

٠٫٠١  ٠٫٤٢٠٥   .١  

٠٫٠١  ٠٫٤٧٧٦   .٢  

٠٫٠١  ٠٫٤٥٩٩   .٣  

  غير دالة  ٠٫٠٧٩٨   .٤

٠٫٠١  ٠٫٤٨٤٦   .٥  

٠٫٠١  ٠٫٦٠٧١   .٦  

٠٫٠١  ٠٫٦١٥٦   .٧  

٠٫٠١  ٠٫٧٤١٥   .٨  

٠٫٠١  ٠٫٥١١٠   .٩  

٠٫٠١  ٠٫٤٩٩٧   .١٠  

٠٫٠١  ٠٫٤٦٤٤   .١١  

٠٫٠١  ٠٫٥٨٦٢   .١٢  

٠٫٠١  ٠٫٣٨٢٤   .١٣  
  

يتبين عالقة معامل ارتباط بيرسون بين درجة العبارة والدرجة          ) ١١(بالنظر إلى الجدول    

ة             (الكلية للمحور     ات األدائي راهن الكفاي ل الوضع ال شخيص وتحلي ة الت ين      . )مرحل د تراوحت ب وق

ة        وجميع ال ). ٠٫٠٧٩٨(و  ) ٠٫٧٤١٥( دا  ) ٠٫٠٥(و  ) ٠٫٠١(عبارات دالة عند مستوى الدالل ماع

مما يعني أنها غير    ) ٠٫٠٧٩٨(فقد حصلت على    ) يحدد المشكالت الخاصة بإدارته   ) (  ٤(العبارة  

ا جزء أساس من                          . دالة ك ألنه ر الباحث حذفها وذل م ي وعلى الرغم من أنها غير دالة إحصائًيا، ل

ة  ة التخطيطي ي . العملي ا إن المحكم سبة      آم ا بن ى مالءمته وا عل ة اتفق وا أداة الدراس ذين حكم ن ال

ا ال         . وهي نسبة ليست قليلة وتشير إلى ضرورة وجودها       %  ٨٨٫٣٧ إن بقاءه ك ف باإلضافة إلى ذل

ذه      . يؤثر على مدى صدق األداة     راد الدراسة له ويمكن تفسير حصولها على هذه الدرجة في فهم أف

ارات أو صفة  سبب صياغة العب ارات ب صياغة  العب سبب ال ها ب ن قياس د ال يمك ي ق ة الت  . العمومي

  .وبالتالي فإن ذلك يشير إلى مدى صدق العبارات، وأنها تقيس الشيء الذي وضعت من أجله

  

  

  

  

  



 

  
 

١٦٠
  صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبانة ) ١٢(جدول

  ) الكفايات المعرفية-المحور الثاني(
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  العبارةرقم 

٠٫٠٥  ٠٫٢٤٤٧   .١  

٠٫٠١  ٠٫٧٣٤٩   .٢  

٠٫٠١  ٠٫٧٨٨٥   .٣  

٠٫٠١  ٠٫٦٧٣٣   .٤  

٠٫٠١  ٠٫٧٤٤٤   .٥  

٠٫٠١  ٠٫٨١١٧   .٦  

٠٫٠١  ٠٫٦٤١٧   .٧  

يتبين عالقة معامل ارتباط بيرسون بين درجة العبارة والدرجة          ) ١٢(بالنظر إلى الجدول    

ين     . )مرحلة إعداد الخطة وتنفيذها الكفايات المعرفية     (الكلية للمحور    و ) ٠٫٨١١٧(وقد تراوحت ب

ة            ) ٠٫٠١(وجميع العبارات دالة عند مستوى الداللة       ). ٠٫٢٤٤٧( ى فهي دال ارة األول دا العب ا ع م

ذي وضعت                   ) ٠٫٠٥(عند   شيء ال يس ال ا تق ارات وأنه وبالتالي فإن ذلك يشير إلى مدى صدق العب

  .من أجله
  صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبانة) ١٣(جدول

  )األدائيةات  الكفاي-المحور الثاني(
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  رقم العبارة

  غير دالة  ٠٫١٦٦١   .١

  غير دالة  ٠٫١٠٧٥   .٢

٠٫٠١  ٠٫٤١٦٧   .٣  
٠٫٠١  ٠٫٦٩٠٥   .٤  
٠٫٠١  ٠٫٦٠٦٣   .٥  
٠٫٠١  ٠٫٥١١٢   .٦  
٠٫٠١  ٠٫٤٣٥٨   .٧  
٠٫٠١  ٠٫٦٥٢٨   .٨  
٠٫٠١  ٠٫٦١٥٨   .٩  
٠٫٠١  ٠٫٥٩٢٩   .١٠  
٠٫٠١  ٠٫٤٦٤٩   .١١  
٠٫٠١  ٠٫٤٣٩٠   .١٢  
  غير دالة  ٠٫٠٠   .١٣
   دالةغير  ٠٫٠٠   .١٤
٠٫٠١  ٠٫٤٦٣٣   .١٥  
٠٫٠٥  ٠٫٣٢٥٠   .١٦  

٠٫٠١  ٠٫٦٦٤٦   .١٧  
٠٫٠١  ٠٫٥٨١٢   .١٨  
٠٫٠١  ٠٫٥٩٣٦   .١٩  
٠٫٠١  ٠٫٥٧٥٦   .٢٠  



 

  
 

١٦١

دول    ى الج النظر إل ارة        ) ١٣( ب ة العب ين درج ون ب اط بيرس ل ارتب ة معام ين عالق يتب

ور   ة للمح ة الكلي ة   (والدرج ات األدائي ذها الكفاي ة وتنفي داد الخط ة إع ين   . )مرحل ت ب د تراوح وق

ة           ). ٠٫٠٠(و   )      ٠٫٦٩٠٥( د مستوى الدالل ة عن ارة      ) ٠٫٠١(وجميع العبارات دال دا العب ا ع م

يس       ) ٠٫٠٥(فهي دالة عند    )  ١٦( رقم   ا تق ارات وأنه وبالتالي فإن ذلك يشير إلى مدى صدق العب

  .الشيء الذي وضعت من أجله

ارات   ا العب ة الع    -١(أم ات بيئ وء معطي ي ض ه ف ستقبلية إلدارت ة م ضع رؤي ة    ي ل الحقيقي م

ارة   ) والمؤشرات العلمية المستقبلية   ى خطة استراتيجية بإشراك               -٢(والعب ه إل ة إدارت رجم رؤي  يت

ا            -١٣( والعبارة  ) العاملين معه  ة حسب أهميته ام إداري ارة   )  يرتب األولويات في مه  -١٤( والعب

ضمان تحقيق األ                   ة؛ ل رق العمل التخطيطي شكيل ف د ت شكل    يراعي نقاط القوة والضعف عن هداف ب

ي     ) ٠٫٠٠(و  ) ٠٫٠٠(و  ) ٠٫١٠٧٥(و  ) ٠٫١٦٦١(فقد حصلت على    )  أمثل على التوالي مما يعن

ا جزء                           . أنها غير دالة   ك ألنه ر الباحث حذفها وذل م ي ة إحصائًيا، ل ر دال ا غي رغم من أنه وعلى ال

ة ة التخطيطي ن العملي ى م. أساس م وا عل ة اتفق وا أداة الدراس ذين حكم ين ال ا إن المحكم  ةالءمآم

م   ارة رق سبة )  ١(العب م  %٩٥٫٣٥بن ارة رق سبة ) ٢(، والعب م  %٩٧٫٦٧بن ارة رق ) ١٣(، والعب

ا         %. ١٠٠بنسبة  ) ١٤(، والعبارة رقم    ٩٧٫٦٧بنسبة   ى ضرورة وجوده شير إل ذا ي باإلضافة  . وه

ذه الدرجة في            . إلى ذلك فإن بقاءها ال يؤثر على مدى صدق األداة          ى ه ويمكن تفسير حصولها عل

م أف ن    فه د ال يمك ي ق ة الت ارات أو صفة العمومي سبب صياغة العب ارات ب ذه العب ة له راد الدراس

  .  قياسها بسبب الصياغة
  صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبانة) ١٤(جدول

   الكفايات المعرفية -المحور الثالث
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  العبارةرقم 

٠٫٠١  ٠٫٩١٧٥   .١  

٠٫٠١  ٠٫٩٢٨٧   .٢  

٠٫٠١  ٠٫٨٦٧٧   .٣  

دول    ى الج النظر إل ارة      ) ١٤( ب ة العب ين درج ون ب اط بيرس ل ارتب ة معام ين عالق يتب

ور   ة للمح ة الكلي ة ( والدرج ات المعرفي ويم الكفاي ة والتق ة المتابع ين  . )مرحل ت ب د تراوح وق

ة        ). ٠٫٨٦٧٧(و  ) ٠٫٩٢٨٧( ك      ) ٠٫٠١(وجميع العبارات دالة عند مستوى الدالل إن ذل الي ف وبالت

  .ى مدى صدق العبارات وأنها تقيس الشيء الذي وضعت من أجلهيشير إل

  

  

  

  



 

  
 

١٦٢

  
  صدق االتساق الداخلي لعبارات االستبانة) ١٥(جدول

  الكفايات األدائية -المحور الثالث
  مستوى الداللة  معامل االرتباط  العبارةرقم 

٠٫٠١  ٠٫٦٣٤٩   .١  

٠٫٠١  ٠٫٤٢١٥   .٢  

٠٫٠١  ٠٫٧٢٩٠   .٣  

٠٫٠١  ٠٫٦٣٧٥   .٤  

٠٫٠١  ٠٫٤٩٤٤   .٥  

٠٫٠١  ٠٫٥٤١٣   .٦  

٠٫٠١  ٠٫٥١٩٦   .٧  

٠٫٠١  ٠٫٥٠٣٥   .٨  

٠٫٠١  ٠٫٥٦٧٩   .٩  

٠٫٠١  ٠٫٧٢٢٤   .١٠  

٠٫٠١  ٠٫٦٠٠١   .١١  

٠٫٠١  ٠٫٧٦٦١   .١٢  

٠٫٠١  ٠٫٧٣١٧   .١٣  

٠٫٠١  ٠٫٥٣٨٣   .١٤  

ارة والدرجة                   ) ١٥(بالنظر إلى الجدول     ين درجة العب اط بيرسون ب ة معامل ارتب ين عالق يتب

ور   ة للمح ات األد  ( الكلي ويم الكفاي ة والتق ة المتابع ةمرحل ين  . )ائي ت ب د تراوح و ) ٠٫٧٦٦١(وق

ى مدى     ) ٠٫٠١(وجميع العبارات دالة عند مستوى الداللة  ). ٠٫٤٢١٥( شير إل ك ي وبالتالي فإن ذل

  .صدق العبارات وأنها تقيس الشيء الذي وضعت من أجله

  ثبات أداة الدراسة

  ثبات االستبانة وفق محاورها حسب معامل ألفاآرونباخ) ١٦(جدول
  ألفا/ الثباتمعامل   المحور

  ٠٫٨١٩٤   الكفايات المعرفية–مرحلة التشخيص وتحليل الوضع الراهن 

  ٠٫٨٢٦٠   الكفايات األدائية–مرحلة التشخيص وتحليل الوضع الراهن 

  ٠٫٦٣١٢   الكفايات المعرفية–مرحلة إعداد الخطة وتنفيذها

  ٠٫٧٢٥٤   األدائيةت الكفايا–مرحلة إعداد الخطة وتنفيذها 

  ٠٫٨٥٧٨   الكفايات المعرفية–تابعة والتقويم مرحلة الم

  ٠٫٨٥٨٤   الكفايات األدائية–مرحلة المتابعة والتقويم 

  ٠٫٩٣٩٠  الثبات الكلي لالستبانة

قام الباحث باستخدام معامل ألفاآرونباخ لقياس ثبات االستبانة لمعرفة مدى اختالف           

ا         ي له ا . التباينات بين محاور االستبانة والتباين الكل ين محاور           وب ات ب ى معامل الثب لنظر إل

ي الجدول  سبة وصلت  ) ١٦(أداة الدراسة ف ى ن د أن أدن ة ) ٠٫٦٣١٢(نج الخاصة بمرحل

الخاصة ) ٠٫٨٥٨٤(  الكفايات المعرفية في حين وصلت أعلى نسبة      -إعداد الخطة وتنفيذها  



 

  
 

١٦٣

د     -بمرحلة المتابعة والتقويم   ات الجي ى الثب دل عل . في أداة الدراسة   الكفايات األدائية، وهذا ي

ى        ث وصلت إل ة  حي ة عالي ا درج ة ألف ت قيم د بلغ تبانة فق ي لالس ات الكل سبة للثب ا بالن أم

تبانة           %) ٩٤( ذه األداة        . مما يدل على أن هناك ثباًتا عالًيا بين محاور االس ك أن ه ي ذل ويعن

بشكل آامل   لو أعيد تطبيقها على أفراد الدراسة أنفسهم أآثر من مرة لكانت النتائج متطابقة              

  ) ٣٧٨، ص ١٩٧٨السيد، .(تقريًبا، ويطلق على نتائجها بأنها ثابتة

  األساليب اإلحصائية املستخدمة

  -:استخدم الباحث عدة أساليب إحصائية لمعالجة البيانات الخاصة بالدراسة حيث تتمثل في

ة وفق                 - ١ راد الدراسة، ووصف مستوى اإلجاب التكرارات والنسب المئوية لوصف أف

  الدراسة الثالثي وداللة الفروق في عبارات الدراسة وفًقا لمتغيرات الدراسة  سمقايي

وزن                 - ٢ اس ال تبانة وقي اري لترتيب عناصر االس المتوسط الحسابي واالنحراف المعي

 النسبي للعبارات

 لحساب ثبات محاور وعناصر االستبانة) ألفاآرونباخ(معادلة  - ٣

  .بًعا لنوع العمل، وآذلك التدريبلقياس الفروق في عبارات الدراسة ت) ت(اختبار  - ٤

ة      - ٥ ري الدراس سب متغي ة ح راد الدراس ين أف روق ب ة الف ة دالل اين لمعرف ل التب تحلي

 )المؤهل و سنوات الخبرة في العمل الحالي(

 اختبار شيفيه للكشف عن اتجاهات الفروق - ٦
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  الفصل اخلامس

  
    ومناقشتها نتائج الدراسةحتليل
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  الفصل اخلامس
    ومناقشتهايل نتائج الدراسةحتل

  :يتناول هذا الفصل اإلجابة عن أسئلة الدراسة الثالثة األولى وهي

ة   - ٥ ة العربي ي المملك يم ف ة والتعل ديري التربي ة لم ة الالزم ات التخطيطي ا الكفاي م

 السعودية؟

ة               - ٦ ما مدى أهمية الكفايات التخطيطية الالزمة لدى مديري التربية والتعليم في المملك

 ية السعودية في ضوء مهامهم وأعمالهم المكلفين بها من وجهة نظرهم؟ العرب

هل توجد فروق دالة إحصائيًا في إجابات أفراد الدراسة باختالف متغيرات الدراسة             - ٧

 ؟)العمل، المؤهل، الخبرة في العمل الحالي، التدريب(

دريبي في                       امج ت ًا لبرن دم تصورًا مقترح ذي يق ع ال ات    أما سؤال الدراسة الراب مجال الكفاي

ًا                      سادس مرافق ه في الفصل ال تم تناول يم فسوف ي ة والتعل التخطيطية الالزمة لمديري التربي

  .لملخص نتائج الدراسة

   اإلجابة عن السؤال األول  :ًأوال

  ؟التعليم يف اململكة العربية السعوديةالرتبية والكفايات التخطيطية الالزمة ملديري ما 

سؤال األول      ة           لإلجابة عن ال ة الالزم ات التخطيطي ى الكفاي  للدراسة، توصل الباحث إل

) ٧٢(ولتحديد هذه الكفايات توصل إلى   . لمديري التربية والتعليم وفق عدة إجراءات قام بها       

يط    ل التخط ا لمراح اور وفًق ة مح ت ثالث ث تح ا الباح ة أدرجه ة تخطيطي ة (آفاي مرحل

ة  داد الخط ة إع راهن ومرحل ع ال ل الوض شخيص وتحلي ة الت ة المتابع ذها، ومرحل وتنفي

ويم أنه أن  ). والتق ذي من ش ات وال د الكفاي ة لتحدي ع الباحث منحى البحوث التربوي د اتب وق

ذا المنحى                 أداة خاصة له تبانة آ ستخدمًا االس مرسي،  .(يكشف عن الظاهرة محل الدراسة م

 )٣٢ ص ١٩٩٤

تبانة لإل                 ا آاس م توظيفه ي ت ات والت ذه الكفاي سؤال      وقد توصل الباحث إلى ه ة عن ال جاب

  -:التاليةجراءات الثاني لهذه الدراسة من خالل اإل

ات     - أ ت الكفاي ي تناول ة الت ة واألجنبي ة العربي صادر العلمي ف الم ة لمختل ة مكثف دراس

شكل خاص   ة ب ال التربي ي مج ام وف شكل ع ام  .ب ل مه ة وتحلي ى دراس افة إل باإلض

 .عودية في المملكة العربية السموأعمال مديري التربية والتعلي

ة           -  ب ي التربي ات ف ت الكفاي ي تناول ة الت ة واألجنبي ات العربي وى الدراس ل محت تحلي

 .وخاصة التي تطرقت إلى جوانب التخطيط بطريق أو بآخر
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ثالث    -  ت يط ال ل التخط ًا لمراح ا وفق ة بمحاوره ات التخطيطي داد الكفاي ة (إع مرحل

مرحلة المتابعة وتنفيذها ، و التشخيص وتحليل الوضع الراهن، مرحلة إعداد الخطة

 )٢(أنظر الملحق رقم ). والتقويم

ات عرض -  ث ن  الكفاي ة م ى مجموع صين عل شمل المخت اديميين   ت ن األآ ة م مجموع

ا المتخصصين في     من عدة جامعات في المملكة التربويين ، وطالب الدراسات العلي

ارين  اديميين المع يهم األآ ا ف ادات بم ف القي راف، ومختل ة واإلش اإلدارة التربوي

 ).٣(أنظر الملحق رقم .  في وزارة التربية والتعليمالميدانعاملين بوال

ة             - ج التوصل إلى الكفايات التخطيطية الالزمة لمديري التربية والتعليم بصيغتها النهائي

 .بعد تحليل استجابات المحكمين آميًا ونوعيًا واالستفادة منها

   :وفيما يلي الكفايات التي توصل إليها الباحث

  
   في المملكة العربية السعوديةالتخطيطية الالزمة لمديري التربية والتعليمالكفايات 

  مرحلة التشخيص وتحليل الوضع الراهن
  الكفايات المعرفية

 .يدرك واقع المجتمع وثقافته .١

 .يفهم النظم واللوائح الخاصة بمنظومة التربية والتعليم .٢

 .يلم بأنظمة الخدمة المدنية المتعلقة بشؤون التعليم .٣

 .بأساليب تحليل المعلومات والبيانات اإلحصائية التربويةيلم  .٤

ايير                  .٥ ى المع ة عل ز المعلومات المبني ى تميي ساعده عل ذي ي د ال ر الناق يمتلك قدرًا من التفكي

 .العلمية

 .يدرك الجوانب الثقافية للمجتمع التي تؤثر على العملية التعليمية .٦

 .لعملية التعليميةيدرك الجوانب االقتصادية للمجتمع التي تؤثر على ا .٧

 .يدرك الجوانب السياسية للمجتمع التي تؤثر على العملية التعليمية .٨

 .يلم باإلمكانات البشرية والمادية المتاحة بإدارته .٩

 .يلم بالبيانات اإلحصائية المتوفرة بإدارته .١٠

 .يدرك جوانب القوة والضعف في الموارد البشرية والمادية في إدارته .١١

 .ية التربوية حسب أولوياتهايصنف العمليات التشخيص .١٢

 .يلم بالمفاهيم والمصطلحات الخاصة بعملية التشخيص .١٣

 .يلم بالتطورات الحديثة في مجال اإلدارة التعليمية .١٤

 .يفهم العالقة بين فحوى القوانين واألنظمة وصلتها باإلدارة التعليمية .١٥

  



 

  
 

١٦٧
  الكفايات األدائية

 .يستخدم مصادر المعلومات المتعددة بشكل جيد .١

 .دم عمليات التقويم المناسبة في تحليل مصداقية المعلوماتيستخ .٢

 .يشرف على إجراء عملية المسح الشامل لتحديد االحتياجات الفعلية إلدارته .٣

 .يحدد المشكالت الخاصة بإدارته .٤

 .يحدد اإلمكانات البشرية والمادية المتاحة في إدارته .٥

 .يحول البيانات اإلحصائية المتوفرة إلى معلومات .٦

 .البيانات اإلحصائية والمعلومات مستخدمًا الوسائل التقنية المناسبةيحلل  .٧

 .يستخدم المؤشرات اإلسقاطية لتطوير العمل في إدارته .٨

 .يتوقع المشكالت التي يمكن أن تحدث إلدارته في المستقبل .٩

 .يحدد البدائل العملية في العملية التخطيطية في مواجهة المشكالت .١٠

 .ة واإلدارية المختلفة لحل المشكالت التربويةيفاضل بين البدائل التربوي .١١

 .يرتب األولويات أثناء التشخيص .١٢

 .يوظف نتائج التقويم الذاتي لتطوير أساليبه اإلدارية  .١٣

   هامرحلة إعداد الخطة وتنفيذ
  الكفايات المعرفية

 .يلم بأهداف التعليم ومستوياتها في آل مرحلة تعليمية بشكل دقيق .١

 .ف العامة في العملية التخطيطية واألهداف التفصيلية المحققة لهايلم بالعالقة بين األهدا .٢

 .يلم بالعالقة بين األهداف واالستراتيجيات والبرامج في عملية التخطيط .٣

 .يلم بالمفاهيم والمصطلحات الخاصة بإعداد وتنفيذ الخطة .٤

 .ايميز بين أنماط التفكير المختلفة وطرق تنميته .٥

 .لفة حسب استخداماتهايميز بين نماذج التخطيط المخت .٦

 .يلم بكيفية تطبيق مبدأ المرونة في إجراءات تنفيذ الخطة .٧

  الكفايات األدائية
ة                  .١ ة والمؤشرات العلمي ة العمل الحقيقي يضع رؤية مستقبلية إلدارته في ضوء معطيات بيئ

 .المستقبلية

 .يترجم رؤية إدارته إلى خطة استراتيجية بإشراك العاملين معه .٢

 .عامة إلدارته بشكل واضحيصوغ األهداف ال .٣

 .يصوغ األهداف التفصيلية إلدارته بشكل واضح .٤

 .يصوغ األهداف التفصيلية إلدارته بشكل قابل للقياس .٥

 .لتنفيذية الالزمة لتحقيق األهدافيشارك في وضع البرامج ا .٦



 

  
 

١٦٨

 .اف إدارتهيحدد اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق أهد .٧

 .يحدد ضوابط تنفيذ الخطة .٨

 .ستراتيجية التي تتفق مع رسالة اإلدارةيحدد اإل .٩

 .يشرح السياسات واالستراتيجيات والخطط الخاصة بإدارته بوضوح .١٠

 .يستخدم الوسائل التقنية المناسبة لشرح السياسات واالستراتيجيات وخطة إدارته .١١

 يطور الميزانية المالية لتحقيق األهداف في ضوء األساليب واإلجراءات األآثر فعالية .١٢

 ا.ولويات في مهام إدارية حسب أهميتهيرتب األ .١٣

ضمان تحقيق األهداف           .١٤ ة ل رق العمل التخطيطي شكيل ف يراعي نقاط القوة والضعف عند ت

 .بشكل أمثل

راد     .١٥ ار األف ي اختي ة ف اليب العلمي ستخدم األس ين،ي املين، واإلداري ي  ؛ الع ام ف  ألداء المه

  .لاالخطة بشكل فع

 .كل أمثليفوض صالحياته الخاصة بتنفيذ الخطة بش .١٦

 .يتوقع المشكالت الثقافية التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ الخطة .١٧

  .يتوقع المشكالت االقتصادية التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ الخطة .١٨

 .م بين المطالب الطارئة ومدى االلتزام بتنفيذ الخطةئيوا .١٩

 .يدير الوقت بشكل عملي وفعال .٢٠

  مرحلة المتابعة والتقويم
  الكفايات المعرفية

 .ك أهمية التقويم القبلي للخطة حسب معايير علمية محددةيدر .١

 .يدرك أهمية التقويم التكويني للخطة حسب معايير علمية محددة .٢

 .يدرك أهمية التقويم النهائي للخطة حسب معايير علمية محددة .٣

  الكفايات األدائية
 .يبني نماذج تقويمية تتضمن معايير ذات جودة عالية ألداء إدارته .١

 .ط متابعة تنفيذ الخطةيحدد ضواب .٢

 .يتابع العمل من خالل خطة إجرائية محددة .٣

ة المجاال                     .٤ ة وفي آاف ا مختلف ائي من زواي ويني والنه القبلي والتك ت يوظف أنواع التقويم آ

 .سعيًا لتحقيق األهداف المرسومة

  .يستخدم آليات التقويم المعتمدة على أساس الكفايات في العمل اإلداري والمهني .٥

 .ليب االتصال الحديثة في متابعة الخطةيستخدم أسا .٦

 .يحدد األساليب الحديثة المناسبة لتقييم إنتاج منسوبي إدارته .٧

 .يجيد التعامل مع البرامج الحاسوبية الخاصة بمتابعة وتقويم الخطة .٨



 

  
 

١٦٩

 .يفوض صالحياته الخاصة بمتابعة وتقويم الخطة بشكل فعال .٩

 .تعليمييفسر نتائج التقويم المختلفة في ضوء الواقع ال .١٠

 . بشكل فعالfeedbackيستخدم التغذية الراجعة .١١

 .يطور عمليات التخطيط بناًء على نتائج التقويم .١٢

 .يبني استراتيجية تطويرية إلدارته بناًء على نتائج التقويم .١٣

 يضع أولويات منطقية للتطوير .١٤

  اإلجابة عن السؤال الثاني: ًاثاني

التعليم يف اململكة العربية السعودية يف ضوء رتبية والمدى أهمية الكفايات التخطيطية لدى مديري ما 

  اهلم املكلفني بها من وجهة نظرهم؟مهامهم وأعم
  

دى       لإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة، توصل الباحث إلى          ة ل ات التخطيطي ة الكفاي مدى أهمي

الهم المك  التربية و مديري   ا من    التعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء مهامهم وأعم ين به لف

ى           وجهة نظرهم  ، حيث قام بتحليل نتائج استجابة مجتمع الدراسة على أسئلة االستبانة، و توصل إل

ة                    % ٨٢٫٩أن   ديري التربي ة نظر م ة من وجه تبانة مهم من الكفايات التخطيطية الواردة في االس

ا الباحث في تحلي          . والتعليم   ل االستجابات  ويمكن مالحظة ذلك من خالل النتائج التي توصل إليه

  -:وفق األساليب اإلحصائية التالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
 

١٧٠

ة،     ( تحديد التكرارات في مستوى اإلجابة وفق مقياس االستبانة          -١ مهمة، متوسطة األهمي

  -:ويمكن مالحظة ذلك من خالل النظر إلى الجداول التالية ).غير مهمة
  

   الكفايات المعرفية-المحور األول -التكرارات في مستوى اإلجابة وفق مقياس االستبانة) ١٧(جدول

  مهمة
متوسطة 
 األهمية

 لم يحدد غير مهمة

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  العبارة
 يدرك واقع المجتمع وثقافته .١

٩٨٫٣  ٥٩
  
١٫٧ ١ 

 
- 

  
- 

 
- - 

 يفهم النظم واللوائح الخاصة بمنظومة التربية والتعليم .٢
٩٦٫٧  ٥٨

  
٣٫٣ ٢ 

  
- 

  
- 

- 
- 

 الخدمة المدنية المتعلقة بشؤون التعليميلم بأنظمة  .٣
٧١٫٧  ٤٣

  
٢٥ ١٥ 

  
- 

  
- 

  
٣٫٣ ٢ 

 يلم بأساليب تحليل المعلومات والبيانات اإلحصائية التربوية .٤
٥٨٫٣  ٣٥

  
٣٣٫٣ ٢٠

  
٣ 

  
٥ 

  
٣٫٣ ٢ 

يمتلك قدرًا من التفكير الناقد الذي يساعده على تمييز  .٥
 المعلومات المبنية على المعايير العلمية

٨٨٫٣  ٥٣

  
  
١١٫٧ ٧

  
  
- 

  
  
- 

  
  
- - 

يدرك الجوانب الثقافية للمجتمع التي تؤثر على العملية  .٦

 التعليمية
٩٨٫٣  ٥٩

  
  
١٫٧ ١ 

  
- 

  
- 

  
- 

- 
يدرك الجوانب االقتصادية للمجتمع التي تؤثر على العملية  .٧

 التعليمية
٧٠  ٤٢ 

  
  
٣٠ ١٨ 

  
  
- 

  
  
- 

  
  
- - 

 يدرك الجوانب السياسية للمجتمع التي تؤثر على العملية .٨

 التعليمية
٧١٫٧  ٤٣

  
  
٢٨٫٣ ١٧

  
  
- 

  
  
- 

  
  
- - 

 يلم باإلمكانات البشرية والمادية المتاحة بإدارته .٩
٩٦٫٧  ٥٨ 

  
٣٫٣  ٢  

  
- 

  
- 

  
- - 

 يلم بالبيانات اإلحصائية المتوفرة بإدارته .١٠
٨٥ ٥١ 

  
١٥ ٩ 

  
- 

  
- 

  
- - 

يدرك جوانب القوة والضعف في الموارد البشرية والمادية في  .١١

 إدارته
٩٦٫٧ ٥٨

  
     
٣٫٣ ٢ 

  
     

- 

  
     

- 

  
     

- - 
 يصنف العمليات التشخيصية التربوية حسب أولوياتها .١٢

٨٨٫٣ ٥٣
  
١٠ ٦ 

  
- 

  
- 

  
١٫٧ ١ 

 * يلم بالمفاهيم والمصطلحات الخاصة بعملية التشخيص .١٣
٧٠ ٤٢ 

  
٣٠ ١٨ 

  
- 

  
- 

  
- - 

  يلم بالتطورات الحديثة في مجال اإلدارة التعليمية .١٤
٩٥ ٥٧ 

  
١٫٧ ١ 

  
١ 

  
١٫٧ 

  
١٫٧ ١ 

يفهم العالقة بين فحوى القوانين واألنظمة وصلتها باإلدارة  .١٥
  التعليمية

٦٨٫٣ ٤١

  
  
٣٠ ١٨ 

  
  
- 

  
  
- 

  
  
١٫٧ ١ 

  

م   )يدرك واقع المجتمع وثقافته    -١(نجد أن الكفاية رقم     ) ١٧(بالنظر إلى الجدول رقم       ورق

ة ال       -٦( ى العملي ؤثر عل ة للمجتمع التي ت ة  يدرك الجوانب الثقافي ة     ) تعليمي ى اإلجاب د ترآزت عل ق

ة الخاصة             %) ٩٨٫٣(بنسبة  ) مهمة( ة الخارجي لكليهما، وهذا يدل على ضرورة ربط الواقع والبيئ

ذا                       ة، وه ة التعليمي ى العملي ؤثر عل ه التي ت ة المجتمع ومعتقدات بالمجتمع باإلضافة إلى مراعاة ثقاف

ه         من فوائد التخطيط االستراتيجي حيث إنه يساعد المنظمة          داخل بإيجابيات على معرفة البيت من ال

سين    ل أو المناف وق العم يط وس ع المح واًء المجتم ارجي س ة الوضع الخ لبياته ومعرف ذلك . وس وب



 

  
 

١٧١

ة             ، ص  ٢٠٠٣الحر،   ( يمكن للمنظمة الموازنة بين الترآيز على البناء الداخلي والخارجي للمنظم

ن عناصر  ).١٧ صر م ل آعن ة التحلي ي عملي ه ف ذا آل صب ه ا ي دى آم تراتيجية وإح ة االس  الخط

ة                     ا عالق ة التي له ة الخارجي د حاالت البيئ أساسيات العملية التخطيطية الذي يرآز على فهم وتحدي

) هـ ١٤٢٥البطي،   ( ويتفق ذلك مع ما ورد في دراسة        . مباشرة بالعملية التربوية والنظام التربوي    

ؤثرة         حول أهمية إدراك مدير التربية والتعليم لبيئته االجتماعي        ه والعوامل الم ه أو محافظت ة لمنطقت

ة         ). ٥(من المقياس   ) ٤٫٨٦(فيها، حيث حصلت على نسبة       ة المرتب ذه الكفاي وهذه النسبة أعطت ه

ذآورة       سبعة الم ام        .الثانية بين الكفايات ال ات ذات األرق ا الكفاي شترك في عامل      ) ١١،  ٩،  ٢( أم فت

ة    واحد في التخطيط أال وهو التحليل الداخلي آعنصر   ة التخطيطي م   .  من عناصر العملي ر فه ويعتب

صائبة والتي ال تصطدم               النظم واللوائح الخاصة بمنظومة التربية والتعليم مفتاح اتخاذ القرارات ال

ر                      ل والتغيي ذر التعطي ذلك يتع ذي يتوافق مع التوجه التنظيمي وب ويتفق  . مع الجهات األخرى وال

سياسات والتي       حول مدى أهم  ) هـ١٤٢٥البطي،  (ذلك مع دراسة     ية مجاالت األهداف واللوائح وال

يم               ) ٥(من أصل     ) ٤٫٦٧(حصلت على    ة والتعل ديري التربي دى م ا ل ين مدى أهميته ا يتب د  . مم وق

ات                         ين الكفاي ى ب ة األول سعودية المرتب ة ال ة العربي يم في المملك سياسة التعل ام ب حصلت آفاية اإللم

ائج دراسة         ). ٥(أصل  من  ) ٤٫٨٨(الخاصة بهذا المجال حيث حصلت على        ضًا نت ( وتؤآد ذلك أي

دهش  ـ١٤٢١ال ى متوسط ) ه ة حيث حصلت عل نظم اإلداري وائح وال ع الل ة التعامل م حول أهمي

يم                  ) ٥(من  ) ٤٫٧١( ة  والتعل ديري التربي دى م دًا ل . وفق متدرج ليكرت مما يدل على أنها مهمة ج

وة والضعف        أما من ناحية اإللمام باإلمكانات البشرية والمادية المت        احة باإلدارة وإدراك جوانب الق

وة                          اط الق د نق ه، وتحدي ع إدارت ة واق ى معرف يم عل ة والتعل فيها فيساعد متخذ القرار في إدارة التربي

ي يمكن     اط الضعف الت د نق ضًا تحدي ة وأي ة التخطيطي ي دعم نجاح العملي تغاللها ف التي يمكن اس

تغالل األ   ا، واالس ضآلة تأثيره ا ل اوز عنه دم    التج ذي يخ شكل ال وارد بال ذه الم ات ه ل إلمكاني مث

  . العملية التخطيطية بشكل جيد
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
 

١٧٢
   الكفايات األدائية- المحور األول  -التكرارات في مستوى اإلجابة وفق مقياس االستبانة) ١٨(جدول

  مهمة
متوسطة 
 األهمية

 لم يحدد غير مهمة

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  العبارة
 تخدم مصادر المعلومات المتعددة بشكل جيديس .١

٨٣٫٣ ٥٠
  
١٦٫٧ ١٠

  
- 

  
- 

  
- - 

يستخدم عمليات التقويم المناسبة في تحليل مصداقية  .٢

٧٣٫٣ ٤٤ المعلومات

  
١٦ 

٢٦٫٧

  
- 

  
- 

  
- 

- 
يشرف على إجراء عملية المسح الشامل لتحديد االحتياجات  .٣

 الفعلية إلدارته
٨٠ ٤٨ 

  
  
٢٠ ١٢ 

  
  
- 

  
  
- 

  
  
- - 

  المشكالت الخاصة بإدارتهيحدد .٤
٩٨٫٣ ٥٩

  
١٫٧ ١ 

  
- 

  
- 

  
- - 

 يحدد اإلمكانات البشرية والمادية المتاحة في إدارته .٥
٩٥ ٥٧ 

  
٥ ٣ 

  
- 

  
- 

  
- - 

 يحول البيانات اإلحصائية المتوفرة إلى معلومات .٦
٦٦٫٧ ٤٠

  
٣٣٫٣ ٢٠

  
- 

  
- 

  
- - 

يحلل البيانات اإلحصائية والمعلومات مستخدمًا الوسائل  .٧
 ٥٥ ٣٣ ية المناسبةالتقن

  
٤٣٫٣ ٢٦

  
١ 

  
١٫٧ 

  
- - 

 يستخدم المؤشرات اإلسقاطية لتطوير العمل في إدارته .٨
٥٥ ٣٣ 

  
٤٣٫٣ ٢٦

  
- 

  
- 

  
١٫٧ ١ 

 يتوقع بالمشكالت التي يمكن أن تحدث إلدارته في المستقبل .٩
٨٠ ٤٨ 

  
٢٠ ١٢ 

  
- 

  
- 

  
- - 

يحدد البدائل العملية في العملية التخطيطية في مواجهة  .١٠
 ٩٠ ٥٤ تالمشكال

  
١٠ ٦ 

  
- 

  
- 

  
- - 

يفاضل بين البدائل التربوية واإلدارية المختلفة لحل المشكالت  .١١
٩٣٫٣ ٥٦ التربوية

  
٦٫٧ ٤ 

  
- 

  
- 

  
- - 

 يرتب األولويات أثناء التشخيص .١٢
٩٣٫٣ ٥٦

  
٥ ٣ 

  
١ 

  
١٫٧ 

  
- - 

 يوظف نتائج التقويم الذاتي لتطوير أساليبه اإلدارية  .١٣
٩٣٫٣ ٥٦

  
٦٫٧ ٤ 

  
- 

  
- 

  
- - 

دول  ين الج م  ) ١٨(يب ة رق ه -٤(أن الكفاي شكالت الخاصة بإدارت دد الم زت )  يح د رآ ق

ة (اإلجابة فيها على     سبة   ) مهم يم                %) ٩٨٫٣(بن ة والتعل ديري التربي ى مدى حاجة م دل عل ذا ي وه

شخيص والتي                 ة الت ه آإحدى خطوات مرحل المتالك القدرة على تحديد المشكالت الخاصة بإدارت

ر أحد           . ي تحديد األولويات  تساعد بشكل آبير ف    وتعتبر هذه الكفاية إحدى نتاجات التحليل الذي يعتب

ى                  . عناصر الخطة االستراتيجية     يم إل ة والتعل ديري التربي سبة لم ة بالن ذه الكفاي ة ه شير أهمي ا ت آم

الذي يعد فيها مديرو    ) هـ١٤٢١الرويلي،  ( ويتفق ذلك مع دراسة     . مدى ما يواجهونه من مشكالت    

ة و رار      التربي صنع الق ى ل ة األول ي المرتب شكلة ف د الم يم تحدي م   . التعل ة رق ا الكفاي دد -٥(أم  يح

م  )اإلمكانات البشرية والمادية المتاحة في إدارته   ) ٩(، فتتوافق أهميتها مع ما ورد بشأن الكفاية رق

ى       ) الكفايات المعرفية ( في مرحلة التشخيص وتحليل الوضع الراهن        ة عل حيث حصلت هذه الكفاي

ة      %) ٩٦٫٧(سبة ن دير التربي دى م ة ل ذه الكفاي ة ه دى أهمي ي م ا يعن ر مم يس آبي ا ل رق هن والف

ذه               . والتعليم آما يشير ذلك إلى ضرورة الترآيز في إعداد مديري التربية والتعليم على تزويدهم به

م           .الكفايات ة رق ك الكفاي د ذل أتي بع ة               -١١(ي ة المختلف ة واإلداري دائل التربوي ين الب لحل  يفاضل ب

ان    ) يرتب األولويات أثناء التشخيص    -١٢(والكفاية رقم   ) المشكالت التربوية  وتتعلق هاتان الكفايت

ك مع دراسة         . حيث إنها جميًعا متكاملة وتعتمد على بعضها      ) ٥(بالكفاية رقم    ي،  (ويتفق ذل الرويل



 

  
 

١٧٣

يم   التي تؤآد على أن ترتيب األولويات تعد في المرتبة الثالثة لدى مديري             ) هـ١٤٢١ التربية والتعل

اليبه       -١٣(وتأتي موازية لها الكفاية رقم      . في  صنع القرار    ذاتي لتطوير أس ويم ال يوظف نتائج التق

سبتها مدى               ) اإلدارية ين ن ة والتي تب يم الذاتي ة والتعل دير التربي درة م شكل مباشر بق ق ب حيث تتعل

ة و         . أهميتها ك مع دراسة           ويعد ذلك من أساليب التطوير المهني لمديري التربي يم، ويتفق ذل ( التعل

دهش،  ـ١٤٢١ال ديري   ) ه دى م دًا ل ة ج ي مهم وير المهن اليب التط ع أس ى أن جمي د عل ث تؤآ حي

حيث حصلت آل     ) ٨(و) ٧(أما أقل آفاية حصلت على أقل نسبة هي الكفاية رقم           . التربية والتعليم 

ة وال         %). ٥٥( منهما على    ديري التربي ذا الجانب        ويمكن تفسير ذلك بعدم إدراك م ة ه يم ألهمي تعل

ات          . وفهمهم أن هذا يحتاج إلى متخصص في اإلحصاء        آما إن ذلك يشير إلى عدم توافر تلك الكفاي

يم ة والتعل ديري التربي دى م ة . ل ع دراس ك م ق ذل ـ١٤٢٥البطي، (ويتف ة ) ه د أن آفاي ي تؤآ ( الت

ديثها دقتها وتح ي ب ام، ويعتن دلوالت اإلحصاءات، واألرق درك م افي ليست ) ي شكل الك وفرة بال مت

  . لدى مديري التربية والتعليم آما إنها حصلت على أدنى الكفايات أهمية من وجهة نظرهم
   الكفايات المعرفية-المحور الثاني -التكرارات في مستوى اإلجابة وفق مقياس االستبانة) ١٩(جدول

  مهمة
متوسطة 
 األهمية

 لم يحدد غير مهمة

  %  تكرار  %  كرارت  %  تكرار  %  تكرار  العبارة
يلم بأهداف التعليم ومستوياتها في آل مرحلة تعليمية بشكل  .١

٨٦٫٧ ٥٢  دقيق

  
٨ 

١٣٫٣

  
- 

  
- 

  
- 

- 
يلم بالعالقة بين األهداف العامة في العملية التخطيطية  .٢

٧٨٫٣ ٤٧ واألهداف التفصيلية المحققة لها
  
٢٠ ١٢ 

  
- 

  
- 

  
١٫٧ ١ 

 والبرامج في عملية يلم بالعالقة بين األهداف واالستراتيجيات .٣
٧٦٫٧ ٤٦ التخطيط

  
٢٣٫٣ ١٤

  
- 

  
- 

  
- - 

  يلم بالمفاهيم والمصطلحات الخاصة بإعداد وتنفيذ الخطة  .٤

٨٠ ٤٨ 
  
٢٠ ١٢ 

  
- 

  
- 

  
- - 

 يميز بين أنماط التفكير المختلفة وطرق تنميتها .٥

٦٥ ٣٩ 
  
٣٣٫٣ ٢٠

  
١ 

  
١٫٧ 

  
- - 

 يميز بين نماذج التخطيط المختلفة حسب استخداماتها .٦
٦٨٫٣ ٤١

  
٣٠ ١٨ 

  
١ 

  
١٫٧ 

  
- - 

 يلم بكيفية تطبيق مبدأ المرونة في إجراءات تنفيذ الخطة .٧
٩٠ ٥٤ 

  
١٠ ٦ 

  
- 

  
- 

  
- - 

  

داد           ) ١٩(يتبين من الجدول     ة إع ة في مرحل م          أن أهم آفاي ة رق ذها هي الكفاي الخطة وتنفي

ى مدى       %) ٩٠(بنسبة  ) يلم بكيفية تطبيق مبدأ المرونة في إجراءات تنفيذ الخطة         -٧(  مما يدل عل

ة      ديري التربي ة م دى حاج ى م شير إل ا ت ى أنه يم باإلضافة إل ة والتعل ديري التربي دى م ا ل أهميته

م      . والتعليم لهذه الكفاية   ستوياتها في       -١(ويأتي بعدها في األهمية الكفاية رق يم وم م بأهداف التعل يل

يم يجب    وتعني أن %) ٨٦٫٧( حيث إن نسبتها   )آل مرحلة تعليمية بشكل دقيق     ة والتعل مدير التربي

صياغة     ًا ب ًا وثيق رتبط ارتباط ك ي ث إن ذل ستوياتها حي يم وم داف والتعل ام بأه ه اإللم ون لدي أن يك

صيلية للخطة  ة والتف داف العام ة لأله تراتيجيات المحقق اد االس ة وإيج ي . الرؤي ك ف ساعد ذل ا ي آم

ة وال           دها إدارة التربي ا لألهداف الخاصة          صياغة األهداف الخاصة بالخطة التي تع ك وفًق يم وذل تعل

ة، التي ترآز                        ًا سواًء األهداف العام ا جميع ا إال بمعرفته بالتعليم والتي لن يكون هناك تكامًال بينه
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ا            ا أو ربطه على المدى البعيد دون الدخول في التفصيل الدقيق حول اإلجراءات التي يمكن إتباعه

صيلية ال         ا            بأرقام أو زمن محدد، أو األهداف التف ة ويغلب عليه تقاقها من األهداف العام تم اش تي ي

اس    ة للقي دقيق والقابلي صيل ال ر، (التف سبة    ) ١٠٦ ص٢٠٠٣الح ى ن صلت عل ة ح ى آفاي ا أدن أم

ا        -٥(ضعيفة فهي رقم     ة وطرق تنميته ر المختلف اط التفكي سبة     )  يميز بين أنم ى ن حيث حصلت عل

  .عمومية وتشمل أآثر من مفهومولعل ذلك؛ ألن هذه الكفاية تتميز بنوع من  ال%) ٦٥(
   الكفايات األدائية- المحور الثاني-التكرارات في مستوى اإلجابة وفق مقياس االستبانة) ٢٠(جدول

  مهمة
متوسطة 
 األهمية

 لم يحدد غير مهمة

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  العبارة
يضع رؤية مستقبلية إلدارته في ضوء معطيات بيئة العمل  .١

 ة والمؤشرات العلمية المستقبليةالحقيقي
٩١٫٧ ٥٥

  
٨٫٣ ٥ 

  
- 

  
- 

  
- - 

 يترجم رؤية إدارته إلى خطة استراتيجية بإشراك العاملين معه .٢
٩٦٫٧ ٥٨

  
٣٫٣ ٢ 

  
- 

  
- 

  
- - 

 يصوغ األهداف العامة إلدارته بشكل واضح .٣
٩٣٫٣ ٥٦

  
٦٫٧ ٤ 

  
- 

  
- 

  
- - 

 يصوغ األهداف التفصيلية إلدارته بشكل واضح .٤
٨١٫٧ ٤٩

  
١٨٫٣ ١١ 

  
- 

  
- 

  
- - 

 يصوغ األهداف التفصيلية إلدارته بشكل قابل للقياس .٥
٧٦٫٧ ٤٦

  
٢٣٫٣ ١٤ 

  
- 

  
- 

  
- - 

 يشارك في وضع البرامج التنفيذية الالزمة لتحقيق األهداف  .٦
٨٥ ٥١ 

  
١٥ ٩ 

  
- 

  
- 

  
- - 

 يحدد اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق أهداف إدارته  .٧
٨٨٫٣ ٥٣

  
١١٫٧ ٧ 

  
- 

  
- 

  
- - 

 يحدد ضوابط تنفيذ الخطة  .٨
٨٦٫٧ ٥٢

  
١٣٫٣ ٨ 

  
- 

  
- 

  
- - 

 يحدد االستراتيجية التي تتفق مع رسالة اإلدارة  .٩
٨٥ ٥١ 

  
١٥ ٩ 

  
- 

  
- 

  
- - 

يشرح السياسات واالستراتيجيات والخطط الخاصة بإدارته  .١٠
 بوضوح

٨٠ ٤٨ 
  
٢٠ ١٢ 

  
- 

  
- 

  
- - 

يستخدم الوسائل التقنية المناسبة لشرح السياسات  .١١
  ستراتيجيات وخطة إدارتهواال

٧٠ ٤٢ 
  
٢٨٫٣ ١٧ 

  
١ 

  
١٫٧ 

  
- - 

يطور الميزانية المالية لتحقيق األهداف في ضوء األساليب  .١٢
 واإلجراءات األآثر فعالية

٦٦٫٧ ٤٠

  
  
٣٣٫٣ ٢٠ 

  
  
- 

  
  
- 

  
  
- - 

 يرتب األولويات في مهام إدارية حسب أهميتها .١٣
١٠٠  ٦٠ 

  
- - 

  
- 

  
- 

  
- - 

ند تشكيل فرق العمل التخطيطية يراعي نقاط القوة والضعف ع .١٤
 لضمان تحقيق األهداف بشكل أمثل 

١٠٠ ٦٠ 
  
- - 

  
- 

  
- 

  
- - 

يستخدم األساليب العلمية في اختيار األفراد واإلداريين  .١٥
 العاملين ألداء المهام في الخطة بشكل فعال 

٩١٫٧ ٥٥
  
٦٫٧ ٤ 

  
- 

  
- 

  
١٫٧ ١ 

 - - ١٫٧ ١ ١٨٫٣ ١١ ٨٠ ٤٨ يفوض صالحياته الخاصة بتنفيذ الخطة بشكل أمثل .١٦
  يتوقع المشكالت الثقافية التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ الخطة .١٧

٦٥ ٣٩ 
  
٣٥ ٢١ 

  
- 

  
- 

  
- - 

يتوقع المشكالت االقتصادية التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ  .١٨
 الخطة 

٦٥ ٣٩ 
  
٣٣٫٣ ٢٠ 

  
- 

  
- 

  
١٫٧ ١ 

 م بين المطالب الطارئة ومدى االلتزام بتنفيذ الخطةئيوا .١٩
٧١٫٧ ٤٣

١٥ 
٢٥ 

١ ١٫٧ ١ 
١٫٧ 

 يدير الوقت بشكل عملي وفعال .٢٠
٣٫٣ ٩٦٫٧٢ ٥٨ - - - - 

م     % ١٠٠ نجد أهم آفايتين حصلتا على نسبة         )٢٠(بالنظر إلى جدول     في األهمية هما رق

ا  -١٣( ة حسب أهميته ام إداري ي مه ات ف ب األولوي م ) يرت ة رق وة  -١٤(والكفاي اط الق يراعي نق

ل         والضعف عند تشكيل فرق العمل ا      شكل أمث ى      ) لتخطيطية لضمان تحقيق األهداف ب دل عل ا ي مم
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م  ة رق ة الكفاي ق أهمي يم وتتف ة والتعل ديري التربي دى م صوى ل ا الق ة ) ١٣(أهميتهم ع دراس م

ي، ( ـ١٤٢١الرويل ديري   ) ه ة لم ة الثالث ي المرتب أتي ف ات ي ب األولوي ى أن ترتي ي توصلت إل الت

رار     نع الق ي ص يم ف ة والتعل ا إن ا. التربي م  آم ايتين رق ة      -٢(لكف ى خط ه إل ة إدارت رجم رؤي يت

ال        -٢٠(ورقم  ) استراتيجية بإشراك العاملين معه    ي وفع شكل عمل دير الوقت ب ى    ) ي د حصلتا عل ق

دى         . لكليهما%) ٩٦٫٧(نسبة   ا ل ذا المستوى يوضح مدى أهميتهم ى ه ووصول هاتين الكفايتين إل

يم ة والتعل ديري التربي ع دراسة . م ق م ذا يتف ـ١٤٢٥ي، البط(وه دير ) ه ك م ة أن يمتل حول أهمي

ة    ى المرتب ث حصلت عل ه حي ه أو محافظت ي منطقت يم ف ة واضحة عن التعل يم رؤي ة والتعل التربي

في  ) هـ١٤٢٥البطي،(مع دراسة   ) ٢٠(آما تختلف درجة األهمية للكفاية رقم       . األولى في األهمية  

ى       ة عل ذه الكفاي ين  ) ٥(من  ) ٤٫٨٤(مجال التخطيط والتنظيم حيث حصلت ه ة ب ا الثامن وترتيبه

ة                  . إحدى عشرة آفاية في التخطيط والتنظيم        ة مقارن ذه ليست قليل سبتها ه ول أن ن ه يمكن الق إال أن

ات       م                    . بالنسب األخرى لكثير من الكفاي ة رق سبة فهي الكفاي ل ن ى أق ات التي حصلت عل ا الكفاي أم

ى تنفي         -١٧( ؤثر عل م   ) ذ الخطة  يتوقع المشكالت الثقافية التي يمكن أن ت ة رق ع  -١٨(والكفاي  يتوق

ذ الخطة ى تنفي ؤثر عل ي يمكن أن ت صادية الت ى ) المشكالت االقت ى %) ٦٥(حيث حصلتا عل عل

ة      . السواء ا بنوعي ولعل قلة النسبة في هذا المحور ليست مرتبطة بتوقع المشكالت في حد ذاته وإنم

شكالت  صادية (الم ة واالقت ا م   ) الثقافي ن أن يعتبره ي يمك ن    والت ست م يم لي ة والتعل ديرو التربي

شكل     . مهامهم، بل إن ممارستها قد ال تكون موجودة في األصل          ة بال ومع هذا فإن النسبة ليست قليل

ين                      ا ب ة لبقائه دة آافي سبة جي ا ن المخل أو بالشكل الملفت الذي يستدعي إعادة النظر بوجودها، وإنم

  .يم بالمملكة العربية السعوديةالكفايات التخطيطية الالزمة لمديري التربية والتعل
   الكفايات المعرفية- المحور الثالث -التكرارات في مستوى اإلجابة وفق مقياس االستبانة) ٢١(جدول

  مهمة
متوسطة 
 األهمية

 لم يحدد غير مهمة

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  العبارة
 يدرك أهمية التقويم القبلي للخطة حسب معايير علمية محددة .١

٨٦٫٧ ٥٢
  
١٣٫٣ ٨

  
- 

  
- 

  
- - 

يدرك أهمية التقويم التكويني للخطة حسب معايير علمية  .٢
 محددة

٨٨٫٣ ٥٣
  
١١٫٧ ٧

  
- 

  
- 

  
- - 

 يدرك أهمية التقويم النهائي للخطة حسب معايير علمية محددة .٣
٩٣٫٣ ٥٦

  
٦٫٧ ٤ 

  
- 

  
- 

  
- - 

م       ة التي حصلت         ) ٢١(بالنظر إلى الجدول رق سبة    يمكن مالحظة أن الكفاي ى ن ى أعل  عل

ة محددة         -٣(هي رقم    ايير علمي ى    ) يدرك أهمية التقويم النهائي للخطة حسب مع حيث حصلت عل

واع األخرى               ) ٩٣٫٣(نسبة   م من األن يم أه ة والتعل ديري التربي مما يعني أن التقويم النهائي لدى م

م     وتأتي النسب األخرى مقاربة لنسبة هذه الكفاية حيث حصلت الكفا          . من  التقويم   ة رق درك   -١(ي ي

في حين حصلت الكفاية    %) ٨٦٫٧(، على   )أهمية التقويم القبلي للخطة حسب معايير علمية محددة       

م  ددة      -٢(رق ة مح ايير علمي سب مع ة ح ويني للخط ويم التك ة التق درك أهمي سبة )ي ى ن ، عل

م         %). ٨٨٫٣( ة رق ة في              ) ٣(ويمكن تفسير حصول الكفاي ى الترتيب األول  من  حيث األهمي  عل
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اذ      هذا المحور لكون هذا النوع من  التقويم هو الشائع وآثير االستخدام، وهو الذي يترآز عليه اتخ

ام سواًء في مجال                         ا من االهتم ى آفايتهم وعين اآلخرين ال يحصالن عل القرار،  في حين  أن الن

ر من ا               . التخطيط أو أي مجال آخر     ه في آثي تم التطرق إلي دما ي لدراسات  آما إن مفهوم التقويم عن

ائج           . يذهب الفهم إلى التقويم النهائي     ى النت يم عل ة والتعل ديري التربي ز م ويدل ذلك أيضًا على ترآي

  .النهائية ألي عمل ومن ضمنها التخطيط
   الكفايات األدائية-المحور الثالث -التكرارات في مستوى اإلجابة وفق مقياس االستبانة) ٢٢(جدول

  مهمة
متوسطة 
 األهمية

 لم يحدد ر مهمةغي

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  العبارة
يبني نماذج تقويمية تتضمن معايير ذات جودة عالية ألداء  .١

٧٨٫٣  إدارته

  
١١ 

١٨٫٣

  
١ 

  
١٫٧ 

  
١ 

١٫٧ 
 يحدد ضوابط متابعة تنفيذ الخطة .٢

٩٣٫٣ ٥٦
  
٦٫٧ ٤ 

  
- 

  
- 

  
- - 

 يتابع العمل من خالل خطة إجرائية محددة .٣
٩١٫٧ ٥٥

  
٥ ٣ 

  
١ 

  
١٫٧ 

  
١٫٧ ١ 

يوظف أنواع التقويم آالقبلي والتكويني والنهائي من زوايا  .٤
 مختلفة وفي آافة المجاالت سعيًا لتحقيق األهداف المرسومة 

٧١٫٧ ٤٣
  
٢٦٫٧ ١٦

  
١ 

  
١٫٧ 

  
- - 

يستخدم آليات التقويم المعتمدة على أساس الكفايات في العمل  .٥
 اإلداري والمهني

٧٣٫٣ ٤٤
  
٢٦٫٧ ١٦

  
- 

  
- 

  
- - 

  خدم أساليب االتصال الحديثة في متابعة الخطةيست .٦

٨٥ ٥١ 
  
١٥ ٩ 

  
- 

  
- 

  
- - 

 يحدد األساليب الحديثة المناسبة لتقييم إنتاج منسوبي إدارته .٧
٨٦٫٧ ٥٢

  
١٣٫٣ ٨

  
- 

  
- 

  
- - 

يجيد التعامل مع البرامج الحاسوبية الخاصة بمتابعة وتقويم  .٨

٦٨٫٣ ٤١ الخطة

  
١٧ 

٢٨٫٣

  
٢ 

  
٣٫٣ 

- 

- 
 ته الخاصة بمتابعة وتقويم الخطة بشكل فعاليفوض صالحيا .٩

٨٠ ٤٨ 
  
١٦٫٧ ١٠

  
٢ 

  
٣٫٣ 

  
- - 

 يفسر نتائج التقويم المختلفة في ضوء الواقع التعليمي .١٠
٨١٫٧ ٤٩

  
١٨٫٣ ١١

  
- 

  
- 

  
- - 

   بشكل فعالfeedbackيستخدم التغذية الراجعة .١١
٨٦٫٧ ٥٢

  
١١٫٧ ٧

  
- 

  
- 

  
١٫٧ ١ 

  التقويميطور عمليات التخطيط بناًء على نتائج .١٢
٩٠ ٥٤ 

  
١٠ ٦ 

  
- 

  
- 

  
- - 

 يبني استراتيجية تطويرية إلدارته بناًء على نتائج التقويم .١٣
٨٦٫٧ ٥٢

  
١٣٫٣ ٨

  
- 

  
- 

  
- - 

 يضع أولويات منطقية للتطوير .١٤
٩٥ ٥٧  

  
٥ ٣ 

  
- 

  
- 

  
- - 

ة للتطوير       -١٤(أن الكفاية رقم    ) ٢٢(يبين الجدول    ات منطقي ى     ) يضع أولوي ، حصلت عل

سبة                        أعلى نسبة من ن     ى ن يم حيث حصلت عل ة والتعل ديري التربي ة نظر م ة من وجه ة األهمي احي

يم،  %) ٩٥( ة والتعل ديري التربي دى م وفر ل ر ألن تت شكل آبي ة ب ة مهم ذه الكفاي ك أن ه ي ذل ويعن

ة    ي دراس ا ورد ف ك م شابه ذل ي، (وي ـ١٤٢٥البط ة  ) ه ث حصلت الكفاي تراتيجية ( حي ضع اس ي

ة      واضحة إلحداث التغيير والتطوير    ه  التعليمي ة        )  في إدارت ة األهمي ومن  . الترتيب األول من ناحي

ذه          د ه ا تحدي د عليه ة يعتم ات تطويري اك أولوي ون هن تراتيجية أن يك ع االس ات وض متطلب

ذ الخطة         -٢(وتأتي الكفاية رقم    . االستراتيجية ة تنفي ة من         )يحدد ضوابط متابع ة الثاني ، في المرتب

سب        ى ن سبة               %). ٩٣٫٣(ة  ناحية األهمية حيث حصلت عل ذه الن ى ه ة عل ذه  الكفاي ولعل حصول ه
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ذا                            أن ه يم ب ة والتعل ديري التربي ر من م ؤمن الكثي ة التي ي ق بالمتابع ا تتعل من ناحية األهمية آونه

سبة              ة بالن ر أهمي ه هو األآث م وأن سيير شؤون إداراته ه في ت العمل هو األساس الذي يعتمدون علي

رامج الحاسوبية الخاصة             -٨( الكفاية رقم    أما أقل نسبة فقد حصلت عليه     . لهم د التعامل مع الب يجي

ويم الخطة ة وتق سبة )بمتابع ى ن ث حصلت عل دير %). ٦٨٫٣(، حي ي أن م ك ف سير ذل ن تف ويمك

ة                  التربية والتعليم ال يؤمن بضرورة إجادته الستخدام الحاسب اآللي وال يتمثل دوره إال في المتابع

اطئ م خ ذا الفه راف، وه ة   آم. واإلش يم بأهمي ة والتعل ديري التربي ة م دم معرف ى ع شير إل ه ي ا إن

التي حصلت فيها   ) هـ١٤٢٥البطي،  (ويتفق ذلك مع ما ورد في دراسة        . التعامل مع التقنية الحديثة   

آفاية اإللمام بمصادر التعلم وتقنية المعلومات على أقل النسب حيث حصلت على المرتبة العاشرة     

ة شرة آفاي ي ع ين اثنت ا. ب ة أم دهش، ( دراس ـ١٤٢١ال ة ) ه تخدام تقني ى أن اس دت عل د أآ فق

ي أن       ) ٣٤(من   ) ٢٠(، وترتيبها   )٥(من  ) ٤٫٥٣(المعلومات حصلت على معدل      ا يعن ارة، مم مه

م الخاطئ          . هذهالمهارة ليست بتلك األهمية لدى مديري التربية والتعليم        ذا الفه ويرى الباحث أن ه

م في دور                في فهم مديري التربية والتعليم يعزى      ة، أو سوء الفه  إما لجهل في االستخدام لهذه التقني

ال                       د والوقت والم وفر الجه ة والتي ت ة الحديث مدير التربية والتعليم الذي يجب أن يعتمد على التقني

  .حتى في مجال المتابعة واإلشراف في العمل

  الخالصة  
  جميع المحاور -انةالتكرارات في مستوى اإلجابة وفق مقياس االستبمجموع ) ٢٣(جدول

  مهمة
متوسطة 
 األهمية

 لم يحدد غير مهمة

  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  %  تكرار  العبارة

مجموعات 
  التكرارات

  
 ٨٢٫٩  ٣٥٧٨  المجموع النهائي

  
١٦٫٤  ٧٠٩ 

  
١٨  

  
٠٫٤  

  
٤٣٢٠  ٠٫٣  ١٥  

  

ى مق      %) ٨٢٫٩(نجد أن   ) ٢٣(بالنظر إلى الجدول     ة    من اإلجابات ترآزت عل اس اإلجاب ي

ة      %) ١٦٫٤) (متوسطة األهمية ( في حين بلغت نسبة مقياس اإلجابة       ) مهمة(  اس اإلجاب ال مقي ون

سبة حيث بلغت         ) غير مهمة ( ل ن ر      %) ٠٫٤(أق ة للنظر   والتي ال تعتب م        . ملفت ات التي ل ا اإلجاب أم

سبتها       ا              %).٠٫٣(تحدد فقد بلغت ن ذه الكفاي ة ه ى مدى أهمي ك عل دل ذل ديري      ت وي دى م ة   ل التربي

ا رورة توافره يم وض د أن  . والتعل ة، فنج ات المعرفي ة والكفاي ات األدائي ين الكفاي ة ب وبالمقارن

ا                    يم عليه ة والتعل ديري التربي اق م الكفايات المعرفية نالت نسبة آبيرة في مقياس اإلجابة ومدى اتف

يم عل         ة والتعل ديري التربي ى ترآز م شير إل ة   مقارنة بالكفايات األدائية، وهذا ي ى الجوانب المعرفي

دخل                       م فقط إشرافي وال ي في العملية التخطيطية مما يدل على أن لديهم فهمًا يتمحور في أن دوره

ه                . في الجانب األدائي   م مقومات وهذا ال ينطبق على منهجية التخطيط االستراتيجي حيث أن من أه

  .مشارآة الجميع بما فيهم متخذ القرار وخاصة في بعض الجوانب األدائية
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لترتيب عبارات االستبانة حسب أهميتها من وجهة نظر مديري الوزن النسبي  استخدام - ٢

ويتمثل ذلك . التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية وفقًا للمحاور األساسية الثالث

  :في الجداول التالية

   مرحلة التشخيص وتحليل الوضع الراهن -المحور األول
  

   ترتيبًا تنازليًاب عبارات الكفايات المعرفية للمحور األولترتي  ) ٢٤( الجدول 
الترتيب حسب 
  العبارة  االستبانة

الوزن النسبي 
  للعبارات

االنحراف 
  المعياري

 يدرك واقع المجتمع وثقافته  ١
٠٫١٣  ٢٫٩٨ 

 يدرك الجوانب الثقافية للمجتمع التي تؤثر على العملية التعليمية  ٦
٠٫١٣  ٢٫٩٨ 

 اللوائح الخاصة بمنظومة التربية والتعليميفهم النظم و  ٢
٠٫١٨  ٢٫٩٧ 

 يلم باإلمكانات البشرية والمادية المتاحة بإدارته  ٩
٠٫١٨  ٢٫٩٧  

 يدرك جوانب القوة والضعف في الموارد البشرية والمادية في إدارته  ١١
٠٫١٨ ٢٫٩٧ 

  يلم بالتطورات الحديثة في مجال اإلدارة التعليمية  ١٤
٠٫٢٩ ٢٫٩٥ 

 ف العمليات التشخيصية التربوية حسب أولوياتهايصن  ١٢
٠٫٣٠ ٢٫٩٠ 

يمتلك قدرًا من التفكير الناقد الذي يساعده على تمييز المعلومات المبنية على   ٥
 ٠٫٣٢  ٢٫٨٨ المعايير العلمية

 يلم بالبيانات اإلحصائية المتوفرة بإدارته  ١٠
٠٫٣٦ ٢٫٨٥ 

  التعليميلم بأنظمة الخدمة المدنية المتعلقة بشؤون  ٣
٠٫٤٤  ٢٫٧٤ 

 يدرك الجوانب السياسية للمجتمع التي تؤثر على العملية التعليمية  ٨
٠٫٤٥  ٢٫٧٢ 

 يدرك الجوانب االقتصادية للمجتمع التي تؤثر على العملية التعليمية  ٧
٠٫٤٦  ٢٫٧٠ 

 يلم بالمفاهيم والمصطلحات الخاصة بعملية التشخيص   ١٣
٠٫٤٦ ٢٫٧٠ 

  وى القوانين واألنظمة وصلتها باإلدارة التعليميةيفهم العالقة بين فح  ١٥
٠٫٤٦ ٢٫٦٩ 

 يلم بأساليب تحليل المعلومات والبيانات اإلحصائية التربوية  ٤
٠٫٦٠  ٢٫٥٥ 

  

دول   ين الج ى  ) ٢٤(يب ارة األول ه   ( أن العب ع وثقافت ع المجتم درك واق ا )  ي ي الكفاي  تف

سبة    )ضع الراهنمرحلة التشخيص وتحليل الو(المعرفية في المحور األول   ى ن ى أعل ، حصلت عل

يم حيث                    ة والتعل ديري التربي حسب الوزن النسبي للعبارات من ناحية األهمية حسب وجهة نظر م

ة               درجات،) ٣(من أصل ) ٢٫٩٨(حصلت على    ديري التربي تالك م ة ام ى مدى أهمي وهذا يشير إل

شارآة                        م في م ذا الجانب مه ى أن ه شير إل ا ي ة، آم ذه الكفاي يم في        والتعليم له ة والتعل دير التربي م

ة ة التخطيطي ة  . العملي ارة الرابع صلت العب ا ح ات  (آم ات والبيان ل المعلوم اليب تحلي م بأس يل

ل الوضع        ( المعرفية في المحور األول      تفي الكفايا ) اإلحصائية التربوية  شخيص وتحلي ة الت مرحل

ا     ) الراهن ذا المحور والتي ت        تعلى أقل نسبة في الكفاي ة في ه ـ   المعرفي ل ب من أصل   ) ٢٫٥٥(تمث
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ة                   . درجات) ٣( ة الفئ ع ضمن قيم ة (وهذا يبين أن جميع آفايات هذا المحور الفرعي تق ا  ) مهم مم

ع في                            ة تق ة مهم ات، حيث إن فئ ذه الكفاي يم له ة والتعل ديري التربي تالك م يشير إلى مدى أهمية ام

  .درجات ) ٣  ــ ٢٫٣٦( المدى 

  
  ات األدائية للمحور األولترتيب عبارات الكفاي  )  ٢٥( الجدول 

الترتيب حسب 
  العبارة  االستبانة

الوزن النسبي 
  للعبارات

االنحراف 
  المعياري

 يحدد المشكالت الخاصة بإدارته  ٤
٠٫١٣ ٢٫٩٨ 

 يحدد اإلمكانات البشرية والمادية المتاحة في إدارته  ٥
٠٫٢٢ ٢٫٩٥ 

 مشكالت التربويةيفاضل بين البدائل التربوية واإلدارية المختلفة لحل ال  ١١
٠٫٢٥ ٢٫٩٣ 

 يوظف نتائج التقويم الذاتي لتطوير أساليبه اإلدارية   ١٣
٠٫٢٥ ٢٫٩٣ 

 يرتب األولويات أثناء التشخيص  ١٢
٠٫٣٣ ٢٫٩٢ 

 يحدد البدائل العملية في العملية التخطيطية في مواجهة المشكالت  ١٠
٠٫٣٠ ٢٫٩٠ 

 يستخدم مصادر المعلومات المتعددة بشكل جيد  ١
٠٫٣٨ ٢٫٨٣ 

 يشرف على إجراء عملية المسح الشامل لتحديد االحتياجات الفعلية إلدارته  ٣
٠٫٤٠ ٢٫٨٠ 

 يتوقع بالمشكالت التي يمكن أن تحدث إلدارته في المستقبل  ٩
٠٫٤٠ ٢٫٨٠ 

 يستخدم عمليات التقويم المناسبة في تحليل مصداقية المعلومات  ٢
٠٫٤٥ ٢٫٧٣ 

 توفرة إلى معلوماتيحول البيانات اإلحصائية الم  ٦
٠٫٤٨ ٢٫٦٧ 

 يستخدم المؤشرات اإلسقاطية لتطوير العمل في إدارته  ٨
٠٫٥٠ ٢٫٥٦ 

 يحلل البيانات اإلحصائية والمعلومات مستخدمًا الوسائل التقنية المناسبة  ٧
٠٫٥٤ ٢٫٥٣ 

  

تبانة      ) ٢٥(يبين الجدول     ة في االس ارة الرابع ه    (أن العب )  يحدد المشكالت الخاصة بإدارت

ى   ) مرحلة التشخيص وتحليل الوضع الراهن    ( ي الكفايات األدائية في المحور األول         ف حصلت عل

ة                    ديري التربي ة نظر م ة حسب وجه ة األهمي ارات من ناحي سبي للعب وزن الن أعلى نسبة حسب ال

ى       د              ) ٣(من أصل     ) ٢٫٩٨(والتعليم حيث حصلت عل ة تحدي ى مدى أهمي شير إل ذا ي درجات، وه

م في                     المشكالت الخاصة    ذا الجانب مه ى أن ه شير إل ا ي باإلدارة لدى مديري التربية والتعليم ، آم

ة   ة التخطيطي ي العملي يم ف ة والتعل دير التربي شارآة م سابعة  . م ارة ال ا إن العب ات (آم ل البيان يحل

بة    ة المناس ائل التقني ستخدمًا الوس ي المحور   ) )  اإلحصائية والمعلومات م ة ف ات األدائي في الكفاي

راهن     ( األول ع ال ل الوض شخيص وتحلي ة الت ى   )مرحل صلت عل ن ) ٢٫٥٣(ح ات) ٣(م . درج

ل في المدى      ) مهمة( ويبين هذا أن جميع الكفايات في هذا المحور تقع ضمن قيمة الفئة              ( التي تتمث

  .وهذا يشير إلى مدى أهمية امتالك مديري التربية والتعليم لهذه الكفايات. درجات ) ٣  ــ ٢٫٣٦
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  مرحلة إعداد الخطة وتنفيذها: لثانيالمحور ا
  

  ترتيب عبارات الكفايات المعرفية للمحور الثاني  )  ٢٦( الجدول 
الترتيب حسب 
  العبارة  االستبانة

الوزن النسبي 
  للعبارات

االنحراف 
  المعياري

 يلم بكيفية تطبيق مبدأ المرونة في إجراءات تنفيذ الخطة  ٧
٠٫٣٠ ٢٫٩٠ 

  ستوياتها في آل مرحلة تعليمية بشكل دقيقيلم بأهداف التعليم وم  ١
٠٫٣٤ ٢٫٨٧ 

 يلم بالعالقة بين األهداف العامة في العملية التخطيطية واألهداف التفصيلية المحققة لها  ٢
٠٫٤١ ٢٫٨٠ 

  يلم بالمفاهيم والمصطلحات الخاصة بإعداد وتنفيذ الخطة   ٤

٠٫٤٠ ٢٫٨٠ 
 البرامج في عملية التخطيطيلم بالعالقة بين األهداف واالستراتيجيات و  ٣

٠٫٤٣ ٢٫٧٧ 
 يميز بين نماذج التخطيط المختلفة حسب استخداماتها  ٦

٠٫٥١ ٢٫٦٧ 
 يميز بين أنماط التفكير المختلفة وطرق تنميتها  ٥

٠٫٥٢ ٢٫٦٣ 
ذ           (أن العبارة السابعة    ) ٢٦(يبين الجدول    يلم بكيفية تطبيق مبدأ المرونة في إجراءات تنفي

ى                  في الكفاي )  الخطة ذها حصلت عل داد الخطة وتنفي ة إع ات المعرفية في المحور الثاني في مرحل

ة                    ديري التربي ة نظر م ة حسب وجه ة األهمي ارات من ناحي سبي للعب وزن الن أعلى نسبة حسب ال

تالك              ) ٣(من أصل   ) ٢٫٩٠(والتعليم حيث حصلت على      ة ام ى مدى أهمي شير إل ذا ي درجات، وه

ة            مديري التربية والتعليم هذه الك     دير التربي شارآة م م في م ذا الجانب مه ى أن ه فاية، آما يشير إل

ة ة التخطيطي ي العملي يم ف سة .والتعل ارة الخام ين أن العب ي ح ة (ف ر المختلف اط التفكي ين أنم ز ب يمي

ا  رق تنميته ذها،      ) وط ة وتنفي داد الخط ة إع ي مرحل اني ف ور الث ي المح ة ف ات المعرفي ي الكفاي ف

ـ            حصلت على أقل نسبة في الك      ل ب ذا    ). ٢٫٦٣(فايات المعرفية في هذا المحور والتي تتمث ين ه ويب

ة ( أن جميع الكفايات في هذا المحور تقع ضمن الفئة      ل في المدى    ) مهم ـ  ٢٫٣٦( التي تتمث  ) ٣  ـ

  .وهذا يشير إلى مدى أهمية امتالك مديري التربية والتعليم لهذه الكفايات. درجات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
 

١٨١
  يب عبارات الكفايات األدائية للمحور الثانيترت  )  ٢٧( الجدول  

الترتيب حسب 
  العبارة  االستبانة

الوزن النسبي 
  للعبارات

االنحراف 
  المعياري

 يرتب األولويات في مهام إدارية حسب أهميتها  ١٣
٠٫٠٠ ٣ 

 يراعي نقاط القوة والضعف عند تشكيل فرق العمل التخطيطية لضمان تحقيق األهداف بشكل أمثل   ١٤
٠٫٠٠ ٣ 

 ٠٫١٨ ٢٫٩٧ يترجم رؤية إدارته إلى خطة استراتيجية بإشراك العاملين معه  ٢
 يدير الوقت بشكل عملي وفعال  ٢٠

٠٫١٨ ٢٫٩٧ 
 يصوغ األهداف العامة إلدارته بشكل واضح  ٣

٠٫٢٥ ٢٫٩٣ 
 شكل فعال يستخدم األساليب العلمية في اختيار األفراد واإلداريين العاملين ألداء المهام في الخطة ب  ١٥

٠٫٢٥ ٢٫٩٣ 
 يضع رؤية مستقبلية إلدارته في ضوء معطيات بيئة العمل الحقيقية والمؤشرات العلمية المستقبلية  ١

٠٫٢٨ ٢٫٩٢ 
 يحدد اإلجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق أهداف إدارته   ٧

٠٫٣٢ ٢٫٨٨ 
 يحدد ضوابط تنفيذ الخطة   ٨

٠٫٣٤ ٢٫٨٧ 
 ذية الالزمة لتحقيق األهداف يشارك في وضع البرامج التنفي  ٦

٠٫٣٦ ٢٫٨٥ 
 يحدد االستراتيجية التي تتفق مع رسالة اإلدارة   ٩

٠٫٣٦ ٢٫٨٥ 
 يصوغ األهداف التفصيلية إلدارته بشكل واضح  ٤

٠٫٣٩ ٢٫٨٢ 
 يشرح السياسات واالستراتيجيات والخطط الخاصة بإدارته بوضوح  ١٠

٠٫٤٠ ٢٫٨٠ 
 خطة بشكل أمثليفوض صالحياته الخاصة بتنفيذ ال  ١٦

٠٫٤٥ ٢٫٧٨ 
 يصوغ األهداف التفصيلية إلدارته بشكل قابل للقياس  ٤

٠٫٤٣ ٢٫٧٧ 
 

١٩ 
  
 م بين المطالب الطارئة ومدى االلتزام بتنفيذ الخطةئيوا

٠٫٤٩ ٢٫٧١ 
 

١١ 
  

  يستخدم الوسائل التقنية المناسبة لشرح السياسات واالستراتيجيات وخطة إدارته
٠٫٥٠ ٢٫٦٨ 

١٢   
 ٠٫٤٨ ٢٫٦٧ يزانية المالية لتحقيق األهداف في ضوء األساليب واإلجراءات األآثر فعاليةيطور الم

١٨   
 يتوقع المشكالت االقتصادية التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ الخطة 

٠٫٤٨ ٢٫٦٦ 
١٧ يتوقع المشكالت الثقافية التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ الخطة  

٠٫٤٨ ٢٫٦٥ 
ين الجدول  ة عشر أن العب ) ٢٧( يب ة حسب (ارة الثالث ام إداري ي مه ات ف يرتب األولوي

اني            ) أهميتها ة في المحور الث ات األدائي ذها       ( في الكفاي داد الخطة وتنفي ة إع ى    ) مرحل حصلت عل

حسب  ) ٣(من  ) ٣(أعلى نسبة حسب الوزن النسبي للعبارات من ناحية األهمية حيث وصلت إلى             

يم بضرورة    وجهة نظر مديري التربية والتعليم، وهذا      ة والتعل يشير إلى مدى إدراك مديري التربي

سابعة                          ارة ال ات، في حين أن العب ى ترتيب األولوي دة عل ة واحدة معتم اع منهجي تنظيم العمل وإتب

ذ الخطة                (عشر   ى تنفي ؤثر عل ة التي يمكن أن ت ة في        ) يتوقع المشكالت الثقافي ات األدائي في الكفاي

اني  ور الث ة ( المح داد الخط ة إع ذهامرحل سبي   )  وتنفي وزن الن سبة حسب ال ل ن ى أق حصلت عل

ى   ث وصلت إل ة حي ة األهمي ن ناحي ارات م ذا   ).٣٫٦٥(للعب ي ه ات ف ع الكفاي ذا أن جمي ين ه ويب



 

  
 

١٨٢

ة       ة (المحور تقع ضمن الفئ ل في المدى       ) مهم ـ     ٢٫٣٦( التي تتمث ى      . درجات  ) ٣  ـ شير إل ذا ي وه

  .لكفاياتمدى أهمية امتالك مديري التربية والتعليم لهذه ا

  مرحلة المتابعة والتقويم: المحور الثالث
  

  ترتيب عبارات الكفايات المعرفية للمحور الثالث  )  ٢٨( الجدول 
الترتيب حسب 
  العبارة  االستبانة

الوزن النسبي 
  للعبارات

االنحراف 
  المعياري

 يدرك أهمية التقويم النهائي للخطة حسب معايير علمية محددة .١  ٣
٠٫٢٥ ٢٫٩٣ 

  أهمية التقويم التكويني للخطة حسب معايير علمية محددةيدرك .٢  ٢
٠٫٣٢ ٢٫٨٨ 

 يدرك أهمية التقويم القبلي للخطة حسب معايير علمية محددة .٣  ١

٠٫٣٤ ٢٫٨٧ 
  

ة     ) ٢٨(يبين الجدول    ايير              (أن العبارة الثالث ائي للخطة حسب مع ويم النه ة التق درك أهمي ي

ى          في الكفايات المعرفية في المح    )  علمية محددة  ور الثالث في مرحلة المتابعة والتقويم حصلت عل

ة                    ديري التربي ة نظر م ة حسب وجه ة األهمي ارات من ناحي سبي للعب وزن الن أعلى نسبة حسب ال

تالك              ) ٣(من أصل   ) ٢٫٩٣(والتعليم حيث حصلت على      ة ام ى مدى أهمي شير إل ذا ي درجات، وه

ة        مديري التربية والتعليم لهذه الكفاية، آما يشير إلى أن  دير التربي شارآة م م في م ذا الجانب مه  ه

ذا المحور                     .والتعليم في العملية التخطيطية    سبة في ه ل ن ى أق في حين أن العبارة التي حصلت عل

)  يدرك أهمية التقويم القبلي للخطة حسب معايير علمية محددة        (هي العبارة األولى في هذا المحور       

سبة         ى ن ع ا  ) ٢٫٨٧(حيث حصلت عل ة        وال زالت  جمي ع ضمن الفئ ذا المحور تق ات في ه ( لكفاي

ديري           . درجات  ) ٣  ــ    ٢٫٣٦(التي يتمثل مداها في     ) مهمة تالك م ة ام ى مدى أهمي شير إل ذا ي وه

  .التربية والتعليم لهذه الكفايات

ائي من جانب              وقد يشير   ذلك أيضًا إلى واقع الترآيز على جانب معين من التقويم وهو التقويم النه

سؤولين، وأ ي    الم ا يعن بلهم، مم ن ق افي م ام الك اال االهتم ويني ال ين ويم التك ي والتق ويم القبل ن التق

ضرورة االهتمام المسؤولين بأهمية هذين النوعين من التقويم ووجوب الترآيز عليهما قبل التقويم             

ة  آما إنهما يلعبا دورًا آبيرًا في نجاح العملية ا   . النهائي والذي تعتمد نتائجه ودقتها عليهما      لتخطيطي

  .  وتحقيقها ألهدافها على أآمل وجه وبأقل جهد ووقت
  

  

  

  

  

  

  

  



 

  
 

١٨٣
  

  ترتيب عبارات الكفايات األدائية  للمحور الثالث  )  ٢٩( الجدول 
الترتيب حسب 
  العبارة  االستبانة

الوزن النسبي 
  للعبارات

االنحراف 
  المعياري

 يضع أولويات منطقية للتطوير  ١٤
٠٫٢٢ ٢٫٩٥ 

 ابعة تنفيذ الخطةيحدد ضوابط مت  ٢
٠٫٢٥ ٢٫٩٣ 

 يتابع العمل من خالل خطة إجرائية محددة  ٣
٠٫٣٤ ٢٫٩٢ 

 يطور عمليات التخطيط بناًء على نتائج التقويم  ١٢
٠٫٣٠ ٢٫٩٠ 

   بشكل فعالfeedbackيستخدم التغذية الراجعة  ١١
٠٫٣٣ ٢٫٨٨ 

 يحدد األساليب الحديثة المناسبة لتقييم إنتاج منسوبي إدارته  ٧
٠٫٣٤ ٢٫٨٧ 

 يبني استراتيجية تطويرية إلدارته بناًء على نتائج التقويم  ١٣
٠٫٣٤ ٢٫٨٧ 

  يستخدم أساليب االتصال الحديثة في متابعة الخطة  ٦

٠٫٣٦ ٢٫٨٥ 
 يفسر نتائج التقويم المختلفة في ضوء الواقع التعليمي  ١٠

٠٫٣٩ ٢٫٨٥ 
 إدارتهيبني نماذج تقويمية تتضمن معايير ذات جودة عالية ألداء   ١

٠٫٤٦ ٢٫٧٨ 
 يفوض صالحياته الخاصة بمتابعة وتقويم الخطة بشكل فعال  ٩

٠٫٥٠ ٢٫٧٧ 
 يستخدم آليات التقويم المعتمدة على أساس الكفايات في العمل اإلداري والمهني  ٥

٠٫٤٥ ٢٫٧٣ 
يوظف أنواع التقويم آالقبلي والتكويني والنهائي من زوايا مختلفة وفي آافة المجاالت   ٤

  لتحقيق األهداف المرسومة سعيًا
٠٫٥٠ ٢٫٧٠ 

 يجيد التعامل مع البرامج الحاسوبية الخاصة بمتابعة وتقويم الخطة  ٨
٠٫٥٥ ٢٫٦٥ 

ين  دول يب ارة ) ٢٩( الج شر  أن العب ة ع وير   ( الرابع ة للتط ات منطقي ضع أولوي ي ) ي ف

سبة حسب       حصلت  ) مرحلة المتابعة والتقويم  (الكفايات األدائية في المحور الثالث في        ى ن على أعل

ى  ة حيث وصلت إل ة األهمي ارات من ناحي سبي للعب وزن الن ات،) ٣( من أصل )٢٫٩٥(ال  درج

ا ورد في المحور                  ذا يتوافق مع م يم، وه اني   حسب وجهة نظر مديري التربية والتعل ة   (الث مرحل

ذها ة وتنفي داد الخط م ) إع دول رق ي الج ا ا)  ٢٧(ف رتبط به ث ت ة حي ارات أهمي ى العب ًا أول رتباط

ي  رًا وه ا( مباش سب أهميته ة ح ام إداري ي مه ات ف ب األولوي ى ) يرت ز عل ب الترآي ن جان م

ا             . األولويات ارات وترابطه يم للعب ة والتعل سبة     .وهذا يشير إلى مدى تفهم مديري التربي ى ن ا أدن  أم

ذا المحور        عبارةال افقد حصلت عليه   ة في ه رامج الحاسوبية ا         ( الثامن د التعامل مع الب لخاصة  يجي

ات          .درجات) ٣(من أصل   )٢٫٦٥(حيث بلغت   ) بمتابعة وتقويم الخطة     ع الكفاي ذا أن جمي ين ه ويب

ة    ع ضمن الفئ ذا المحور تق ة( في ه ي  ) مهم داها ف ل م ي يتمث ـ ٢٫٣٦( الت ذا . درجات ) ٣  ـ وه

  .يشير إلى مدى أهمية امتالك مديري التربية والتعليم لهذه الكفايات
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  الخالصة

اري     ) ٢٫٥٣(لنسبي للعبارات يتراوح بين     إن الوزن ا   انحراف معي م      ) ٠٫٥٤(ب ارة رق في العب

راهن     ) ١٣( ل الوضع ال شخيص وتحلي ة الت اني لمرحل ي الث ور الفرع ن المح ات  ( م ل البيان يحل

ين   ) اإلحصائية والمعلومات مستخدمًا الوسائل التقنية المناسبة      اري     ) ٣(وب انحراف معي ) ٠٫٠٠(ب

ارتين     ذها                ) ٢ و   ١(في العب داد الخطة وتنفي ة إع اني لمرحل ذه    . من المحور الفرعي الث ر ه وتعتب

ات التي توصلت                         ذه الكفاي ة ه ى مدى أهمي راد الدراسة عل النسبة مهمة وتدل على مدى موافقة أف

م     ) مهمة(وقد يلفت النظر إلى أن جميع هذه الكفايات نالت االستجابة           . إليها هذه الدراسة   إال أن ما ت

بل الباحث من إجراءات لتحديد هذه الكفايات من خالل الرجوع إلى مختلف المصادر               إتباعه من ق  

ا الباحث ،           ام به العلمية التي تناولت هذا الموضوع وتحليل محتواها والدراسة االستطالعية التي ق

م                     م، ومن ث ة له ة الالزم ات التخطيطي وآذلك تحليل مهام مديري التربية والتعليم والخروج بالكفاي

ستوى    عرضه ى م داني عل اديمي والمي الين األآ ي المج صين ف ن المخت رة م ة آبي ى مجموع ا عل

راً       ر من    . المملكة أعطى هذه الكفايات قوة ودقة وثباتا آبي ا إن أآث ة    %) ٧٨(آم ديري التربي من م

م                      ذا يضمن سهولة فه والتعليم قد التحقوا على األقل بدورة تدريبية واحدة في مجال التخطيط، وه

ؤالء ال ة       ه الي الدق ة وبالت ة التخطيطي ة بالعملي صطلحاتها الخاص تبانة وم ارات االس ديرين لعب م

ا الدراسة             . والصدق في اختيار اإلجابة المناسبة     وتتفق مدى أهمية هذه الكفايات التي توصلت إليه

ات التخطيط والتي حصلت              ) هـ ١٤٢٥(مع ما توصلت إليه دراسة البطي         ة آفاي حول مدى أهمي

التي توصلت  ) هـ١٤٢١(آما تتفق مع دراسة الدهش      . في دراسته ) مهمة جداً (رجة  جميعها على د  

يم                     ة والتعل ديري التربي دى م وفر ل ة ألن تت ر أهمي ارات األآث ا  . أن مهارة التخطيط هي من المه آم

م   ة علق ع دراس ك م ق ذل ـ١٤١٣(تتف ة   ) ه ا الدراس ي توصلت إليه ات الت ة الكفاي دى أهمي ى م عل

  . حيث حصلت على درجة عالية في األهميةوالمتعلقة بالتخطيط

  الفروق يف إجابات أفراد الدراسة باختالف متغريات الدراسة :  اإلجابة عن السؤال الثالث:: ًثالثا

  )العمل، املؤهل، اخلربة يف العمل  احلايل، التدريب ( 

اليب   تخدام بعض األس ام الباحث باس ة ق ئلة الدراس ن أس ث م سؤال الثال ة عن ال لإلجاب

العمل، المؤهل،   ( اإلحصائية لمعرفة الفروق في عبارات االستبانة وفقًا لمتغيرات الدراسة          

ار            )  الخبرة في العمل الحالي، التدريب     اليب اإلحصائية في استخدام اختب حيث تمثلت األس

اختالف العمل          ) ت( دير          (لداللة الفروق في عبارات االستبانة ب يم وم ة وتعل ام تربي دير ع م

دريب            ) يمتربية وتعل  اختالف الت م   (باإلضافة إلى داللة الفروق في عبارات االستبانة ب & نع

تبانة       ). ال  ارات االس ي عب روق ف ة الف اين لدالل ل التب لوب تحلي ث أس تخدم الباح ا اس آم

ارات        )بكالوريوس، ماجستير، دآتوراه، أخرى     (باختالف المؤهل    روق في عب ، ولداللة الف
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يم       االستبانة باختالف الخبرة في    ل من            ( العمل آمدير تربية وتعل ل من خمس سنوات، أق أق

  .والجداول التالية تبين ذلك بالتفصيل). عشر سنوات، أآثر من عشر سنوات

ار -١ ل ) ت( اختب اختالف العم تبانة ب ارات االس ي عب روق ف ة الف ام (لدالل دير ع م

  :ويبين ذلك الجدول التالي) تربية وتعليم ومدير تربية وتعليم 
  باختالف العمل محاور االستبانة لداللة الفروق في ) ت(نتائج اختبار ) ٣٠(جدول

مستوى   قيمة ت  المتوسط  العدد  العمل  المحورم

  الداللة

  

    ٤٢٫٧٩١٧  ٢٤  مدير عام

١-

مرحلة التشخيص 

  وتحليل الوضع الراهن

  الكفايات المعرفية
  ٤١٫٨٦١١  ٣٦  مدير تربية وتعليم

  

١٫٣٥  

  

٠٫١٨٣  

  

  غير دالة

-٢  ٣٦٫٨٣٣٣  ٢٤  مدير عام

  

رحلة التشخيص م

  وتحليل الوضع الراهن

  الكفايات األدائية
  ٣٦٫٢٧٧٨  ٣٦  مدير تربية وتعليم

  

٠٫٨٥  

  

٠٫٣٩٧  

  

  غير دالة

  

  مدير عام

  

٢٤  

  

٢٠٫٠٠٠٠  

٣-  

  

مرحلة إعداد الخطة 

  وتنفيذها 

  الكفايات المعرفية

  ١٨٫٩٧٢٢  ٣٦  تربية وتعليممدير 

  

  

٢٫٠٤  

  

  

٠٫٠٤٧  

  

  

 ٠٫٠٥دالة عند 

  لصالح مدير عام

مرحلة إعداد الخطة -٤  ٥٦٫٩١٦٧  ٢٤  مدير عام

  وتنفيذها 

  الكفايات األدائية
  ٥٦٫٣٣٣٣  ٣٦  مدير تربية وتعليم

  غير دالة  ٠٫٥٤٣  ٠٫٦١

مرحلة المتابعة -٥  ٨٫٧٥٠٠  ٢٤  مدير عام

  والتقويم 

  الكفايات المعرفية
  ٨٫٦٣٨٩  ٣٦  مدير تربية وتعليم

  غير دالة  ٠٫٦١٧  ٠٫٥٠

مرحلة المتابعة -٦  ٤٠٫٥٠٠٠  ٢٤  مدير عام

  والتقويم 

  الكفايات األدائية
  ٣٨٫٧٧٧٨  ٣٦  مدير تربية وتعليم

  

٢٫٠٧  

  

٠٫٠٤٢  

  

 ٠٫٠٥دالة عند 

  لصالح مدير عام

  المقياس الكلي-٧  ٢٠٥٫٧٩١٧  ٢٤  مدير عام

  ٢٠٠٫٨٦١١  ٣٦  مدير تربية وتعليم

  

١٫٥١  

  

٠٫١٣٦  

  

  غير دالة

  

  مرحلة التشخيص وتحليل الوضع الراهن: حور األولالم

م     : المحور الفرعي األول   ة     ) ٣٠(يبين الجدول رق ى            ) ت(أن قيم شير إل ا ي ة إحصائيًا مم ر دال غي

يم                  ة والتعل وم التربي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات استجابة مديري عم

 -مرحلة التشخيص وتحليل الوضع الراهن    (  األول   ومديري التربية والتعليم على عبارات المحور     

  ).. الكفاية المعرفية



 

  
 

١٨٦

ى عدم وجود    ) ت(أن قيمة  ) ٣٠(يبين الجدول رقم    : المحور الفرعي الثاني   غير دالة مما يشير إل

ديري                      يم وم ة والتعل وم التربي ديري عم فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات استجابة م

راهن        (بارات المحور الفرعي الثاني     التربية والتعليم على ع    ل الوضع ال شخيص وتحلي  -مرحلة الت

  ) الكفايات األدائية

  مرحلة إعداد وتنفيذ الخطة: المحور الثاني

ي األول  ور الفرع م  : المح دول رق ين الج ة ) ٣٠( يب ت )  ت(أن قيم ة  ) ٢٫٠٤(بلغ ستوى دالل بم

ى و ٠٫٠٥ويعني ذلك أنها دالة عند     ) ٠٫٠٤٧( ين       وهذا يشير إل ة إحصائية ب روق ذات دالل جود ف

يم في مدى                   ة والتعل متوسط درجات مديري عموم التربية والتعليم ومتوسط درجات مديري التربي

ة –مرحلة إعداد الخطة وتنفيذها     ( توافقهم على عبارات المحور الفرعي الثاني        )  الكفايات المعرفي

ة         وهذا يعني أن أهمي   . لصالح مديري عموم التربية والتعليم     وم التربي ة هذا المحور لدى مديري عم

يم ة والتعل ديري التربي دى م ا ل ر منه يم أآب ديري . والتعل ك من خالل نظرة م سر ذل ويمكن أن يف

ا إدارة                  عموم التعليم للمنطقة حيث إن إدارتهم تغطي مساحة أآبر بكثير من المساحات التي تغطيه

ات  ي المحافظ يم ف ة والتعل ا إن إدارة التع. التربي رًا  آم ًا مباش رتبط ارتباط ة ت ي المحافظ يم ف ل

ا                ي أن نظرته ا يعن ا، مم ة له الي مسؤولياتها تابع ة وبالت يم بالمنطق ة والتعل ة للتربي باإلدارات العام

ة الحال             نعكس بطبيع ذا ي ة، وه ومسؤوليتها ليست شمولية آما في إدارة التربية والتعليم في المنطق

وبالنظر إلى متوسط    )  هـ١٤١٨وزارة التربية والتعليم،     ( .على مستوى اإلجابة في هذه االستبانة     

ة                الفئتين ومقارنتهما، يمكن مالحظة أن متوسط فئة مديري عام التربية والتعليم يوضح زيادة طفيف

تبانة        ة          . في اتجاههم في هذا المحور في االس ر ملفت روق ال تعتب ذه الف ك      . إال أن ه سير ذل ويمكن تف

  .يث المهام والقدرة العلمية والمؤهالت والمستويات الوظيفيةبتشابه فئتي الدراسة من ح

ى عدم وجود    ) ت(أن قيمة  ) ٣٠(يبين الجدول رقم    : المحور الفرعي الثاني   غير دالة مما يشير إل

ديري                      يم وم ة والتعل وم التربي ديري عم فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات استجابة م

  ) الكفاية األدائية-مرحلة إعداد وتنفيذ الخطة(محور الفرعي الثاني التربية والتعليم على عبارات ال

  مرحلة المتابعة والتقويم: المحور الثالث

ى عدم وجود        ) ت(أن قيمة    ) ٣٠(يبين الجدول رقم    : المحور الفرعي األول   غير دالة مما يشير إل

ة و                  وم التربي ديري عم ديري    فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات استجابة م يم وم التعل

  ) الكفاية المعرفية-مرحلة المتابعة والتقويم(التربية والتعليم على عبارات المحور الفرعي األول 

اني   ي الث ور الفرع م   : المح دول رق ين الج ة ) ٣٠(يب ت ) ت(أن قيم ة  ) ٢٫٠٧(بلغ ستوى دالل بم

روق ذات دالل    ٠٫٠٥ويعني ذلك أنها دالة عند     ) ٠٫٠٤٢( ى وجود ف ين    وهذا يشير إل ة إحصائية ب

يم في مدى                   ة والتعل متوسط درجات مديري عموم التربية والتعليم ومتوسط درجات مديري التربي

اني     ي الث ور الفرع ارات المح ى عب وافقهم عل ويم  ( ت ة والتق ة المتابع ة –مرحل ات األدائي )  الكفاي
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ة     وهذا يعني أن أهمية هذا المحور لدى مدي       . لصالح مديري عموم التربية والتعليم     وم التربي ري عم

دى       . والتعليم أآبر منها لدى مديري التربية والتعليم       ويمكن أن يفسر ذلك مدى أهمية هذه المرحلة ل

ة   ى جانب المتابع ز عل م يترآ رًا من عمله دون أن جزءًا آبي ذين يعتق يم وال ة والتعل ديري التربي م

ديري     واإلشراف بشكل عام والذي يزداد بشكل آبير لدى مديري عموم التربية            والتعليم منه لدى م

اين حجم                    يم نظرًا لتب ة والتعل وم التربي ديري عم ة بم ل مسؤولياتهم مقارن ذين تق يم ال التربية والتعل

ة              .ومساحة اإلشراف بينهما   وبالنظر إلى متوسط الفئتين ومقارنتهما، يمكن مالحظة أن متوسط فئ

تبانة        مديري عام التربية والتعليم يوضح زيادة طفيفة في اتجاههم           ذا المحور في االس إال أن  . في ه

ة  ر ملفت روق ال تعتب ذه الف درة   . ه ام والق ث المه ن حي ة م ي الدراس شابه فئت ك بت سير ذل ن تف ويمك

  .العلمية والمؤهالت والمستويات الوظيفية

  الخالصة

ة        ) ٣٠( بالنظر إلى الجدول     ام يتضح أن قيم شكل ع اس آكل بلغت    ) ت(ب ) ١٫٥١(للمقي

ة  ستوى دالل ام ) ٠٫١٣٦(بم شكل ع ة ب ر دال ا غي ي أنه ذا يعن ى متوسطات . وه ضًا إل النظر أي وب

ادات  يم يوضح زي ة والتعل ام التربي ديري ع ة م ا، يمكن مالحظة أن متوسط فئ ين ومقارنتهم الفئت

ة             ر الدال ة أوغي روق   . طفيفة في اتجاههم في محاور االستبانة آلها سواًء في المحاور الدال ذه الف وه

ة ر ملفت ة    .ال تعتب درة العلمي ام والق ث المه ن حي ة م ي الدراس شابه فئت ك بت سير ذل ن تف  ويمك

ًا          والمؤهالت والمستويات الوظيفية، إال أن مديري عموم التعليم قد تكون نظرتهم أآثر شمولية تبع

روق           . لحجم المسؤولية التي تزيد عن مديري التعليم في المحافظات           ه ال توجد ف ك أن وخالصة ذل

ة       ( ية في عبارات االستبانة باختالف العمل ذات داللة إحصائ   دير تربي يم وم ة وتعل ام تربي دير ع م

  ).وتعليم
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ل      -٢ اختالف المؤه تبانة ب ارات االس ي عب روق ف ة الف اين لدالل ل التب الوريوس، ( تحلي بك

  :، حيث يبين ذلك الجدول التالي)ماجستير، دآتوراه، أخرى 
   باختالف المؤهل محاور االستبانةداللة الفروق في نتائج تحليل التباين ل) ٣١(جدول

  درجة  مصدر التباين  المحورم

  الحرية

مجموع 

  المربعات

 متوسط

  المربعات

  قيمة 

  ف

مستوى 

  الداللة

  

    بين المجموعات

٢  

٤٫٥١٨٩  ٩٫٠٣٧٨    

١-

مرحلة التشخيص 

  وتحليل الوضع الراهن

    ل المجموعاتداخ  الكفايات المعرفية

٥٥  

٧٫١٤٩٨  ٣٩٣٫٢٣٨١  

  

  

٠٫٦٣٢٠  

  

  

٠٫٥٣٥٣  

  

  

  غير دالة

    بين المجموعات

٢  

٢  ٠٫٥٧١٧  ١٫١٤٣٤-

  

مرحلة التشخيص 

  وتحليل الوضع الراهن

    داخل المجموعات  الكفايات األدائية

٥٥  

٦٫٤٩٧٤  ٣٥٨٫٥٠٠٠  

  

  

٠٫٨٨٠  

  

  

٠٫٩١٥٩  

  

  

  غير دالة

    بين المجموعات

٢  

مرحلة إعداد الخطة -٣  ٤٫١٨١٦  ٨٫٣٦٣١

  وتنفيذها 

    داخل المجموعات  الكفايات المعرفية

٥٥  

٤٫١٧٦٥  ٢٢٩٫٧٠٥٨  

  

  

١٫٠٠١٢  

  

  

٠٫٣٧٤٠  

  

  

  غير دالة

    بين المجموعات

٢  

مرحلة إعداد الخطة -٤  ١٦٫٨٦٥٣  ٣٣٫٧٣٠٦

  وتنفيذها 

    داخل المجموعات  الكفايات األدائية

٥٥  

١٣٫٠٢٠٩  ٧١٦٫١٤٨٧  

  

  

١٫٢٩٥٣  

  

  

٠٫٢٨٢٠  

  

  

  غير دالة

    بين المجموعات

٢  

مرحلة المتابعة -٥  ٠٫٢٧٤٣  ٠٫٥٤٨٦

  قويم والت

    داخل المجموعات  الكفايات المعرفية

٥٥  

٠٫٦٠٠٧  ٣٣٫٠٣٧٦  

  

  

٠٫٤٥٦٧  

  

  

٠٫٦٣٥٨  

  

  

  غير دالة

    بين المجموعات

٢  

مرحلة المتابعة -٦  ١٢٫٢٩٤٠  ٢٤٫٥٨٨٠

  والتقويم 

    داخل المجموعات  الكفايات األدائية

٥٥  

١٢٫٣٢٥٤  ٦٧٧٫٨٩٤٧  

  

  

٠٫٩٩٧٥  

  

  

٠٫٣٧٥٤  

  

  

  غير دالة

  -٧  ١٥٢٫٨٠٥٨  ٣٠٥٫٦١١٦  ٢  بين المجموعات

  المقياس الكلي
  ١٥٩٫٥٩٥٨  ٨٧٧٧٫٧٦٧٧  ٥٥  داخل المجموعات

٠٫٣٩٠٢  ٠٫٩٥٧٥    

  غير دالة

  

  مرحلة التشخيص وتحليل الوضع الراهن: المحور األول

ة    في المحور الفرعي    ) ف(أن قيمة   ) ٣١(يبين الجدول رقم    : المحور الفرعي األول   األول غير دال

راهن                مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مرحلة التشخيص وتحليل الوضع ال

شير     )بكالوريوس، ماجستير، دآتوراه، أخرى     ( الكفايات المعرفية باختالف المؤهل      – ذا ي ، وه
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ارات الكفاي                 ة   إلى أن اختالف المؤهل ليس له أثر في مدى اتفاق أفراد الدراسة على عب ات المعرفي

  . في المحور الفرعي األول في مرحلة التشخيص وتحليل الوضع الراهن

اني    م       : المحور الفرعي الث ين الجدول رق ة     ) ٣١(يب ر          ) ف(أن قيم اني غي في المحور الفرعي الث

ل الوضع                شخيص وتحلي ة الت ة إحصائية في مرحل روق ذات دالل دالة مما يشير إلى عدم وجود ف

ذا   )بكالوريوس، ماجستير، دآتوراه، أخرى     (األدائية باختالف المؤهل     الكفايات   –الراهن   ، وه

ات                             ارات الكفاي ى عب راد الدراسة عل اق أف ر في مدى اتف ه أث يس ل يشير إلى أن اختالف المؤهل ل

  . األدائية في المحور الفرعي الثاني في مرحلة التشخيص وتحليل الوضع الراهن

   الخطةمرحلة إعداد وتنفيذ: المحور الثاني

م : المحور الفرعي األول ين الجدول رق ة  ) ٣١(يب ر ) ف(أن قيم ي المحور الفرعي األول غي ف

ة        ذ الخط داد وتنفي ة إع ي مرحل صائية ف ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج ى ع شير إل ا ي ة مم  –دال

اختالف المؤهل        وراه، أخرى         (الكفايات المعرفية ب الوريوس، ماجستير، دآت شير     )بك ذا ي ، وه

ة                  إلى أن  ات المعرفي ارات الكفاي  اختالف المؤهل ليس له أثر في مدى اتفاق أفراد الدراسة على عب

  . في المحور الفرعي األول في مرحلة إعداد وتنفيذ الخطة

اني    م       : المحور الفرعي الث ين الجدول رق ة     ) ٣١(يب ر          ) ف(أن قيم اني غي في المحور الفرعي الث

روق ذات د    ود ف دم وج ى ع شير إل ا ي ة مم ة    دال ذ الخط داد وتنفي ة إع ي مرحل صائية ف ة إح  –الل

ى     )بكالوريوس، ماجستير، دآتوراه، أخرى     (الكفايات األدائية باختالف المؤهل      ، وهذا يشير إل

ة في                        ات األدائي ارات الكفاي ى عب راد الدراسة عل اق أف أن اختالف المؤهل ليس له أثر في مدى اتف

  . ذ الخطةالمحور الفرعي الثاني في مرحلة إعداد وتنفي

  مرحلة المتابعة والتقويم: المحور الثالث

م : المحور الفرعي األول ين الجدول رق ة ) ٣١( يب ر ) ف(أن قيم ي المحور الفرعي األول غي ف

ويم                    ة والتق ة المتابع ات   –دالة مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مرحل  الكفاي

ل  اختالف المؤه ة ب الوريوس، م(المعرفي وراه، أخرى بك ستير، دآت ى أن )اج شير إل ذا ي ، وه

ة في                ات المعرفي ارات الكفاي ى عب راد الدراسة عل اق أف ر في مدى اتف ه أث يس ل اختالف المؤهل ل

  . المحور الفرعي األول في مرحلة المتابعة والتقويم

اني    م       : المحور الفرعي الث ين الجدول رق ة     ) ٣١(يب اني غ        ) ف(أن قيم ر  في المحور الفرعي الث ي

ويم                    ة والتق ة المتابع ات   –دالة مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مرحل  الكفاي

ل   اختالف المؤه ة ب رى   (األدائي وراه، أخ ستير، دآت الوريوس، ماج ى أن  )بك شير إل ذا ي ، وه

ي   ة ف ات األدائي ارات الكفاي ى عب راد الدراسة عل اق أف دى اتف ي م ر ف ه أث يس ل اختالف المؤهل ل

  . محور الفرعي الثاني في مرحلة المتابعة والتقويمال

  الخالصة
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دول    ى الج النظر إل ة     ) ٣١(ب ضح أن قيم ام يت شكل ع ت   ) ف(ب ل بلغ اس آك للمقي

مما يؤآد أن اختالف  وهذا يعني أنها غير دالة بشكل عام،      ) ٠٫٣٩٠٢(بمستوى داللة   ) ٠٫٩٥٧٥(

ى                راد الدراسة عل اق أف تبانة   المؤهل ليس له أثر في مدى اتف ارات االس ه ال       .. عب ك أن وخالصة ذل

بكالوريوس، ماجستير،   ( توجد فروق ذات داللة إحصائية في عبارات االستبانة باختالف المؤهل           

  ) دآتوراه، أخرى

رة في العمل              -٣ اختالف الخب تبانة ب ارات االس روق في عب ة الف  تحليل التباين لدالل

) ن عشر سنوات، أآثر من عشر سنوات  أقل من خمس سنوات، أقل م(آمدير تربية وتعليم    

  حيث يبين ذلك الجدول التالي 
   باختالف الخبرة في العمل الحالي محاور االستبانةنتائج تحليل التباين لداللة الفروق في ) ٣٢(جدول

  درجة  مصدر التباين  المحورم

  الحرية

مجموع 

  المربعات

 متوسط

  المربعات

  قيمة 

  ف

مستوى 

  الداللة

  

    بين المجموعات

٢  

٢٫٤٠٨١  ٤٫٨١٦٢    

١-

ص مرحلة التشخي

  وتحليل الوضع الراهن

    داخل المجموعات  الكفايات المعرفية

٥٦  

٧٫١٥٧٩  ٤٠٠٫٨٤٤٨  

  

  

٠٫٣٣٦٤  

  

  

٠٫٧١٥٨  

  

  

  غير دالة

    بين المجموعات

٢  

٢  ١٧٫٠٨٩٦  ٣٤٫١٧٩١-

  

مرحلة التشخيص 

  وتحليل الوضع الراهن

  ٥٫٢٥١٠  ٢٩٤٫٠٥٨٢  ٥٦  داخل المجموعات  الكفايات األدائية

  

  

٣٫٢٥٤٥  

  

  

٠٫٠٤٦٠  

 دالة     

عند 

٠٫٠٥  

مرحلة إعداد الخطة -٣  ١٫٤٥٦٥  ٢٫٩١٣٠  ٢  بين المجموعات

  وتنفيذها 

  الكفايات المعرفية
  ٤٠١٠٠٥  ٢٢٩٫٦٢٩٤  ٥٦  داخل المجموعات

  

٠٫٣٥٥٢  

  

٠٫٧٠٢٦  

  

  غير دالة

مرحلة إعداد الخطة -٤  ١٢٫١٦٨٢  ٢٤٫٣٣٦٥  ٢  تبين المجموعا

  وتنفيذها 

  الكفايات األدائية
  ١٣٫٢١٥٥  ٧٤٠٫٠٧٠٣  ٥٦  داخل المجموعات

  

  

٠٫٩٢٠٨  

  

  

٠٫٤٠٤٢  

  

  

  غير دالة

مرحلة المتابعة -٥  ١٫٦٠٩٣  ٣٫٢١٨٦  ٢  بين المجموعات

  والتقويم 

  الكفايات المعرفية
  ٠٫٦٧٢٥  ٣٧٫٦٦٢٧  ٥٦  داخل المجموعات

  

  

٢٫٣٩٢٩  

  

  

٠٫١٠٠٧  

  

  

  غير دالة

مرحلة المتابعة -٦  ١٢٫٧٦١٤  ٢٥٫٥٢٢٧  ٢  بين المجموعات

  يم والتقو

  الكفايات األدائية
    داخل المجموعات

٥٦  

١١٫٤٠٥٦  ٦٣٨٫٧١٤٥  

  

  

١٫١١٨٩  

  

  

٠٫٣٣٣٨  

  

  

  غير دالة

  -٧  ١٥٦٫٦٦٣٩  ٣١٣٫٣٢٧٧  ٢  بين المجموعات

  المقياس الكلي
  ١٥٢٫٥٧٦٨  ٨٥٤٤٫٢٩٩٣  ٥٦  داخل المجموعات

  

١٫٠٢٦٨  

  

٠٫٣٦٤٨  

  

  غير دالة

  مرحلة التشخيص وتحليل الوضع الراهن: ولالمحور األ

م : المحور الفرعي األول ين الجدول رق ة  ) ٣٢(يب ر ) ف(أن قيم ي المحور الفرعي األول غي ف

ل الوضع                شخيص وتحلي ة الت ة إحصائية في مرحل روق ذات دالل دالة مما يشير إلى عدم وجود ف
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ى          الكفايات المعرفية باختالف الخبرة في العمل آمدير       –الراهن   شير إل ذا ي ين للتربية والتعليم، وه

ى                   أن اختالف الخبرة في العمل آمدير للتربية والتعليم ليس له أثر في مدى اتفاق أفراد الدراسة عل

ع        ل الوض شخيص وتحلي ة الت ي مرحل ي األول ف ور الفرع ي المح ة ف ات المعرفي ارات الكفاي عب

  . الراهن

اني    م    : المحور الفرعي الث ين الجدول رق ة  ) ٣٢(يب اني بلغت      ) ف(أن قيم في المحور الفرعي الث

ة             ) ٠٫٠٤٦٠(بمستوى داللة   ) ٣٫٢٥٤٥( د مستوى الدالل ة عن ا دال شير     ٠٫٠٥مما يعني أنه ا ي  مم

راهن                       ل الوضع ال شخيص وتحلي ة الت ة إحصائية في مرحل روق ذات دالل ات   –إلى وجود ف  الكفاي

ة والت         رة            األدائية باختالف الخبرة في العمل آمديرين للتربي ى أن اختالف الخب شير إل ذا ي يم، وه عل

ات    ارات الكفاي ى عب ة عل راد الدراس اق أف دى اتف ي م ر ف ه أث يم ل ة والتعل دير للتربي ل آم ي العم ف

راهن     ل الوضع ال شخيص وتحلي ة الت ي مرحل اني ف ي الث ور الفرع ي المح ة ف تخدا. األدائي  موباس

  .بينهااختبار شيفيه لم يتم الكشف عن فروق ذات داللة إحصائية 

  مرحلة إعداد وتنفيذ الخطة: المحور الثاني

م : المحور الفرعي األول ين الجدول رق ة  ) ٣٢(يب ر ) ف(أن قيم ي المحور الفرعي األول غي ف

ة        ذ الخط داد وتنفي ة إع ي مرحل صائية ف ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج ى ع شير إل ا ي ة مم  –دال

دير      ل آم ي العم رة ف اختالف الخب ة ب ات المعرفي ى أن    الكفاي شير إل ذا ي يم، وه ة والتعل ين للتربي

ى                          راد الدراسة عل اق أف ر في مدى اتف ه أث يس ل اختالف الخبرة في العمل آمدير للتربية والتعليم ل

  . عبارات الكفايات المعرفية في المحور الفرعي األول في مرحلة إعداد وتنفيذ الخطة

اني    م       : المحور الفرعي الث ين الجدول رق ة     ) ٣٢(يب ر          ) ف(أن قيم اني غي في المحور الفرعي الث

ة        ذ الخط داد وتنفي ة إع ي مرحل صائية ف ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج ى ع شير إل ا ي ة مم  –دال

ى أن اختالف           شير إل الكفايات األدائية باختالف الخبرة في العمل آمديرين للتربية والتعليم، وهذا ي

ارات    الخبرة في العمل آمديرين للتربية والتعليم ليس له أثر           ى عب في مدى اتفاق أفراد الدراسة عل

  . الكفايات األدائية في المحور الفرعي الثاني في مرحلة إعداد وتنفيذ الخطة

  مرحلة المتابعة والتقويم: المحور الثالث

م : المحور الفرعي األول ين الجدول رق ة ) ٣٢( يب ر ) ف(أن قيم ي المحور الفرعي األول غي ف

ويم              دالة مما يشير إلى عدم وجو      ة والتق ة المتابع ات   –د فروق ذات داللة إحصائية في مرحل  الكفاي

رة        ى أن اختالف الخب شير إل المعرفية باختالف الخبرة في العمل آمديرين للتربية والتعليم، وهذا ي

ات                ارات الكفاي ى عب راد الدراسة عل في العمل آمدير للتربية والتعليم ليس له أثر في مدى اتفاق أف

  . لمحور الفرعي األول في مرحلة المتابعة والتقويمالمعرفية في ا

اني    م       : المحور الفرعي الث ين الجدول رق ة     ) ٣٢(يب ر          ) ف(أن قيم اني غي في المحور الفرعي الث

ويم                    ة والتق ة المتابع ات   –دالة مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مرحل  الكفاي
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رة               األدائية باختالف الخبرة في العمل آمد      ى أن اختالف الخب شير إل ذا ي يم، وه ة والتعل يرين للتربي

ات                ارات الكفاي ى عب راد الدراسة عل في العمل آمدير للتربية والتعليم ليس له أثر في مدى اتفاق أف

  . األدائية في المحور الفرعي الثاني في مرحلة المتابعة والتقويم

  الخالصة

دول    ى الج النظر إل ضح أن    ) ٣٢( ب ام يت شكل ع ة ب ت   ) ف(قيم ل بلغ اس آك للمقي

مما يؤآد أن اختالف  وهذا يعني أنها غير دالة بشكل عام،      ) ٠٫٣٦٤٨(بمستوى داللة   ) ١٫٠٢٦٨(

تبانة       ارات االس ى عب .. الخبرة في العمل آمدير تربية  ليس له أثر في مدى اتفاق أفراد الدراسة عل

ارات           رة في     وخالصة ذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في عب اختالف الخب تبانة ب االس

  )أقل من خمس سنوات، أقل من عشر سنوات، أآثر من عشر سنوات( العمل وتعليم 

) ال  & نعم  (لداللة الفروق في عبارات االستبانة باختالف التدريب        ) ت( اختبار   -٤

  :حيث يبين ذلك الجدول التالي
   باختالف التدريب بانةمحاور االستلداللة الفروق في ) ت(نتائج اختبار ) ٣٣(جدول

االلتحاق بدورة في   المحورم

  التخطيط

مستوى   قيمة ت  المتوسط  العدد

  الداللة

  

    ٤٢٫٢٧٦٦  ٤٧  نعم

١-

مرحلة التشخيص وتحليل 

  الوضع الراهن

  ٤٢٫٠٧٦٩  ١٣  ال  الكفايات المعرفية

  

٠٫٢٤  

  

٠٫٨١٢  

  

  غير دالة

-٢  ٣٦٫٦١٧٠  ٤٧  نعم

  

مرحلة التشخيص وتحليل 

  الوضع الراهن

  ٣٦٫٠٧٦٩  ١٣  ال  ائيةالكفايات األد

  

٠٫٧٠  

  

٠٫٤٨٩  

  

  غير دالة

مرحلة إعداد الخطة -٣  ١٩٫٤٤٦٨  ٤٧  نعم

  وتنفيذها 

  ١٩٫١٥٣٨  ١٣  ال  الكفايات المعرفية

  

٠٫٤٦  

  

٠٫٦٥٠  

  

  غير دالة

مرحلة إعداد الخطة -٤  ٥٦٫٣٨٣٠  ٤٧  نعم

  وتنفيذها 

  ٥٧٫٢٣٠٨  ١٣  ال  الكفايات األدائية

  

-١٫٠٨  

  

٠٫٢٨٥  

  

  غير دالة

  مرحلة المتابعة والتقويم -٥  ٨٫٥٩٥٧  ٤٧  نعم

  الكفايات المعرفية
  ٩٫٠٠٠٠  ١٣  ال

  

-٣٫٠٠  

  

٠٫٠٠٤  

 ٠٫٠١دالة عند 

  )ال( لصالح 

  مرحلة المتابعة والتقويم -٦  ٣٩٫٤٢٥٥  ٤٧  نعم

  الكفايات األدائية
  ٣٩٫٦١٥٤  ١٣  ال

  

-٠٫١٧  

  

٠٫٨٦٤  

  

  غير دالة

  -٧  ٢٠٢٫٧٤٤٧  ٤٧  نعم

  ليالمقياس الك
  ٢٠٣٫١٥٣٨  ١٣  ال

  

-٠٫١٠  

  

٠٫٩١٨  

  

  غير دالة

  مرحلة التشخيص وتحليل الوضع الراهن: المحور األول

ى عدم وجود          ) ت(أن قيمة   ) ٣٣(يبين الجدول رقم    : المحور الفرعي األول   شير إل ا ي غير دالة مم

وا        دريب في مجال التخطيط     فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات استجابة من التحق بالت
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ارات المحور        ى عب يم عل ة والتعل ومن لم يلتحقوا من مديري عموم التربية والتعليم ومديري التربي

  ). الكفاية المعرفية-مرحلة التشخيص وتحليل الوضع الراهن(األول 

ى عدم و    ) ت(أن قيمة ) ٣٣(يبين الجدول رقم    : المحور الفرعي الثاني   شير إل ا ي جود  غير دالة مم

دريب في مجال التخطيط            وا بالت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات استجابة من التحق

ارات المحور      ى عب ومن لم يلتحقوا من  مديري عموم التربية والتعليم ومديري التربية والتعليم عل

  )مرحلة التشخيص وتحليل الوضع الراهن(الفرعي الثاني 

  فيذ الخطةمرحلة إعداد وتن: المحور الثاني

غير دالة مما يشير إلى عدم وجود      ) ت(أن قيمة    ) ٣٣( يبين الجدول رقم    : المحور الفرعي األول  

دريب في مجال التخطيط            وا بالت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات استجابة من التحق

ى عب      يم عل ة والتعل ارات المحور  ومن لم يلتحقوا من مديري عموم التربية والتعليم ومديري التربي

  ). الكفاية المعرفية-مرحلة إعداد وتنفيذ الخطة(الفرعي األول 

ى عدم وجود      ) ت(أن قيمة ) ٣٣(يبين الجدول رقم    : المحور الفرعي الثاني   شير إل ا ي غير دالة مم

دريب في مجال التخطيط            وا بالت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات استجابة من التحق

ارات المحور    ومن لم يلتحقوا م  ى عب ن  مديري عموم التربية والتعليم ومديري التربية والتعليم عل

  ) الكفاية األدائية-مرحلة إعداد وتنفيذ الخطة(الفرعي الثاني 

  مرحلة المتابعة والتقويم: المحور الثالث

ور الفرعي األول م : المح دول رق ين الج ة  ) ٣٣(يب ة ) ٣٫٠٠-(بلغت )  ت(أن قيم ستوى دالل بم

ين       ٠٫٠١ويعني ذلك أنها دالة عند     ) ٠٫٠٠٤( ة إحصائية ب روق ذات دالل ى وجود ف  وهذا يشير إل

ة             متوسط درجات من التحقوا بالتدريب في مجال التخطيط ومن لم يلتحقوا من مديري عموم التربي

ارات المحور الفرعي األول                  ى عب ة  ( والتعليم ومديري التربية والتعليم في مدى توافقهم عل مرحل

دريب في مجال التخطيط            )  الكفايات المعرفية  –ابعة والتقويم   المت وا بالت ذا  . لصالح من لم يلتحق وه

وم                        ديري عم دريب في مجال التخطيط من م وا بالت م يلتحق دى من ل يعني أن أهمية هذا المحور ل

دريب       ق بالت ن التح دى م ا ل ى منه يم أعل ة والتعل ديري التربي يم وم ة والتعل ى  . التربي النظر إل وب

وي،                      ال دريبًا في التخطيط الترب وا ت م يتلق متوسطات بين والفئتين، نجد أن هناك زيادة لصالح من ل

دريب في مجال            إال أنها زيادة ليست ملفتة للنظر وهذا يشير إلى ضآلة الفروق بين من التحقوا بالت

  . التخطيط ومن لم يلتحقوا

ى عدم وجود      )ت(أن قيمة ) ٣٣(يبين الجدول رقم    : المحور الفرعي الثاني   شير إل ا ي  غير دالة مم

دريب في مجال التخطيط            وا بالت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات استجابة من التحق

ارات المحور        ى عب يم عل ة والتعل ومن لم يلتحقوا من مديري عموم التربية والتعليم ومديري التربي

  )ئية الكفاية األدا-مرحلة المتابعة والتقويم(الفرعي الثاني 
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  الخالصة

ة        ) ٣٣(بالنظر إلى الجدول     اس آكل بلغت       ) ت(بشكل عام يتضح أن قيم ) ٠٫١٠-(للمقي

ة  ستوى دالل ام ) ٠٫٩١٨(بم شكل ع ة ب ر دال ا غي ي أنه ذا يعن ى متوسطات . وه ضًا إل النظر أي وب

ة في التخطيط يوضح                   دورة تدريبي الفئتين ومقارنتهما، يمكن مالحظة أن متوسط فئة من التحق ب

سير   . وهذه الفروق ال تعتبر ملفتة    . دات طفيفة في اتجاههم في معظم محاور االستبانة       زيا ويمكن تف

دورات    د ال م تتع م ل ث إن معظمه يم حي ة والتعل ديرو التربي اه م ذي تلق دريب ال ة الت ي نوعي ك ف ذل

ال        ي مج ارة ف ساب مه ًا أو إآ اء توجه ي لبن ي ال تكف ام والت سة أي ن خم ا ع ي تلقوه ة الت التدريبي

ه ال توجد         . ولكنها تكفي إلعطاء جانب معرفي عام في مجال التخطيط         . التدريب ك أن وخالصة ذل

  .فروق ذات داللة إحصائية في عبارات االستبانة باختالف التدريب

  الخالصة العامة

روق في                ات  يتبين من  خالل األساليب اإلحصائية التي استخدمها الباحث لمعرفة الف إجاب
ًا ة وفق راد الدراس ة أف رات الدراس الي، (  لمتغي ل الح ي العم رة ف ل، الخب ل، المؤه العم

دريب ار     )  الت تخدام اختب ي اس ت ف ي تمثل تبانة     ) ت(الت ارات االس ي عب روق ف ة الف لدالل
يم         (باختالف العمل    ة وتعل دير تربي روق       ) مدير عام تربية وتعليم وم ة الف ى دالل باإلضافة إل

دريب    اختالف الت تبانة ب ارات االس ي عب م (ف ل   )ال & نع لوب تحلي تخدم الباحث أس ، واس
ل     اختالف المؤه تبانة ب ارات االس ي عب روق ف ة الف اين لدالل ستير، (التب الوريوس، ماج بك

دير   )دآتوراه، أخرى   ، ولداللة الفروق في عبارات االستبانة باختالف الخبرة في العمل آم
يم  ة وتعل ن (تربي ر م نوات، أآث ن عشر س ل م نوات، أق ن خمس س ل م نواتأق ، ) عشر س

توصلت الدراسة إلى أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في عبارات االستبانة باختالف      
رات  ذه المتغي ى           . ه الي عل ل الح ي العم رة ف ل والخب ري العم أثير متغي دم ت سير ع ن تف ويمك

ر سواًء في المه                        ى حد آبي شابه إل ي الدراسة مت ام استجابات أفراد الدراسة في أن طبيعة عمل فئت
ر                       توالمسؤوليا ى حد آبي ات تتطابق إل ذه الكفاي ذا يجعل حاجتهم له ا  .  أو في الصالحيات، وه أم

أن      سيره ب يمكن تف ة، ف راد الدراس تجابات أف ى اس ا عل دم تأثيرهم دريب وع ل والت ري المؤه متغي
دي              ري الكثير من مديري التربية والتعليم لم يتلقوا دراسة مكثفة في مجال التخطيط، ولهذا فمعظم م

ذي       دريب ال ى إن الت يط، حت ب التخط ي جان ي ف ي واألدائ ستوى المعرف ي الم اربين ف يم متق التعل
تبانة   ى االس ة عل راد الدراس تجابات أف ى اس ؤثر عل ن أن ي وي يمك ر ق ل متغي ه ال يمث تعرضوا إلي
ل من االختالف                   دوره يقل ذي ب باإلضافة إلى أن معظمهم تعرضوا لنفس المستوى من التدريب وال

  .م في هذا المجالبينه
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  السادسالفصل 

  
   التصور املقرتح

  

  ملخص نتائج الدراسة
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   التصور املقرتح  : الفصل السادس
تصور مقرتح  لربنامج تدريبي يهدف إىل تطوير مديري الرتبية والتعليم يف جمال :  اإلجابة عن السؤال الرابع  :ًرابعا

  مقدمة       بية السعوديةالكفايات التخطيطية  يف اململكة العر

ذه       ه ه د علي ا تعتم ًا محوري سات موقف ف المؤس ي مختل دريب ف ل موضوع الت د احت لق

ا        سوبيها الكفاي شكل المناسب         تالمؤسسات في إآساب من الهم بال ة ألداء أعم أتي  .  الالزم وي

ات التي                        ى األولوي ا من أول ة منه ادات في مختلف المؤسسات وخاصة التربوي تدريب القي

دعمها        يجب أ  ام وي رار االهتم ة            . ن يعطيها متخذ الق يم في مقدم ة والتعل ديرو التربي أتي م وي

زة الوصل                      م هم دريب حيث إنه ة اإلعداد والت الفئات التي تستحق االهتمام األآبر من ناحي

ات               ين مسرح العملي ادة وب وزارة أو مرآز القي از ال بين الجهة اإلشرافية العليا المتمثلة بجه

دة                . ان التربوي المتمثل بالميد  درة جي اءة مناسبة وق ه آف ه من لدي دور يجب أن يؤدي ذا ال وه

  . وذلك لتحقيق األهداف العليا وقيادة العمليات التربوية في الميدان بالشكل المطلوب

  :، بني على  لبرنامج تدريبيًا مقترحًاتصوروفي هذه الدراسة قدم الباحث 

  . ل إليها في هذه الدراسةالكفايات التخطيطية الالزمة التي تم التوص .٤

ف     .٥ دريب لمختل ي الت دة ف شارآاته العدي ك لم دريب وذل ال الت ي مج رة الباحث ف خب

 .المستويات القيادية في الوزارة أو الميدان

" التخطيط لمديري التربية والتعليم   آفايات  " هذا البرنامج الذي يقترح تسميته       يهدف  و

ذه   في مجال    مديري التربية والتعليم     إلى تطوير  ة   ه ات التخطيطي ع الباحث      . الكفاي د اتب وق

م الهدف                   ة ومن ث دأ بالرؤي منهجية التخطيط االستراتيجي التي تتكون من عدة خطوات تب

صيل في اإلطار  ا الباحث بالتف ي تناوله تراتيجيات والت صيلية واالس ام واألهداف التف الع

ع       النظري، وهذا ال يعني أن ما يقدمه الباحث هنا هو خطة استراتيج               امج يتب ية ولكن برن

ر   تراتيجية أآث ر جزء من خطة اس ذي يمكن أن يعتب تراتيجي وال ة التخطيط االس منهجي

ديمها            .  شمولية ثم يعرض الباحث المواد التدريبية المقترحة لهذا البرنامج والتي يستمر تق

الي              . في هذا البرنامج لمدة سنة      امج في الت ذا البرن ة  ه ل رؤي ة البرن     " وتتمث امج في نهاي

ًا       ه توجيه ي إدارت ة ف ة التخطيطي ادة العملي ى قي ادرًا عل يم ق ة والتعل دير التربي يكون م س

اءة  ضل آف ة وبأف شارآًة بفعالي درب   ." وم ساب المت ي إآ ام ف امج الع دف البرن ل ه ويتمث

ي    اع التعليم ي القط ا ف ة وتوجيهه ة التخطيطي ادة العملي ة لقي ة الالزم ات التخطيطي بالكفاي

ل                وسيت .التابع له  صيلية تتمث م تحقيق الهدف العام لهذا البرنامج من خالل سبعة أهداف تف

  :في باآلتي
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 .المعارف األساسية الخاصة بمفهوم التخطيط االستراتيجيتزويد المشارآين ب - ١

راهن إلدارة              تزويد المشارآين ب   - ٢ ل الوضع ال شخيص وتحلي ة الت ة لعملي المعارف الالزم

 .التربية والتعليم

 .القدرات الالزمة لقيادة العملية التشخيصية إلدارة التربية والتعليمإآساب المشارآين  - ٣

شارآين ب - ٤ د الم ة  تزوي ي إدارة التربي ذها ف ة وتنفي داد الخط ة إع ة لعملي ارف الالزم المع

 .والتعليم

شارآين   - ٥ ساب الم ي إدارة       إآ ذها ف ة وتنفي داد الخط ة إع ادة عملي ة لقي درات الالزم الق

 .التعليم

ة                 اتزويد المشارآين ب   - ٦ ا في إدارة التربي ة الخطة وتقويمه ة متابع ة لعملي ارف الالزم لمع

 .والتعليم

شارآين   - ٧ ة إآساب الم ا في إدارة التربي ة الخطة وتقويمه ة متابع ة لعملي درات الالزم الق

صيلية           . والتعليم ق األهداف التف ة مقترحة لتحقي اليب تدريبي سع أس دم الباحث ت ا ق آم

  :تتمثل في

 Lecturesالمحاضرات   - ١

 Seminarsحلقات النقاش  - ٢

 Workshopsورش العمل  - ٣

  Practical Examplesعرض األمثلة التطبيقية  - ٤

 Workgroupsمجموعات العمل  - ٥

 Programmed Instructionالتعليم المبرمج  - ٦

  Debate\ Discussionالمناقشة  - ٧

 Case studyدراسة الحالة  - ٨

  Brainstorming العصف الذهني - ٩

دة           وأخيرًا قدم الباحث محتوًى      امج، وم ديم البرن تدريبيًا مقترحًا يمكن استخدامه في تق

وقد تم توزيع هذه المواد وفقًا لالستبانة التي توصلت إليها الدراسة حسب        . آل مادة تدريبية  

ة إعداد الخطة              راهن، ومرحل مراحل التخطيط الثالثة، مرحلة التشخيص وتحليل الوضع ال

ة            وتنفيذها، ومرحلة المتابعة والتقويم، با     ة األساسية المتعلق ى المجموعة التعريفي إلضافة إل

  .بالتخطيط االستراتيجي في بداية البرنامج
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wßbãÛa@áa@Z@pbíbÐ×@ÁîİƒnÛaáîÜÈnÛaë@òîiÛa@ð‹í‡¾@ @

òíú‹Ûa   

@)٣(شكل  @
@ @

@òîİîİƒnÛa@òîÜàÈÛa@ñ†bîÓ@óÜÇ@aŠ†bÓ@áîÜÈnÛaë@òîiÛa@‹í‡ß@æìØî@wßbãÛa@òíbèã@À

èîuìm@émŠa†g@ÀñõbÐ×@Ý›Ïdië@òîÛbÈÐi@ò×Šb“ßë@bN@ @
@ @

âbÈÛa@Ò‡a@ @
@ @

ÜàÈÛa@ñ†bîÔÛ@òßŒýÛa@òîİîİƒnÛa@pbíbÐØÛa@lŠ‡n¾a@lb×gîòîİîİƒnÛa@ò@èîuìmëbè@À@

éÛ@ÉibnÛa@áîÜÈnÛa@ÊbİÓN@ @
@ @

òîÜî—ÐnÛa@Òa‡çþa 
QM ïvîmaüa@ÁîİƒnÛa@âìèÐ·@ò–b©a@òîbþa@ÒŠbÈ¾bi@µ×Šb“¾a@‡íëm 

RM i@µ×Šb“¾a@‡íëmáîÜÈnÛaë@òîiÛa@ñŠa†⁄@åça‹Ûa@ÉšìÛa@ÝîÜ¥ë@˜îƒ“nÛa@òîÜàÈÛ@òßŒýÛa@ÒŠbÈ¾b 

SM lb×g@ñŠa†⁄@òî—îƒ“nÛa@òîÜàÈÛa@ñ†bîÔÛ@òßŒýÛa@paŠ‡ÔÛa@µ×Šb“¾a@ë@òîiÛaáîÜÈnÛa 

TM áîÜÈnÛaë@òîiÛa@ñŠa†g@À@bç‰îÐämë@òİ©a@†a‡Çg@òîÜàÈÛ@òßŒýÛa@ÒŠbÈ¾bi@µ×Šb“¾a@‡íëm 

UM lb×g×Šb“¾a@áîÜÈnÛa@ñŠa†g@À@bç‰îÐämë@òİ©a@†a‡Çg@òîÜàÇ@ñ†bîÔÛ@òßŒýÛa@paŠ‡ÔÛa@µ 

VM áîÜÈnÛaë@òîiÛa@ñŠa†g@À@bèºìÔmë@òİ©a@òÈibnß@òîÜàÈÛ@òßŒýÛa@ÒŠbÈ¾bi@µ×Šb“¾a@‡íëm 

WM lb×gáîÜÈnÛaë@òîiÛa@ñŠa†g@À@bèºìÔmë@òİ©a@òÈibnß@òîÜàÈÛ@òßŒýÛa@paŠ‡ÔÛa@µ×Šb“¾a@ 
@ @

kîÛbþaa@wßbãÜÛ@òîÜî—ÐnÛa@Òa‡çþa@ÕîÔznÛ@òyÔ¾a@òîjíŠ‡nÛ@ @

QPM @@pa‹šbaLectures 

QQM @•bÔäÛa@pbÔÜySeminars 

QRM @ÝàÈÛa@•ŠëWorkshops 

QSM @òîÔîjİnÛa@òÜrßþa@‹ÇPractical Examples  

QTM @ÝàÈÛa@pbÇìàªWorkgroups 

QUM @wß¾a@áîÜÈnÛaProgrammed Instruction 

QVM @ò“Óbä¾aDebate\ Discussion  

QWM a@òaŠ†@òÛb¨Case study 

QXM ç‰Ûa@Ñ—ÈÛa@Brainstorming  
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òÏ‡èn¾a@ò÷ÐÛaZ@ @@ @òí†ìÈÛa@òîi‹ÈÛa@òØÜà¾a@À@áîÜÈnÛaë@òîiÛa@ë‹í‡ß@ @

@ @

ñ‡ßwßbãÛa@Z@ @@ @@IQU@H@@ÊìjcG@ @

FGאF٥EאF٤EK 

@ @

kíŠ‡nÛa@òÌÛZ@@ @@ @@òîi‹ÈÛa–òíîÜ−⁄a@@ @

@ @

îÐänÛa@„íŠbm‰Z@ @@ @@ @@ @@ @@ @

@ @

ñ‰Ðä¾a@òè§aZ@ @@ @òí†ìÈÛa@pbÈßb§a@Éß@æëbÈnÛbi@áîÜÈnÛaë@òîiÛa@ñŠaŒë@ @

@ @

pbjÜİn¾a@Z@@@ @@ @òîÛbß@†ŠaìßMòí‹“i@†Šaìß@M@Mkby@ñèuc@M@òîjnØß@pbßÜnß@ @

@ @

@íŠ‡nÛa@wßbãÜÛ@òyÔ¾a@òîjíŠ‡nÛa@†aì¾a@I@pbíbÐ×@ÁîİƒnÛa@ @

a@òîi‹ÈÛa@òØÜà¾a@À@áîÜÈnÛaë@òîiÛa@ð‹í‡¾òí†ìÈÛH@ @

  المواد التدريبية المقترحة للبرنامج التدريبي  )  ٣٤( الجدول 

ان من                       ة التخطيط االستراتيجي، آ ى منهجي د في األساس عل   حيث إن البرنامج التدريبي يعتم

ادة                 إن الم ذا ف الضروري تقديم المعلومات والبيانات األساسية الخاصة بعملية التخطيط االستراتيجي، وله

آما . األولى سوف ترآز على الجوانب األساسية الخاصة بماهية التخطيط التربوي االستراتيجيالتدريبية 

ىتو ع صلت الدراسة إل ا جمي ي اعتمدت عليه ثالث والت تبانة ال ع محاور االس ي جمي ة ف دة مهم ائج ع  نت

  :اليةالتي سوف يرآز البرنامج التدريبي عليها في الفقرات الت) ٣٤(المواد التدريبية في الجدول 

  المدة  المادة التدريبية  م

  التعرف على مفهوم التخطيط التربوي االستراتيجي ومصطلحاته.١

  التعرف على أهمية التخطيط التربوي االستراتيجي .٢

  التعرف على أهداف التخطيط التربوي االستراتيجي.٣

 التعرف على ما يميز التخطيط التربوي االستراتيجي عن غيره من أنواع.٤

  أسبوع
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  التخطيط

  ماهية التشخيص ومصطلحاته.٥

  أهمية التشخيص.٦

٧.

المؤشرات، (البيانات الالزمة للعملية التشخيصية وكيفية التعامل معها مثل  

اإلسقاطات، الكفاءة الداخلية، اإلنتاجية، تكلفة التعليم، المعدالت بأنواعها، 

  )الخ...أساليب استشراف المستقبل 

  أسبوع

  شكالت الخاصة باإلدارةكيفية تحديد الم.٨

٩.
كيفية تحديد البدائل المختلفة لمواجهة المشكالت والمفاضلة بينها وترتيب 

  األولويات

  أسبوع

  أسبوع  أمثلة تطبيقية عملية لنماذج تشخيصية على منطقة تعليمية حقيقية ١٠

  أسبوع   الخطة االستراتيجية والمصطلحات الخاصة بهاالتعريف بعناصر١١

  أسبوع   رؤية اإلدارة المستقبلية وترجمتها إلى خطة استراتيجيةكيفية صياغة١٢

  كيفية توظيف فرق العمل واختيار األفراد إلعداد الخطة بالشكل األمثل١٣

  كيفية إدارة الوقت بالشكل الفعال الذي يضمن انتاجية جيدة وحفاظاً على الوقت١٤

  

  أسبوع

  

  أسبوع  ةكيفية صياغة األهداف العامة واألهداف التفصيلي١٥

  كيفية تحديد االستراتيجيات التي تحقق األهداف١٦

  كيفية تحديد االستراتيجيات البديلة وفقاً للمشاهد المستقبلية المختلفة١٧
  أسبوع

  أسبوع  كيفية وضع البرامج التنفيذية المختلفة التي تحقق االستراتيجيات١٨

  أسبوع  ةكيفية المواءمة بين المطالب الطارئة ومدى االلتزام بالخط١٩

  أسبوع  مفهوم وأهمية المتابعة والتقويم٢٠
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  أهداف عملية المتابعة والتقويم٢١

  خصائص عملية المتابعة والتقويم٢٢

  أنواع المتابعة والتقويم وكيفية توظيفها ٢٣
  أسبوع

  معايير متابعة وتقويم الخطط وكيفية بناء النماذج وفقها٢٤

  ة استخدامها في مختلف المجاالتأساليب متابعة وتقويم الخطط وكيفي٢٥
  أسبوع

٢٦
أنواع تقارير متابعة وتقويم الخطط وكيفية إعدادها وتفسير نتائجها واالستفادة 

  منها  

  نماذج واقعية لتقارير المتابعة والتقويم٢٧

  أسبوع

@ @
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  ملخص نتائج الدراسة
  

ة الت            ة والعملي م المجاالت العلمي عًا في البحث      إن اإلدارة التربوية من أه ا واس ي نالت اهتمام

وي، وهي                            ا المحك األساس في نجاح العمل الترب ك إال ألنه ا ذل ع المجاالت، وم العلمي في جمي

دافها    ق أه ة لتحقي ة التعليمي ير العملي ي س رئيس ف رك ال ن  . المح ة م وير اإلدارة التربوي د تط ويع

ا         ا استمر وجوده ستمر م ل ت د ب د ح د . األمور التي ال تقف عن ارس    ويع ي لمن يم  التطوير المهن

ق     ي تتعل ك الت ام وخاصة تل ل االهتم ي يجب أن تعطى آ االت الت م المج ن أه ة م اإلدارة التربوي

د جاءت                  ذا فق ال، وله بالقيادات العليا في المجال التربوي، آمديري التربية والتعليم على سبيل المث

ي يحت  ب الت م الجوان ن أه ب م ى جان ز عل ي ترآ ة والت ذه الدراس ي اإلدارة ه رار ف ذ الق ا متخ اجه

 :وتهدف هذه الدراسة إلى ما يلي. التعليمية أال وهو التخطيط

ة               - ٥ ة العربي تحديد الكفايات التخطيطية الالزمة لمديري التربية والتعليم في المملك

  .السعودية

يم                - ٦ ة والتعل ديري التربي ة لم ة الالزم التعرف على مدى أهمية الكفايات التخطيطي

ة  في المملكة ال   عربية السعودية في ضوء مهامهم وأعمالهم المكلفين بها من وجه

 .نظرهم

رات                 - ٧ اختالف المتغي راد الدراسة ب ات أف ل،  ( التعرف على الفروق في إجاب العم

 ).المؤهل، الخبرة في العمل الحالي، التدريب

يم                 - ٨ ة والتعل ديري التربي ى تطوير م تقديم تصور مقترح لبرنامج تدريبي يهدف إل

 .في مجال الكفايات التخطيطية ة العربية السعوديةفي المملك

ي     في التحليل ث الوص نهج البح ث م تخدم الباح د اس ة    وق ة الالزم ات التخطيطي د الكفاي لتحدي

ى مجموعة من المختصين             م عرضها عل لمديري التربية والتعليم من خالل إجراءات عدة ومن ث

دان الترب             أداة          . ويفي مختلف أنحاء المملكة في الجامعات و المي تبانة آ ا استخدم الباحث االس آم

ة نظر مجتمع                  للدراسة لمعرفة مدى أهمية الكفايات التخطيطية الالزمة التي توصل إليها من وجه

يم سواًء في                      ة والتعل وزارة التربي ابعين ل يم الت الدراسة الذي يتألف من جميع مديري التربية والتعل

واستخدم . مديرًا للتربية والتعليم  ) ٦٤(حيث بلغ عددهم    شؤون تعليم البنين أو شؤون تعليم البنات،        

ة عن    ا واإلجاب تبانة وثباته دى صدق االس ة م اليب اإلحصائية لمعرف ضًا مختلف األس الباحث أي

  .سؤالي الدراسة الثالث والرابع

 بالشكل  التخطيطية تمجال الكفايانتائج يتمنى الباحث أن تسهم في لعدة توصلت الدراسة وقد 
  :إىللت  توصحيث ،بياإليجا
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ا       -١ رغم مم ى ال ة عل تبانة عالي ئلة االس يم ألس ة والتعل ديري التربي اوب م ة تج أن درج

من مجموع    %) ٩٤(وقد بلغت نسبة استجابتهم     . يواجهونه من أعمال وضغوط آثيرة    

ه   . أفراد الدراسة  وهذا يعطي مؤشرًا قويًا على مدى أهمية هذا الموضوع والتطرق إلي

ة                 آما يع . من قبلهم  ديري التربي ع م ى جمي ذه الدراسة عل طي دعمًا قويًا لتعميم نتائج ه

 .والتعليم وآذلك دعمًا لمدى مصداقية االستبانة ونتائجها

ل                            -٢ د عن عشر سنوات قب رة تزي ديهم خب يم ل ة  والتعل ديري التربي سبة من م أن أآبر ن

ولي منصب ق  ل ت ة قب رة آافي ساب خب دة الآت رة جي م، وهي فت الي له ل الح ادي العم ي

 .آمدير للتربية والتعليم

ديرين      -٣ الي آم ل الح ي العم رة ف ديهم خب يم ل ة والتعل ديري التربي ن م سبة م ر ن أن أآب

سبتهم                   ل عن خمسة سنوات حيث تصل ن يم تق في حين أن     %) ٤١٫٧(للتربية والتعل

ر من عشر       ) ٣٦٫٧(نسبة من لديهم خبرة أقل من عشر سنوات   رة أآث ديهم خب ومن ل

نوات  درات   وه%). ٢٠(س ة للق اء الفرص ي إعط ه ف اك توج ى أن هن شير إل ذا ي

ر        ة أآب ي فرص ا يعط يم، مم ة والتعل ديرين للتربي ل آم ي العم ة ف رات المختلف والخب

 .للتجديد واإلبداع

ر من عشر سنوات في مجال اإلدارة، في               %) ٧٥(أن   -٤ رة أآث ديهم خب من المديرين ل

ل عن عشر سنوات، وأن              %) ١٥(حين أن    رة تق ديهم خب ل      %) ١٥(ل رة تق ديهم خب ل

م        . عن خمسة سنوات   ذه، نجد أن معظمه ومن خالل االطالع على خبرات المديرين ه

دعم مصداقية                        ا ي يم وخاصة في مجال اإلدارة مم ة في مجال التعل يتمتع بخبرة طويل

ال           رفتهم بمج دًا لمع رًا جي ي مؤش ة ويعط رة الطويل ذه الخب م ه ون له تجاباتهم آ اس

 .راآهم لمدى أهمية توافر آفاياتهالتخطيط ومصطلحاته وإد

يط      %) ٧٨(أن  -٥ ي التخط ة ف وا دورة تدريبي د تلق يم ق ة والتعل ديري التربي ن م وأن . م

دتها،      . منهم لم يتلقوا تدريبًا في هذا المجال      %) ٢٢( ولكن بالنظر إلى هذه الدورات وم

دورات المتخصصة في التخطيط والتي            %) ٨٥(وجد الباحث أن أآثر من       من هذه ال

ويرى الباحث أن هذه الفترة     . خمسة أيام ) ٥(قاها مديرو التربية والتعليم ال تزيد عن        تل

ة إلعطاء                ليست آافية الآتساب أي مهارة في التخطيط وبالتالي أي آفاية، ولكنها آافي

ة                  م المصطلحات والخطوات الخاصة بالعملي ة وفه جانبًا نظريًا يمكن من خالله معرف

روق في                  التخطيطية آإطار نظري، ول    ى ضآلة الف ضًا عل ك أي دل ذل ا ي يس عملي، آم

م    ذين ل ك ال ال وأولئ ذا المج ي ه دريبًا ف وا ت ذين تلق ديرين ال ين الم ي ب الجانب التطبيق

دريب                  . يتلقوا تدريبًا فيه   يم للت ة والتعل ديري التربي ى مدى حاجة م ًضا عل ويدل ذلك أي

سيرة ال              ى في م نجاح في العمل اإلداري       في مجال التخطيط الذي يعتبر الخطوة األول
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ال        ذا المج ي ه ايتهم ف وا آف م يتلق م ل وي، وأنه ة    . والترب ع دراس ك م ق ذل ويتف

دريب حيث تثبت                ) هـ١٤٢٥(البطي يم للت ة والتعل ديري التربي التي تؤآد مدى حاجة م

ة                        ات الالزم ديهم الكفاي وافر ل يم ال تت ة والتعل ديري التربي رًا من م ى أن آثي الدراسة إل

ا                بشكل آاف، وم    ة بمجال التخطيط التي توصل إليه ات المتعلق ا  . ن ضمنها الكفاي آم

دهش  ة ال ع دراس ك م ق ذل ـ١٤٢١(يتف يم ) ه ة والتعل ديري التربي دى حاجة م حول م

ة من حيث ضرورة  ر أهمي ارات األآث ارة التخطيط حيث آانت من ضمن المه لمه

سعودي                ة ال ة العربي يم في المملك ة والتعل ديري التربي ضًا مع    . ةتوفرها لدى م وتتفق أي

من مديري التربية والتعليم    %) ٧٣٫٨(التي توصلت إلى أن     ) هـ١٤١٨(دراسة المهنا   

رز            لم يحصلوا على تدريب مطلقًا مما انعكس سلبًا على إدراآهم لصالحياتهم، وهذا يب

ويتفق ذلك أيضًا مع     . ضرورة التدريب لهم في جميع المجاالت ومن ضمنها التخطيط        

م   ة علق ـ١٤١٣(دراس ة    ) ه داد دورات تدريبي يط إلع رورة التخط د ض ي تؤآ الت

ا دراسته والتي           متخصصة لمديري التربية والتعليم في مختلف المجاالت التي تناولته

 .من ضمنها مجال التخطيط

سعودية  -٦ ة ال ة العربي ي المملك يم ف ة والتعل ديري التربي ة لم ة الالزم ات التخطيطي الكفاي

 :اور أساسية وفقًا لمراحل التخطيط الثالثحيث تم تصنيفها إلى ثالثة مح

  ويتبعها محوران فرعيان: مرحلة التشخيص وتحليل الوضع الراهن: أوًال

 آفاية) ١٥(الكفايات المعرفية وتتضمن  -١

 آفاية) ١٣( الكفايات األدائية وتتضمن  -٢

  مرحلة إعداد وتنفيذ الخطة: ثانيًا

 آفايات) ٧(الكفايات المعرفية وتتضمن  -٣

 آفاية) ٢٠(ألدائية وتتضمن الكفايات ا -٤

  مرحلة المتابعة والتقويم: ثالثًا

 آفايات) ٣(الكفايات المعرفية وتتضمن  -٣

 آفاية) ١٤(الكفايات األدائية وتتضمن  -٤

ين      -٧ راوح ب ارات يت سبي للعب وزن الن اري  ) ٢٫٥٣(أن ال انحراف معي ي ) ٠٫٥٤(ب ف

م   ارة رق شخيص وت   ) ١٣(العب ة الت اني لمرحل ي الث ور الفرع ن المح ل الوضع  م حلي

راهن  بة( ال ة المناس ائل التقني ستخدمًا الوس ات اإلحصائية والمعلومات م ل البيان ) يحل

ين  اري ) ٣(وب انحراف معي ارتين ) ٠٫٠٠(ب ي العب ن المحور الفرعي  ) ٢ و ١(ف م

ة   . الثاني لمرحلة إعداد الخطة وتنفيذها  وتعتبر هذه النسبة مهمة وتدل على مدى موافق

ى     ذه الدراسة                  أفراد الدراسة عل ا ه ات التي توصلت إليه ذه الكفاي ة ه د  .  مدى أهمي وق
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إال أنه يضاف إلى ذلك     ) مهمة(يلفت النظر إلى أن جميع هذه الكفايات نالت االستجابة          

ات من خالل الرجوع                    أن ما تم إتباعه من قبل الباحث من إجراءات لتحديد هذه الكفاي

ذا ا          ا والدراسة        إلى مختلف المصادر العلمية التي تناولت ه ل محتواه لموضوع وتحلي

يم           ة والتعل ديري التربي ام م ل مه ذلك تحلي ث ، وآ ا الباح ام به ي ق تطالعية الت االس

رة                     ى مجموعة آبي م عرضها عل م، ومن ث ة له والخروج بالكفايات التخطيطية الالزم

ذه  ة أعطى ه ستوى المملك ى م داني عل اديمي والمي الين األآ ي المج صين ف من المخت

يم        %) ٧٨(آما إن أآثر من     . قوة ودقة وثباتا آبيراً   الكفايات   ة والتعل ديري التربي من م

ذا يضمن سهولة                     قد التحقوا على األقل بدورة تدريبية واحدة في مجال التخطيط، وه

ة    ة التخطيطي صطلحاتها الخاصة بالعملي تبانة وم ارات االس ديرين لعب ؤالء الم م ه فه

ة المناسبة   وبالتالي الدقة والصدق في اختيار اإلجا      ات          . ب ذه الكفاي ة ه وتتفق مدى أهمي

حول مدى    ) هـ ١٤٢٥(التي توصلت إليها الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة البطي             

ى درجة             ا عل داً  (أهمية آفايات التخطيط والتي حصلت جميعه ة ج . في دراسته  ) مهم

دهش  ة ال ع دراس ق م ا تتف ـ١٤٢١(آم ن ) ه ارة التخطيط هي م ي توصلت أن مه الت

ا يم المه ة والتعل ديري التربي دى م وفر ل ة ألن تت ر أهمي ع . رات األآث ك م ق ذل ا تتف آم

م   ة علق ـ١٤١٣(دراس ة        ) ه ا الدراس لت إليه ي توص ات الت ة الكفاي دى أهمي ى م عل

  .والمتعلقة بالتخطيط حيث حصلت على درجة عالية في األهمية

ة إحصائية     -٨ روق ذات دالل اختالف مت عدم وجود ف تبانة ب ارات االس رات في عب غي

 .)العمل، المؤهل، الخبرة في العمل الحالي، التدريب(الدراسة 

ى تطوير  - ٩ ة، يهدف إل ديًال لتوصيات الدراس دريبي ب امج ت ًا لبرن صورًا مقترح ديم ت تق

ة             ات التخطيطي سعودية في مجال الكفاي ة ال ة العربي مديري التربية والتعليم في المملك

ذا      . تي تستمر لمدة سنة   منهجية التخطيط االستراتيجي وال   حيث يتبع    ا يهدف ه آم

ة   ه التالي ق رؤيت ى تحقي امج إل ة  " البرن دير التربي يكون م امج س ة البرن ي نهاي ف

ة         شارآًة بفعالي ًا وم والتعليم قادرًا على قيادة العملية التخطيطية في إدارته توجيه

اءة ات ." وبأفضل آف درب بالكفاي ساب المت ي إآ ام ف امج الع ل هدف البرن ويتمث

ي     التخط اع التعليم ي القط ا ف ة وتوجيهه ة التخطيطي ادة العملي ة لقي ة الالزم يطي

صيلية التي        .التابع له  آما يحتوي هذا البرنامج على  مجموعة من األهداف التف

ي يمكن استخدامها           ة الت اليب التدريبي تحقق هذا الهدف العام ومجموعة من األس

مواد التدريبية المقترحة التي  في تحقيق هذه األهداف التفصيلية، باإلضافة إلى ال      

 .يمكن استخدامها في تقديم البرنامج مع توضيح مدة آل مادة تدريبية
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  ةـــــــمـــــاتــــــــخ
  

ًا   اًال خصبًا ومهم ة مج ات التعليمي ي إدارة المنظم ة ف ادات التربوي د أضحى دور القي لق

دور ه         ك ل ر في    للبحث العلمي والدراسات على مدى السنين الماضية؛ وذل ادات الكبي ذه القي

وفي الوقت الحاضر    . نجاح العملية التعليمية، والسير بها نحو تحقيق أهدافها بالشكل األمثل         

ال؛    ذا المج ي ه ة والمتخصصة ف ات المتعمق ن الدراس د م ر لمزي شكل آبي ة ب زادت الحاج

ة  والختالف المتغيرات التي تؤثر على العملية ا       توذلك لتعاظم مسؤولية هذه القيادا     . لتعليمي

ة     ديري التربي ى م زة عل ه ومرآ ذا التوج ل ه ي تفعي ساهمة ف ة م ذه الدراس اءت ه ذا، ج له

ى                     ي يتمن ة، والت ة التعليمي ى العملي أثير المباشر عل ة ذات الت ادات التعليمي أهم القي والتعليم آ

شكل                    ساهم ب ذي ي شكل ال ا بال الباحث أن يكون قد وفق في تناول موضوعها ومناقشة نتائجه

ل  ي      فاع رين ف احثين اآلخ ساعد الب ام، وي شكل ع ي ب ال العلم وي والمج ال الترب ي المج ف

ًضا          رح الباحث بع االستفادة منها واالنطالق إلى دراسات أخرى أآثر عمقًا ودقة، والتي يقت

  -:منها في التالي

  

بناء مقياس الكفايات التخطيطية لمديري التربية والتعليم في المملكة العربية           - أ

 عرف على مدى ممارستهم لهذه الكفايات بشكل دقيقالسعودية للت

 تحديد الكفايات التخطيطية الالزمة للمشرف التربوي ومدى توافرها -  ب

دى         -  ت ى م رف عل وي للتع شرف الترب ة للم ات التخطيطي اس الكفاي اء مقي بن

 ممارستهم لهذه الكفايات بشكل دقيق

 ها تحديد الكفايات التخطيطية الالزمة لمدير المدرسة ومدى توافر -  ث

دى        - ج ى م رف عل ة للتع دير المدرس ة لم ات التخطيطي اس الكفاي اء مقي بن

 ممارستهم لهذه الكفايات بشكل دقيق
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  الــــــــمــــــــراجـــــــــــع 
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   العربيةعــــراجـــمالــــ: ًأوال
  الكتب العلمية

ن منظور  - ١ ـ١٤٠٨.(اب رب . ) ه سان الع اني عشرل د الث رو.المجل اء : ت بي دار إحي

 التراث العربي 

د  - ٢ راهيم أحم د، إب ـ١٤١٨.( أحم ية ). ه ي اإلدارة المدرس سلوآية ف ب ال  .الجوان

 دار الفكر العربي: القاهرة

د  - ٣ راهيم أحم د، إب ـ١٤١٢.( أحم ية ).ه اءة اإلدارة المدرس ع آف ة). رف ة التربي :  آلي

 جامعة بنها

ة معاصرة لألصول       -إدارة المنظمات التعليمية  ). م١٩٩٦.(أحمد، شاآر محمد   - ٤  رؤي

 دار المعارف:  القاهرةالعامة،

اج - ٥ ه الح اس، ط ا ) .ب ت. (إلي ا ووظائفه ادة مفاهيمه ة والقي  اإلدارة التربوي

 مكتبة األقصى:  عمان األردن.ونظرياتها

ي    - ٦ ادة  ).ب ت .( جعلوك، محمد عل صنعون   :  الق دون؟ أم ي وم   .هل يول  موسوعة العل

 دار الراتب الجامعية. اإلدارية

سيد الج - ٧ ادل ال دي، ع تراتيجي ). م٢٠٠٣.( ن ي االس يط التعليم  .اإلدارة والتخط

 مكتبة الرشد للنشر والتوزيع: الرياض

ب  - ٨ راهيم )١(الحبي ن إب د ب يم  ). م١٩٩٥.(، فه ي التعل تراتيجي ف يط االس  .التخط

 الدار العربية للنشر والتوزيع: القاهرة

د    - ٩ ن محم دالعزيز ب ر، عب ترات ). م٢٠٠٣. (الح يط االس ة .يجيالتخط  أدوات مدرس

 المرآز العربي للتدريب التربوي/مكتب التربية العربي: الدوحة. المستقبل

د ؛                  -١٠ اض ، راش داهللا ؛ الغي صور، عب عد ؛ المن سعيد، س ؤاد ؛ ال ي، ف حلم

صور    دالرحمن، من ليمان ؛  عب دا، س ـ ١٤٢٣(الكري وي  ) ه يط الترب ادئ –التخط  مب

  والتعليموزارة التربية:الرياض. وأساسيات

اد  -١١ د رش الوي، محم تراتيجي ).م١٩٩٣.(الحم يط االس اهرة.التخط ين  :  الق ة ع مكتب

 شمس

ه  -١٢ رح، وجي د؛ الف ب؛ أحم ب، رداح؛ الخطي ـ١٤٠٧. (الخطي راف ).ه  اإلدارة واإلش

  الطبعة الثانية إتجاهات حديثة -التربوي
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اس، طه الحاج           -١٣ د الحاج؛ إلي ساني في اإلد       ).م١٩٩٣.( خليل، محم سلوك اإلن ارة  ال

 عمان األردن. التربوية

 منشورات رمسيس: الرباط.  الكفايات في التعليم).م٢٠٠٠.(الدريج، محمد -١٤

البحث العلمي،    ). م٢٠٠٠.(ذوقان، عبيدات ؛ عدس، عبدالرحمن ؛ عبدالحق، آايد          -١٥

 دار أسامة للنشر والتوزيع: الرياض. مفهومه، أدواته، أساليبه

يم        ). هـ١٤١٦.( الزهراني، سعد بن عبداهللا    -١٦ التخطيط االستراتيجي لمؤسسات التعل

 جامعة أم القرى:  مكة المكرمة.العالي

ة        ). ب ت   .( زيدان، محمد مصطفى   -١٧ ة في التربي ة اإلنتاجي دار : جدة . عوامل الكفاي

 الشروق

د ؛                  -١٨ اض ، راش داهللا ؛ الغي صور، عب ؤاد  ؛ المن ي، ف عد؛ حلم سعيد، س ال

صو دالرحمن، من ليمان ؛  عب دا، س ـ ١٤٢٢(ر الكري صطلحات ) ه اهيم وم مف

 وزارة التربية والتعليم: الرياض. التخطيط التربوي

رم          -١٩ د أآ آيف تكتب خطة      ). م٢٠٠٣. (السويدان، طارق بن محمد و العدلوني، محم

 شرآة اإلبداع الخليجي:  الكويت.استراتيجية

دالعزيز     -٢٠ ات عب يم      ). م١٩٨٥. (سليمان، عرف اهر  .استراتيجية اإلدارة في التعل : ة الق

 مكتبة األنجلو المصرية

د   -٢١ ن محم الن ب شهري، عج زة    ).م١٩٩٩.( ال ي األجه ة ف ادات اإلداري وير القي  تط

ة ع         .اإلدارية بين الواقع والتطلعات    د اإلدارة العام د  :  الرياض  ١٨ رسالة معه معه

 اإلدارة العامة

اهيم ومصطلحات       ) م١٩٩٦( طاهر، جميل و العصفور، صالح       -٢٢ الدليل الموحد لمف

ة             التخطيط يج العربي دول الخل اون ل ي    :  الكويت  . في دول مجلس التع د العرب المعه

 للتخطيط

ة  -٢٣ ارف، نادي ة  ).م٢٠٠٣.(الع تراتيجي والعولم يط االس كندرية. التخط دار :  اإلس ال

 الجامعية للنشر

ة    ). م١٩٩٦.( عقيلي، عمر وصفي    -٢٤ ان  .إدارة القوى العامل شر     :  عم دار زهران للن

 والتوزيع

ن ع -٢٥ داهللا ب ايز، عب دالرحمنالف ـ١٤١٣.(ب ية). ه ة واإلدارة المدرس  .اإلدارة التعليمي

 الرياض



 

  
 

٢١٠

دين    -٢٦ يف ال د س ي، محم اليبه    ).م٢٠٠٠. (فهم سه وأس ي، أس يط التعليم  التخط

 مكتبة األنجلو المصرية:  القاهرة.ومشكالته

ى -٢٧ وزي، موس ات ). م٢٠٠٠. (الل س، التطبيق اهيم، األس ة، المف ة اإلداري . التنمي

 شرغير مبين النا:األردن

سياسات واالستراتيجيات،     .(   ). ماهر، أحمد    -٢٨ اهرة  الخطط وال ة    :  الق دار الجامعي ال

 للطبع والنشر والتوزيع 

ة والممارسة          ).هـ ١٤١٨.(المبعوث، محمد حسن      -٢٩ ين النظري وي ب . التخطيط الترب

 الرياض

ي   -٣٠ د عل د، أحم ـ١٤٢٠.(محم د،  ).ه وي جدي ار تنم وي، إط يط الترب ان  التخط  عم

 ناهج للنشر والتوزيعدار الم: األردن

دالخالق  -٣١ د عب دبولي، محم ـ١٤٢٣.(م ات  ). ه ين االتجاه ة للمعلم ة المهني التنمي

 دار الكتاب الجامعي:  العين، اإلمارات. االستراتيجية- المداخل–المعاصرة 

 عالم الكتب:  القاهرةالبحث التربوي وآيف نفهمه،). م١٩٩٤.(مرسي، محمد منير -٣٢

ر   -٣٣ د مني ي، محم ا  اإل) م١٩٩٨.( مرس ولها وتطبيقاته ة أص اهرة.دارة التعليمي :  الق

 عالم الكتب

نظم     ). م١٩٨٣.(مرعي، توفيق    -٣٤ ان األردن   .الكفايات التعليمية في ضوء ال دار  : عم

 الفرقان

ة    ) ب ت   .( مصطفى، صالح؛ النابه، نجاة      -٣٥ ا     –اإلدارة التربوي ا ونظرياته  مفهومه

 دار القلم:  دبي.ووسائلها

دول    -٣٦ ي ل ة العرب ب التربي يجمكت ـ١٤٢٣. ( الخل ط    )ه داد الخط يط إلع ل التخط  دلي

 الرياضالوطنية، 

د -٣٧ ي، عبدالحمي رن  ).م١٩٩٨.(المغرب ديات الق ة تح تراتيجية لمواجه اإلدارة االس

 مجموعة النيل العربية: القاهرة. الحادي والعشرين

 مشروع تطوير القيادات اإلدارية في     ).هـ١٤١٧.( مكتب التربية العربي لدول الخليج     -٣٨

  الرياض٧ سنة ٢٢ رسالة الخليج ع .بيةالتر

 سلـسلة   .التربية في مجتمع متغيـر    ) هـ١٤١٢.(مكتب التربية العربي لدول الخليج     -٣٩

 الرياض" التخطيط التربوي"مجموعة كتاب 



 

  
 

٢١١

 . تنمية المهارات القيادية في منظمـات التربيـة والتعلـيم          ).م٢٠٠٢. (النجار، فريد  -٤٠

 المكتبة المصرية: االسكندرية

اإلدارة ) م٢٠٠٠(ود ؛ خاشقجي، هاني؛ محمود، محمد؛ حمزاوي، محمـد          النمر، سع  -٤١

 مكتبة الشقري: الرياض. العامة األسس والوظائف

 القائد التحويلي للعبور بالمنظمات إلى القـرن الحـادي          ). م١٩٩٩. (الهواري، سيد  -٤٢

 .والعشرين

 .لمهاراتمدخل إلى اإلدارة التربوية الوظائف وا     ) ب ت .( هولمنة، وليد ؛ تقي، علي     -٤٣

 مكتبة الفالح للنشر والتوزيع
 

  الدراسات والوثائق

دالعزيز   -٤٤ ن عب د ب ي، محم ا نم ـ١٤١٥.(أب ة   ) ه م التربي ة لمعل اءات الالزم الكف

ر      (.اإلسالمية بالمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية       رسالة ماجستير غي

 جامعة الملك سعود:الرياض) منشورة

هيلة -٤٥ سميد، س و ال ة ألعضاء  . )م١٩٨٥.(أب ات التربوي ة الكفاي امج لتنمي داد برن إع

ي           ين ف داد المعلم طة إلع ات المتوس ع والكلي ات المجتم ي آلي دريس ف ة الت هيئ

 جامعة عين شمس: القاهرة) رسالة دآتوراه غير منشورة( .األردن

دين -٤٦ ي ال ري، محي ديرون).م١٩٩٢.( األزه ادة والم اض ع . القي ارة الري ة تج  مجل

  الرياض٣٦٢

ة           ).هـ١٤٢٥(ي، عبداهللا بن محمد     البط -٤٧ يم في المملك ديري التعل  الكفايت الالزمة لم

ا   اليب تنميته سعودية وأس ة ال شورة  ( .العربي ر من وراه غي الة دآت اض) رس : الري

 .جامعة الملك سعود

داللطيف  -٤٨ ن عب داهللا ب ر، عب ديري ). ١٤٢٠.(الجب داف  دور م ق أه ي تحقي يم ف التعل

ة   . اتهم  التعليم في ضوء مهامهم ومسؤولي     ك    : الرياض . دراسة ميداني ة المل جامع

 سعود

راهيم -٤٩ ن إب د ب ب، فه دير ). م١٩٩٥.(الحبي دى م ا ل الزم توافره ة ال ات المهني الكفاي

سهم          ديرون أنف اهرة  .المدرسة آما يدرآها الموجهون والمعلمون والم ة  :  الق جامع

 األزهر



 

  
 

٢١٢

ارة التعليم ما قبل  التخطيط االستراتيجي في إد    ).هـ١٤٢٠.( الخثيلة، هند بنت ماجد    -٥٠

ة    : الرياض. ٧٢ مجلة رسالة الخليج العربي، عدد       .المدرسة االبتدائية  مكتب التربي

 لدول الخليج العربي

 . الكفايات المهنية لمديري المدارس الثانوية في األردن        ).١٩٩٥.(الخطيب، رداح  -٥١

 جامعة أسيوط:  أسيوط٢ م ١١مجلة آلية التربية ع 

ود  -٥٢ ن محم د ب دة، محم ين   ).١٩٩٠(.الخوال داد المعلم ي إع شتغلين ف صورات الم  ت

ة في األردن          ة     .للكفايات التعليمية الالزمة لمعلمي المرحلة اإللزامي ة التربوي  المجل

 جامعة الكويت:  الكويت٦ م ٢٢ع 

دالرحمن       -٥٣ يم         ).هـ ١٤٢٢.(الدهش، عبدالعزيز بن عب ديري التعل التطوير المهني لم

سعودية  ة ال ة العربي ي المملك ا (.ف وراهرس شورةلة دآت ر من ة.) غي ة المكرم :  مك

 جامعة أم القرى

ـ١٤٢١. (رضوان، شبكشي   -٥٤ ا التنموي   ). ه ة ودوره ادة اإلداري اظ  .القي دة عك  جري

  جدة١٢٥٠١ ع ٤٢سنة 

ة          ) ١٤٢١.(الرويلي، سعود بن عبداهللا    -٥٥ ين بالمملك يم البن صنع القرار في إدارات تعل

 جامعة الملك سعود: الرياض) ةرسالة ماجستير غير منشور (.العربية السعودية

ا       ).هـ١٤١٤.(الزهراني، محمد سعيد   -٥٦  الصالحيات الممنوحة لمديري التعليم ودوره

ة        ة التعليمي شورة       ( .في تحسين بعض عناصر العمل ر من الة ماجستير غي ة  ) رس مك

 جامعة أم القرى: المكرمة

دراوي -٥٧ ام ب دان، هم ـ١٤٠٩. (زي ة   ). ه ام مهن ي ضوء بعض مه م ف ات المعل آفاي

 اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم:  قطر٨٨ مجلة التربية ع .التعليم

ة إعداد           ) ب ت   . (السيد، يسري مصطفى   -٥٨ تنمية الكفاية المهنية للمعلمات في آيفي

ضعيفات        ذات ال ة  .الخطط العالجية لتحسين المستوى التحصيلي للتلمي دوة تربوي .  ن

  المتحدةجامعة اإلمارات العربية: اإلمارات

ة          ).هـ١٤١٦.( الشريف، علي فهيد   -٥٩ اءة وفاعلي  أثر تعاقب القيادات اإلدارية على آف

مي   صال الرس ة االت شورة    (.عملي ر من ستير غب الة ماج دة) رس ك  : ج ة المل جامع

 عبدالعزيز



 

  
 

٢١٣

سن   -٦٠ ن محي دالرحمن ب شمري، عب ـ١٤١٩.(ال ة   ).ه ات المهني ة الكفاي اليب تنمي  أس

ام بمد   يم الع دارس التعل ديري م اضلم ة الري شورة ( .ين ر من الة ماجستير غي ). رس

 جامعة الملك سعود: الرياض

دي   -٦١ سين حم وبجي، ح ي     ). م١٩٨٧.(الط املي ف ام الع ة ألداء مه ات الالزم الكفاي

الكويت  . ٤ م ١٤ المجلة التربوية ع   .وظائف التقنيات التربوية والمكتبات المدرسية    

 جامعة الكويت

داهللا مح  -٦٢ ي، عب سن؛ الجهن ف ح ارف، يوس دالع ـ١٤٢١.(م ادات ).ه ار القي  اختي

ة  اليب علمي ة أس ة     .التربوي ديري التربي امن لم سنوي الث اء ال ي اللق ل ف ة عم  ورق

 .والتعليم

ة لمعلمي الرياضيات        ). ١٤١٩.(العابد، سالمة بن سلمان    -٦٣ الكفايات التعليمية الالزم

 جامعة الملك سعود: الرياض). رسالة ماجستير غير منشورة (.بالمرحلة الثانوية

ات معلمي              ).هـ ١٤١٨.(العتيبي، لفا محمد     -٦٤ وي في تطوير آفاي ه الترب  دور التوجي

ة المتوسطة      شورة        (.العلوم الشرعية بالمرحل ر من الة ماجستير غي : الرياض ) رس

 جامعة الملك سعود

داهللا -٦٥ ن عب دالعزيز ب ي، عب ـ١٤٢٤.(العرين دارس )ه ديري م ية لم ات األساس  الكفاي

ة الع ي المملك ام ف يم الع سعوديةالتعل ة ال شورة (.ربي ر من وراه غي الة دآت ) رس

 جامعة الملك سعود: الرياض

ة    ) هـ١٤١٣.(علقم، شفيق محمد  -٦٦ ات الالزم تطوير اإلدارة التعليمية في ضوء الكفاي

ي األردن    يم ف ة والتعل ديري التربي شورة    (.لم ر من وراه غي الة دآت اهرة) رس : الق

 جامعة القاهرة

ة ع  اإلدارة والقيادة التربوية   ).م١٩٩٠.( علي، محمود عبدالقادر   -٦٧  ٨٦، مجلة التربي

 وزارة التربية والتعليم: ، اإلمارات العربية المتحدة١١سنة 

ة            ). هـ ١٤١٣. (العيوني، صالح محمد   -٦٨ وم في المرحل م العل ة لمعل ات التعليمي الكفاي

 جامعة الملك سعود:  الرياض.االبتدائية بالمملكة العربية السعودية

سن  -٦٩ سين ح ار، ح ـ١٤٠٢.( عم ة اإلداري ). ه دريبي . ةالعملي وى ت اض. محت : الري

 معهد اإلدارة العامة



 

  
 

٢١٤

ت  -٧٠ د بخي دي، راش ـ١٤١٣.(الغام ى  ).ه ا عل ة وأثره ي اإلدارة التعليمي ة ف  المرآزي

ة    ي المملك يم ف ا إدارات التعل ا تراه ة آم ة التعليمي ات العمل الة  (.بعض مقوم رس

 ىجامعة أم القر: مكة المكرمة) ماجستير غير منشورة

يم في         ). هـ ١٤١٨.(المالكي، حسني بلقاسم    -٧١ ديري التعل ادي لم سلوك القي ة   ال المملك

 جامعة أم القرى: مكة المكرمة) رسالة ماجستير غير منشورة (.العربية السعودية

د  -٧٢ رزوق عاب ري، م ـ١٤١٦. (المطي ائف   ).ه شغل الوظ ار ل ات االختي يم سياس  تقي

ة   األجهزة العام ة ب ستير غي  .(القيادي الة ماج شورة رس دة) ر من ك  : ج ة المل جامع

 عبدالعزيز

د             -٧٣ د أحم ). م١٩٩٢.(مرعي، توفيق أحمد و صباريني، محمد سعيد و صوالحة، محم

ة   ات األدائي ن الكفاي نهم م دى تمك ي م ي األردن ف ويين ف شرفين الترب آراء الم

عالم :  القاهرة ٤٥ جزء ٧ مجلة دراسات تربوية، م    .األساسية ومدى استخدامهم لها   

 الكتب

ي   المال -٧٤ ة في المؤسسات         ) ب ت .( ، عيسى عل ادة اإلداري دفاع   . تكيف القي ة ال . مجل

 ١٠٧عدد 

د  -٧٥ ن محم داهللا ب صور، عب ـ١٤٢٠.(المن تخدام  ).ه دى اس وي وم يط الترب  التخط

ي     ة ف ية والتربوي ة المدرس يم الخريط ة والتعل ر ( وزارة التربي اض). تقري : الري

 وزارة التربية والتعليم

ادة      ).م١٩٨٨.(د؛ طعمه، حمد    مهدي، عباس؛ الدفاعي، ماج    -٧٦  قياس القدرة على القي

داد               ة بغ ات جامع ة في آلي سام العلمي ة       .التربوية لرؤساء األق وم التربوي ة العل  مجل

 الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية:  ، بغداد١٠والنفسية ع 

ديري التعل          ).هـ١٤١٨.(المهنا، محمد بن سليمان    -٧٧ ع الصالحيات الممنوحة لم يم واق

ا    الة ماجستير   (.والعوامل المؤثرة فيه شورة  رس ر من ك   :  الرياض .) غي ة المل جامع

 سعود

دالرحمن   -٧٨ شعوان، عب وب و ال شوان، يعق ـ١٤١٠. (ن ة   ) ه ة لطلب ات التعليمي الكفاي

سعودية،         ة ال ة العربي ة بالمملك ك سعود،م          آليات التربي ة المل ة جامع وم   ٢ مجل  العل

 جامعة الملك سعود: الرياض. التربوية

يم  -٧٩ صير، نع ات    ).م١٩٩٨.( ن ن النظري ا م ة وموقعه ي اإلدارة العربي ادة ف  القي

  المنظمة العربية للعلوم اإلدارية.المعاصرة والتراث العربي اإلسالمي



 

  
 

٢١٥

ة     القيادة التربوية في الفكر المعاصر،     ).هـ١٤٠٧.(الهاشل، سعد جاسم     -٨٠ ة حولي  مجل

 جامعة قطر: قطر . ٥ ع ٥آلية التربية سنة 

  الرياض.خطة التنمية السابعة ). هـ١٤٢٠.(لتخطيط وزارة ا -٨١

يم  -٨٢ ة والتعل ـ١٤٢٢.(وزارة التربي يم  ).ه ديري التعل ة لم ات التدريبي م االحتياج  أه

   الرياض).دراسة ميدانية(

يم   -٨٣ ة والتعل ـ١٤٢٢.(وزارة التربي ديري    ).ه سنوية لم ط ال ة الخط ة دراس التربي

   الرياض). تقرير(. التعليمو

ة -٨٤ يموزارة التربي ـ١٤٢٣( . والتعل ديري ). ه سنوية لم ط ال ة الخط ة دراس التربي

    الرياض).تقرير( .التعليمو

يم في    التربية و  الدليل التنظيمي إلدارات     ). هـ١٤١٨ .(وزارة التربية والتعليم   -٨٥ التعل

  الرياض.المناطق

دليل التنظيمي إلدارات    ).هـ١٤١٨ .(وزارة التربية والتعليم  -٨٦ ة و ال يم في  التربي  التعل
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