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ملخص الدراسة

عنوان الدراسة :مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج"تطوير" مبدينة الطائف من وجهة نظر املشرفني واملعلمني..

الباحث :ماجد بن مجّاح بن حامد الغامدي.

اسم املشرف :أ .د .أمحد بن سليمان العبيدات
الدرجة :ماجستري يف اإلدارة الرتبوية والتخطيط.

أهداف الدراسة :هدفت الدراسة إىل:
التعرف على مستوى األداء اإلداري ملديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" يف اجملاالت التالية" ( التخطيط والتنظيم والتوجيه واملتابعة).
منهج الدراسة :وصفي مسحي.

تكون جمتمع الدراسة من مجيع مشريف ومعلمي املدارس التابعة ملشروع"تطوير" يف مجيع املراحل مبدينة الطائف ,وقد
جمتمع وعينة الدراسةّ :
تكونت عينة الدراسة من (  ) 00مشرفا شكلوا (  )%3363من اجملتمع الكلي للدراسة و(  ) 131معلما شكلوا (  )%3368من

اجملتمع الكلي للدراسة .

أداة الدراسة :متثلت أداة الدراسة يف استبانه مكونة من جزأين رئيسيني ,اجلزء األول املعلومات العامة ,واجلزء الثاين مكون من حماور
االستبانة حيث تضمنت ( )81عبارة موزعة على أربعة حماور هي( :التخطيط,التنظيم,التوجيه,املتابعة).
نتائج الدراسة :توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
-1بلغ متوسط مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" يف جماالت ( :التخطيط والتنظيم والتوجيه واملتابعة)
بدرجة (عالية) .
-3توجدد فدرو اات داللدة إحئددائية عندد مسدتوى الداللدة اإلحئددائية ( )α ≤ 0.05بدني اسدتااتت أفدراد عينددة الدراسدة ,يعدزى ملتغددري
املسمى الوظيفي لئاحل املعلمدني وفدرو يف اخلدربة الوظيفيدة لئداحل أقدل مدن عشدر سدنوات  ,حدول مسدتوى األداء اإلداري لددى مدديري
املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" يف مجيع احملاور.
-3عدم فرو اات داللة إحئائية عند مستوى الداللة اإلحئائية ( )α ≤ 0.05بني استااتت أفراد عينة الدراسة ,يعزى ملتغري املؤهدل
.

.

العلمي واملرحلة التعليمية ,حول مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" يف مجيع احملاور.
التوصيات يف ضوء النتائج السابقة:
 .1التأكيد واحملافظة على الدرجة العالية ملستوايت األداء اإلداري (التخطيط والتنظيم والتوجيه واملتابعة) لدى مديري املدارس املطبقة
لربانمج"تطوير" أبن أتخذ الربامج التدريبية الداعمة هلذه املستوايت صفة االستمرارية .
.3ضرورة العمل على حتسني مشاركة اجملتمع احمللي يف دعم توجهات األداء اإلداري ملديري املدارس املطبقة لربانمج"تطوير"وخئوصا يف
حموري التخطيط واملتابعة ,وتطوير مهاراهتم الذاتية حنو اكتساب املزيد يف هذا األمر.
.3أمهية أن تعي إدارة املدرسة تحتياجات العاملني التدريبية وتألخص الدورات املخئئة لتحسني األداء ملا لذلك من أثر على تطوير
إدارة املدرسة بشكل عام.
 .8توجيه إدارة املدرسة إبشراك كافة العاملني داخل املدرسة بعملية اختاا القرار وتطبيق القيادة التشاركية ملا لذلك من فائدة جلهة حتسني
بيئة املدرسة والرضا الوظيفي لدى منسويب التعليم.
 .5إعداد منواج خمئص لقياس أداء مديري مدارس تطوير يواكب هذا الربانمج املتطور بدال من النمااج السابقة واملخئئة جلميع مديري
املدارس قبل ظهور برانمج"تطوير"واالستفادة من أداة الدراسة احلالية يف تقومي املديرين.
الكلمات املفتاحية:
التخطيط – التنظيم – التوجيه – املتابعة
أ

Abstract
Study Title: Administrative Performance Level of Schools Principals that applied the Program "Tatweer" in
Taif city from the Perspective of Educational Supervisors and Teachers.
Researcher Name : Majed Gamah Hamed Al-Ghamdi.
Supervisor Name : Professor Dr. Ahmad sulieman Alobiedat
Degree: Master of Educational Management and Planning.
Objectives of the study: The study aimed:
 To identify the level of Administrative performance for school principals that applied the program
"Tatweer" in the following fields (planning, organizing, directing and follow-up).
Methodology of the study : Descriptive Survey Method.
Population and sample of the study : The population of the research is consisted of all educational
supervisors and teachers of the schools that applied the program "Tatweer" in all stages in Taif schools.
The study sample is consisted of (70) educational supervisors that formed (36.6%) of the total
population of supervisors and 121 teachers that formed ( 63.4%) of the total population of teachers.
The study tool: The tool of the study is a questionnaire that is consisted of two main sections, the first
section is the public information , while the second section is consisted of the questionnaire axes which
included (41) phrases distributed in four axes: (planning, organizing, directing and follow-up).
Results of the study: The study concluded the following results:
1. The average of administrative performance level of schools principals that applied the program
"tatweer" in the fields of: (planning, organizing, directing and follow-up) was in (high) degree
2. There are statistically significant differences at the level of statistical significance (α ≤ 0.05) between the
study sample responses, due to the variable job title and the job experience, about administrative
performance level of schools principals that applied the program "tatweer" in all axes.
3. There are no statistically significant differences at the level of statistical significance (α ≤ 0.05)
between the study sample responses, due to the educational qualification about administrative
performance level of schools principals that applied the program "tatweer" in all axes.
Recommendations in view of the previous results:
1. Verification and maintain of the high degree of administrative performance levels (planning, organizing,
directing and follow-up) with the schools principals that applied the program "tatweer" as these training
programs that support these levels should be continuous.
2. Work to improve the community participation in supporting the administrative performance for school
principals that applied the program "tatweer", especially in planning and follow-up, and develop their
own skills to gain more in this matter.
3. The school management should be aware of the needs of the training staff especially courses which is
dedicated to improve the performance as it affect on the development of the school management in
general.
4. Directing the school management to involve all employees in the school in the decision-making process
and apply the participatory leadership as this has a benefit in terms of improving the school environment
and job satisfaction among employees of education.
5. Prepare a model form to measure the performance of schools principals that applied the program "
tatweer" in line with the developed program instead of the previous models which are allocated to all
school principals before the appearance of "tatweer" program and take advantage of the current study
tool in the evaluation of principals.
Key words:
Planning - organizing - directing - follow-up
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إهـــــــداء
 إىل من أمحل امسه بكل افتخار ..وإىل من كلّله اهلل باهليبة والوقار ..ستبقى كلماتك
جنومًا أهتدي بها اليوم ويف الغد وإىل األبد  ..إىل والدي احلبيب .
 إىل معنى احلب وإىل معنى احلنان والتفاني  ..إىل من كان دعائها سر جناحي وحنانها بلسم
جراحي إىل أغلى احلبايب  ..إىل أمي احلبيبة .
 إىل شريكة حياتي وأحالمي  ..إىل رفيقة دربي اليت كانت خري مثال للزوجة الصاحلة
الصابرة ..وخري معني بعد اهلل عز وجل يف إنهاء هذه الدراسة  ..إىل زوجيت الغالية .


إىل إخوتي وأخواتي الذين كانوا خري سند لي يف الدنيا .

 إىل الذين أدعو اهلل ليالً ونهاراً أن يهديهم  ..وينشئهم النشأة الصاحلة  ..وينفع بهم اإلسالم
واملسلمني  ..إىل أبنائي مهجة فؤادي .
 إىل كل من وقف خلف هذه الرسالة بالتشجيع أو إسداء نصيحة أو توفري معلومة أو إبداء
رأي...
إىل كل من ميكنه االستفادة من هذه الرسالة....
إىل كل هؤالء أهدي رمرة جهدي
وأسأله جلت قدرته أن جيعل عملي شاهداً لي ال شاهدًا علي آمني
الباحث
ماجد بن مجّاح الغامدي

ج

شكر و تقدير

احلمد هلل الذي تفضل على عباده جبزيل املنن  ,وأتان تلزايدة ملن شكر  ,فدقال يف حمكم التنزيل :
ٍ
ٍ
وسنَن ,والئالة
لئن شكرمت ألزيدنكم(إبراهيم ,)0:أمحده وأشكره من إله يُ رّ
سريُ الكو َن و َ
اخللق بنظام ُ
والسالم على من دعا إىل طريق احلق وسد اخللل  ,نبينا دمحم صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه بال
انقطاع وال ملل  ,القائل ( :من ال يشكر الناس ال يشكر هللا) ( أبو داوود,ج,3ص.)301
ببالغ التقدير والعرفان أتقدم تلشكر الوافر ملعايل مدير جامعة أم القرى ووكالئه وعميد الدراسات العليا
 ,وأشكر قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط  ,ممثالً برئيس القسم الدكتور  /عبد هللا بن أمحد الزهراين ,
وأعضاء هيئة التدريس يف القسم  ,الذين أانروا يل سبيل العلم وأرشدوين إىل طريق الئواب .

ئ ُر كلمات الشكر وعبارات الثناء عن الوفاء حبقه  ,املشرف العلمي
وأخص تلشكر والعرفان من تَدق ُ

على هذا الدراسة :سعادة األستاذ الدكتور  /أمحد بن سليمان العبيدات .

الذي أضاء يل الطريق بعلمه  ,وأحاطين بكرمي أخالقه وسديد توجيهاته,فله مين خالص الدعاء.
كما أتقدم تلشكر والتقدير ألعضاء جلنة املناقشة الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذه الدراسة وهم :
 .1سعادة األستاا الدكتور  /هاشم بن بكر حريري .
 .3سعادة الدكتور  /دمحم بن معيض الوايناين .
مما سيكسب الدراسة توجيهات قيمة وبناء ًة ستثريها إبان هللا تعاىل  ,والشكر موصول ألعضاء حتكيم
خطة الدراسة وهم  -1 :الدكتور  /دمحم الوايناين والدكتور  /عباس بله.
كما أتقدم خبالص شكري وتقديري للدكتور  :محد السواط وكيل كلية خدمة اجملتمع جبامعة الطائف
وإلدارة التعليم مبحافظة الطائف ,ومجيع منسوبيها من املشرفني واملعلمني على دعمهم ومعاونتهم,وخاصة
مدير مكتب تعليم شر الطائف األستاا  :فهاد الذوييب وإىل مدير وحدة تطوير املدارس بتعليم
الطائف األستاا :فايز السفياين وإىل كل من جتاوب معي يف اإلجابة على استبانة الدراسة.
وكذلك لزمالء الدراسة األستاا  :دمحم عبدهللا الغامدي واألستاا :دمحم سعود النفيعي ملعاونتهم ودعمهم.
ويف اخلتام أرجو من هللا تعاىل أن يكون هلذا اجلهد املتواضع فائدة ترجى ونفع يتحقق ,وأن جيعله خالئاً
لوجهه الكرمي.

واحلمد هلل رب العاملني .
د
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مقدّمة الدراسة :
احلمد هلل رب العاملني والئالة والسالم على أشرف خلق هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

وبعد .

إن أمهية التعليم مسألة مل تعد اليوم حمل جدل يف أي منطقة من العامل ,فالتاارب الدولية
املعاصرة أثبتت مبا ال يدع جماال للشك إن بداية التقدم احلقيقية؛ هي التعليم  ,وأن كل الدول اليت
تقدمت يف كافة اجملاالت تقدمت من بوابة التعليم ,بل إن الدول املتقدمة نفسها تضع التعليم يف أولوية
براجمها وسياستها من حيث املراجعة والتطوير املستمرين.
ويؤكد الك مااكره سليمان(3000م) " أن الرتبية والتعليم من أساسيات حياة األمم
والشعوب املتحضرة وتتقدم اجملتمعات عن طريق العناية هبا  ,ونظرا ألمهية هذه العملية الرتبوية جيب أن
يُرسم هلا املسار العلمي الئحيح إلمتام عملياهتا بئورة مرغوبة حتقق فلسفة وغاية وهدف اجملتمع ,
ومن أهم مقومات هذه العملية معرفة الكيفية اليت تسري عليها أو الطريقة اليت تتبعها يف تنظيم عملياهتا
نظراي وعمليا أو ما اصطلح على تسميته اإلدارة الرتبوية – اليت يدخل ضمن مفهومها اإلدارة التعليمية
واإلدارة املدرسية كعمليات متئلة هبا " (ص .)11
واإلدارة التعليمية هي األساس اليت تقدم هذه العملية بشكل انجح وهادف من قبل مدير
املدرسة واهليأة اإلدارية ومجيع منسويب التعليم .
واالجتاه املأمول واملتوقع من دور مدير املدرسة مابينه الفقي(3000م) حني قال أبن :
" مدير املدرسة هو ممثل السلطة التعليمية يف مدرسته الذي تقوم سلطته بناء على القوانني
واللوائح والتنظيمات التعليمية تإلضافة إىل السلطات األخرى غري الرمسية املستمدة من الئفات
القيادية واملعرفية مع توفر اخلربة والكفاءة واجلدارة التعليمية واإلعداد املهين املناسب(".ص.)115
وهلذا فإن موضوع أداء مدير املدرسة مهم بشكل كبري جدا حيث أشار الطخيس (1833هد):
"إن فاعلية أداء مديري املدارس من املوضوعات اات األمهية لتعرف قدرة مدير املدرسة على حتقيق
األهداف والغاايت املرجوة للمؤسسات الرتبوية ,اليت يعملون فيها حيث تشمل الفاعلية جوانب عدة
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تّتم يف املدرسة من نشاطات ,وعمليات إدارية ,تنعكس على العاملني يف املدرسة من إداريني ومعلمني
وطلبة ,وعلى اجملتمع احمللي واجملتمع املدرسي معاً." .
كل احلقائق السابقة جعلت من حكومة اململكة العربية السعودية تسعى إىل مواكبة التطورات
العاملية وخئوصا يف جمال التعليم واالهتمام تملدرسة ومنسوبيها وعلى رأسهم مدير املدرسة واهليأة
اإلدارية والتعليمية.
وبناء على الك صدرت موافقة سامية على البدء يف مشروع امللك عبد هللا رمحه هللا لتطوير
التعليم يف مدارس اململكة العربية السعودية عام 1834هد  ,وأنشئت شركة (تطوير) مبرسوم ملكي يف
شهر اي القعدة 1831هد ومهمتها تنفيذ مشروع امللك عبدهللا بن عبدالعزيز رمحه هللا لتطوير التعليم
العام واملسامهة يف تعزيز جهود وزارة التعليم يف تطوير التعليم العام يف اململكة العربية السعودية .وهدفت
الشركة إىل تنفيذ مشاريع تطويرية يف اخلدمات التعليمية املباشرة واملساندة ,تإلضافة إىل تطوير وإنشاء
وامتالك وتشغيل الشركات التابعة وتنفيذ األعمال واألنشطة اات العالقة ,واالستثمار يف جمال
اخلدمات التعليمية ,وميثل جملس إدارة الشركة أعضاء من وزارة التعليم ,ووزارة املالية ,وعدد من ممثلي
القطاع اخلاص.
واهلدف العام لربانمج (تطوير) حتويل املدرسة من النمط التقليدي املقتئر على التدريس إىل
مؤسسة تربوية متعلمة هتيئ بيئة للتعلم يسود فيها ثقافة التعاون والدعم املهين املبين على خربات تربوية
عملية ,وتشاع على املبادرات الرتبوية النوعية بني منسوبيها(.موقع تطوير1833,ه)
ومن خالل املشروع مت تنفيذ بعض الربامج خالل عام 1835ه1833/ه فتم االنتهاء من
تطوير  100مدرسة موزعة على  31إدارة تعليمية ,إضافة إىل تدريب بعض املعلمني ,وأندية مدارس
احلي اات الطابع الرتوحيي والتعليمي( .صحيفة الرايض.)1835,
ومشروع تطوير يعتمد بشكل كبري على تنمية وتطوير األداء جلميع العاملني وخباصة مدير
املدرسة.
وقد أكدت البحوث املتعلقة تألداء اإلداري ملديري املدارس أثرها املباشر على أداء املدرسة
ككل مثل حبث أبو حامد (3013م) والقحطاين (3011م) وآل الشيخ (3010م) والعسيلي
-3-

(3003م) واملعمري (3008م) ومسلم (3008م)

وعاشور(3001م) ودراسة جان أندرو

ميونخ(3018م).
لذا فكان أساس الدراسة التعرف على أثر هذا النظام على مستوايت مديري املدارس من خالل
السؤال التايل :مامستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج"تطوير" من وجهة نظر
املشرفني واملعلمني ؟

مشكلة الدراسة:
الشك أبن التعليم واجهة مهمة وختضع تستمرار للتطوير واالنتقاد ,فالتعليم العام عملية معقدة
متعددة اجلوانب واملسارات ومتنوعة يف مكوانهتا واألنشطة والعمليات املتعلقة هبا.
حيث اكر الشراح ( 3003م) "إن إشكالية جتويد التعليم  ,وحماوالت رفع املستوى التعليمي
للطالب ,واليت متثل هدفًا أساسيًا للنظام التعليمي قد تعين ضرورة االهتمام مبدخالت العملية التعليمية
اات الئلة املباشرة تملتعلم مثل  :املناهج ومئادر التعلم واملعلم واإلدارة وعوامل أخرى خارج نطا

السلطة التعليمية مثل النظم االجتماعية واالقتئادية السائدة واليت قد تفرض توجهات ضاغطة ورمبا
عكسية ملسارات احلاجة لتطوير التعليم " (ص .)310
وسعت وزارة التعليم ضمن جهودها لتطوير النظام التعليمي تململكة العربية السعودية على
إطال عدة مبادرات هتدف إىل دعم الالمركزية يف إدارة مدارسها  ,ودعم التطوير املعتمد على املدرسة
كإسرتاتياية أساسية ضمن سعيها لتطوير أداء الطالب ودعم تعلمهم حنو أفا اإلجناز واإلبداع  ,ومن
تلك املبادرات مبادرة مشروع امللك عبد هللا بن عبدالعزيز رمحه هللا لتطوير التعليم العام واليت طبقت يف
املرحلة األوىل يف مخسني مدرسة يف خمتلف مناطق اململكة منذ عام 1831هد ,وقد اعتمدت تلك
املبادرة على تعزيز دور مدير املدرسة وإعطائه الئالحيات الالزمة للعمل مع فريق القيادة يف املدرسة
على رفع مستوى التحئيل الدراسي للطالب ودعم التطوير املهين للمعلمني بشكل مستمر"( .اإلطار
املرجعي للوزارة.) 0 : 1833 ,
والشك أب ّن االهتمام األول كان ملدير املدرسة ملا له من مكانة كبرية ومهمة يف حقل الرتبية
والتعليم؛ والك ألنه الوسيلة اليت حيرك مجيع عناصر العملية التعليمية يف خط واضح حنو حتقيق
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األهداف املرسومة املراد حتقيقها ,ومن املالحظ أن األسلوب اإلداري التقليدي ال يزال هو السائد يف
إداراتنا املدرسية ,وهو أسلوب مل يعد قادراً على مواكبة التطورات والتحدايت نظرا التئافه تجلمود
واملركزية الشديدة ,والتقيد الشديد تألنظمة والقوانني اليت تعو عملية التغيري.
وللخروج من هذا األمر شرعت حكومة اململكة العربية السعودية يف تطبيق نظام تعليمي تطويري يطبق
يف مدارس خمتارة يف كل منطقة ويتم االستمرار يف هذا املشروع بتوسع مرسوم حىت اآلن لتعميمه على
مجيع املدارس يف كل املراحل للانسني .
لذا سعت هذه الدراسة تلتعرف على مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة
لربانمج " تطوير" مبدينة الطائف من وجهة نظر املشرفني واملعلمني  ,والك من خالل عناصر األداء
اإلداري األربعة  ,واليت أول من اكرها العامل هنري فايول وجاء بعده علماء اإلدارة يف التأكيد عليها.
حيث اكر مئطفى (3005م) " أن هناك شبه اتفا بني علماء اإلدارة على أن األداء اإلداري

يتضمن أربعة عناصر  ,وهذه العناصر هي ( التخطيط – التنظيم – التوجيه – املتابعة )( ".ص.) 0
أسئلة الدراسة:
تسعي الدراسة احلالية إيل اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل:
ما مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج " تطوير" مبدينة الطائف من وجهة
نظر املشرفني واملعلمني ؟
ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس جمموعة من األسئلة الفرعية وهي:
 -1ما مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير"يف جمال  (:التخطيط ) من
.

وجهة نظر املشرفني واملعلمني ؟

 -3ما مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" يف جمال ( :التنظيم ) من
.

وجهة نظر املشرفني واملعلمني ؟
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 -3ما مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" يف جمال( :التوجيه ) من
.

وجهة نظر املشرفني واملعلمني ؟

 -8ما مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" يف جمال( :املتابعة ) من
.

وجهة نظر املشرفني واملعلمني ؟

 -5هل توجد فرو اات داللة إحئائية عند مستوى الداللة  )α ≥ .0.0 ( :بني متوسطات
.

.

استاابة عينة الدراسة حول مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير"
تعُزى إىل املتغريات التالية(:املسمى الوظيفي ,املؤهل العلمي  ,سنوات اخلربة ,املرحلة الدراسية ) ؟

أهداف الدراسة:
اهلدف الرئيس اليت سعت إليه الدراسة احلالية هو :التعرف على مستوى األداء اإلداري ملديري
املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" يف مدينة الطائف من وجهة نظر املشرفني واملعلمني  ,وينبثق من هذا
اهلدف عدة أهداف فرعية هي:
 -1التعرف على مستوى األداء اإلداري ملديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" يف جمال التخطيط
-3التعرف على مستوى األداء اإلداري ملديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير"يف جمال التنظيم.
-3التعرف على مستوى األداء اإلداري ملديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير"يف جمال التوجيه.
-8التعرف على مستوى األداء اإلداري ملديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" يف جمال املتابعة.
 -5معرفة الفرو اات الداللة اإلحئائية عند مستوى الداللة  )α ≥ .0.0 ( :بني متوسطات
استاابة عينة الدراسة حول مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" ُتعزى
إىل املتغريات التالية(:املسمى الوظيفي ,املؤهل العلمي  ,سنوات اخلربة ,املرحلة الدراسية ) ؟

أهمّية الدراسة:
ترجع أمهية الدراسة احلالية تبعا ألمهية برانمج " تطوير " يف التعليم وما قُ ّدم له من دعم كبري
الحمدود آخرها عندما أصدر خادم احلرمني الشريفني امللك عبدهللا بن عبدالعزيز رمحه هللا تعاىل أمراً
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تملوافقة على برانمج عمل تنفيذي لدعم حتقيق أهداف مشروع امللك عبد هللا بن عبد العزيز لتطوير
التعليم العام يف اململكة مدته مخس سنوات تقدمت به وزارة الرتبية والتعليم آنذاك لتلبية االحتياجات
الضرورية والتطويرية اليت حتتّمها املرحلة احلالية واملستقبلية.
وأك ّد الك ما اكرته جملة املعرفة (1833ه) أبن الوزارة ,قدمت خالل الربانمج ,الدعم
املطلوب للسنوات اخلمس القادمة ,ووضعت اآللية التنفيذية لإلشراف على الربانمج ,لتمكينه من حتقيق
غاايته السامية ,حيث تزيد إمجايل التكلفة للسنوات اخلمس القادمة عن  40مليار رايل ,إضافة إىل ما
يتم ختئيئه سنوايً للوزارة .
وبشكل خمتئر هو مشروع اجتاه حكومة اململكة العربية السعودية للتطوير يف جمال التعليم,
تإلضافة إىل ما تقدمه من إضافات من الناحية النظرية والعملية كاآليت:

األمهية النظرية :
تتضح األمهية النظرية للبحث احلايل من خالل تركيزها علي موضوع مهم من موضوعات اإلدارة
الرتبوية وهو مستوى األداء اإلداري ملديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" ,وكذلك إثراء أدبيات
الدراسة النظرية حول مستوى األداء اإلداري وخئوصاً يف املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" الوزاري.

األمهية العملية:
ميكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة جلهات عديدة منها :
. 1القائمون على اختيار القيادات الرتبوية لشغل الوظائف القيادية يف إدارات املدارس املطبقة لربانمج
.

"تطوير" من خالل حتديد أبرز الكفاايت اليت جيب أن ميتلكها القائد الرتبوي مباال توظيف

واستخدام الئالحيات اإلدارية والفنية.
. 3مديرو املدارس تمليدان الرتبوي واملرشحون إلدارة املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" من حيث
االستفادة من نتائج الدراسة وتبئريهم أببرز اآلاثر اليت تنعكس على األداء.
. 3مشرفو اإلدارة املدرسية واملواد األخرى من حيث توجيههم حنو أمهية مالحظة ومتابعة األداء
.

املدرسي ملديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" .
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.

. 8العاملون تمليدان الرتبوي الك من خالل حتديد أهم املمارسات وطر تنفيذها اليت تساهم يف
حتسني أداء اإلدارة املدرسية املطبقة لربانمج "تطوير "اليت سيتم تناوهلا تلتوصيات واملقرتحات على

.

.

ضوء النتائج.

 .5املسؤولون يف جهاز الوزارة والك من خالل حتديد املعايري املهمة لألداء اإلداري واليت تواكب
.

.

برانمج "تطوير"  ,حيث مت تطوير املهام والواجبات وأغفل تطوير معايري لقياس األداء اإلداري
السابقة جلميع املدارس.

حدود الدراسة:
حتددت الدراسة تحلدود اآلتية:
احلد املوضوعي :اقتئرت هذه الدراسة على مستوى األداء اإلداري ملديري املدارس املطبقة لربانمج
.

"تطوير" يف جماالت (التخطيط ,التنظيم ,التوجيه ,املتابعة ).

احلد البشري :اقتئرت الدراسة على املشرفني واملعلمني الذين يشرفون ويعملون تملدارس املطبقة
.

لربانمج "تطوير" مبدينة الطائف.

احلد املكاين :طبقت هذه الدراسة مبدينة الطائف على مجيع املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" جبميع
.

مراحلها ( االبتدائية واملتوسطة والثانوية ) للبنني وعددها  14مدرسة .

احلد املؤسسي :طبقت هذه الدراسة على مجيع املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" للبنني مبدينة الطائف
التعليمية.
احلد الزماين :مت تطبيق هذه الدراسة خالل الفئل الدراسي الثاين من العام الدراسي
1833/1835هد.
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مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية:
األداء :يعرفه دمحم نئر (3003م) :أبنه "اإلجناز الناجم عن ترمجة املعارف النظرية إىل مهارات من
خالل املمارسة العملية والتطبيقية هلذه النظرايت وبواسطة اخلربات املرتاكمة واملكتسبة يف جمال
العمل( ".ص.)18
األداء اإلداري  :عرفه الربعي والتوجيري (1113م) أبنه عبارة عن "النتائج املرغوبة للسلوك".
(ص.)355

.

ويقصد ابألداء اإلداري إجرائيا أبنه :مجيع املمارسات الفنية واإلدارية واملالية واالجتماعية من ختطيط
وتنظيم وتوجيه ومتابعة واليت يقوم هبا مدير املدرسة خالل تنفيذه لألنشطة واملهام واملسؤوليات تلطر
والوسائل املناسبة من أجل حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة.
مدير املدرسة  :عرفه الداعور (3000م) أبنه " :الشخص املعني رمسياً من قبل وزارة الرتبية والتعليم
.

بوظيفة مدير مدرسة ليكون مسؤوالً عن مجيع جوانب العمل يف مدرسته لتحقيق بيئة
تعليمية أفضل  ,والعمل على توفري اإلمكاانت والظروف لبلوغ األهداف املتوخاة ".
( ص.)1

.

ويعرف الباحث مدير املدرسة أبنه  :الشخص الذي وقع عليه االختيار ,ومت تعيينه من قبل وزارة
.

التعليم  ,ليقوم إبدارة املدرسة وتنظيم العمل فيها مبا يتوفر له من إمكانيات مادية
وبشرية  ,وهو املسؤول عن كافة األنشطة الرتبوية واألمور الفنية واإلدارية واملالية من

.

أجل حتقيق األهداف املبتغاة

.

مشروع امللك عبد هللا بن عبد العزيز رمحه هللا لتطوير التعليم :مشروع وطين يهدف إىل إحداث
.

.

نقلة نوعية يف التعليم ,واالرتقاء جبودة خمرجاته يف مجيع املؤسسات التعليمية والتدريبية
(موقع تطوير على اإلنرتنت1834 ,هد).
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تطوير  :يعرفه أمحد بدوي (1148م)  :أبنه "عملية تزويد اإلداريني تملهارات واملعلومات اليت
تساعدهم على حتسني أدائهم يف العمل  ,ورفع مستوى كفايتهم يف مواجهة املشاكل اإلدارية".
.

( ص)30

برانمج تطوير  :هو برانمج يهدف إىل رفع مستوى حتئيل املتعلم واملعلم واإلدارة املدرسية من خالل
التطوير املنتظم للمدارس ومتكينها ومساندهتا من قبل مجيع مستوايت النظام التعليمي.
(موقع تطوير على اإلنرتنت 1838 ,هد )
مدارس تطوير  :هي املدارس اليت تكون حموراً للتغيري والتطوير واات فاعلية مستدامة للتحسني عن
.

طريق بناء منواج جديد بوصفها مؤسسة تعليمية مهنية ( .موقع تطوير على اإلنرتنت,
1838هد).

ويعرف الباحث املدارس املطبقة لربانمج"تطوير"  :هي تلك املدارس اليت مت اختيارها من قبل وحدة
.

.

تطوير املدارس لتطبيق نظام شامل للاميع وحتويلها إىل مؤسسة تعليمية متطورة تتفاعل
مع اجملتمع وحتقق األهداف اليت رسم من أجلها الربانمج.
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الفئل الثاين
اجلزء األول  :اإلطار النظري
املبحث األول  :األداء اإلداري .
ويتكون من :

أوال :مفهوم األداء اإلداري ( تعريفه وأهدافه).

اثنيا :عناصر األداء اإلداري .
 -1التخطيط ( مفهومه  -أهدافه – أمهيته – مبادئ التخطيط ).
 -3التنظيم ( مفهومه – مبادئ التنظيم – أمهيته – مراحله )
 -3التوجيه ( مفهومه – خئائئه – أمهيته – أسسه )
 -8املتابعة ( مفهومها – أغراضها – خطواهتا – معوقاهتا )
املبحث الثاين  :معايري األداء اإلداري .
 -1معايري تقييم األداء املدرسي .
 -3معايري تقييم أداء مديري املدارس بوزارة التعليم تململكة العربية السعودية.
 -3العوامل املؤثرة يف األداء اإلداري.
 -8تطوير األداء اإلداري.
 -5مفهوم تطوير األداء اإلداري يف املؤسسات التعليمية.
املبحث الثالث  :برامج تطوير التعليم يف اململكة العربية السعودية

 -1مراحل التطوير والتاديد الرتبوي يف التعليم تململكة العربية السعودية
 -3مشروع امللك عبدهللا بن عبدالعزيز رمحه هللا لتطوير التعليم "تطوير "
اجلزء الثاين  :الدراسات السابقة والتعليق عليها .
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المبحث األول :األداء اإلداري
متهيد :
إن مفهوم األداء من املوضوعات الرئيسة بل واألساسية يف نظرايت التنظيم اإلداري بئفة خاصة
وال سلوك اإلداري بئفة عامة  ,وعلي الرغم من الك فإن هذا املوضوع ال يزال من أكثر املوضوعات
تشعبا وإاثرة للادل سواء فيما يتعلق تلتعريف أو العناصر اليت يتضمنها مفهوم األداء.
واكر العالة(3001م) " أن األداء يدل علي ما يتمتع به العاملون يف املؤسسات اإلدارية
بئفة عامة  ,والوزارات بئفة خاصة من مهارات وقدرات وإمكاانت  ,فإاا كان األداء مناسبًا للعمل
املطلوب إجنازه  ,فإنه حيقق الغرض منه  ,أما إاا كان األداء اليرقى إيل املستوي املطلوب إلجناز العمل,

فإن الك يتطلب استحداث وسائل وطر جديدة وتدريب العاملني عليها لرفع كفاءاهتم وحتسني
مستوي أدائهم( ".ص.)33
ويقئد تألداء اإلداري األنشطة اليت تعكس كالً من األهداف والوسائل الالزمة لتحقيقها ,
ويعرب عن مدي كفاءة العامل أو بلوغه مستوى اإلجناز املرغوب يف هذا العمل ويرتبط تملخرجات اليت
تسعي املؤسسات اإلدارية أو الوزارات إيل حتقيقها .
أما الفايدي (3004م) فأكد على أمهية األداء اإلداري للاميع فذكر "إن متيز األداء اإلداري
حيتل مكانة خاصة داخل أي منظمة أهلية كانت أو حكومية تعتباره الناتج النهائي حملئلة مجيع
النشاطات هبا  ,والك علي مستوي الفرد واملؤسسة والدولة  ,ألن املؤسسة تكون أكثر استقر ًارا وأطول

متميزا  ( ".ص)41
بقاء حني يكون أداء العاملني هبا ً

وشاركه يف الرأي العتييب ( 3013م) من حيث األمهية لألداء فعرب عن الك بقوله " :يستمد
األداء اإلداري أمهيته من أمهية اهلدف الذي تسعي اإلدارة إيل حتقيقه  ,فاجلهاز اإلداري قد أعد بشرًاي
ومعنواي ومكانيًا من أجل الوصول إيل اهلدف املنشود  ,فأي تفريط فيه يؤدي إيل إهدار هذه
وماداي
ً
ً

الطاقات  ,بقدر الك من التفريط  ,من هنا كان احلرص علي األداء اإلداري اجليد من أهم أو أهم ما

تعين به اإلدارة"(ص.)38
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لذا كان األداء وسيلة مهمة للحكم على اإلنتاجية املطلوبة ومعيارا مهما للوصول إىل األهداف
املرجوة وفق معايري حمددة مسبقا ويشمل يف الك الرؤساء أو األفراد .
أوال :مفهوم األداء اإلداري
يرتبط جناح املنظمات واملؤسسات الرتبوية وزايدة فاعليتها بتحسني جمموع األداء الكلي هلا  ,مبا
معيارا أساسيًا للحكم علي جودة املؤسسة
يف الك األداء اإلداري للعاملني  ,إا يعد األداء اجليد ً
وقدرهتا علي املنافسة وجودة خمرجاهتا  ,وهذا يتطلب من املؤسسة القدرة علي إدارة اجلهود اهلادفة
لتخطيط وتنظيم وتوجيه األداء الفردي واجلماعي  ,ووضع معايري ومقاييس واضحة ومقبولة كهدف
يسعي إيل الوصول إليه  ,مبعىن أن إدارة األداء تُعد عملية إدارية تُئمم للربط بني أهداف الفرد بطريقة
ميكن من خالهلا ضمان أن يتم توحيد أهداف الفرد وأهداف املؤسسة قدر املستطاع .
وملا كانت مجيع األعمال بغض النظر عن أنواعها ومسؤولياهتا تنطوي علي واجبات ومسؤوليات
تتطلب اإلجناز  ,فإن بعض علماء اإلدارة ينظرون إيل األداء علي أنه  :انعكاس ملدي جناح الفرد أو
فشله يف حتقيق األهداف املتعلقة بعمله ً ,أاي كانت طبيعة هذا العمل Jowett & ( .
.)Rothwell,1988,2
ويتناول هذا املبحث التعريف تألداء اإلداري  ,وأمهيته  ,والعمليات اإلدارية لألداء اإلداري يف
املؤسسات التعليمية  ,والعوامل املؤثرة فيه  ,ومتطلبات تطويره  ,وخئائص األداء اإلداري ملديري
املدارس .
تعريف األداء اإلداري :
اسعا ومتطورا  ,كما أن حمتوايته
يتئف األداء كما أشار الداوي (3010م) بكونه
مفهوما و ً
ً
نظرا لتغري وتطور مواقف وظروف املؤسسات بسبب تغري ظروف وعوامل بيئتها
تتميز تلديناميكية ً

اخلارجية علي حد سواء  ,ومن جهة أخري فقد أسهمت هذه الديناميكية يف عدم وجود اتفا بني

الكتاب والباحثني يف اجملال اإلداري فيما خيص احملتوي التعريفي ملفهوم األداء رغم كثرة البحوث
والدراسات اليت تناولت هذا املفهوم  ,ويرجع الك إيل اختالف املعايري واملقاييس املعتمدة يف دراسة
األداء وقياسه واملتبناة من قبل كل تحث أو جمموعة من الباحثني( .ص .)310
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واكر مزهودة (3001م) " أن شيوع استخدام مئطلح األداء يف األدب اإلداري وكثرة استعماله
خاصة يف البحوث اليت تتناول املؤسسات مل يؤد إيل توحيد وجهات النظر حول مدلول األداء  ,فهو
قد يستخدم للتعبري عن مدي بلوغ األهداف  ,أو الكيفية اليت يبلغ هبا التنظيم أهدافه  ,أو عن مدي
االقتئاد يف استخدام املوارد  ,كما قد يعرب عن إجناز املهام"( ص .)43
واختئر أمحد بدوي(1118م) مفهوم األداء بقوله أن األداء" :أتدية عمل أو إجناز نشاط أو
تنفيذ مهمة  ,مبعين القيام بفعل يساعد علي الوصول إيل األهداف املسطرة" (.ص) 135
بينما أشرك كل من أورتيز وغوريتا وفيسليخ (3008م) يف تعريفه إدارة األداء اجلميع بقوله أبهنا
"عمليه منهاية تشرك فيها املنظمة موظفيها  ,بوصفهم أفر ًادا وأعضاء يف جمموعة  ,يف حتسني فعالية
املنظمة يف حتقيق واليتها وأهدافها" (.ص) 135
وال يبتعد األداء املدرسي عن نفس األهداف املرسومة له كما أوضحت عزة احلسيين وإميان
زغلول (3005م) عن األداء املدرسي الفعال أبنه " قدرة املدرسة علي إجناز احلد األعلى من أهدافها
ووظائفها ومهامها األساسية اليت قامت من أجلها  ,والوصول إيل النتائج املرجوة أبقئى حد ممكن ويف
زمن حمدد وفقا للمعدل املفروض أداؤه  ,ويف ضوء االستثمار اجليد للموارد املتاحة"( ص) 34
بينما ربطها املفيت (3005م)بشروط مهمة عندما حدد "أبن أداء املدرسة يكون فعاال عند
التزام مجيع العناصر املشاركة ىف العملية التعليمية برسالة املدرسة وإاا كانت متعاونة ومتفاعلة لتحقيق
األهداف الرتبوية والتعليمية للمدرسة ىف ضوء األولوايت مع ضرورة حتمل اجلميع مسؤولية حتقيق هذه
األهداف ىف ظل نظام للتقييم واحملاسبية " (ص)53
واختئر الئالحي (3004م) األداء اإلداري ملدير املدرسة أبنه" :جمموعة املهام واملسؤوليات
اليت يقوم هبا مدير املدرسة وفق األنظمة وللوائح احملددة بذلك  ,والئادرة من وزارة الرتبية والتعليم"
( ص) 34
واتفق معه العمرات (3010م) يف تعريفه األداء اإلداري ملدير املدرسة مع الرتكيز على اهلدف
النهائي فذكر أبنه " :جمموعة النشاطات واإلجراءات اليت يقوم هبا مدير املدرسة هبدف الوصول إيل
نتائج مرضية يف جمال قيادته للمدرسة دون إهدار للوقت  ,أو اجلهد"(ص)358
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ويتضح من التعريفات السابقة أن األداء اإلداري هو جهد يبذله املدير أو املوظف  ,ويتحدد
إبطار املهام واملسؤوليات ا ملوكلة إليه ويف حدود اللوائح املنظمة هلذه املهام  ,وبطريقة اقتئادية هادفة ,
ومبستوي إجناز مميز حيقق األهداف املرجوة من تنفيذ هذه املهام واملسؤوليات  ,مبعين أن األداء اإلداري
ليس جمرد تنفيذ مدير املدرسة ملهامه وأدواره بطريقة روتينية  ,وإمنا تنفيذها بطريقة فاعلة وانجحة
ومتكاملة مع اجلميع لتحقق األهداف املرسومة للعمل  ,وصوالً إيل جودة العمل يف البيئة التعليمية .
اثنيا  :أهداف إدارة األداء
تعد عملية إدارة األداء عملية هادفة  ,تسعى إيل تنمية املنظمة وحتسني خمرجاهتا بئورة عامة ,
والك يف إطار ثالثة أنواع رئيسة من األهداف اليت أوضحها زايد (3003م) وهي:
أهداف إسرتاتيجية :
حيث يتم الربط بني أداء العاملني وأهداف املنظمة اإلسرتاتياية وحتديد النتائج
والسلوكيات  ,وحتديد خئائص العاملني القادرين علي وضع االسرتاتيايات موضع التنفيذ .
أهداف إدارية :
حيث تعتمد املنظمات علي املعلومات الناجتة عن إدارة وتقييم األداء الختاا العديد من القرارات
اإلدارية لتحسني وحفز أداء املوظفني لألفضل  ,كاحلوافز والرتقيات أو اإلنذار واخلئم .
أهداف تنموية :
واملقئود بذلك تنمية مهارات ومعارف وقدرات العاملني ورفع مستوي أدائهم وحتديد
القئور يف األداء الوظيفي ومعاجلته  ,وحتديد جوانب القوة يف األداء الوظيفي وحتسينه
لألفضل ومكافئته  ,والتعرف علي األسباب اليت أدت إيل القئور أو القوة يف األداء
ومعاجلتها من األساس ( .ص.)141
وعليه فإن تكامل األهداف السابقة يؤكد أمهية عملية إدارة األداء جلميع اإلدارات  ,وخاصة
عدا اسرتاتيايا للعمل  ,وتوفر املعلومات اليت يتم يف ضوءها
يف املؤسسات الرتبوية  ,الك أهنا توفر بُ ً
حتقيق جودة العملية اإلدارية  ,كما أن هلا أهدافاً تنموية تئب يف صاحل العاملني واملؤسسة  ,وحتقيق
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األهداف املرجوة للعملية الرتبوية  ,والك من خالل التعرف علي جوانب القوة وتعزيزها  ,وأوجه
القئور وعالجها.
اثلثا  :عناصر األداء اإلداري
لألداء اإلداري عناصر ومكوانت أساسية بدوهنا ال ميكن التحدث عن وجود أداء فعال  ,والك
يعود ألمهيتها يف قياس وحتديد مس توي األداء للعاملني يف املؤسسات  ,وقد اجته الباحثون للتعرف علي
عناصر أو مكوانت األداء من أجل اخلروج مبزيد من املسامهات لدعم وتنمية فاعلية األداء اإلداري
للعاملني  ,حيث يعترب عناصر األداء اإلداري هي املكوانت األساسية للعملية اإلدارية  ,فبمقتضاها يتم
تعبئة اإلمكاانت املادية والبشرية وتنسيقها وتوجيهها لتحقيق أهداف املؤسسة بكفاءة وفاعلية.
وهناك شبه اتفا

بني علماء اإلدارة علي أن األداء اإلداري الخيرج غالبا عما اكره

مئطفى( 3005م) أبنه "يتضمن أربعة عناصر  ,وهذه العناصر هي  :التخطيط – التنظيم – التوجيه
– املتابعة "( ص) 0
وفيما يلي توضيح هلذه العمليات اإلدارية واليت اعتمدها الباحث يف أداة الدراسة  ,وهي علي
النحو التايل :
أ -التخطيط
أي عمل انجح البد أن يكون مبدؤه التخطيط السليم والذي يدخل يف نواحي متعددة وهذا
مااكره احلديدي(3001م) من مشولية التخطيط فقال "أن التخطيط ميارس يف كافة مناحي احلياة ,
وعلي مجيع املستوايت سواء الفرد أو املؤسسات أو الدول  ,وعلي كافة التخئئات سواء الرتبوية  ,أو
االقتئادية  ,أو االجتماعية  ,أو العسكرية  ,أو السياسية  ,والتخطيط مبعناه العلمي البحثي واحد ,
وينحئر االختالف يف حام  ,ونوعية األهداف املراد حتقيقها "( ص) 14
ويذهب شحادة (3004م) يف تعريف التخطيط بشكل تفئيلي فذكر "أن التخطيط بداية
العمل اإلداري  ,وهو تفكري منظم يسبق عملية التنفيذ من خالل استقرار املاضي  ,ودراسة احلاضر ,

- 16 -

والتنبؤ تملستقبل إلعداد القرارات املطلوبة لتحقيق األهداف تلرسائل الفعلية  ,فهو عملية حمورية
تساعد املخطط علي وضع برانمج لرتتيب األوليات"( ص) 11
مفهوم التخطيط :
لقد تعددت تعريفات التخطيط حيث عرفه البستان وآخرون(3003م) أنه " :حماولة التحكم
يف مستقبل نشاط أو جمموعة من األنشطة حنو أهداف حمددة بقئد الوصول إيل أقئي درجة من
اإلجناز والكفاءة اليت ما كانت تتحقق هلذا النشاط أو جمموعة األنشطة إاا تركت وشأهنا تتحرك علي
هواها أو كيفما أتفق أو وفق ما درجت عليه" (ص)101
كما عرفه صاحلة(3010م) التخطيط أبنه " :أسلوب التفكري يف املستقبل واستعراض احتياجات
متطلبات هذا املستقبل وظروفه  ,حىت يتم ضبط التئرفات احلالية مبا يكفل حتقيق األهداف املقررة ,
فإن التخطيط مبثابة حبث دقيق ومدروس لغرض وضع اخلطة وحتديد التتابع والتسلسل املنظم لتئرفات
اليت يتوقع هلا حتقيق اهلدف املنشود"(.ص)84
أيضا بشكل آخر مااكره دمحم(3000م) بئورة شاملة وكيفية التوازن فيه فقال:
والتخطيط يعين ً
"حتديد األهداف لإلجناز املستقبلي  ,واختاا القرارات املتعلقة تلنشاطات  ,واستخدام املوارد
املطلوبة لتحقيقها  ,وختتلف أمهية التخطيط تختالف املستوي التنظيمي حيث تزداد أمهية التخطيط
يف املستوايت العليا  ,وتنخفض كلما اجتهنا إيل املستوايت الدنيا يف التنظيم  ,حيث توجد اخلطط
اإلسرتاتياية يف املستوايت اإلدارية العليا  ,واخلطط التكتيكية يف املستوايت اإلدارية الوسطي  ,واخلطط
التشعبية يف املستوايت اإلدارية الدنيا" (ص)08
أهداف التخطيط :
عدد الشامي ونينو(3001م) أهداف التخطيط فذكر مايلي :
-1التخطيط يؤدي إيل حتديد أهداف واضحة للعمل وسياساته .
-3يساهم يف مواجهة التحدايت والتغريات اليت رمبا حتدث خالل املستقبل القريب والبعيد .
-3يقلل من التكاليف وجتنب اهلدر اإلداري  ,وتلتايل االستخدام األمثل للموارد املادية.
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-8يساعد التخطيط علي تقسيم العمل  ,وحتديد الئالحيات واملسؤوليات .
-5يهتم بتوفري إمكانيات العمل  ,وسبل احلئول عليها ( .ص)183
أمهية التخطيط يف العملية الرتبوية :
عنئرا أساسيًا من عناصر اإلدارة الرتبوية  ,وأيخذ األولوية علي مجيع العناصر
يعد التخطيط
ً
األخرى  ,ألنه مرحلة التفكري اليت تسبق البدء بتنفيذ العمل  ,واليت تنتهي تختاا القرارات املتعلقة مبا
ينبغي عمله  ,وكيف يتم العمل  ,ومىت  ,ومن سيقوم به ؟
وهذا مااهب إليه شحادة (3004م) من حيث أمهية التخطيط بقوله :
" أن التخطيط هو بداية أي عمل إداري  ,حيث يساهم بشكل فاعل يف تقليل اهلوة بني الواقع
واملستقبل املنشود  ,كما ينطوي علي مضامني عدة تتمثل يف ترتيب األولوية  ,وحتديد اإلجراءات
واملئادر  ,وتوزيع األدوار وفق بعد زمين حمدد  ,كما أن عملية التخطيط تتضمن وضع معايري وحماكاة
االستناد عليها عند تقييم االجنازات"(ص)03
مبادئ التخطيط :
للتخطيط العديد من املبادئ األساسية العامة  ,أمهها مااكره الشامي ونينو(3001م)وهي:
-1أولوية التخطيط  :أي أن التخطيط يسبق الوظائف اإلدارية األخرى .
-3مشولية التخطيط  :أي أن التخطيط يشمل مجيع جماالت املؤسسة علي السواء .
-3استمرارية التخطيط  :أي أنه عملية مستمرة ودائمة وليس ظرفيه .
-8مرونة التخطيط  :حيث أن التخطيط وظيفة حيوية وغري جامدة ختضع للظروف واملتغريات
املستادة  ,مما يتطلب مرونته لتسهيل إجراء التعديل دون التعرض للفشل .
-5كفاءة وفاعلية التخطيط  :حيث ضرورة أن يكون العائد من اخلطة يربر تكاليفها .
-3مبدأ الوصول حنو اهلدف  :أي ضرورة أن تكون تفئيالت التخطيط تجتاه حتقيق أهداف املؤسسة
املرسومة .
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وعليه فإ ن التخطيط من األمهية بدرجة أنه يعترب اللبنة األساسية اليت تستند عليها بقية العناصر وأي
خلل فيه ينعكس على بقية العناصر وكذلك التميز فيه  ,وهو يعكس إملام القائد بكافة املعلومات
واملتطلبات واألهداف املرجوة من حيث أولويتها .
ب -التنظيم
يعترب التنظيم يف عئران احلايل سر النااح ملنظمات األعمال بغض النظر عن طبيعة عمل هذه
املؤسسات سواء كانت خدمية أو منظمات رحبية أو منظمات أخرى تسعى إيل الربح والتميز فهو
العمود الفقري للمنظم ة وهو الذي يستطيع أن يوصل املؤسسة حنو حتقيق أهدافها املوجودة مع بقية
العناصر اإلدارية .
واهب عطوي(3008م) يف حتديد اجتاه للتنظيم بكونه إطارا عاما لألهداف فقال "أن التنظيم
ميثل الوظيفة اإلدارية الثانية  ,وهو يتضمن حتديد املراحل اليت مير هبا التنفيذ  ,وحتديد متطلبات كل
مرحلة من هذه املراحل من اإلشراف والرقابة وتعبئة املوارد واختبار األنشطة املناسبة  ,فالتنظيم ميكن
إطارا تتحدد فيه األهداف وتتوزع من خالله املسؤوليات واالختئاصات "( ص)104
اعتباره ً
مفهوم التنظيم :
أما مئطفى(3005م) فكان حتديده ملفهوم التنظيم أكثر توجيها أبنه " :حتديد األنشطة واملهام
واألدوار الالزمة لتحقيق أهداف املؤسسة  ,وإسنادها إيل األفراد مبا يتواءم مع مهاراهتم من خالل إجياد
آلية لتنفيذ اخلطط" (ص)4
واجته عطوي (3008م) لدور العالقات اإلنسانية يف مفهوم التنظيم حيث اكر أبنه :
"عملية حئر الواجبات الالزمة لتحقيق اهلدف وتقسيمها إيل اختئاصات لإلدارات واألفراد ,
وحتديد وتوزيع السلطة واملسؤولية  ,وإنشاء العالقات لتمكني جمموعة من األفراد من العمل معه يف
انساام وتعاون أبكثر كفاية لتحقيق هدف مشرتك" (ص)33
ومن خالل التعريفات السابقة ميكننا القول أبن جوهر عملية التنظيم هو تقسيم العمل  ,وحتديد
املسؤوليات والسلطات  ,ويتطلب الك تنسيق جهود العاملني من أجل حتقيق األهداف املنشودة.
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مبادئ التنظيم اإلداري :
إن اهليكل التنظيمي ألية منظمة أو جهاز تنفيذي  ,ميثل االنطال ألية عملية تنظيمية أخري ,
فهو يعترب اإلطار الذي يضم اجملموعات املختلفة من الوظائف طبقاً للشكل أو النمواج الذي حددته
اإلدارة  ,والذي ينتج عنه النظام أو الرتتيب املنطقي والعالقات التعاونية .
ويف حالة إعداد تنظيم جديد أو إعادة تنظيم ألي منظمة البد من مراعاة عدة عوامل اكرها
الشامي ونينو(3001م) وهي:
-1حتديد أوجه النشاط املطلوب ممارستها لتنفيذ السياسات احملددة واخلطط املرسومة اليت عن طريقها
.

يتحقق اهلدف املطلوب .

 -3تقسيم وجتميع أوجه النشاط وجماالته يف شكل شعب أو وحدات عمل  ,لتحقيق التخئص
.

وتسهيل اإلشراف .

-3حتديد وتعريف السلطات اليت متنح لكل مدير أو مشرف  ,لضمان حسن أداء العمل وتلتايل حتديد
.

العالقات بني األقسام والشعب .

-8مدى االستفادة من اللاان  ,وكيفية تنسيق جهود اللاان مع وحدات العمل وجتميعها يف شكل
.

مرتابط من خالل جهاز تنظيمي واحد .

-5تئميم التنظيم تلشكل الذي حيقق األهداف املرسومة إجيابيًا مع عدم إمهال اجلانب الشخئي يف
.

التنظيم ومشاكل األفراد والعالقات اإلنسانية .

أمهية التنظيم :
تربز أمهية التنظيم يف العملية اإلدارية يف أنه :
-1يقسم العمل بني األفراد العاملني كنتياة لتحديد االختئاصات .
أسلوت منطيًا للعمل  ,ويعود الك إيل اإلجراءات املفئلة والقواعد اليت توجه للعمل اليومي ,
-3حيدد ً
.

ومن مث يعفي العاملني من حماولة حتديد إجراءات وقواعد العمل يف كل حالة .
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نظاما لالتئاالت واملعلومات  ,سواء االتئاالت الرمسية أو غري الرمسية .
-3يوفر ً
-8ينقل القرارات إيل أقسام املؤسسة سواء كان بشكل أفقي أو رأسي .
-5ينظم العالقات بني الرئيس واملرؤوسني ( .الشامي ونينو3001,م,ص)130
مراحل التنظيم اإلداري يف العملية الرتبوية :
تتمثل مراحل التنظيم اإلداري تخلطوات التالية :
اخلطوة األوىل  :حتديد األهداف الرئيسة للعملية الرتبوية  ,وأهدافها الفرعية إا من شأن التحديد معرفة
االحتياجات التنظيمية  ,ومن مث اختيار اهليكل املناسب .
اخلطوة الثانية  :حتديد األنشطة الالزمة إلجناز األهداف  ,واألعمال اليت تؤدي إليها  ,وتئنيف هذه
األنشطة  ,وجتزئتها .
اخلطوة الثالثة  :حتليل وقياس الظروف البيئية احمليطة تلعملية الرتبوية  ,ونشاطها  ,لوضعها يف االعتبار
عند تئميم اهليكل التنظيمي  ,ولفحص مدي استقرارها  ,وجتانسها .
اخلطوة الرابعة  :جتميع األعمال يف وحدات وجمموعات (تكوين الوحدات التنظيمية) يف ضوء املوارد
البشرية ( .الشامي ونينو3001,م,ص)100
اخلطوة اخلامسة  :توزيع أوجه النشاط الرئيسة  ,والفرعية على الوحدات  ,أو التقسيمات اإلدارية
التنظيمية  ,حبيث يتم ترتيب الوظائف يف مستوايت إدارية متدرجة  ,وحتديد اختئاصات  ,وسلطات ,
ومسؤوليات كل منها  ,ووصف كل وظيفة  ,وتئنيفها  ,وترتيبها  ,وإسناد كل منها إىل الفرد الذي
تتوافر فيه شروط شغلها .
اخلطوة السادسة :واكرها احلديدي (3001م)وهي  :حتديد العالقات التنظيمية  ,بعد تكوين
الوحدات اإلدارية فإنه البد من ربط هذه الوحدات مع بعضها من خالل حتديد العالقات املناسبة بني
العاملني يف خمتلف املستوايت اإلدارية رأسيًا وأفقيًا  ,يف ضوء مفاهيم أساسية أمهها  :السلطة ,
واملسؤولية  ,والتفويض  ,واملركزية  ,والالمركزية  ,ونطا اإلشراف .
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ووفقا ملا سبق فإن التنظيم اليقل أمهية عن التخطيط من حيث تيسري العمل اإلداري وفق آلية
حمددة مع توزيع األدوار واملسؤوليات واألنشطة على األفراد واجلماعات وفق ما خطط له بئورة أمشل
وأعم.
ج -التوجيه :
إن توجيه اخلطط املوضوعية  ,ال ميكن أن يتم يف ضوء افرتاض وجود تنظيم جيد  ,دون وجود
األفراد  ,وتنفيذهم للعمل بطريقة سليمة  ,فالتوجيه يهدف إيل إرشاد األفراد وحفزهم  ,لتنفيذ العمل
املطلوب إلجناز أهداف املؤسسة .
فالتوجيه مثل مااكره عريفج (3001م) يعترب من أبرز عناصر اإلدارة حيث جيعلنا نراها  ,وهي
معا  ,وهذا يتطلب أن تكون اإلدارة علي وعي
متارس فعليًا دورها املزدوج كسلطة وكمئدر للمعرفة ً
أبهداف العمل  ,وبطبيعة القوي االجتماعية املؤثرة .
مفهوم التوجيه :
عرفه (مئطفى3005,م) "التوجيه جمموعة النشاطات اليت يتم من خالهلا يتم إكساب املرؤوس
املعلومات عن األعمال املطلوب إجنازها  ,واإلشراف عليها أثناء عملهم  ,وتنفيذهم للسياسات اليت مت
إقرارها"( ص.)4
بينما اهب البستان وآخرون(3003م)لضرورة وجود معلومات وعالقات إنسانية فقال" والتوجيه
هبذا املعين يتطلب معلومات تقدم لألفراد مث التأكد من استخدام املرؤوسني هلذه املعلومات يف أداء
األعمال والك من خالل اإلشراف األكادميي أو اإلداري  ,هذا تإلضافة إيل التعاون بني الرئيس ,
واملرؤوس  ,والعم ل اجلماعي والتشاور  ,وإقامة عالقات إنسانية  ,واإلبداع ومعاجلة األخطاء وتفاديها
من أجل تطوير األداء واالرتقاء مبسئولياته  ,وترشيد املوارد واإلمكانيات والطاقة املتاحة"(ص.)133
كما عرب عطوي (3008م) عن التوجيه أبنه "حلقة االتئال بني اخلطة املوضوعية لتحقيق
اهلدف من جهة والتنفيذ من جهة أخري  ,فهو يتضمن كل ما من شأنه أن يؤدي إىل إجناز األعمال
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املطلوبة عن طريق رفع الروح املعنوية والنشاط لدى األفراد ودفعهم إىل حسن األداء  ,كما جيب أن
اضحا ال غموض فيه"( ص.)33
يكون التوجيه و ً
خصائص وظيفة التوجيه :وعددها اجليوسي وجاد هللا (3004م) وهي :
 .1وظيفة التوجيه تتعلق مباشرة إبدارة العنئر البشري يف املؤسسة .
 .3وظيفة التوجيه تعترب الوسيلة التنفيذية لتحقيق التعاون بني العاملني يف املؤسسة .
 .3متارس وظيفة التوجيه بفاعلية أكثر يف عمليات القيادة واحلفز اإلنساين واالتئاالت .
 .8متكني أمهية التوجيه عندما يكون هناك فهم عام لطبيعة السلوك اإلنساين وتوجيهه لتحقيق
أهداف املؤسسة .
أمهية التوجيه :
تربز أمهية التوجيه يف العملية اإلدارية يف أنه حيقق فوائد متعددة اكرها شحادة(3004م) ومنها:
 .1يسهل مهمة املرؤوسني يف استثمار وتوظيف أفضل ما لديهم من إمكانيات شخئية وفنية.
مباشرا بوظائف املرؤوسني  ,ويساعد علي تلبية احتياجاهتم تلشعور تلرضا عن
 .3يوفر اتئاالً ً
أعماهلم عندما حيققون املستوى املطلوب للاودة .
 .3يتيح الفرصة للمرؤوسني للتغلب علي نقاط ضعفهم يف األداء وما يواجههم من مشكالت.
 .8يستخدم كوسيلة للنهوض سر ًيعا للمستخدمني يف وقت قئري .

ضماان لعدم االحنراف عن حتقيق أهداف املؤسسة.
 .5إرشاد املرؤوسني أثناء تنفيذهم لألعمال
ً
 .3يساعد بشكل غري مباشر يف تدريب املرؤوسني وتنمية قدراهتم .
األس

العامة للتوجيه :

تتلخص األسس العامة لعملية التوجيه فيما يلي :
 .1ضرورة حتديد اهلدف  ,حيث ميثل اهلدف احملور األساسي للتوجيه أبي نشاط داخل املؤسسة
أي أنه أساس توجيه اجلهود املبذولة علي مستوى الفرد واجلماعة داخلها .
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 .3وحدة التوجيه ووحدة األمر أساس لتانب التعارض يف األوامر والتعليمات الئادرة للمرؤوسني
كأفراد أو كماموعات .
 .3ضرورة التعاون بني الرؤساء واملرؤوسني وبني الزمالء يف نفس املستوى التنظيمي فالتعاون هو
دعامة أي عمل مجاعي انجح .
 .8العدالة يف املعاملة مع املرؤوسني  ,واختاا القرارات املرتبطة تلثواب أو العقاب علي أسس
موضوعية .
 .5تنمية مفهوم الرقابة الذاتية  ,وكذلك تنمية روح الوالء واإلحساس تملسؤولية من انحية أخري .
مما سبق يالحظ أن التوجيه يستمد أمهيته من كونه الوظيفة اليت تعكس حسن أو سوء أداء
العملية اإلدارية كلها  ,فبعد أن يتم حتديد األهداف وتوزيع الواجبات بوضع الفرد املناسب يف املكان
املناسب فالبد من إعالم األفراد وإرشادهم وتشايعهم وقيادهتم حنو األهداف وهذه هي وظيفة التوجيه
واألسس اليت يقوم عليها .
د -املتابعة
مفهومها :
تعترب املتابعة أو الرقابة الوظيفة الرابعة بني الوظائف اإلدارية الرئيسية وهي تقع يف هناية مراحل
النشاط اإلداري حيث تنطوي علي قياس نتائج أعمال املرؤوسني ملعرفة أماكن االحنرافات وتئحيح
أخطائهم بغرض التأكد من أن اخلطط املرسومة قد نفدت وأن األهداف املوضوعة قد حققت علي
أكمل وجه ويتضح من الك أبن للمتابعة عالقة وثيقة بنتائج العاملني  ,كما أن هلا صلة قوية بوظيفة
التخطيط  ,فلو متكنت اإلدارة من القيام بعمليات التخطيط والتنظيم والقيادة علي أحسن وجه فإهنا
دون شك ال تزال تفتقر إيل وظيفة للتعرف علي مدي جناحها يف حتقيق األهداف املنشودة أال وهي
وظيفة املتابعة.
وحدد عطوي ( 3008م) املفهوم ااته بقوله "تعترب املتابعة الوظيفة األخرية لإلدارة  ,فهي
تتطلب تقييم أداء املؤسسة وإجراء التغيريات والتعديالت الضرورية لتحسني هذا األداء  ,وهذه الوظيفة
اات ارتباط مبختلف العمليات اإلدارية السابقة "( ص.)33
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واملتابعة هبذا املفهوم تتضمن العناصر التالية اليت حددها مئطفى(3005م):
 .6وضع املعايري اليت سيتم مبقتضاها قياس األداء الفعلي .
 .2متابعة األداء الفعلي وقياسه .
 .4مقارنة األداء الفعلي تملخطط .
 .3تشخيص االحنرافات يف األداء ودراسة أسباهبا وعالجها .
أغراضها :
رأى عريفج(3001م) أن املتابعة كعملية إدارية تسهم يف حتقيق األغراض التالية :
 .6تفادي األخطاء قبل وقوعها  ,ومنع تفاقمها إاا حدثت .
 .2كشف األخطاء يف التخطيط أو التنظيم أو التنسيق واليت قد تظهر من خالل التنفيذ .
 .4الوقوف علي مدي فعالية الرتتيبات التنسيقية بني الوحدات اخلاصة يف املؤسسة .
 .3ترشيد عمليات اختاا القرارات .
 .5تذليل الئعوتت وحل املشكالت اليت تعرتض التنفيذ .
 .1وضع التوصيات فيما خيص برامج التدريب للعاملني  ,وتعيني األشخاص الذين حيتاجون إىل
.

االلتحا هبذه الربامج .

اضا أخرى لعملية املتابعة :
ويضيف اجليوسي وجاد هللا (3004م) أغر ً
 .1الوقوف على املشكالت واملعوقات اليت تعرتض إجراءات العمل .
 .3التأكد من أن السياسات املالية يتم التئرف هبا وفقاً للخطط والقوائم .
 .3التأكد من أن احلقو واملزااي املقررة لألفراد والعاملني حمققة .
 .8التأكد من مدى االلتزام بقوانني وقرارات السلطة التنفيذية .
خطوات املتابعة :
تتضمن املتابعة اخلطوات التالية اليت اكرها اجليوسي وجاد هللا (3004م) :
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 .1وضع معدالت األداء  :ويقئد هبا معايري موضوعية لقياس اإلجنازات اليت حتقق وتعرب عن
أهداف التنظيم  ,وهذه املعايري توضع علي أساس حتديد كمية العمل املطلوب إجنازها واملستوى
النوعي هلا والزمن الالزم ألدائها وجيب أن تكون هذه املعادالت واضحة ومفهومة .
 .3قياس األعمال  :أي مقارنة النتائج احملققة تملعدالت املوضوعة سلفاً لألداء أي تقييم لإلجناز
بعد أداء العمل ( .ص.)108
معوقات جناح نظم املتابعة :

تعاين نظم املتابعة من مقاومة العاملني هلا  ,ويرجع الك إىل عوامل كثرية من أمهها:
-1املتابعة الزائدة  :يقبل العاملون عاد ًة درجة معينة من املتابعة  ,إاا زادت تؤدي لرفضهم هلا .

-3الرتكيز يف غري حمله  :تركز بعض نظم املتابعة غالبًا على نقاط معينة ال تتفق مع العمل .
أحياان أبن املسؤولية الواقعة عليهم
-3عدم التوازن بني املسؤوليات والئالحيات  :يشعر العاملون ً
تفو ما هو ممنوح هلم من صالحيات ويف نفس الوقت قد يتطلب النظام الرقايب املتابعة
اللئيقة واملراجعة التفئيلية لكل جزيئات العمل .
"-8عدم التوازن بني العائد والتكاليف  :قد يكون عدم كفاية العائد أو املكافآت اليت حيئل عليها
العاملون من أسباب مقاومة هؤالء لنظم املتابعة  ".اجليوسي وجاد هللا (3004م)
-5عدم احليادية  :قد يؤدي عدم تئميم نظم املتابعة بشكل حمايد إىل عدم قبول العاملني هلذه
النظم .
ويؤكد الباحثون على أن عملية املتابعة جيب أن تكون مستمرة  ,ومستندة يف الك على معايري
حمددة مت تطويرها أثناء عملية التخطيط  ,كما البد أن تكون بعيدة عن تئيد األخطاء من أجل معاقبة
مرتكبيها  ,وأن تكون أقرب للشراكة اليت هتيئ ظروف العمل بشكل حيول دون الوقوع تألخطاء إىل
حد ما .
وختاما الشك أن املتابعة عملية مهمة جدا للغاية للتأكد من نتائج العمل وأنه يسري وفق
ماخطط له وتعطي مؤشرا أساسيا للتئحيح يف حالة وجود خطأ معني  ,وتعطي رقابة مستمرة لتحقيق
الكفاءة ,متكاملة مع العمليات اإلدارية السابقة ,حيث أن تلك العمليات متثل اإلطار الذي ميارس فيه
املديرون مسؤولياهتم ومهامهم املختلفة  ,كما وأنه ليس من الضروري أن تؤدى وفق الرتتيب السابق ,
فهي متداخلة ومتشابكة  ,فاملدير قد جيمع بني أكثر من عملية يف آن واحد وقد يركز على عنئر دون
آخر.
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المبحث الثاني  :معايير األداء اإلداري
يتطلب حتقيق فاعلية األداء وجناحه يف أي عمل أن يتم يف ضوء معايري وأسس يسري عليها ,
وتعترب معايري األداء كما أشار كل من أرشي وجيمس (" )Archie and James,1994عملية
ضرورية ومهمة فهي تسمح للمنظمة تفهم مدي توائمها مع مؤشرات القياس ومتكنها من اسرتجاع
البياانت وتقييم املعلومات  ,وتعرف معايري األداء أبهنا مستوي الرضا املقبول عن األداء "(ص.)10
بينما اكر اهلييت (3005م) أن حتديد أو وضع معايري يتم تقييم أداء العاملني يف ضوءها يساعد
يف حتقيق أهداف املنظمة  ,وتوجه املديرين إيل األمور اليت ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار لتطوير األداء .
وقد قسم شاويش (3005م )101,معايري األداء إيل نوعني رئيسني  ,مها :
-1معايري الصفات :
وتشمل الئفات واملميزات اليت جيب أن تتوافر يف الفرد واليت جيب أن يتحلى هبا
يف عمله وسلوكه ليتمكن من أداء عمله بنااح وكفاءة  ,وللئفات نوعان  ,ومها:

.

.

صفات ظاهرة ومسات ظاهرة  ,وهي صفات ملموسة ميكن قياسها بسهولة لدي الفرد مثل  :املواظبة
.

علي العمل والدقة فيه  ,وصفات ومسات غري ظاهرة  ,وهي صفات غري ملموسة واليت جيد املقيم
نظرا ألهنا تتكون من الئفات الشخئية لدي الفرد  ,وهذه تتطلب مالحظة مستمرة
صعوبة يف قياسها ً

 ,ومن أمثلة هذه الئفات  :األمانة والذكاء والتعاون  ,والشخئية  ..اخل .
-3معايري األداء :

متثل املعيار الذي يتم به معرفة مدي كفاءة العاملني يف العمل  ,ويتم الك مبقارنة
العمل املناز للعامل ني مع املعدل احملدد  ,وتئنف معايري األداء إيل ثالثة أنواع ,

معايري كمية يتم

مبوجبها حتديد كمية معينة من العمل جيب إجنازها خالل فرتة زمنية حمددة أي تدل علي العالقة بني
كمية العمل املنتج والزمن املرتبط هبذا األداء  ,ومعايري نوعية تعرب عن مدي وصول إنتاج الفرد إىل
مستوي معني من اجلودة والدقة واإلتقان  ,وغالبًا ما حتدد نسبة معينة لألخطاء أو اإلجناز املعيب ,
حبيث اليتااوزها الفرد  ,ويسمي هذا النوع تملعدل النوعي لألداء  ,ومزيج من النوعني السابقني
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ويسعى إىل أن يئل إجناز الفرد إىل عدد معني من الوحدات خالل فرتة حمددة ومبستوى معني من
.

اجلودة واإلتقان .
أما الغاليب وإدريس (3001م) فقد صنفا معايري األداء حسب التئنيفات العامة إيل ستة معايري ,
تتمثل يف الفاعلية اليت تشري إىل درجة حتقيق األهداف وإىل درجة مطابقة املخرجات ملتطلبات املنظمة ,
والكفاءة اليت تعرب عن حسن استخدام املوارد املتاحة يف حتقيق األهداف ودرجة خروج عمليات املنظمة
تلناتج املطلوب أبدىن كلفة  ,واجلودة اليت تسعي للتعرف علي مدي تلبية املنتج ملتطلبات أو رغبات أو
توقعات العميل  ,ومدى اإلجناز تلوقت احملدد والشكل الئحيح  ,واإلنتاجية من حيث القيمة املضافة
والعدد واجلودة  ,ومدى االلتزام مبعايري السالمة العامة والئحة املهنية وإجراءاهتا .
ويف اإلطار الرتبوي خلص فرانسيس ( )Francis,1996,7معايري األداء املدرسي يف املؤشرات التالية :

-1أن حتقق املدرسة أهدافها املرتبطة بتقدمي اخلدمات التعليمية بئورة منتظمة  ,مع حتقيق
.

األهداف املرتبطة جبودة العمل داخلها .

-3مرونة املدرسة مبا يسمح بتعديل عملياهتا وهياكلها أبقل أتثري ممكن على النظام يف حال
.

مواجهة أي ضغوط خارجية .

-3التوافق بني ثقافة املدرسة ورؤيتها الكلية وهيكلها التنظيمي  ,حبيث يدعم كل منهما اآلخر
.

عندما تسعى املدرسة لتحقيق أهدافها املرتبطة بتقدمي خدماهتا وجودة العمل فيها.

-8أن تستفيد املدرسة من الفرص املتاحة  ,مبا ميكنها من االستاابة السريعة للتغريات
.

املتالحقة يف البيئة احمليطة .

-5متتع العاملني مبستوي التزام داخلي عال  ,ودافعية حنو العمل  ,حبيث يئبح هذا االلتزام
.

مبثابة الطاقة اليت تدفع املدرسة حنو حتقيق أهدافها .

-3أن يتوافر لدى العاملني املهارات واملوارد والتكنولوجيا الالزمة للقيام بوظائفهم وفقا ًً
للمستوى املرجو من األداء .

.

-0إاتحة الفرصة للعاملني ألداء وظائفهم بئورة جيدة من خالل التمكني والتفويض املناسبني
.

 ,ومنحهم االستقاللية وتوفري املعلومات املرتبطة بوظائفهم .
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-4أن تتاح تملدرسة قنوات اتئال مفتوحة بني املدير والعاملني بئورة مستمرة تستخدام
.

تكنولوجيا االتئال احلديثة .

-1أن يتوفر تملدرسة مناخ إجيايب يساعد على إقامة عالقات تعاونية بني العاملني ويشاع
.

على التعلم والتنمية املستمرة .

-10أن يتم تشكيل فر عمل ملعاجلة القضااي امللحة بدالً من االعتماد على القرارات البطيئة .
وحئرت خولة زبيدات (3013م) معايري األداء يف أربعة معايري رئيسة  ,أوهلا معيار اجلودة
الذي يهتم مبتلقي اخلدمة واملستفيد منها  ,ومبعين آخر مدي اقتناعهم ورضاهم عن اخلدمة املقدمة هلم ,
واثنيا :معيار الكمية  ,ويُقئد هبا حام العمل املناز  ,وهذا جيب أن ال يتعدى قدرات ومهارات
األفراد كي ال يسبب ضغطاً  ,ويف الوقت ااته ال يقل عنها كي ال يؤدي إىل اخنفاض األداء ,
واثلثا:معيار الوقت  ,وهو مورد حساس من موارد اإلدارة  ,وترجع أمهيته إيل كونه من أهم املؤشرات اليت
يستند عليها األداء  ,فهو بيان توقعي حيدد مىت تنفذ األعمال  ,ورابعا:معيار اإلجراءات  ,وهي
اخلطوات اليت يسري فيها أداء العمل  ,ومبعين آخر بيان توقعي للخطوات واإلجراءات الضرورية الواجب
إتباعها لتنفيذ مهام الوظيفة .
وتوصل اخلطيب (1835ھ) من خالل األدبيات والنمااج النظرية املتخئئة إىل جمموعة من
املعايري اليت قام بتطويرها وتضمينها يف سبعة معايري  ,وهي :
-6القيادة املدرسية  :وتشمل تطوير اخلطط  ,وصياغة األهداف  ,ووضع برامج العمل ,
.

والتطوير واملتابعة والتشايع  ,واإلدارة الذاتية .

-2صناعة القرار وحل املشكالت  :من حيث حتديد املشكالت  ,ومجع البياانت  ,ووضع البدائل
.

-4التدري
.

.

واالختيار منها  ,والتوازن واملشاركة  ,وتطبيق تقنيات إدارة الئراع التنظيمي.
أو التعليم  :من حيث إعداد احلفظ  ,وصياغة األهداف  ,وتقدمي املادة الدراسية
واستخدام التهيئة احلافزة  ,واستخدام املثريات التعليمية والتعزيز  ,واسرتاتيايات التعلم
الذايت والتعاوين.
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-3املناهج الدراسية  :من حيث الشمولية والتكامل واملرونة واملراجعة املستمرة  ,ومراعاة التطوير
.

التكنولوجي  ,لتنمية شخئية الطالب .

-5إدارة املوارد البشرية  :من حيث السياسات واالسرتاتيايات  ,والتشريعات والقوانني واألنظمة
.

.

واللوائح واحلداثة ونظام األجور والرواتب واحلوافز  ,والتدريب املستمر  ,ونظام إهناء
خدمات املوظفني  ,والرقابة .

-1تكنولوجيا املعلومات  :من حيث توفري قواعد البياانت وحتديثها  ,وتوفري معامل احلاسب اآليل
.

.

ومئادر التعلم  ,وربط املدرسة بشبكات املعلومات العاملية عن طريق اإلنرتنت مع توفري
الدعم واملساندة للمعلمني  ,وتشايعهم علي تطوير التعليم اإللكرتوين .

-1االمتحاانت والتقومي الرتبوي  :من حيث اعتماد نظام التقومي البنائي املستمر  ,والتقومي املعتمد
.

.

على معايري اإلتقان والتقومي الشمويل جلميع جوانب شخئية الطالب  ,واعتماد التقومي
على املستوي املدرسي  ,واملعتمد علي األداء واملمارسة .
لذا كان من األ مهية وضع وحتديد معايري يتم تقييم األداء املدرسي يف ضوءها واليت تعد ضرورة

لضمان فعالية األداء املدرسي للمدير والعاملني وموضوعية لتقييم أدائهم  ,وهي أساسية لتحقيق جودة
األداء يف املدرسة وتطويره  ,لذلك جيب أن يتم حتديد هذه املعايري مبشاركة العاملني ليساعد على
التزامهم هبا  ,مع أمهية أن يراعى عند صياغة معايري األداء أن تكون حمفزة للعاملني ومرنة حبيث تتناسب
مع ظروف عملهم واحتياجاهتم  ,مع اطالعهم الكامل عليها ومعرفة آليتها .
معايري تقييم األداء املدرسي
هناك عدة معايري لقياس أداء مدير املدرسة منها مااكره نئار(1110م) حيث اكر ثالثة معايري
وهي " :املعيار األول:وضوح األهداف اليت تسعى اإلدارة املدرسية لتحقيقها  ,املعيار الثاين  :التحديد
الواضح ملسؤوليات كل فرد يف املدرسة  ,واملعيار الثالث  :تسخري مجيع إمكاانت املدرسة ( املادية
والبشرية ) وطاقتها خلدمة العملية التعليمية فيها  ,واملعيار الرابع  :وجود نظام جيد لالتئاالت داخليا
وخارجيا" (ص.)141
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وهناك من يرى أن معايري أداء مديري املدارس تتمركز يف أربعة معايري وهذا ما اجته إليه القرعان
واحلراحشة(3008م) وهي  :أوال:تفويض واضح تلسلطة وتعيني حمدد للمسؤوليات تتناسب معها ,
والثاين  :أن تتحدد وظائفها وتنظيمها ووسائل تنفيذها يف ضوء أهداف املدرسة  ,الثالث  :أن تعكس
إدارة املدرسة العمل الرتبوي الذي تقوم به املدرسة وأن تعكس أيضا خئائص املدرسني  ,والرابع  :أن
تدير كل أنواع التنظيم والوسائل اليت تساعد على حل املشكالت اليت تئادفها حال مناسبا .
(ص.)51-80
ومن أدوات مدرسة املستقبل يف دليل التقومي الذايت للمدرسة الئادر من مكتب الرتبية العريب
لدول اخلليج والذي اكره كل من احلر والرويب (3003م) حيث أوردا فيها ما يلي ( :مقياس كفاءة
اإلدارة املدرسية )ويستهدف جمموعة من املعايري لقياس هذه الكفاءة يف أداء العمليات اإلدارية ومنها :
( حتديد الرؤية واألهداف اليت تسعى إليها اإلدارة املدرسية  ,التخطيط ...القدرة على اإلجناز  ,حسن
استثمار موارد املدرسة  )..ويتكون املقياس من (  ) 50عبارة  ,كما أورد الدليل مقياسا آخر لقياس
السلوك القيادي ملدير املدرسة  (.ص.)15
وكذلك أصدرت اجلمعية الوطنية ملديري املدارس األولية (  )NAESPتلوالايت املتحدة
األمريكية عام ( 3001م) دليال يوضح مستوايت ومهام مديري املدارس  ,وقد مشل الدليل ستة معايري
أساسية ملديري مدارس اليوم حتدد مسؤولياهتم ممثلة يف :
-1إدارة املدرسة بطريقة جتعل الئغار والكبار مها موضع االهتمام  ,مع تقدمي التوجيه الالزم لكل من
املعلم واملتعلم .
-3تشايع التفو األكادميي لكل الطالب .
-3اختيار للمحتوى التعليمي اجليد الذي يضمن تقدم الطالب حنو حتقيق املستوايت األكادميية
.

املرجوة.

-8استخدام املئادر املتنوعة للبياانت واملعلومات كأداء تشخيئية لتقييم وحتسني مستوى التعليم .
-5هتيئة املناخ التعليمي املناسب داخل املدرسة والذي يربط الطالب تلتعليم واملتعلم .
-3هتيئة البيئة التعليمية من أجل تنمية املسؤولية املشرتكة اليت تربط بني املتعلم والنااح املدرسي,
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أما وزارة التعليم تململكة العربية السعودية فقد وضعت مثانية معايري ملدير املدرسة  ,مشل كل
معيار الدواعي واملربرات لوجوده وكذلك املتطلبات املعرفية له  ,وتملثل املبادئ الرتبوية اليت ينبغي أن
يؤمن هبا مدير املدرسة خمتتمة بذلك تملعايري األدائية لكل معيار عام من املعايري الثمانية  ,والك
تعتبارها إحدى اجلهات اليت اهتمت بتطوير معايري توقعية ألداء مديري املدارس  ,مستفيدة من واثئق
منظمات عاملية كاالحتاد البيين لرخص القيادات الرتبوية يف الوالايت املتحدة األمريكية ( وزارة الرتبية
والتعليم1831,هد,ص.)50
معايري تقييم أداء مديري املدارس بوزارة التعليم ابململكة العربية السعودية :
قام ت وزارة التعليم بوضع معايري لتقييم أداء مديري املدارس وهي تشمل جزءا من وظائف اإلدارة
األربعة (التخطيط -التنظيم -التوجيه -املتابعة) ( وزارة التعليم1831,هد,ص.)03-54
-1فهم مدير املدرسة ألهداف السياسة العامة للتعليم واألنظمة واللوائح املنظمة للعملية التعليمة .
 -3تعاون مدير املدرسة مع أعضاء اجملتمع املدرسي يف بناء رؤية علمية مستقبلية تقود عمليات
.

التخطيط والتطوير .

-3بناء ثقافة مدرسية تربوية تعتمد على رفع مستوى التعليم وغرس التعاون بني منسويب املدرسة من
.

معلمني وطالب وأولياء أمور .

-8إسهام مدير املدرسة يف جتويد عملييت التعليم والتعلم جلميع الطالب .
-5إدارة املدرسة بفاعلية مع أتمني املئادر التعليمية اآلمنة إلجياد بيئة تعليمية مربية .
-3التعاون مع املعلمني يف إجياد فرص تعاون بناءة مع أولياء األمور وأفراد اجملتمع  ,لتحقيق أهداف
.

املدرسة .

-0العمل أبمانة وعدل وصد وفق األسس الشرعية واملبادئ األخالقية .
-4تعامل مدير املدرسة مع التقنية احلديثة وتقانة املعلومات بئورة وظيفية انجحة  (.وزارة
.

التعليم1831,هد,ص.)03-54
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ولقد استفاد الباحث من هذه املعايري يف بناء االستبانة مع املعايري األخرى الواردة يف نظام تطوير كذلك
ماورد يف الدليل التنظيمي للمدارس الئادر من وزارة التعليم عام 1838ه ويف بطاقة تقييم أداء مدير
املدرسة الئادرة من ديوان اخلدمة املدنية واملعمول هبا حاليا.
العوامل املؤثرة يف األداء اإلداري :
يتأثر األداء اإلداري للعاملني تلعديد من العوامل  ,منها ما يتعلق ببيئة العمل ومنها ما يتعلق
بشخئية العاملني  ,وقد أشار اخلطيب (3004م) إىل "أن األداء اإلداري واألداء الوظيفي يتأثر جبملة
من العوامل أمهها  :العوامل الفنية اليت تشمل التقدم التكنولوجي واملواد اخلام واهليكل التنظيمي وطر
وأساليب العمل  ,والعوامل اإلنسانية اليت تشمل القدرة على األداء الفعلي للعمل وتتضمن املعرفة
والتعليم واخلربة تإلضافة إىل التدريب واملهارة والقدرة الشخئية  ,كما تشمل الرغبة يف العمل"
(ص)103
واكر خميمر (3011م) أن هناك عوامل أخرى تؤثر على األداء الوظيفي  ,منها "خئائص
العمل  ,والرقابة الفعلية  ,ونظام األجور واحلوافز  ,واخلئائص الدميوغرافية مثل :اجلنس والسن
واملستوي التعليمي واخلربة املهنية واملركز الوظيفي"(ص) 104
وأوضح العماج (3003م) أن األداء يتأثر سلبًا بعدد من العوامل  ,أمهها ما يلي :
-1غياب األهداف احملددة :
املنظمة اليت ال متتلك خطط تفئيلية لعملها وأهدافها  ,ومعدالت اإلنتاج املطلوب أدائها  ,لن
تستطيع قياس ما حتقق من إجناز أوحماسبة موظفيها على مستوي األداء لعدم وجود معيار حمدد مسب ًقا
لذلك  ,فال متلك املنظمة معايري أو مؤشرات لإلنتاج و األداء اجليد  ,فعندما يتساوى
املوظف او األداء اجليد مع املوظف او األداء الضعيف .
-2التسيب اإلداري :
التسبب اإلداري يف املنظمة يعين ضياع ساعات العمل يف أمور غري منتاة بل قد تكون مؤثرة
.

بشكل سليب على أداء املوظفني اآلخرين  ,وقد ينشأ التسيب اإلداري نتياة ألسلوب القيادة أو
اإلشراف  ,أو الثقافة التنظيمية السائدة يف املنظمة .
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-4مشكالت الرضا الوظيفي  :يعد الرضا الوظيفي من العوامل األساسية املؤثر على مستوي األداء
للموظفني  ,فعدم الرضا الوظيفي أو اخنفاضه يؤدي إىل ضعف وإنتاجية أقل  ,والرضا الوظيفي يتأثر
بعدد كبري من العوامل التنظيمية والشخئية للموظف,مثل العوامل االجتماعية كالسن واملؤهل التعليمي
.

واجلنس والعادات والتقاليد  ,والعوامل التنظيمية كاملسؤوليات والوجبات ونظام الرتقيات واحلوافز يف
املنظمة .
وأضاف حممود (1110م) العاملني التاليني يف التأثري السليب على األداء اإلداري :
-6عدم املشاركة يف اإلدارة :
إن عدم مشاركة العاملني يف املستوايت اإلدارية املختلفة يف التخطيط وصنع القرارات يساهم يف
.

وجود فاوة بني القيادة اإلدارية واملوظفني يف املستوايت الدنيا  ,وتلتايل يؤدي إىل ضعف الشعور
تملسؤولية والعمل اجلماعي لتحقيق أهداف املنظمة  ,وهذا يؤدي إىل تدين مستوى األداء لدى هؤالء
املوظفني لشعورهم أبهنم مل يشاركوا يف وضع األهداف املطلوب إجنازها أو يف احللول للمشاكل اليت
يواجهوهنا يف األداء  ,وقد يعتربون أنفسهم مهمشني يف املنظمة .
-2اختالف مستوايت األداء :
من العوامل املؤثرة على أداء املوظفني عدم جناح األساليب اإلدارية اليت تربط بني معدالت
األداء واملردود املادي واملعنوي الذي حيئلون عليه  ,فكلما ارتبط مستوي أداء املوظف تلرتقيات
والعالوات واحلوافز اليت حيئل عليها كلما كانت عوامل التحفيز غري مؤثرة تلعاملني ,وهذا
.

نظاما متميزاً لتقييم أداء املوظفني ليتم التمييز الفعلي بني املوظف اجملتهد او األداء العايل
يتطلب ً
واملوظف اجملتهد او األداء املتوسط واملوظف الكسول واملوظف غري املنتج .
ويتضح مما سبق أن هناك العديد من العوامل اليت تؤثر يف مستوى األداء  ,منها ما يتعلق
بظروف العمل وما حيتاجه العاملون من توفري بيئة صحية ومشاركة وحتفيز  ,واعتماد أساليب متطورة
لتنفيذ العمل ومستوى عالقات إنسانية مناسب  ,ورقابة فاعلة  ,ومشاركة يف التخطيط  ,وضبط التوازن
بني مستوايت العمل اإلداري  ,ومنها ما يرتبط بشخئية وخئائص العاملني اجلسمية والنفسية  ,من
حيث العمر  ,والقدرة على اإلجناز  ,ومستوي التعليم  ,والتدريب على العمل  ,وحنوها من العوامل اليت

- 34 -

جيب أن توضع يف احلسبان منذ البداية عند التخطيط للوظائف وحتديد املهام واملسؤوليات  ,وأن يتم
أيضا أن توافر السمات واخلئائص الشخئية ال يغين مبفرده
االختيار يف ضوءها مع الوضع يف احلسبان ً

عن توافر ظروف عمل مناسبة  ,ومتكني العاملني  ,وتوفري الئالحيات الالزمة للقيادات إلدارة األداء

والتحكم فيه  ,وتوفري املعلومات الالزمة لتخطيط األداء وجناحه  ,والعمل على تدريب العاملني
تستمرار بتزويدهم تملهارات والقدرات الالزمة للوصول تألداء ألفضل مستوى  ,مع أمهية دراسة
العقبات اليت حتد من األداء وتؤثر فيه سلبيًا والتخلص منها قدر اإلمكان  ,والتخطيط لتانبها يف
خطوات األداء التالية .لذا كان غياب األهداف والتدريب تإلضافة إىل تدين احلوافز من أهم األسباب
املؤثرة يف تدين األداء .
تطوير األداء اإلداري
أشار كاربنيت ومارتيز ( )Carpinetti& Martins,2001,إىل "أن تطوير األداء اإلداري
مستمرا  ,وهو يشري إىل التحسني املستمر لألداء والسعي املتواصل حنو حتقيق متطلبات
يُعد مطلبًا
ً
العميل من خالل جمموعة من العمليات اليت تتم من خالهلا التقليل أو احلد من النشاطات اليت ال
تضيف قيمة مهمة إىل العمليات اإلدارية "(ص.)341
وأكد مشس الدين (3013م)بضرورة التطوير حيث اكر أبنه جيب(تطوير القيادة الرتبوية وفق
فلسفة قياديدة حديثدة تراعدي قابليدة القائدد للتعلم والتطوير والتغيري  ,وتعمل على إعادة صياغة املؤسدسة
الرتبويدة مبدا يندسام مع متطلبات العئر ومدستاداته ,انطالقدا مدن أن القيدادة عمليدة صدناعة وفدن,
تإلمكان إعادة تشكيلها مبا يتناسب والظروف احمليطدة هبدا كدي تدتمكن مدن إدارة مؤسسات املستقبل
بكفاية وفاعلية( ).ص.)8
ويقوم جوهر األداء كما أوضح جودة (3004م) على تقليل االختالفات  ,والعمل على تالقي
العيوب  ,وحتتاج املؤسسات الرتبوية إىل التحسني املستمر يف مجيع عملياهتا وأنشطتها ومنتااهتا ,
فحاجات املستفيدين وتوقعاهم متغرية تستمرار  ,والبيئة اخلارجية تتغري كذلك مبرور الزمن  ,وتلتايل ,
فإن على املؤسسات الرتبوية أن حتسن وتطور من منتااهتا وعملياهتا مبا يتالءم مع التغيري يف البيئة
اخلارجية .
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وأضاف أورتيز وغوريتا وفيسليخ (3008م) أن هناك عنئرا رئيسا لنااح نظام إدارة األداء
جناحا كامالً وحتسينه  ,وهو تعريف سلسلة األغراض  ,على كل مستوى من مستوايت املنظمة  ,اليت
ً
تساهم يف التحقيق الشامل جملموعة األهداف اليت حددهتا هلا جمالس اإلدارة وإنشاء سلسلة رأسية

تقديرية متواصلة تبني الروابط بني كل من هذه املستوايت نزوالً حىت املسؤوليات الفردية .
وأشارت عطاف الزايت (3000م) إىل أن "تطوير األداء اإلداري يهدف إيل زايدة قدرة املنظمة
علي حتقيق أهدافها  ,فتطوير األداء عملية مستمرة تنتج عن حتديد الفاوة بني الوضع الراهن للمنظمة
والرؤية املستقبلية هلا  ,واليت تُعد مبثابة قوة دافعة حنو التطوير "(ص.)30
وأضاف الزبيدي (3004م) عددا من املتطلبات لتطوير األداء اإلداري يف املدارس  ,منها
القناعة الكاملة واإلميان تلتغيري وأمهيته من قبل قيادات املدرسة ومجيع العاملني هبا  ,وإشاعة الثقافة
التنظيمية واملناخ التنظيمي اخلاص تجلودة يف املدارس  ,والتعليم والتدريب املستمرين لكافة العاملني
تملدرسة  ,والتنسيق وتفعيل االتئال على املستويني األفقي والعمودي  ,ومشاركة مجيع اجلهات ومجيع
األفراد العاملني يف جهود حتسني جودة العملية التعليمية  ,وأتسيس نظام معلومات دقيق وفعال يف
املدرسة .
والشك أن تطوير األداء اإلداري يعتمد علي مهارات املعنيني تلعملية التعليمية داخل املدرسة
أيضا على توجيه نشاط األفراد يف املدرسة حنو التغيري واإلصالح ,
وخارجها وتطلعاهتا  ,ويعتمد ً
ويتوقف اإلصالح التعليمي على مدى مرونة النظام التعليمي يف استيعاب تلك االسرتاتيايات .
وأوضحت سهري أبو العال (3003م) أنه ميكن اعتبار تطوير األداء اإلداري تملدارس سلسلة
متداخلة من العمليات  ,تتضمن ما يلي :
-6ختطيط األداء  :أي حتديد األهداف املطلوبة من أداء عمليات اإلدارة املدرسية  ,وتئميم الطريقة
.

األفضل للتنفيذ ومتطلباهتا البشرية واملادية واملعلومات والتقنية .

-2تيسري األداء  :بتوفري مستلزماته وتوفري التوجيه للقائمني .
-4متابعة األداء وتقييمه  :مبالحظة تقدم التنفيذ حسب اخلطة احملددة سلفاً  ,وتبني أي اجتاه
.

لالحنراف عن خطة األداء سواءً من حيث الكمية أو السرعة أو اجلودة أو التكلفة
- 36 -

أمرا واجب العالج حىت يعود
وبناءً علي الك يتم حتديد فاوة األداء  ,اليت تشكل ً
األداء إىل املستوى املستهدف .

.

-3حتسني األداء  :ويتم من خالل عمليات خمتلفة تتاه إىل أسباب فاوة األداء سواءً كان مئدرها

عيوب يف مهارات القائمني تألداء ومعارفهم  ,أو تغري يف ظروف األداء أو خلل يف تئميم األداء

 ,ففي كل حالة سيتاه جهد حتسني األداء إلتباع العالج املناسب مثل  :تدريب القائمني
تلتنفيذ  ,واستبدال التقنيات  ,أو تعديل تئميم األداء .
-5تطوير األداء  :والك تلبحث عن تقنيات أو تئميمات مبتكرة أو تغيريات يف هياكل القائمني
تألداء وتنظيم عالقاهتم من خالل منااج متقدمة يف تطوير األداء .
-1متكني القائمني ابألداء وتعويضهم  :والك بتحويلهم الئالحيات املناسبة حلل مشكالت األداء
مباشرة وتطوير ما جيب تطويره يف وقت األداء وحفزهم وصرف رواتبهم ومكافآهتم حبسب
مستوايت األداء وجودته .
ورأى إبراهيم (3004م) أن من أهم األساليب اليت يؤدي األخذ هبا وتطبيقها من قبل القيادات
املدرسية إىل تطوير األداء اإلداري للمدرسة الثانوية واالرتقاء مبستوي املعلمني وحفزهم لتقبل التغيري يف
البيئة املدرسية هو عناية القيادة بعمل الفريق  ,وحل الئراعات وتدعيم التعاون بني املعلمني ومجيع
تبعا
العاملني  ,وتوفر مئادر جيدة للمعلومات  ,واختاا القرارات حلل مشكالت التعلم وحتليلها ً

للموقف  ,مع تقييم البدائل املقرتحة  ,واالستعداد الستيعاب أفكار ومناهج جديدة  ,مع حتمل

مسؤوليات املهام اإلدارية  ,وتنمية اخلطط املبتكرة اليت تدفع املعلمني حنو بذل اجلهود الفردية واجلماعية
املؤثرة يف تط وير األداء  ,مع تشايع تبادل اخلربات املفيدة بني املعلمني ومجيع العاملني  ,وأمهية توزيع
مسؤوليات العمل بني املعلمني أبقئى كفاءة وفعالية  ,مع مراقبة وتقومي أدائهم لتحقيق أهداف املؤسسة
التعليمية وإشباع رغبات املعلمني هبا .
ويتضح مما سبق أن تطوير األداء اإلداري تملدارس  ,يتطلب أن يكون األداء اإلداري عملية
مقننة واات أسس وقواعد وهلا أبعاد واضحة وعناصر ومعايري يتم التقييم يف ضوءها  ,وتوفري النظم
اإلدارية الداعمة لتطوير األداء  ,من خالل توفري املشاركة الفاعلة بني عناصر العملية اإلدارية يف
التخطيط واختاا القرارات  ,وتنمية االتئال يف البيئة املدرسية  ,وتكوين شبكة من العالقات اإلنسانية ,
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وتوفري التقنيات احلديثة لإلدارة والتدريب عليها  ,مع مالحظة أن أحدث النظم إلدارة األداء اليت
تستعمل أدوات قائمة علي اإلنرتنت والتكنولوجيا وأنظمة اإلدارة اإللكرتونية املختلفة ال تستطيع
التعويض عن االفتقار إىل ثقافة أداء حقيقية  ,ما مل يكن املديرون على استعداد إلجراء تقييم منئف
تبعا لذلك واستعداد املوظفني لقبول القيام بذلك  ,فإن أكثر األدوات
ألداء موظفيهم واختاا إجراءات ً
تطورا ستخفق  ,ولن تكشف عملية التقييم مئداقية ويكون هلا أثر على األداء إال عندما أيخذ
ً
املوظفون واملديرون على السواء عملية تقييم األداء مأخذ اجلد واالعرتاف بفائدهتا .
مفهوم تطوير األداء اإلداري يف املؤسسات التعليمية .
من منطلق أمهية دور املؤسسات التعليم وأهدافها احلساسة واملؤثرة يف حتقيق التنمية االجتماعية
والتنمية االقتئادية  ,جاءت األمهية من جانب العديد من دول العامل بوضع أبعاد ومكوانت مفهوم
تطوير األداء والذي يساهم يف االنتقال إىل احلاالت املتوافقة مع مداخيل ومفاهيم اإلدارة التعليمية
احلديثة سعيا إىل بناء منواج عئري للمؤسسات التعليمة أيخذ أبسباب النهوض والتقدم ويساهم يف
حتقيق الرفاهية االجتماعية ورفع مستوى الوعي جلميع أفراد اجملتمع .
وقد عرف العتييب (3013م) تطوير األداء تملؤسسات احلكومية أبنه " :النقلة النوعية اليت ميكن
إحداثها وحتقيقها من خالل الرتكيز على اجلوانب التنظيمية املؤسسية واهليكل التنظيمي للمؤسسة
التعليمية بواسطة اختاا عدة إجراءات وخطوات مدروسة ومتسلسلة تراعي عنئر التدريج املخطط يف
حتقيق التغيري حبيث ينتج عن الك االنتقال من احلالة الراهنة إىل احلالة املنشورة يف أألداء املؤسسي
للمنظمات التعليمية وتلشكل الذي خيدم االنساام والتوافق مع املستوى التعليمي ومستوى التنظيم
اإلداري للمؤسسة "(ص.)83
ويتاه كل من هيا وأمحد(3001م)إىل أن :عملية تطوير األداء تملؤسسات التعليمية من
املوضوعات احلديثة اليت أخذت على عاتقها النهوض تلعملية التعليمة يف كافة مراحلها ومستوايهتا
حيث تركز هذه املؤسسات على توجيه اجلهود حنو اجملاالت املختلفة ملكوانت العملية التعليمة سواء يف
مراحل قبل وأثناء وبعد العملية  ,كما أن أهداف تطوير األداء تملؤسسات التعليمية تعمل على األخذ
تالعتبار كل من يساهم أو يتئل تلتعليم ومدخالته وخمرجاته حبيث يكون مستواه حيقق أهداف عملية
التطوير اإلداري وحيدث التغيري املطلوب حنو األفضل .
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المبحث الثالث  :برامج تطوير التعليم في المملكة العربية السعودية .
الشك أن اهلدف الذي تسعى إليه مجيع الدول يف العامل هو حتسني فرص تعليم أبنائها ,
واالرتقاء مبستوايهتم التحئيلية  ,وهذا األمر يكون من خالل التطوير وحتديدا التطوير املدرسي .
ومن ا ملالحظ أن الكثري من الدول املتقدمة بدأت سبيل تقدمها من خالل تطوير التعليم وعلى
سبيل املثال دولة الئني تعترب من الدول املتقدمة بشكل كبري حيث اكر الدكتور إمساعيل (3013م)
بعضا من مالمح تطوير التعليم هناك فقال  ":أقر االجتماع الرابع للمؤمتر الوطين الشعيب يف أبريل عام
1143م قانون سياسية تطوير التعليم اإللزامي يف الئني ,من حيث المركزية التعليم وعوملة نظام التعليم
وتوفري السيولة املادية للتطوير "(ص.)01
وقد اكر أمحد(3011م) تعريف التطوير املدرسي أبنه " :هو تلك اجلهود املخططة اليت يبذهلا
أفراد جمتمع املدرسة لتطوير امل مارسات يف جماالت العمل املدرسي املختلفة واالرتقاء مبستوى األداء على
مستوى املعايري العاملية للتعليم هبدف حتسني فرص تعليم التالميذ واالرتقاء مبستوايت أدائهم"(ص)83
أوالا  :التطوير والتجديد الرتبوي يف التعليم ابململكة العربية السعودية
شهدت اململكة العربية السعودية يف العقود األخرية تطورات متالحقة يف مجيع اجملاالت
وتألخص يف جمال التعليم  ,وكان من أهم دواعي هذا التطور هو البحث عن مكان بني الدول املتقدمة
يف جمال التعليم والرتكيز على رفع مستوى اجلودة والنوعية للنظم التعليمية .
وكان للمملكة العربية السعودية دور مهم يف نشر ثقافة التطوير حىت على مستوى دول جملس
التعاون اخللياي.
( فقد مت اختاا قرار يف الدورة الرابعة والعشرين ملكتب الرتبية العريب لدول اخلليج واملنعقد بدولة
الكويت يف شهر ديسمرب 3003م بشأن التطوير الشامل للتعليم عن طريق تكليف وزارة الرتبية والتعليم
( املؤمتر العام ملكتب الرتبية العريب لدول جملس التعاون اخللياي ) بوضع خطة موحدة من الربامج
واملشاريع املالئمة لتحقيق ماورد يف دراسة " التطوير الشامل للتعليم " ووثيقة اآلراء خلادم احلرمني
الشريفني امللك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود رمحه هللا وبقية اهليئات  ,وتقوم األمانة تلتنسيق واملتابعة
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ورفع التقارير املستمرة للمالس األعلى ) (.مشروع تطوير التعليم يف الدول األعضاء مبكتب الرتبية
العريب لدول اخلليج 3000,م).
مؤخرا
وحسب بريسون وهي مؤسسة متخئئة يف خدمات التعليم الدويل ,كانت قد أصدرت ً
تقريرها املوسوم «اا لرينينج كريف» ,الذي يقدم رؤى حول تطور قطاعات التعليم يف  31دولة ,قد
أشار إىل أن اململكة العربية السعودية تتفو على دول كثرية ,من بينها دول متقدمة ,يف جمال الئرف
على قطاع التعليم ,تلنسبة إلمجايل اإلنفا احلكومي.
وقد حلت اململكة يف املرتبة السابعة بني الدول اليت اشتملها التقرير ,متفوقة على دول عظمى
مثل الوالايت املتحدة األمريكية ( ,)%13٫41وبريطانيا( ,)%11٫33إا جاءت اململكة برصيد حنو
 %11٫3من إمجايل اإلنفا احلكومي لتطوير التعليم(.جملة املعرفة)330,
وهذا يؤكد ما مت إقراره يف ميزانية

عام 1835/1838ه للتعليم وكان كالتايل :

بلغ ما مت ختئيئه لقطاع التعليم العام والتعليم العايل وتدريب القوى العاملة ما يقارب ( )310مئتني
وعشرة مليارات رايل وميثل حوايل نسبة ( )35تملئة من النفقات املعتمدة تمليزانية ,وبزايدة تقارب ()3
تملئة عن ما مت ختئيئه للقطاع مبيزانية العام املايل  .1835 / 1838ففي جمال التعليم العام يستمر
العمل يف تنفيذ مشروع امللك عبدهللا بن عبدالعزيز رمحه هللا لتطوير التعليم "تطوير" البالغة تكاليفه ()1
صرف منها مبلغ ( )1مليار رايل.
تسعة مليارات رايل من خالل شركة "تطوير التعليم القابضة" ُ
وتضمنت امليزانية مشاريع إلنشاء ( )835أربع مئة ومخس وستني مدرسةً جديد ًة للبنني والبنات
يف مجيع املناطق بقيمة تئل إىل ( )3ثالثة مليارات رايل ,إضافة إىل املدارس اجلاري تنفيذها حالياً
البالغ عددها ( )1588ألفاً ومخس مئة وأربعاً وأربعني مدرسة ومت هذا العام استالم ( )818أربع مئة
وأربع وتسعني مدرسة جديد ًة.
كما اعتمد مشاريع لتأهيل ( )1500ألف ومخس مئة مدرسة للبنني والبنات وألعمال ترميمات
املباين التعليمية مبختلف املناطق وإضافة فئول دراسية وجتهيز وأتثيث املدارس واملختربات املدرسية
وجتهيزها تلوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة احلاسب اآليل بتكاليف تزيد عن ( )3ملياري رايل ,كما
تضمنت امليزانية مشاريع إلنشاء صاالت متعددة األغراض ومكاتب إشراف لقطاع التعليم العام.
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أما من انحية االبتعاث فقد وصل عدد املبتعثني من الطلبة والطالبات الدارسني يف اخلارج ضمن
ُ
برانمج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث اخلارجي الذين تُشرف عليهم وزارة التعليم ما يقارب
( )145000مئة ومخسة ومثانني ألف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تقارب ( )33اثنني
وعشرين مليار رايل(.موقع وزارة التخطيط1835,ه)
ومن أهم مالمح التاديد والتطوير يف التعليم تململكة العربية السعودية واليت اكرت الدكتورة عزة
( )3010منها مايلي :
 -6أمناط جديدة من املدارس مثل  (:املدرسة الثانوية الشاملة  ,املدرسة الثانوية املطورة ,املدارس
السعودية الرائدة ,مدارس تطوير ).
 -2أمناط جديدة من التعليم مثل  ( :التعليم املفتوح ,التعليم األجنيب  ,التعليم عن بعد).
 -4أمناط جديدة من مئادر التعلم مثل ( مراكز مئادر التعلم,التعلم اإللكرتوين,املشروع الوطين
الستخدام احلاسب اآليل يف التعليم ).
أتسيس اجمللس األعلى
املشروع الشامل لتطوير

للتعليم

املناهج

املركز الوطين للقياس
والتقومي يف التعليم
العايل

مالمح التجديد
والتطوير يف التعليم
ابململكة العربية

إنشاء املركز الوطين لتقومي
وتطوير التعليم العام
والتعليم الفين والثانوي

حتديد الكفاايت
الالزمة ملهنة التعليم

السعودية

االختبارات الوطنية
لقياس مستوى
التحئيل

إنشاء مؤسسة امللك
عبدهللا رمحه هللا ورجاله
إنشاء اهليأة الوطنية
للتقومي واالعتماد

لرعاية املوهوبني

األكادميي

شكل رقم ( : )6مالمح التجديد والتطوير يف التعليم ابململكة العربية السعودية (الشكل من تئميم الباحث)
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اثنيا  :مشروع امللك عبد هللا بن عبد العزيز رمحه هللا لتطوير التعليم العام ( تطوير ) .
الفعال يف حتقيق رؤية بناء
محل مشروع امللك عبدهللا بن عبدالعزيز رمحه هللا مسؤولية اإلسهام َّ
بلد يضاهي الدول املتقدمة ,ومواطن سعودي منتج يسهم يف تقدم احلضارة البشرية من خالل إطال
مشروعات وبرامج تنموية كبرية يف أهدافها وحامها ,هتيئ اململكة العربية السعودية لتكون موطن
حضارة ورفاهية ومنو وازدهار وجعلها واقعاً عملياً ,فاهود التنمية اليت قادها رمحه هللا تتطلب تعليماً
متميزاً يكتسب من خالله طالب اململكة وطالباهتا القيم واملعارف واملهارات واالجتاهات اليت تؤهلهم
لدخول القرن احلادي والعشرين.
وعليه ف ّتم إقرار مشروع امللك عبدهللا بن عبدالعزيز رمحه هللا لتطوير التعليم يف 1834/1/33هد

برباجمه األربعة  ( :تطوير املناهج  ,أتهيل املعلمني واملعلمات  ,حتسني البيئة التعليمية  ,دعم النشاط
غري الئفي )( .موقع تطوير)
أهداف املشروع:
 -1تطوير املناهج التعليمية مبفهومها الشامل لتستايب للتطورات العلمية و التقنية احلديثة  ,وتليب
احلاجات القيمية واملعرفية واملهنية والنفسية والبدنية والعقلية واملعيشية لدى الطالب والطالبة.
مهامهم الرتبويّة و التعليميّة مبا حي ّقق أهداف
 -3إعادة أتهيل املعلمني و املعلمات ,و هتيئتهم ألداء ّ
املطورة .
املناهج التعليميّة ّ
-3حت سني البيئة التعليمية و أتهيلها و هتيئتها إلدماج التقنية و النمواج الرقمي للمنهج ؛ لتكون بيئة
الفئل واملدرسة بيئة حمفزة للتعلّم من أجل حتقيق مستوى أعلى من التحئيل والتدريب حتسني
البيئة التعليمية و أت هيلها و هتيئتها إلدماج التقنية و النمواج الرقمي للمنهج ؛ لتكون بيئة الفئل
واملدرسة بيئة حمفزة للتعلّم من أجل حتقيق مستوى أعلى من التحئيل والتدريب.
 -8تعزيز القدرات الذاتية و املهارية و اإلبداعية و تنمية املواهب و اهلواايت و إشباع الرغبات
النفسية لدى الطدالب والطالبات ,و تعميق املفاهيم و الروابط الوطنيّة و االجتماعيّة من خالل
األنشطة غري الئفية مبختلف أنواعها.
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برامج املشروع:
-1التأهيل والتدريب  :الوصول إىل نظام أتهيل وتطوير مهين فاعل لئناعة كوادر تربوية تعليمة جتسد
القيم الرتبوية ومتتلك كفاايت العمل الرتبوي والتعليمي ,يعتمد على كفاءة بشرية حمرتفة متثل
الكفاية الداخلية ,ويستند إىل معايري عاملية ,يسهم يف متهني العملية التعليمية وجتويد خمرجاهتا.
-3تطوير املناهج التعليمية  :املناهج الدراسية أحد أهم عناصر العملية التعليمية اليت تؤثر يف كافة
العمليات التنفيذية وتقود إىل إحداث التغيري وفق ما تتضمنه من اسرتاتيايات وأهداف وحمتوايت
تعليمية ونشاطات تعلم خمطط هلا وأساليب تقومي تدفع حنو فعالية التعلم والتأكد من حتققه ومنائه,
وتشري الدراسات الرتبوية إىل أن املناهج التعليمية األداة األسرع أتثريا يف إحداث التطوير املنظَّم
ُ
للتعلم ,وتنمية القيم واالجتاهات واملهارات واملمارسات السلوكية السليمة ,ومن خالهلا ميكن هتيئة
املتعلم للحياة ,وتوفري سيا متسلسل يكفل تنامي اخلربات التعليمية وحتقيقها ,ومتكني املتعلم من
املهارات الالزمة للمنافسة واالندماج يف املسارات االجتماعية املختلفة؛ مبا يتالءم مع طبيعته
واحتياجاته ,كما ميكن من خالل تطوير املناهج إحداث أمناط من التغيري االجتماعي اإلجيايب ..
وانطالقا من الك كان تطوير املناهج مدخالً أساسياً من مداخل تطوير التعليم العام .
-3حتسني البيئة التعليمية  :يهدف الربانمج إىل اإلسهام يف بناء جمتمع املعرفة ,والك تلعمل على
حتسني البيئة التعليمية وجعلها بيئة تقنية تفاعلية حمفزة لكافة أفرادها ,وميكن حتقيق هذا اهلدف
تلدمج املثايل للتقنية يف التعليم وبتعزيز التطبيقات التقنية املتقدمة يف كافة املقررات واملناشط
وتلتدريب املستمر.
-8دعم األنشطة غري الئفية  :توجيه األنشطة غري الئفية وتنميتها يف بيئة آمنة لتحقيق االنتماء
للدين والوطن وتقوية الروابط اجملتمعية .
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األمنوذج املفاهيمي للمدرسة ومكوانهتا يف مشروع تطوير:
يقوم األمنواج املفاهيمي للمدرسة يف برانمج"تطوير" على منطلقات نظرية ومسات أساسية هلذا الربانمج
وهي كالتايل:
املنطلقات النظرية ألمنوذج تطوير املدارس(موقع تطوير):
الشك أب ن النظرية العلمية اجليدة هي يف ااهتا تطبيق عملي متميز  ,فال يوجد أفضل من نظرية
.

.

واضحة ومتماسكة تقود العمليات التطبيقية وتوجهها  ,يف هذا اجلزء تظهر املنطلقات النظرية
ألمنواج تطوير املدارس وهي :
أ-أن األمنواج ينطلق من مفهوم اجملتمعات املتعلمة :
يعد مفهوم اجملتمعات املهنية املتعلمة أحد املنطلقات الرئيسة يف أمنواج تطوير املدارس وحمدد

اجتاه وأولوايت نشاطاهتا  ,فاملدارس األكثر فاعلية هي اليت تتبىن الك املفهوم  ,فكل فرد يف املدرسة أو
يف إدارة الرتبية والتعليم أو يف جهاز الوزارة هو مئدر خربة  ,وينبغي أن تتاح الفرص للاميع من خالل
القنوات املهنية يف تبادل اخلربات واملعارف  ,فاملدارس ميكن أن تنمو وتطور من داخلها وكذلك إدارة
التعليم والوزارة  ,وعن طريق بناء الشبكات املهنية بني مجيع املؤسسات التعليمية  ,وينام عن هذا
التعلم حتسن مستمر يف جماالت عدة مثل العمليات واملنتاات واخلدمات وهياكل العمل ووظائف
األفراد وفر العمل واملمارسات اإلدارية وبيئة اجملتمع املدرسي وتُظهر لنا أفراداً د معلمني ومتعلمني
ومديرين وإداريني د ترتقي على الدوام  ,مما يؤدي تلتايل إىل جناح املؤسسة وحتقيق التميز يف أدائها .
ب-أن األمنواج هو عملية أكثر منه نتياة :
يعد هذا املنطلق من املنطلقات املهمة لألمنواج يف كيفية تطويره وتطبيقه  ,ويقئد أبمنواج تطوير
املدارس أبنه أمنواج لرحلة تطوير مستمرة  ,فاألمنواج ليس وصفة حتدد مباموعة من املكوانت أو
اخلطوات  ,فاألمنواج يتااوز هذا املفهوم الضيق الذي خيتزل عملية التطوير يف وثيقة تشتمل على
جمموعة من اإلجراءات يتوقع من املدارس أتباعها  ,فاألمنواج يرسم خارطة طريق لعمليات تطوير
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جمموعة من املكوانت اات العالقة يف تعليم املتعلمني وتعلمهم على مجيع املستوايت  :املدرسة  ,إدارة
الرتبية والتعليم  ,جهاز وزارة الرتبية والتعليم .
ج -أن األمنواج هو عملية تطوير متدرجة :
يقوم أمنواج تطوير املدارس على مبدأ التطور والنمو املتدرج  ,فاملدارس وإدارات الرتبية والتعليم ,
هي مؤسسات تعل يمية مزدمحة بكثري من األعمال اليومية  ,كما أن لدى منسوبيها قناعات تربوية
ترسخت على مدار فرتة من الزمن  ,ومن الئعوبة تقدمي حزمة من األفكار الرتبوية دفعة واحدة ونشرها
بني منسويب املدارس وإدارة الرتبية والتعليم وإمنا منحى النمو املؤسسي يتطلب أن تكون عملية نشر
األفكار الرتبوية بئورة مدروسة وعلى مراحل زمنية حمددة  ,وفقاً ملستوى منو املدارس وإدارات الرتبية
والتعليم كي يتمكنوا من متثل تلك األفكار يف سلوك أدائهم اليومي .
د-إن األمنواج هو أمنواج تطوير نظام مفتوح :
يتعامل أمنواج تطوير املدارس يف عملياته التطويرية مع املدرسة على أهنا نظام مفتوح  ,فاملدرسة
تتألف من جمموعة من املكوانت والعناصر املتنوعة وهذه العناصر هي يف تفاعل مستمر فيما بينها
وغايتها يف النهاية تقدمي تعليم نوعي  ,إال أن املدرسة وحدها ال تتمكن من حتقيق أهداف األمنواج,
فاملدرسة هي نظام مفتوح على أنظمة أخرى يتأثر هبا ويؤثر فيها مثل إدارة الرتبية والتعليم وجهاز وزارة
الرتبية والتعليم واملؤسسات اجملتمعية كاألسرة .لذا فإن أمنواج تطوير املدارس يتعامل مع العناصر
املختلفة يف األنظمة املؤثرة يف املدرسة  .ومل يتم التعامل مع املدرسة على أهنا نظام مغلق يتفاعل بئورة
حمدودة مع األنظمة األخرى ألن الك خيالف طبيعة العملية التعليمية اليت من مساهتا التعقيد والتفاعل
املستمر بني عناصرها ,ويرتتب على الك أن أمنواج تطوير املدارس يعمل على تطوير األنظمة املؤثرة يف
املدرسة بعناصرها املختلفة كاإلشراف الرتبوي وتوجيه الطالب وإرشادهم والنشاط واملناهج وغريها من
العناصر يف أنظمة أخرى خارج املدرسة  ,ولذا فإن األصل يف هذا األمنواج التغيري وعدم الثبات والك
ألنه يتعامل مع متغريات كثر يستايب هلا ويعمل على تطوير عملياته بشكل مستمر .
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ه-أن األمنواج يعتمد على متكني األنظمة واستدامتها :
يعتمد أمنواج تطوير املدارس على آليات بناء الكفاءة الداخلية للنظام التعليمي مبستوايته
املختلفة د املدرسة ,إدارات الرتبية والتعليم  ,الوزارة د من خالل تطوير األنظمة وأطر العمل وآلياته,
والرقي تملستوى املهين للقدرات البشرية  ,فبقدر ارتفاع املستوى املهين ملنسويب املدارس وإدارة الرتبية
و التعليم وتوفري أدوات التطوير بقدر ما تكون هناك سرعة يف استيعاب األفكار الرتبوية  ,وتلتايل
انعكاساهتا االجيابية على أداء املتعلمني وحتويل عمليات التطوير إىل نشاطات مستدامة واحتساهبا جزءاً
ال يتازأ من النظام ولذلك فإن األمنواج يؤمن أبمهية البنية التحتية املادية للمدارس وإدارات الرتبية
والتعليم  ,إال أن بناء الكفاءة الداخلية للمدارس وإدارات الرتبية والتعليم وتطوير املعلمني والقيادات
املدرسية واملشرفني هي اليت حتتل األمهية الكربى يف جتويد أداء املدارس .
مسات املدرسة يف أمنوذج تطوير املدارس:
ميثل مفهوم اجملتمعات املتعلمة املفهوم األساس الذي يقوم عليه أمنواج تطوير املدارس فلم يعد
املعلمون وحدهم هم املعنيني فقط يف عملية حتسني التعليم يف املدارس بل أصبحت هذه املهمة من شأن
كل من له عالقة تلعملية التعليمية من معلمني وإداريني وطالب وآتء وغريهم  ,فلكل جهة من هذه
اجلهات شأن تقوم به يف عملية التحسني والك من خالل حتويل املدارس واملؤسسات التعليمية إىل
جمتمعات تعليمية يؤمن مجيع أعضائها أبن حتسني التعليم عملية تعاونية مستمرة ال تتوقف عند حد
معني .
إن مفهوم اجملتمع املدرسي التعليمي هو احملرك الرئيس ألمنواج تطوير املدارس  ,فالغاية من هذا
املفهوم هي دعم عملية التعليم والتعلم من خالل متّثل املدرسة جملموعة من السمات هي :
 .1ختطط ااتياً للتطوير وفق احتياجاهتا وتطلعاهتا .
 .3تتأمل ممارساهتا املهنية وتتفحص نتائاها .
 .3يلتزم أفرادها مببادئ إرشادية تعرب عما يعتقدونه وما يسعون إىل حتقيقه وكيف يئلون إليه
وكيف يقيسون مقدار حتققه .
 .8تطلق طاقات منسوبيها الكامنة للتأثري يف أداء أفرادها عرب قنوات وطر إبداعية .
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 .5توفر فرص التعلم املستمر والتدريب لكل العاملني فيها وتنميتهم مهنياً .
 .3تشاع العمل اجلاد املتميز وحتفز املشاركة الفاعلة من مجيع أفرادها يف كل مناشطها .
 .0أهنا بيت خربة تتسم بثقافة فريدة وممارسات نوعية متيزها عن غريها من املدارس .
 .4تتطلع حنو آفا تربوية رحبة وفرص جديدة وفق أتملها لتاارهبا ومستوى رضا املستفيدين منها
 .1عملية التعلم فيها عملية ممتعة وسارة لكل من ينتمي إليها .
 .10تدعم األفكار اجلديدة واجلريئة  ,وتدعم االلتزام بقيم ومبادئ التشاورية لدعم العمل اجلماعي
وتوسيع فرص وجماالت احلوار واملناقشة وتبادل واآلراء واألفكار .

.

.11بيئة تنافسية تعاونية للطالب واملعلمني إلطال قدراهتم يف إطار نظم وبرامج تستثمر
.

إمكانياهتم وتدعمها .

مفهوم اجملتمع املدرسي التعليمي يف مدارس تطوير(موقع تطوير):
هو جمتمع مدرسي مبين على اعتقاد أن أفراده طالب علم دائمون يف جمتمع دائم التعلم والتطور
والتغري والقادر د ضمن كيانه وثقافته التنظيمية د على نسج قدرة متاددة ومستمرة للتعلم والتكيف
والتغري والتطور  ,فقيمه وهيكله وسياساته وأنظمته تشاع وتسرع التعلم جلميع املنتمني إليه وتساعدهم
على االرتقاء املستمر وحتقيق كامل قدراهتم وإمكاانهتم وتعزز تبادل اخلربات بينهم من جهة وبني اجملتمع
اخلارجي من جهة أخرى  ,مما حيقق التحسن املستمر يف العمليات  ,واخلدمات  ,وتنظيمات العمل ,
واملخرجات  ,األمر الذي يتطلبه جناح املدرسة وحتقيق التميز يف أدائها .

- 47 -

مرتكزات أمنوذج تطوير املدارس:
تقوم مدارس تطوير على مرتكزات مهمة وأساسية حتقق اهلدف الذي قامت من أجله تتنوع
لتشمل كل النواحي وهي كالتايل:

شكل رقم ( : )2أمنوذج تطوير املدارس (تطوير)

أوال :الرسالة والرؤية والقيم املشرتكة واألهداف
حيث يتميز أمنواج تطوير املدارس بوجود التزام مجاعي مببادئ إرشادية حتدد بوضوح ما يعتقده
أعضاء املدرسة وما يسعون على حتقيقه وكيفية حتقيقه وقياسه بواسطة التقومي الذايت وينعكس الك من
خالل خطة سنوية تطورها املدرسة حتدد خالهلا رؤية التطوير للمدرسة وغاايهتا وأهدافها وطر حتقيقها
ومؤشرات االجناز فيها ضمن قيم يلتزم هبا اجلميع ومستمدة من واقع املدرسة احتياجها وأولوايهتا  ,ويتم
الك من خالل فريق التميز يف املدرسة  ,ويشارك فيها كل املعنيني داخل املدرسة وخارجها  ,فأمنواج
املدرسة بوصفه جمتمعاً تعليمياً يقوم على أربع دعائم تشكل األساس الذي سيبىن عليه نشاطات املدرسة
بوصفها جمتمعاً تعليميا يشارك يف تشكيلها اجلميع  .وأمجلت الدعائم األربعة لبناء اجملتمع املدرسي
التعليمي وهي كما يلي :
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شكل رقم ( : )4الرسالة والرؤية والقيم املشرتكة واألهداف ملدارس تطوير(تطوير)

الدعامة األوىل لبناء اجملتمع املدرسي التعليمي الرسالة:

يستهدف العاملون يف املدرسة من خالل هذه الدعامة اإلجابة على سؤال "ملااا حنن يف
املدرسة؟ وملااا أتسست املدرسة ؟ ما الذي ستعمله معاً ؟ " إن هذا السؤال يستهدف توضيح الغرض
األساسي من املدرسة  ,حيث إن هذا الغرض يساعد يف بناء األولوايت حبيث تكون عامالً مهماً يف
توجيه خطط املدرسة وقراراهتا .
من خالل طرح األسئلة السابقة نكون قد حولت انتباه فريق املدرسة من التفكري غري املتأمل ,
يف كيفية ممارسة فريق املدرسة أعماهلم احلالية الروتينية إىل أعمال تستدعي التأمل العميق والفاحص
للحكمة والغرض من وجود مدرستهم يف املقام األول ووجودهم هم أعضاءً يف هذه املدرسة  .إن معاجلة
هذا السؤال هو اخلطوة األوىل لتحديد االجتاه لكل من يعمل يف املدرسة وهو موجه خلططها ,

وت إلجابة عن سؤالني آخرين يعاجلان صميم الغرض من التعليم ومها مااا يتوقع من املتعلمني أن
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يتعلموه؟ وكيف سنفي مبسؤوليتنا اجلماعية لنضمن حدوث هذا التعلم تلنسبة جلميع املتعلمني ؟ فإننا
نكون قد بنينا رسالة للمدرسة حمكمة ومتكاملة وتسهم يف إجياد جمتمع تعلمي .
الدعامة الثانية لبناء اجملتمع املدرسي التعليمي الرؤية :

يستهدف العاملون يف املدرسة من خالل هذه الدعامة الثانية اإلجابة على سؤال حموري والذي
تبىن عليه الرؤية  :كيف جيب أن نكون لكي حنقق رسالتنا ؟ ويف إطار هذا السؤال يعمل فريق املدرسة
بشكل تشاركي على بناء تئور واقعي مهم وجذاب يئف املدرسة اليت يتمنون أن تئبح مدرستهم
عليها  .إن الرؤية تزود منسويب املدرسة مبعرفة االجتاه  ,وهي قاعدة لتقييم حاليت املدرسة احلالية واملأمولة
 ,وتقومي وتوجيه براجمها وإجراءات التحسني احلقيقي وحتقيقه  .فالرؤية توفر حافزاً عملياً للاميع ,
الرؤية جتعل اجلميع يقف يف صف واحد متعاضد ومتعاون سعياً لتحقيقها  .إااً فالرؤية هي عرض
واضح لئورة مستقبل املدرسة  ,هذا املستقبل يرمسه وحيدد معامله مجيع أعضاء املدرسة من خالل فريق
التميز ويشارك فيه كل منسويب املدرسة ويعرضونه بئورة تهرة تدفعهم مجيعاً للعمل معاً على حتقيق
تلك الئورة لتئبح واقعاً ملموساً .
ويتطلب بناء رؤية املدرسة استحضار قيم اجملتمع ومبادئه  ,وحتديد رؤى التعليم وأهدافه
ومشاريعه  ,واستعراض النتائج التحئيلية للمتعلمني يف املدرسة خالل فرتة زمنية ممتدة  ,وتلمس
إشكاليات املدرسة اخلاصة وظواهرها الرتبوية والتعليمية والسلوكية  ,وحاجة اجملتمع احمليط تملدرسة,
ومراجعة التقارير الرتبوية والتعليمية بشكل عام واملتعلقة بتحسني أداء املدرسة  ,وبعد الك أتيت مهمة
بناء الرؤية  ,وميكن أن يبدأ الك بتئور منسويب املدرسة مع قيادة املدرسة أنفسهم بعد مخس سنوات
مثالً وكيف ميكن أن يئبحوا جمتمع تعلمي  ,مث يبدؤون يف وصف مدرستهم كما لو كانوا يروهنا رأي
العني حقاً  ,وميكنهم خالل وصفهم هلذه املدرسة أن يناقش بعضهم بعضاً ويطرحوا األسئلة عن ماهية
املدرسة اليت حيلمون هبا واملمارسات واألدوات اليت أيملون تطبيقها  ,وبعد أن يكون قد انتهى منسوبو
املدرسة من تقييم الرؤية وأخذت حقها من النقاش  ,فتأيت اخلطوة الثانية وهي إقرارها بشكل مجاعي ,
مث تعلن لكل جمتمع املدرسة  ,وتوضح مدلوالهتا بشكل مبسط وواضح تناسب كل فئة من منسويب
املدرسة متعلمني ومعلمني وإداريني وأولياء أمور .
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ملاذا الرؤية املشرتكة :
.1

هي نواة خطة املدرسة واحملرك األساس هلا  .وميكن من خالهلا تقومي السياسات واألساليب
والربامج ومؤشرات األداء احلالية مث حتديد التناقض بني األوضاع القائمة يف املدرسة وما هو
موضح يف عبارة الرؤية  .إن الرؤية توفر اجلسر الضروري ما بني الواقع احلايل للمدرسة وما أتمل
أن تئبح عليه يف املستقبل واليت توجه أهداف اخلطة املدرسية وحتدد مشاريعها .

.3

لرسم اجتاه املدرسة وجعل منسوبيها أكثر قدرة على فهم مهامهم وتوجه جهودهم مبا يضمن
تكاملها مع اجلهود املبذولة يف نطا جمتمع املدرسة ويسهل عليهم صناعة القرار ومينحهم ثقة
أكرب أبنفسه ومبا يعملون ويئبحون قادرين على التقدم حنو األمام بثقة من خالل حمك الرؤية
وتطابق ما يعملون واتساقه مع الرؤية .

.3

لتحفيز منسويب املدرسة وتنشيطهم من خالل األهداف اجلماعية واليت جتعلهم يشعرون أبن ما
يقومون به من مهام يئب يف حتقيق هذه األهداف وحيقق رؤية املدرسة حينها سيشعر اجلميع
أن عملهم له معىن وأن جهدهم له مثرة وهذا حبد ااته دافع وحمفز قوي .

.8

خللق املبادرة واالنتقال من الرتكيز على رد الفعل إىل الرتكيز على املبادرة واستبا املشكالت من
خالل استشراف املستقبل ورسم مستقبل جديد .

.5

لتحديد مرجعيات ومعايري حمددة للتفو حيث إن املدرسة اليت هلا رؤية مشرتكة ستتمكن من
حتديد معايري تربوية ومرحلية للتفو يقيس هبا األفراد واملدرسة جمتمعني أدائهم .

الدعامة الثالثة لبناء اجملتمع املدرسي التعليمي القيم :

يضع منسوبو املدرسة من خالل هذه الدعامة الثالثة " القيم " وهي حتدد ما يلتزمون به مجيعاً ,
فالقيم ليست إجابة على تساؤل ملااا حنن موجودون ؟ أو مااا نتمىن أن نئبح أو تئبح مدرستنا ؟
ال بل سؤاهلا هو " كيف جيب أن نتئرف لبناء املدرسة اليت حتقق رسالتنا ؟ " ففي القيم ينتقل الرتكيز
من األفكار النظرية إىل مبادئ السلوك الذي سيلتزم به اجلميع  ,إن القيم توفر دافعاً جيعل اجلميع مييز
السلوك والتئرف املناسب لتحقيق أهداف املدرسة وهي حلقة الوصل بني االنفعال والسلوك وبني ما
يشعر به إفراد املدرسة وما يعملونه  ,وعندها ال ُحيتاج إىل لوائح وتعليمات لتوجيه العمل اليومي بل
تستبدل بعقود واتفاقيات يبنيها اجلميع مع بعضهم البعض  ,مما يوفر االنضباط الذايت واالبتداع بطريقة
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أفضل من الضبط املباشر  .ومتثل القيم يف أمنواج املدرسة من أهم العناصر األساسية يف حتسني املدرسة
الك ألهنا حتدد االجتاهات والسلوكيات وااللتزامات اليت يتعني على أعضائها أن يتمثلوها ويظهروها
حي نما يعملون لتحقيق رؤيتهم  ,ولذا من املهم بعد أن يتوصل أعضاء املدرسة إىل رؤية مشرتكة أن
يعملوا على االتفا على القيم املشرتكة اليت جيب عليهم تعزيزها من خالل ممارساهتم واحلفاظ عليها من
أي تغيري ومن املهم أن يشارك يف إقرار هذه القيم وتبنيها مجيع أطراف اجملتمع املدرسي من معلمني
وإداريني وأولياء أمور وطالب  .وقد يكون من املناسب ألعضاء املدرسة عند احلاجة إىل اتفا على
القيم املشرتكة للمدرسة أن يعقد األعضاء ورشة عمل للتباحث حول القيم ومناقشة سبل تفعيلها وتبنيها
وااللتزام هبا من قبل مجيع األعضاء ,إن فريق التميز سيستفيد بشكل كبري من القيم يف تقييم السلوكيات
غري املناسبة والتوجيه لتغريها ضمن خطط املدرسة  ,كما توفر منظومة القيم للمدير وفر التميز قوة
كبرية من السلطة األدبية  ,فالسلوك غري املالئم يعد انتهاك اللتزام اجملموعة وهبذا تتحول املمارسة
اإلدارية إىل احملافظة على ما مت ا تفا اجلميع عليه ال على ما يفرض من إدارة املدرسة أو إدارة الرتبية
والتعليم ,كما أن القيم تساعد يف التحول من األفكار إىل العمل والتطبيق واملمارسة  ,وتشعر اجلميع
تالنتماء والشأن املشرتك يف النتائج  .وعليه نؤكد أنه ال يكفي أن يكون للمدرسة رسالة ورؤية دون أن
يكون هلا قيم مشرتكة  ,فإاا كانت الرسالة تدعو إىل متاسك اجملتمع املدرسي  ,والرؤية توحد توجههم
املستقبلي  ,فإن القيم تلزمهم بتحقيق رؤيتهم .
الدعامة الرابعة لبناء اجملتمع املدرسي التعليمي األهداف :

ينبغي على أعضاء املدرسة أن يبنوا األهداف اليت يتمنون إجنازها لتحقيق املدرسة اليت حيلمون
هبا,وهو ما يعين حتديد األولوايت  ,فال بد أن حندد ما جيب تنفيذه أوالً واخلطوات احملددة اليت جيب
اختااها لتحقيق األهداف  ,والوقت الالزم لتلك العملية  .إن األهداف تزود منسويب املدرسة تلشعور
تألولوايت قئرية املدى واخلطوات العملية الالزم اجنازها  ,واألهداف تساعد على غلق الفاوة بني
الواقع واملأمول يف املدرسة تإلضافة إىل أهنا ضرورية جداً يف بناء الفر التعاونية حبيث يتم تعريف كل
جمموعة عمل أبهداف تعمل متضافرة لتحقيقها  ,ويف غياب اهلدف املشرتك ال ميكن أن يكون هناك
فريق حقيق ي ولذلك فتوليد األهداف الفعالة هو جهد مشرتك يتعاضد فيه الفريق التعاوين حبيث يرى
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اجلميع كيف أن حتقيقهم ألهدافهم يسهم يف حتسني املدرسة مع مالحظة أن من أهم صفات األهداف
أهنا قابلة للقياس  ,ولذلك فهي ضرورية التأكيد أن هناك تغيرياً سيحدث حنو التحسني املأمول.
اثنيا :الفرق التعاونية  :يتئف أمنواج تطوير املدرسة بوجود جمموعة من الفر التعاونية اليت جيمعها
هدف مشرتك يدعم بناء قدرة املدرسة على التعلم بشكل تعاوين  ,فاألفراد الذين ينخرطون يف تعلم
مجاعي تعاوين يستطيعون أن يتعلموا من بعضهم ويكونوا زمخاً يعذر التحسني املستمر .
اثلثا :التحسني املستمر  :يتميز أمنواج تطوير املدرسة أبن منسوبيه يبحثون عن طر أفضل ويلتزمون
تلتحسني املستمر يف البيئة اليت ينظر فيها إىل التاديد ال بوصفها مهام تناز أو مشاريع تستكمل بل
بئفتها طرقاً لتنفيذ العمل اليومي الذي يدفعهم تستمرار اجتاه حتقيق الرسالة ويدركون أن التعلم ال
يتحقق تلثبات على حتسن معني وإمنا تالستمرار يف التحسن .
رابعا :الرتكيز على النتائج  :يتميز أمنواج تطوير املدرسة أبن أعضاءه يدركون أن تقومي املشاريع
التعليمية يكون على أساس نتائاها التعليمية الرتبوية وليس على أساس النوااي احلسنة  .فالفكرة
التعليمية اجليدة هي اليت تؤدي إىل نتائج تعليمية جيدة .
خامسا :الرتكيز على العمل والتجريب :يتميز أمنواج تطوير املدارس تلرتكيز على العمل فأعضاء تلك
اجملتمعات حيولون طموحاهتم إىل عمل ويدركون أن التعلم حيدث يف سيا القيام تلعمل فأعضاء اجملتمع
املهين يضعون الفرضيات وخيتربوهنا ويفكرون بد ويضعون فرضيات جديدة ويقيمون النتائج .
سادسا :البحث اجلماعي :يتميز أمنواج تطوير املدرسة بقناعة أفراده أن البحث اجلماعي املشرتك حمرك
التحسن والنمو والتاديد حيث من خالله يتساءل أعضاءه عن الوضع الراهن والبحث عن األساليب
اجلديدة واختبارها مث التأمل يف النتائج بشكل تعاوين .
مكوانت أمنوذج تطوير املدارس
إن أمنواج تطوير املدارس ال يعد منتااً هنائياً يف حد ااته د كما اكر يف املنطلقات النظرية
لألمنواج د بل ميثل األمنواج وعاء للتطوير وخارطة طريق توجه بقية االسرتاتيايات والربامج واملشروعات
يف إسرتاتياية تطوير التعليم العام وترسم أبعادها التطويرية وترتب أولوايهتا ضمن مفهوم اجملتمعات املهنية
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التعليمية بئورة ميكن حتقيقها وتعميمها على مجيع املدارس  .ويتسم األمنواج أبنه يضع املتعلم يف بؤرة
االهتمام فتعليمه وتعلمه هي املهمة الرئيسة يف األمنواج واملوجه األساس للمكوانت األخرى واحملرك
األول لكل أنشطة املدرسة وإدارة التعليم ووزارة التعليم وهي :
مكوانت

أمنوذج تطوير
املدارس

املنهج

التدريس

التقومي

بيئات التعلم

اإلرشاد

األسرة

ومئادره

والتوجيه

واجملتمع
احمللي

شكل رقم ( : )3مكوانت أمنوذج تطوير املدارس (الشكل من تئميم الباحث)

وكي حتقق هذه املكوانت أهدافها وتعمل يف اتسا اتم البد أن تكون هناك قيادة فاعلة
وعمليات واضحة وسياسات ترسم أطر العمل ومعارف متقدمة لدى املسؤولني عن تنفيذ األمنواج.
القيادة الرتبوية ألمنوذج تطوير املدارس (تطوير):
تعد القيادة الرتبوية مرتكزاً رئيسياً يف تطبيق أمنواج تطوير املدارس  ,إا يتوقف جناح املدارس يف
أداء رسالتها على وجود القيادة املؤثرة اليت تدفع اآلخرين بئورة احرتافية إىل العمل الناجح  ,وحتويل
املدرسة إىل مؤسسة متعلمة تتسم بثقافة التعاون والتشارك  .إن حتقيق هذه الغاايت يتوقف على
مستوى النااح يف بناء القيادات الرتبوية اليت حتتاج إىل كثري من اجلهود واإلمكاانت  .إن القائد يف
أمنواج تطوير املدارس سواء كان مدير مدرسة أو مدير إدارة أو رئيس قسم أو مشرفاً تربوايً يتميز ببعض
الئفات وميتلك جمموعة من املهارات اليت متكنه من أداء مهمته القيادية  ,ويعمل القائد على أداء
جمموعة من املهام من أمهها :
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.6بناء الرؤية وإدارة التغيري  :يتميز القائد يف أمنواج تطوير املدارس تلقدرة على بناء رؤية توجه أداء
املعلمني والعاملني وتنظيم جهودهم وتبث احلماس فيهم وتشاع التزامهم وتوجه الطاقات وترشد
استخدام املوارد املتاحة .
.2بناء الدافعية :يهتم القائد ببناء الدافعية لدى املعلمني  ,فهي مفتاح إطال الطاقات وشحذ اهلمم
داخل املدرسة ؛ للتغلب على العقبات والئعوتت  ,فبدون الدافعية قد يفقد أفراد املدرسة العمل
بئورة جدية حنو حتقيق رؤية املدرسة .يهتم القائد ببناء الدافعية لدى املعلمني  ,فهي مفتاح إطال
الطاقات وشحذ اهلمم داخل املدرسة ؛ للتغلب على العقبات والئعوتت  ,فبدون الدافعية قد يفقد
أفراد املدرسة العمل بئورة جدية حنو حتقيق رؤية املدرسة.
.4اختاذ القرار :يقوم القائد الرتبوي تختاا قدر كبري من القرارات اليومية ما بني قرارات إجرائية وقرارات
إسرتاتياية فهي من األمور األساسية يف عمل القائد وهذه القرارات هلا عالقة مباشرة يف جناح
املدرسة يف أداء رسالتها  .وعملية اختاا القرار عملية معقدة يقوم هبا القائد تتطلب منه مجع البياانت
والتأمل والتحليل الدقيق واختيار البديل املناسب  .وعملية اختاا القرار يف أمنواج تطوير املدارس تتم
بشكل أسهل وأكثر فاعلية عرب إشراك القيادات املدرسية واملعلمني وحىت املتعلمني ,إا يعمل اجلميع
على طرح جمموعة من اخليارات  ,وتقدمي عدد من وجهات النظر املختلفة اليت تثري هذه العملية .
وهذه الشراكة يف اختاا القرار حتسن املعنوايت لدى أفراد املدرسة  ,وتعطيهم شعوراً أكرب تالعتزاز
املهين والرضا الوظيفي وتساعدهم يف تقبل القرار وجتعلهم أكثر تفهماً له وأكثر التزاماً بتحقيقه.
.3حل املشكالت  :يطبق القائد يف أمنواج تطوير املدارس القيادة التعاونية املتمثلة يف إشراك أفراد
املدرسة يف حل املشكلة حيث ينمي إحساسهم بتبين احللول اليت شاركوا يف الوصول إليها كما أن
هذه العملية تنمي قدرات منسويب املدارس وتطور خرباهتم يف حل هذه املشكالت.
.5االتصال :يطبق القائد يف أمنواج تطوير املدارس مهارات االتئال اليت جتعل من مدرسته اات
فاعلية يف أداء املتعلمني فكل العمليات القيادية والتطويرية يف بناء رؤية املدرسة وتوجيه عملية التغيري
وحتفيز املعلمني واختاا القرار وحل املشكالت تعتمد على امتالك مهارات االتئال  ,والفشل يف
االتئال هو أساس مشكالت التنظيم وضعف األهداف واخنفاض اإلنتاجية .
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.1بيئة القيادة الفعالة :يقوم القائد يف أمنواج تطور املدارس بتهيئة بيئة حمفزة لإلبداع بتبين مناخ يتم فيه
تشايع املشاركة والثقة املتبادلة ومقامسة املسؤولية  ,وينظر القائد إىل زمالئه يف هذا اجملال على أهنم
حمرتفون يتعاونون حنو حتقيق أهداف املدرسة.
.1القيادة املدرسية:إن قيادة املدرسة املتعلمة يف أمنواج تطوير املدرسة ال تعين القيادة مبفهومها
التقليدي وإمنا تقوم على سياسة التغيري والتطوير ,حيث إن إدارة التغيري تتضمن االنتقال تملدرسة
من وضعها احلايل إىل وضع أخر مرغوب فيه خالل فرتة انتقالية .والقيادة املدرسية يف أمنواج تطوير
املدرسة عم لية منظمة تسعى لتحويل املدرسة من املفهوم التقليدي إىل مفهوم جمتمع املدرسة املتعلمة
من خالل رؤية ورسالة وقيم وأهداف واضحة ومشرتكة ومعلنة لتوطني ركائز هذا اجملتمع تستخدام
األدوات واإلمكاانت املتاحة .والقيادة املدرسية تعمل وفق إسرتاتياية تنمية قدرات املعلمني للعمل
كماتمعات تعليمية مهنية مما يقود املدرسة لتحقيق مفهوم املدرسة الفاعلة  ,وما مييز املدرسة
املتعلمة عن غريها وجود التزام مجاعي مببادئ إرشادية حتدد بوضوح ما يعتقده أعضاء املدرسة
ويسعون لتحقيقه  ,وهذه املبادئ ال حتدد من قبل القيادة فقط  ,بل األهم أن تكون متاسدة يف
عقول ووجدان العاملني يف املدرسة  ,كما ينبغي أن تكون هذه القيادة قادرة على هتيئة البيئة املناسبة
لتعلم أفراد املدرسة  ,وتبين اسرتاتيايات تضمن استمرار هذا التعلم وتوظيفها يف إحداث تعلم
حقيقي لدى الطالب  .إن املدير يف املدرسة املتعلمة يف أمنواج تطوير املدرسة هو قائد تربوي
ومشرف مقيم يشرف على مجيع شؤون املدرسة تعليمياً وتربوايً وإداراي واجتماعياً .
فمدير املدرسة يف أمنوذج تطوير املدرسة تغريت أدواره حسب اآليت (تطوير):
.6من قيادة التعليم إىل قيادة التعلم  :فالتعليم وسيلة ونشاط لتحقيق التعلم  ,والتعلم هو النتياة
املقئودة من التعليم ومن وجود املدرسة عموماً  ,والقيادة يف أمنواج تطوير املدارس حتولت من
الرتكيز على جودة اإلجراءات إىل جودة النتائج  ,فهما كانت إجراءات التعليم موجودة ومراعية لكل
املعايري ولكنها مل حتقق النتياة املتوخاة منها فال قيمة هلا  ,ولذلك فإن التقومي وحتليل نتائج تعلم
الطالب وبشكل دوري ومستمر كازء أساسي من العمل  ,حمور تعتمد عليه القيادة  ,يف التأكد
من اجنازها وسريها يف االجتاه الئحيح .ولذلك فنمط القيادة يف املدرسة املتعلمة هو النمط املعتمد
على النتائج واليت نسميها "تعلم الطالب" ,ولذلك فالقائد يف املدرسة املتعلمة يدير التعلم يف
- 56 -

املدرسة وداخل الئفوف يتابع طالبه ويتأكد من تعلمهم ويقارنه مبا جيب أن يتعلموه  ,وبناء على
يقوم األداء .
تلك النتائج ّ

.2من إدارة املدرسة إىل قيادة اجملتمع املدرسي  :ويفضل املتخئئون تسمية املدرسة املتعلمة مباتمع
وليس مؤسسة  ,والك ألن مئطلح مؤسسة يوحي تلنفعية  ,ولكن مئطلح جمتمع يوحي تلتعاون
والقيم والثقافة القوية  ,كما أن مئطلح جمتمع يوحي بنمط إدارة يعتمد على القيادة والتوجيه أكثر
من إدارة اإلجراءات  ,وقائد املدرسة ينبغي أن يستوعب تلك املضامني وحيوهلا إىل سلوكيات
وممارسات فعلية .
.4من اإلدارة إىل القيادة  :إن أمنواج تطوير املدارس يقتضي أن يتحول عمل املدير من عمل إداري
إىل عمل قيادي والك يف ظل الئالحيات اليت سوف تسند إليه واملسؤوليات والواجبات اليت يقوم
هبا  ,مبعىن توجه اهتمام املدير وحتول عمله من أداء األشياء بئورة صحيحة  ,إىل قائد يؤدي
األشياء الئحيحة .
البناء التنظيمي ألمنوذج املدرسة  :وله ثالثة مستوايت وهي :

مستوى المدرسة
املدرسة

مستوى إدارات التعليم

مستوى وزارة التعليم

شكل رقم ( : )5البناء التنظيمي ألمنوذج مدارس تطوير (الشكل من تئميم الباحث)
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ويهدف البناء التنظيمي يف أمنواج تطوير املدرسة إىل وضع املتعلم يف بؤرة اهتمام املدرسة وإدارة التعليم
وجهاز الوزارة  ,وقد أعيد بناء اهليكل التنظيمي للمدرسة ورسم مسؤوليات العاملني وتوصيفها بئورة
حتقق رؤية التعليم وتدعمها وجتسد مفهوم اجملتمع املهين التعليمي  ,وهذا البناء التنظيمي يتسم مبا أييت:
.1

استاابة اهليكل التنظيمي يف أمنواج تطوير املدرسة لتحدايت الواقع التعليمي .

.3

يضع اهليكل التنظيمي يف أمنواج تطوير املدرسة املتعلم يف مركز اهتمام املدرسة .

.3

إعادة رسم املهام واالختئاصات لتتسق مع متطلبات اجملتمع املهين التعلمي .

.8

بناء اهليكل التنظيمي وفق آلية مرنة تتكيف حسب ظروف املدارس وحاجة التنفيذ ومستوى
اإلجناز.

.5

رمست مسؤولياهتا لتمتلك حيزاً من االستقاللية يف عملية التطوير والتحسني .
وتكمن أمهية اهليكل التنظيمي يف أنه يتيح توزيع مجيع املوارد وتوظيفها بئورة رشيدة كي ختدم

املتعلمني بئورة فاعلة  .ولعل من األمور املهمة يف البناء التنظيمي إعادة هندسة الوظائف واملسؤوليات
املختلفة وأتسيس الوحدات والفر واجملالس الداعمة لعملية التطوير مبا يعزز بناء الكفاءة واستدامة
التطوير  ,ويف هذا اجلزء سيتم تناول مستوى مدير املدرسة ألنه املتعلق تلبحث .
دور مدير املدرسة يف مدارس تطوير
يشغل مدير املدرسة مركزاً جوهرايً يف قيادة عملية تطوير أداء املدرسة لتسلمه موقعاً قيادايً ترزاً
يف اهليكل التنظيمي للمدرسة  ,فهو الذي يقود دفة التوجيه والقيادة يف كل ما يتعلق جبوانب تطوير
املدرسة  ,وينبغي التأكيد على أن املدير يف أتديته مهمته يستعني مبالس املدرسة والفر املشكلة يف
املدرسة كما يستعني بزمالئه وأبولياء األمور وأفراد اجملتمع والقطاع اخلاص وإدارات التعليم واجلامعات ,
ويتمثل شأن مدير املدرسة يف ما نئت علية اللوائح يف وزارة التعليم  ,وتؤكد على أتدية املهام اآلتية :
.1

قيادة املدرسة للوصول إىل مستوى فعال من التعلم والتدريس .

.3

قيادة عملية تقومي املدرسة وبناء خطط التطوير بوصفه مشرفاً وموجهاً ومقيّما لتحسني أداء
املدرسة ( جبوانبها املختلفة التدريس والتعلم وحتسني املناهج وغريها ) وفق معطيات احلاضر
وتطلعات املستقبل .
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.3

اإلسهام يف التطوير املهين واإلشراف على تنسيق براجمها وقياداهتا .

.8

إقامة برامج للشراكة مع األسر واجملتمع ( مبا يف الك اجلهات األكادميية ومؤسسات القطاع
اخلاص) تلتعاون مع جملس املدرسة .

.5

بناء برامج وآليات للشراكة مع مسؤويل إدارة التعليم ومشريف املدارس .
ولتحقيق تلك املهام مبهنية عالية مت حتديد املعايري املهنية اليت تدعم املدير لتحقيقها من خالل

تقدمي الكثري من األوعية املهنية اليت ستسهم يف متكني مدير املدرسة من حتقيق مهامه بكل فاعلية وهي
كاآليت:
.6التحقيق وفق معطيات الواقع ومتغريات املستقبل :يشمل هذا املعيار معرفة قائد املدرسة ألسس
بناء اخلطة املدرسية وطر تنفيذها من خالل خطط تنفيذية ومراعاة االجتاهات والقضااي الرتبوية
املؤثرة يف العملية التعليمية عند بناء الرؤية واألهداف وإشراك اجملتمع املدرسي واحمللي يف الك ,
ويشمل املعيار أيضاً تطبيق قائد املدرسة للخطط املدرسية والتنفيذية أبساليب إبداعية مرنة مدعومة
بتقنيات حديثة وقياس األثر التعليمي والرتبوي لتلك اخلطط على تقدم تعلم الطالب وعلى إحداث
تغيري حقيقي يف املمارسات املهنية والتعليمية.
.2قيادة املدرسة وإدارهتا لتعليم وتعلم فاعلني :يشمل هذا املعيار معرفة قائد املدرسة ألسس قيادة
التعلم يف املدرسة ومنها معرفة السياسات التعليمية واإلجراءات اإلدارية واللوائح واألنظمة والقيم
املتعلقة تلتعليم ومعرفة االسرتاتيايات التعليمية املختلفة وطر تقدميها يف البيئة املدرسية والقدرة
على تطبيق التقنيات احلديثة لدعم عمليات التعلم وإدارة التغيري يف املدرسة وفق اسرتاتيايات
إبداعية مرنة واإلد ارة الفاعلة للموارد املادية واملالية وإدارة املوارد البشرية وتطويرها وفق رؤية مهنية
واضحة وملهمة وجيسد القائد وفق الك كله القدوة املهنية التعليمية الرتبوية ألفراد املدرسة وجملتمعها
احمللي .
.4التطوير املهين ألعضاء املدرسة :خيطط قائد املدرسة ملشاريع التطوير املهين املبنية على االحتياجات
الفعلية ألبناء املدرسة ومتطلبات املهنة من خالل أوعية تطويرية خمتلفة وشراكات إسرتاتياية مع
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مؤسسات تعليمية وتربوية ومتابعة انتقال أثر تلك املشاريع وتوجيهها يف حتسني تعلم الطالب ويف
إنتاج املعرفة ونشرها وتطويرها وتوظيفها يف عمليات التعليم والتعلم .
.3الشراكة اجملتمعية  :يشتمل هذا املعيار على معرفة قائد املدرسة العميقة مبؤسسات اجملتمع احمللي
والقوى النافذة فيه لبناء دعم جمتمعي لرسالة املدرسة ورؤيتها وأهدافها  ,ويشمل املعيار قدرة قائد
املدرسة على بناء تواصل فعال مع اجملتمع واستثمار التواصل يف دعم تعلم الطالب ويف توعية اجملتمع
برسالة املدرسة التعليمية والرتبوية  ( .دليل أمنواج تطوير املدارس ملشروع امللك عبد هللا بن عبد العزيز
لتطوير التعليم 1833 ,هد )
كل هذه األمور وماسبق جيب أن حتقق االرتباط بني االحتياجات من التعليم واملخرجات من
مؤسسات التعليم يف كافة مستوايهتا سواء املرحل قبل اجلامعية أو بعدها  ,مع وجود جهة عليا تنسق
بني مؤسسات اجملتمع واجلهات احلكومية ومؤسسات التعليم بكافة انتماءهتا وتوجهاهتا .
مهام مدير املدرسة من واقع الدليل التنظيمي للمدارس اإلصدار الثاين 6343ه.
أصدرت وزارة التعليم دليال تنظيما وآخر إجرائيا جلميع املدارس يُعمل به إلزاما وينفي ماسبق من

تنظيمات ومهام وحيدد فيه مهام وواجبات مجيع العاملني يف املدرسة ومن ضمنهم مدير املدرسة وهي
كالتايل :
-1اإلشراف على إعداد اخلطة العامة للمدرسة.
-3توزيع املهام على مجيع املوظفني يف املدرسة يف بداية العام الدراسي والك من خالل إصدار
.

التكاليف الالزمة للقيام مبهامهم وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي ملدارس التعليم العام.

-3قيادة عمليات التعليم والتعلم يف املدرسة وإعداد اخلطة التشغيلية السنوية هلا.
-8متابعة امليزانية التشغيلية للمدرسة مع اجلهة املعنية يف إدارة التعليم أو مكتب التعليم
-5اإلشراف على جتهيز وتنظيم وهتيئة مرافق وجتهيزا ت املدرسة قبل بد ء الدراسة يف املواعيد احملددة.
-3حتديد احتياجات املدرسة من اهليئة التعليمية واإلدارية ومتابعة أتمينها من اجلهات املختئة.
-0إجراء املفاضلة بني العاملني يف املدرسة وحتديد الزائد منهم.
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-4تفعيل فر العمل واللاان املدرسية واإلشراف عليها ومتابعة تنفيذ مهامها وفق التعليمات املعتمدة.
-1متابعة أداء أعمال اهليئة التعليمية واإلدارية من خالل زايرهتم واإلطالع على أعماهلم ونشاطاهتم.
-10متابعة اجناز املعلمني لتدريس املواد الدراسية وفق عناصر املقرر األسبوعية والشهرية.
-11متابعة ودعم املعلم اجلديد وتزويده جبميع املتطلبات الالزمة ألداء عمله.
-13املشاركة يف بناء قدرات منسويب املدرسة واملشاركة يف حتديد الربامج التدريبية ووضع اخلطط الالزمة
.

لتدريبهم خالل العام الدراسي ,وتفعيل مفهوم اجملتمع الفعلي املهين فيها.

-13تدوير املهام بني وكالء املدرسة كل عامني دراسيني  ,والك لرفع مستوى كفاءهتم وخرباهتم.
 -18يقوم مدير املدرسة إبصدار تكليف داخلي يف املدارس اليت ال يتوفر هبا وكيل وفق التشكيالت
.

املدرسية املعتمدة يتضمن ختفيض نئاب أحد املعلمني للقيام مبهام وكيل املدرسة.

-15التنسيق والتعاون مع املشرفني الرتبويني وغريهم ممن تقتضي طبيعة عملهم زايرة املدرسة.
-13تزويد وإطالع جملس املدرسة ومنسوبيها على التعاميم واللوائح واألنظمة الئادرة من جهات
.

االختئاص ومناقشتها معهم لتوضيح مضامينها والعمل مبوجبها.

-10متابعة نشاطات التقومي وأعمال االختبارات والتأكد من مدى سالمة إجراءاهتا وفقاً لألنظمة.
-14اإلشراف على دراسة نتائج االختبارات والتقومي واختاا الالزم لرفع مستوى التحئيل الدراسي.
-11تقدمي املقرتحات اليت تُسهم يف تطوير العمل املدرسي ورفعها إلدارة التعليم أو مكتب التعليم.
-30تعزيز دور املدرسة االجتماعي من خالل تفعيل العمل التطوعي وعقد االجتماعات واللقاءات
.

وغريها مع أولياء أمور الطالب وغريهم ممن لديهم القدرة على اإلسهام يف حتقيق أهداف املدرسة.

-31إعداد تقارير تقومي األداء الوظيفي للعاملني يف املدرسة وفقاً للتعليمات املعتمدة.
-33متابعة إعداد التقرير السنوي إلجنازات املدرسة ونشاطاهتا وتقدميها للاهات املعنية يف إدارةالتعليم.
-33متابعة سالمة تطبيق اخلطة الدراسية.
-38اإلشراف على خطة الفئل الئيفي (.خاصة تملدارس املطبقة لنظام املقررات )
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-35متابعة عملية اإلرشاد األكادميي وإجراءاهتا وتعليماهتا واعتماد تكليف املعلمني هبا ( .خاصة
تملدارس املطبقة لنظام املقررات )
-33متابعة عمليات احلذف واإلضافة يف املدرسة ( .خاصة تملدارس املطبقة لنظام املقررات )
-30أية مهام أخرى يُكلف هبا يف جمال اختئاصه.
ثالثا  :الدّراسات السّابقة:
وردت جمموعة من الدراسات اليت تناولت موضوعات مستوى األداء اإلداري لإلداريني ورؤساء
األقسام وتقومي األداء اإلداري واليت هلا عالقة تلدراسة وكذلك دراسة تتعلق تملدارس املطبقة
لربانمج"تطوير" ,هذا وقد رتب الباحث الدراسات من األحدث إىل األقدم وكانت على النحو التايل:
أوال:الدراسات العربية:
-6دراسة أبو حامد( 2364م) بعنوان (تقييم أداء املدير كقائد تعليمي من وجهة نظر معلمي
.

املدارس األساسية يف القدس ) .
وتكون جمتمع الدراسة من معلمي املدارس األساسية يف مدينة القدس بدولة فلسطني الذين بلغ

عددهم ( )3413واليت تتبع وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية ,واملدارس اخلاصة ,وقد أتلفت العينة من
معلما ومعلمة حيث اتبعت الدراسة املنهج الوصفي املسحي ,تستخدام استبانة من () 13
(ً ) 301
بندا موزعة على عشرة جماالت ,تالها سؤال مفتوح حول ممارسات املدير كقائد تعليمي.
ً

وتوصلت الدراسة إىل أن تقييم املعلمني ملستوى أداء املديرين كقادة للتعليم جاء مبتوسط
حسايب (  )3611وبنسبة (  )%00وأن مستوى أداء املديرين سواء على مجيع بنود االستبانة أو
جماالهتا قد جاء دون(  ,)%41وهو املستوى االفرتاضي الذي اعتمدته الدراسة لألداء الناجح ملدير
املدرسة ,وأظهرت النتائج أن الرتتيب التنازيل جملاالت القيادة التعليمية حسب مستوى أداء مديري
املدارس األساسية يف القدس هلذه اجملاالت كان كما يلي:
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أ-إيئال أهداف املدرسة ,وضع األهداف التعليمية للمدرسة يف إطار إداري ومهين ,اإلشراف وتقييم
التعليم ,احلفاظ على وقت التعليم ,احملافظة على حضور وتواجد واضح ,تعزيز التطور املهين,
تنسيق املناهج ,توفري احلوافز للتعلم ,متابعة تقدم الطلبة ,وأخريا تقدمي حوافز للمعلمني.
ب-أظهرت النتائج فروقًا يف متوسطات إجاتت املعلمني على مجيع بنود االستبانة حسب اجلهة
املشرفة يعود إىل مدارس وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية ,كما وأشارت النتائج إىل وجود فرو
تعزى ملتغري عدد سنوات اخلربة يف التعليم تعود إىل فئة اخلربة )  3سنوات فما دون( ,يف حني مل
تبني النتائج فروقًا تعزى ملتغري عدد سنوات العمل مع املدير.
-2دراسة احلارثي (2362م) بعنوان(مدى تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس "تطوير"
ابملرحلة الثانوية يف منطقة تبوك ابململكة العربية السعودية من وجهة نظر املعلمني واملعلمات) ,قد
تكونت العينة من ( )113معلما ومعلمة يف مدارس تطوير مبنطقة تبوك استخدم الباحث من خالهلا
املنهج الوصفي التحليلي ,حيث أظهرت النتائج وجود درجات متفاوتة جلميع أبعاد الدراسة الستة:
(التخطيط االسرتاتياي,شؤون الطالب وحاجاهتم,القيادة واإلدارة ,املوارد البشرية,اجملتمع احمللي,
املناهج).
وأشارت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فرو اات داللة إ حئائية عند مستوى يعود لتأثري
متغريات(النوع االجتماعي,واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة) تإلضافة إيل وجود نسبة متوسطة من تفعيل
الشراكة اجملتمعية ووجود رضا وظيفي بنسبة عالية يف مدارس تطوير وتلبية االحتياجات والتطوير
املستقبلي بنسبة عالية.
-4دراسة القحطاين (2366م) بعنوان  :أداء مديري ومديرات املدارس يف حمافظة اخلرج
التعليمية على ضوء املعايري األدائية لوزارة الرتبية والتعليم (من وجهة نظر املشرفني واملشرفات)
أعد الباحث استبانة مكونة من  40فقرة ( معيارا فرعيا) وطبقت على عينة من املشرفني واملشرفات يف
حمافظة اخلرج تململكة العربية السعودية عددهم ( )100واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي ,
وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج ميكن إمجاهلا مبا يلي :أن(  ) %13إىل( ) %81من أفراد
العينة بينت أن تطبيق املعايري الرئيسة الثمانية كان أكثر من عالية  ,فيما يرى  %83إىل ( ) %53أن
مستوى تطبيق جممل املعايري كان بدرجة متوسطة  ,وأن(  ) %10من أفراد العينة يرون أن املعيار األول
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 (:درجة فهم مدير املدرسة ألهداف السياسة العامة للتعليم واألنظمة واللوائح املنظمة للعملية التعليمية )
مطبق بدرجة متوسطة فما فو وهي أعلى نسبة  ,وأن ( )%51من أفراد العينة يرون أن املعيار
السادس  ( :درجة تعاون مديري ومديرات املدارس مع املعلمني يف إجياد فرص تعاون بناءة مع أولياء
األمور وأفراد اجملتمع لتحقيق أهداف مدرستهم ) مطبق بدرجة متوسطة فما فو وهي أقل نسبة  ,ولقد
أظهرت الدراسة فرو دالة عند مستوى داللة( ) %5بني أداء املديرين للبنني والبنات كانت متيل
لئاحل البنات.
-3دراسة آل الشيخ (2363م) بعنوان (التعرف على دور التقومي الشامل للمدرسة يف حتسني
أداء مديري املدارس االبتدائية يف اجملالني الفين واإلداري مبنطقة عسري التعليمية) وهي املرحلة اليت
مت تقوميها  ,والك من خالل آراء عينة الدراسة  ,وكذلك التعرف على ما حققه التقومي الشامل
للمدرسة من األهداف اليت رمسها خاصة فيما يتعلق أبداء مدير املدرسة  .وتقدمي بعض املقرتحات اليت
ميكن أن تسهم يف زايدة فاعلية دور التقومي الشامل للمدرسة والك يف ضوء بعض اخلربات العاملية
والعربية يف هذا اجملال  ,وتكونت عينة الدراسة من (  ) 130فرداً (  ) 15مشرف تقومي شامل
للمدرسة وهو اجملتمع الكلي و( )18مشرف إدارة مدرسية وهو اجملتمع الكلي و (  ) 104عينة ممثلة
من مديري املدارس االبتدائية استخدم فيها الباحث املنهج الوصفي التحليلي وتوصلت الدراسة لعدد
من النتائج كان من أمهها:
-1أشارت الدراسة إىل أن أفراد عينة الدراسة بشكل عام يرون أن دور التقومي الشامل للمدرسة يف
حتسني األداء الفين ملدير املدرسة أييت بدرجة كبرية.
 -3أن دور التقومي الشامل للمدرسة يف حتسني األداء اإلداري ملدير املدرسة أييت بدرجة كبرية.
 -3كشفت الدراسة وجود فرو دالة إحئائياً عند مستوى)  , ( 0.05يف دور التقومي الشامل يف
حتسني أداء مديري املدارس الفين واإلداري يف منطقة عسري التعليمية وفقاً ملتغري طبيعة العمل بني
مشرف التقومي الشامل للمدرسة  ,ومشرف اإلدارة املدرسية ,ومدير املدرسة.
-8كشفت الدراسة عدم وجود فرو دالة إحئائياً بني متوسطات درجات أفراد العينة تعزى إىل
الدورات التدريبية  ,يف درجة املوافقة على دور التقومي الشامل يف حتسني أداء مديري املدارس الفين
واإلداري يف منطقة عسري التعليمية وفقاً ملتغري الدورات التدريبية.
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-5كشفت الدراسة عدم وجود فرو دالة إحئائياً بني متوسطات درجات أفراد العينة تعزى ملتغري
سنوات اخلربة  ,يف درجة املوافقة على دور التقومي الشامل يف حتسني أداء مديري املدارس الفين
واإلداري يف منطقة عسري التعليمية.
-5دراسة الزايت (2331م) بعنوان " :تصور مقرتح لتحسني األداء اإلداري مبدارس التعليم
الثانوي احلكومي بدولة فلسطني علي ضوء اجتاهات الفكر اإلداري املعاصر" .
استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي يف مجيع البياانت واملعلومات  ,والك إبعداد
استبانة لقياس واقع األداء اإلداري مبدارس التعليم الثانوي بدولة فلسطني من وجهة نظر مديري
املدارس. .
وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج :
 .1اخنفاض درجة واقع األداء اإلداري للمديرين يف اجتاهات الفكر اإلداري املعاصر تملدارس اليت
يعملون فيها .
.3هناك فرو اات داللة إحئائية بني استااتت أفراد العينة حنو واقع األداء اإلداري ملتغري النوع ,
واملؤهل التعليمي  ,ونوع اإلعداد  ,واملنطقة التعليمية  ,واخلربة  ,وعدد الدورات التدريبية .
-1كما أجرت العسيلي ( 2331م) دراسة هدفت إىل التعرف على فعالية أداء املدرسة
ابستخدام معايري اجلودة الشاملة يف مدينة اخلليل ,وقد استخدمت الباحثة االستبانة كأداة جلمع
البياانت من عينة الدراسة املكونة من ( )353مديراً ومعلماً من املدارس الثانوية يف مدينة اخلليل
بفلسطني,من خالل املنهج الوصفي التحليلي وأظهرت النتائج أن متوسط تقدير درجة فعالية أداء
املدرسة تستخدام معايري اجلودة الشاملة كانت متوسطة ,وأنه ال توجد فرو اات داللة إحئائية
تعزى ملتغري اخلربة يف درجة تقدير مديري ومعلمي املدارس لفعالية أداء املدرسة .
وأظهرت الدراسة أنه ال توجد فرو دالة إحئائياً بني واقع الكفاءة اإلدارية لدى املديرين تعزى
إىل متغري اخلربة واملؤهل واجلنس.
-1دراسة املعمري (2333م) فقد هدفت إىل تعرف على فاعلية أداء مدير املدرسة الثانوية
وتوجهات تطويرها يف ضوء برانمج التطوير الرتبوي يف سلطنة عمان ،وقد تكونت عينة الدراسة من
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(  )311فرداً من مديري ومديرات املدارس الثانوية ,ومساعديهم ,واملعلمني األوائل فيها ,واستخدم
الباحث يف الدراسة املنهج الوصفي التحليلي يف مجيع البياانت واملعلومات  ,والك إبعداد استبانة
استبانة مكونة من ( )33فقرًة موزع ًة على ستة جماالت جلمع البياانت ,وقد أظهرت النتائج أن درجة
فاعلية أداء املدرسة الثانوية بسلطنة عمان مرتفعة يف جمايل العالقات اإلنسانية واإلمناء املهين للعاملني,
بينما كانت درجة فاعلية إدارة املدرسة الثانوية يف جماالت العالقة مع اجملتمع احمللي ,وخدمة الطلبة,
وتنظيم العمل والسلوك القيادي منخفضة
-8دراسة مسلم (2333م) بعنوان( تصور مقرتح لتطوير أداء مدير املدرسة الثانوية كقائد تربوي
يف حمافظة غزة يف ضوء اجتاهات معاصرة يف اإلدارة املدرسية) وهدفت الدراسة إىل التعرف على واقع
أداء مدير املدرسة الثانوية يف حمافظة غزة بدولة فلسطني  ,وعلى املهام اإلدارية والفنية واالجتماعية اليت
يقوم هبا مدير املدرسة الثانوية يف ضوء االجتاهات املعاصرة  ,ووضع تئور يسهم يف حتسني أداء مدير
املدرسة الثانوية مبحافظة غزة ولقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي  ,واستخدم االستبانة
كأداة للدراسة مكونة من (  )30فقرة وزعت على ثالثة جماالت وهي  :اجملال اإلداري و اجملال الفين
واجملال االجتماعي  ,وتكونت عينة الدراسة من ( )113شخئا ضمت ( )13مديرا ومديرة و() 8
رؤساء أقسام لإلدارة املدرسية و( )13معلما وتوصلت الدراسة للنتائج التالية :
-1أن معظم مديري املدارس يركزون عملهم على اجملال اإلداري.
-3أن الكثري من املديرين اليشركون املعلمني يف عملية اختاا القرار  ,واليتم إعطائهم الفرصة الكافية
.

للمشاركة الفعالة يف االجتماعات .

 -3قلة الرتكيز من قبل مديري املدارس على اجملال االجتماعي وإشراك اجملتمع احمللي .
-9دراسة احلراحشة (2334م) بعنوان (تقومي فاعلية أداء مدير املدرسة ألدواره املتوقعة من
وجهة نظر مديري مدارس حمافظة املفرق ابململكة األردنية اهلامشية )وقد استخدم الباحث املنهج
الوصفي التحليلي متوصال إىل عدد من النتائج أبرزها :أن مدير املدرسة يشرك املعلم واإلداريني يف إعداد
اخلطة السنوية وأن أداء مدير املدرسة أتى مرتبا على اجملاالت الستة اليت حددها الباحث وهي :
( اإلنساين ,اإلداري ,القيادي  ,التخطيط  ,اإلشراف  ,التقومي )حيث انل اجملال اإلنساين املرتبة
األوىل.
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-63دراسة عاشور (  ) 2332بعنوان" مدى إسهام برانمج تطوير اإلدارة املدرسية يف امتالك
مديري املدارس الثانوية للكفاايت اإلدارية" :
وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي تستخدام االستبانة كأداة للدراسة ,ضمت
( )55فقرة  ,وتكونت عينة الدراسة من مجيع مديري املدارس الثانوية مبحافظة إربد تململكة األردنية
اهلامشية الذين شاركوا يف الربانمج ,وبلغ عددهم  143مديراً ومديرة.
وهدفت الدراسة إىل تقومي برانمج تطوير اإلدارة املدرسية من وجهة نظر املشاركني يف الربانمج من
مديري املدارس  ,ومن أجل حتقيق أغراض الدراسة مت تطوير استبانة تضمنت ( )55فقرة بعد التحكيم,
موزعة على جزأين ,حيث يتضمن اجلزء األول ( )83فقرة موزعة على ستة جماالت ,بينما يتضمن اجلزء
الثاين ( )13فقرة تتعلق ببعض الكفاايت اإلدارية .وقد مت التحقق من صد األداة (االستبانة) عن
طريق عرضها على عدد من احملكمني من اوي االختئاص يف جمال اإلدارة الرتبوية ,كما مت التأكد من
ثبات األداة عن طريق االختبار وإعادة االختبار) , (t test-Retestوكذلك مت حساب معامل
الثبات لالتسا الداخلي حسب معادلة (كرونباخ ألفا) ,وقد بلغت قيمة الثبات ( ,)0٫45ولإلجابة
عن أسئلة الدراسة مت استخدام حتليل التباين األحادي واختبار (ت) ,وأجريت املقارانت البعدية.
تكون جمتمع الدراسة من مجيع مدراء املدارس الذين شاركوا يف الربانمج يف حمافظة إربد وعددهم
ّ
( )143مديراً ومديرة ,واشتملت عينة الدراسة على مجيع املدراء ,ومت اسرتجاع ( )101استبانة ,بنسبة
()٪13٫88وقد أظهرت نتائج الدراسة أن املؤشر العام لدى مديري املدارس حنو برانمج تطوير اإلدارة
املدرسية هو مؤشر إجيايب ,ويسهم برانمج تطوير اإلدارة املدرسية بدرجة متوسطة يف امتالك مديري
املدارس الكفاايت اإلدارية).
اثنيا :الدراسات األجنبية
 -1دراسة جان اندروميونخ2363 ( ،م) )John Andrew Muenichبعنوان:
دراسة عن كيفية تصور مديري املدارس الثانوية يف والية مينيسوات حول تقييم أدائهم .
وكان الغرض من هذه الدراسة للتأكد من تئورات مديري املدارس الثانوية العامة يف والية
مينيسوات فيما يتعلق بتقييم أدائهم وقد استخدمت املقابلة يف مجع املعلومات ,وكانت إجاتت
املديرين تفيد أبن التقييمات السابقة كانت عادلة ومتسقة ولكنها غري حمددة وواضحة فيما
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يتعلق بنموهم املهين ,وأما نتائج طالهبم ودخوهلا يف تقييم األداء ردا على سؤال حول إاا كان
ينبغي أن تدرج البياانت التقدم العلمي للطالب يف عملية التقييم ,وافق  44٫0يف املائة من
اجمليبني .ومع الك ,ردا على سؤال حول إاا كان ينبغي أن تدرج بياانت اإلجناز للطالب
تشكل  %35من تقييم األداء حسب ما قررته القوانني األساسية للوالية  ,% 05٫4 ,من
اجمليبني أيدت نسبة مئوية أقل  ,وتلتايل تقييم أداء للمديرين جيب أن يشمل مجيع مستوايت
األداء.
 -2دراسة جودل ،وجان ،ومارتن ،وبيرت(2339م) ;(Goedele; Jan; Martin
 Peterالتعرف على تصورات مديري املدارس االبتدائية الستخدام التغذية الراجعة يف حتسني
أداء مديري املدارس ،وقد استخدمت املقابلة يف مجع املعلومات من ( (13مدير مدرسة ,و()8
جمموعات عمل من املعلمني ,وقد أشارت نتائج الدراسة أن التنويع يف تقدمي التغذية الراجعة يف
املراحل املختلفة لألداء ميكن أن يساهم يف حتسني فاعلية املدرسة  ,تإلضافة إىل تنوع مئادر التغذية
الراجعة من اهليأة اإلدارية واملعلمني وكذلك اجملتمع احمللي وهو يف نظر مديري املدارس من أهم
املئادر اليت يعتمد عليها يف حتسني أداء املدرسة ككل.
 -3دراسة شرييل اجنال ) 2331م Angela

 ( Shirelyوعنواهنا" أدوار املديرين

أثناء عملية التطوير الرتبوي يف الوالايت املتحدة "إضافة إىل وصف أدوار املديرين يف أثناء عملية
التطوير الرتبوي يف الوالايت املتحدة األمريكية ,وقد قام هبا قسم التطوير يف املنطقة اجلنوبية الغربية يف
مدرسة يبلغ عدد طلبتها  1040طالباً وطالبه ,من خالل وصف ما كان يدور يف املدرسة على أرض
الواقع ,وهدفت الدراسة إىل متابعة أدوار املديرين وربطها بنتاج الطلبة ,من خالل بناء قوانني للتمويل
أو اخلروج خبطط واسعة ملتابعة التقييم العام للمدرسة ,وخلئت النتائج إىل أن املدارس اليت مرت
بعملية التغيري والتطوير  ,يزداد تغري مديريها ويتحركون بسرعة ,بسبب سلسلة من األمور املفروضة
عليهم من قبل السلطة الوسطى املنفذة ,تإلضافة إىل طريقة مساءلة العاملني اليت تؤدي إىل اإلسراع
يف عملية التغيري يف املدرسة ,وتبني الدراسة أن املديرين يتخوفون من فقدان السلطة اليت ميتلكوهنا
تإلدارة التقليدية ومن خالل التسلسل اإلداري إاا ما انتقلوا إىل اإلدارة التشاركية ,وإن املدير الذي
يدير تملعرفة أفضل من املدير الذي يدير تلسلطة ,واملدير الذي يتخذ القرار بئورة تعاونية أفضل من
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املدير البريوقراطي,وأن املدير الذي يستلهم التعاون من اجملتمع احمللي يتقدم أكثر بئورة واضحة,
واملدير او التوقعات العالية حيل حمل املدير تملساءلة والثقافة الكلية التفاعلية للعاملني حتل حمل األفراد
االنعزاليني ,والتغيري دائم حباجة إىل مدير قوي وصبور ,يقضي الكثري من الوقت يف مساعدة اآلخرين
على فهم املتطلبات اجلديدة للتغيري والرتكيز على الدور التعليمي للمعلم أكثر من أي مسألة أخرى.
 -8دراسة هيف ( )Huff 2331وعنواهنا" ممارسات املديرين يف املاضي واحلاضر مبدينة
سان فرانسيسكو يف أمريكا "إضافة إىل قياس ممارسات املديرين يف املاضي واحلاضر ,للوقوف على
ما يفعله املديرون  ,ومت التوصل لنتائج البحث من خالل املسح واملشاهدة واملقابلة لإلجابة عن ما
يفعله املديرون لريتقوا بتعلم وإجناز طلبتهم ,وتبني الدراسة مدى تعقيدات ممارسات املديرين ,وكيف
يركز املديرون على الوظائف اإلدارية غري املرتبطة بعملية التدريس ,وبينت الدراسة أيضا انه يف بعض
احلاالت يقوم املدير كقائد تربوي ليشاع على تنفيذ املنهاج اجلديد ,وحيث على التاربة واالختبار,
ويرتقي بنوعية اهليئة التعليمية ,مضي ًفا بعض الربامج ,ويغري مواقفه ,ولكن تلنهاية يركز على أهداف
املديرين يف اإلشراف على املعلمني ,وتقييم أدائهم تستمرار ,ومتابعة حتئيل الطلبة ,واحملافظة على
النظام داخل غرفة الئف ,ومتابعة الربانمج املدرسي ,وضبط الطلبة ,ومتابعة فعاليات املنهاج ,وأن
أهم األعباء واملهام اليت يقوم هبا مدير املدرسة هي  :التخطيط والتنظيم والتنسيق والتحكم مث املراقبة ملا
قام به ,كما بينت الدراسة أن املديرين ينشغلون تإلشراف واألدوار اإلصالحية اليت تتضمن
املمارسات املرتبطة أبداء الطلبة واملعلمني ,ويقضي املديرون أوقاهتم يف املدرسة يف تنظيم اإلصالح
والئيانة العامة واإلشراف على الطلبة والفعاليات املنهاية اإلضافية ,وإدارة األزمات الناجتة عن
العمل ,ومجع البياانت ,وحتليل ساالت األداء ,وعدم الرتكيز على نتائج الطالب بشكل كبري ودور
اجملتمع احمللي .
-5دراسة رومنيك 2332( Romanikم) بعنوان " :تقومي أداء مديري املدارس العامة :
مراجعة األدبيات" .
اهتمت الدراسة مبراجعة األدبيات اخلاصة بعملية تقومي أداء مديري املدارس العامة تلوالايت
املتحدة األمريكية من خالل وصف الوضع الراهن هلذه العملية عن طريق استباانت ,كما ورد
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تلدراسات اخلاصة مركز البحوث الرتبوية العاملية ( )ERICوغريهم من الدراسات املنشورة علي
شبكة اإلنرتنت واملرتبطة مبوضوع البحث  ,هبدف تقوميها وتطويرها مما يضمن حكم أفضل علي جودة
أداء قادة املدارس .
وكان من أهم جوانب التقومي اليت تناولتها الدراسة السياسات اخلاصة تلتقومي  ,ومعايري التقومي ,
واألساليب املستخدمة  ,وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي ,وأسفرت مراجعة األدبيات
عن عدة نتائج كان من أمهها حتديد املعايري األساسية التقومي أداء مديري املدارس واليت ترتبط
تملسؤوليات األساسية لقادة املدارس  ,وتعد مبثابة األساس يف برامج التنمية املهنية ملديري املدارس
تلوالايت املتحدة األمريكية  ,واليت حددها االحتاد املانح لرخص مزاولة الوظائف القيادية تملدارس
 ISLLcيف توفري رؤية للتعلم ونشرها لدي أفراد اجملتمع املدرسي  ,القيادة التعليمية  ,اإلدارة الفعالة
لعمليات املنظمة ومواردها  ,التنمية املهنية للعاملني  ,توفري بيئة تعلم آمنة وفعالة ومناخ مدرسي حمفز
علي التعلم  ,االتئال والعالقات مع اآلخرين  ,والعالقات مع اآلتء وأعضاء اجملتمع احمللي والتعاون
معهم والعمل بنزاهة وبشكل أخالقي .
وتوصلت الدراسة إيل حتديد عدد من احملددات اليت تضمن تطوير عملية التقومي كان من أمهها:
-1االعتماد علي بياانت موضوعية يف تقييم األداء .
-3الرتكيز علي التحسني املستمر لألداء املدرسي من عام آلخر .
 -3حتديد عدد من أنشطة التنمية املهنية تالتفا بني مدير املدرسة ومدير اإلدارة القائم بتقييم أدائه ,
.

للوفاء تحلاجات التنموية ومعاجلة ما كشفت عنه العملية من جوانب ضعف يف أداء املديرين .

-3دراسة بوايجيان ( 2336( (Boyajianم) .اليت هدفت إىل تعرف على العالقة بني الرضا
الوظيفي ملديري املدارس وفاعلية األداء يف والية كاليفورنيا وقد تكونت عينة الدراسة من ( ( 133
مديراً ومديرة استخدم فيها املنهج الوصفي املسحي عن طريق استباانت مت توزيعها ,وأظهرت النتائج
وجود عالقة اجيابية بني الرضا الوظيفي ملدير املدرسة وفاعلية األداء.
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التعليق على الدراسات السابقة
تناول الباحث يف اجلزء السابق جمموعة من الدراسات السابقة اات الئلة مبوضوع البحث
احلايل  ,حيث تناولت هذه الدراسات موضوع البحث احلايل من جوانب متعددة  ,فعلى سبيل املثال
قامت دراسات بتناول موضوع األداء اإلداري ملدير املدرسة كدراسة  :املعمري ( )3008ومسلم
(3008م) واحلراحشة ( )3003ودراسة أبو حامد ( )3013والقحطاين ( )3011ودراسة رومنيك
(3003م).
كما اهبت دراسات أخرى لعالقة األداء اإلداري ملدير املدرسة وفق معايري اجلودة كدراسة
العسيلي ( )3003ودراسة آل الشيخ (3010م)اليت تناولت دور التقومي الشامل يف حتسني أداء مدير
املدرسة .واهبت دراسة أخرى وهي دراسة جان اندروميونخ3018 ( ,م) عن كيفية تئور مديري
املدارس الثانوية حول تقييم أدائهم .
تإلضافة لقيام دراسات أخرى بتناول موضوع تطوير اإلدارة وبرامج التطوير كدراسة عاشور
(3003م) ودراسة املعمري ( 3008م )  ,بينما كانت دراسة القحطاين (3011م ) تتحدث أداء
مدير املدرسة يف ضوء املعايري األدائية للوزارة ودراسة عطاف (3000م) يف ضوء االجتاهات للفكر
اإلداري املعاصر ودراسة احلارثي (3013م) واليت تنظر ملدى تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مدارس
"تطوير" تملرحلة الثانوية ,وأما دراسة جودل ,وجان ,ومارتن ,وبيرت(3001م) فتهدف إىل استخدام
التغذية الراجعة يف حتسني أداء مدير املدرسة ودراسة بوايجيان(3000م) فهدفت إىل العالقة بني الرضا
الوظيفي وفاعلية أداء مدير املدرسة  ,يف حني تؤكد هذه الدراسة على معرفة مستوى األداء اإلداري
ملديري املدارس املطبقة لربانمج"تطوير " مبدينة الطائف من وجهة نظر املشرفني واملعلمني.
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أوجه استفادة البحث احلايل من الدراسات السابقة :
تتمثل أوجه االستفادة يف :
 -1صياغة مشكلة البحث احلايل .
 -3مساعدة البحث يف اختيار منهج البحث .
 -3مساعدة الباحث يف اختيار تساؤالت البحث .
 -8مساعدة الباحث يف اختيار عينات البحث .
 -5معاونة الباحث يف حتديد منهج وأدوات البحث .
-3مساعدة الباحث يف حتليل وتفسري نتائج البحث .
أوال  :أوجه التشابه بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة:
.6

من حيث اجملتمع والعينة :

يتكون جمتمع الدراسة احلالية من مجيع مدارس البنني اليت تطبق برانمج "تطوير" لتتفق مع بعض
الدراسات السابقة يف اختيارها جملتمع الدراسة مثل دراسة احلارثي(3013م).
.2

من حيث املنهج:

اتبعت الدراسة احلالية املنهج الوصفي املسحي حيث تشاهبت مع العديد من الدراسات مثل دراسة
أبوحامد (3013م) ودراسة القحطاين (3011م) ودراسة بوايجيان (3000م).
.3

من حيث املتغريات:

فقد ركزت معظم الدراسات السابقة على املتغريات التالية :املؤهل العلمي وسنوات اخلدمة حيث
اتفقت العديد من هذه الدراسات مع الدراسة احلالية يف اختيارها هذه املتغريات مثل دراسة (العسيلي)
(3003م),ودراسة الزايت (3000م) ,ودراسة القحطاين(3011م) ودراسة احلارثي(3013م),
ودراسة أبو حامد(3013م ).
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 .4من حيث األداة:
تشاهبت الدراسة احلالية مع العديد من الدراسات يف استخدامها االستبانة كأداة للدراسة مثل
دراسةعاشور (3001م)  ,ودراسة املعمري (3008م),ودراسة مسلم (3008م)  ,ودراسة الزايت
(3000م) ,ودراسة القحطاين (3011م)ودراسة احلارثي(3013م) ودراسة رومنيك (3003م)
ودراسة بوايجيان (3001م).
من خالل الدراسات السابقة استفادت الدراسة ما يلي:
 -1بناء فكرة الدراسة ,حيث مت التعرف على املهارات القيادية املتبعة يف املؤسسات التعليمية احمللية
وكانت البد من على املهارات القيادية املتبعة لدى املديرين يف املدارس.
 -3كما استفاد الباحث من الدراسات األجنبية اليت تناولت مهارات القيادة ووضحت مدى
فاعلية هذا املهارات يف توجيه التغيري وتسهيله وكيفية تفاعل العاملني تستخدام هذه املهارات.
 -3استفاد الباحث أيضاً يف اختيار جمتمع الدراسة وحتديده.
 -8ساعدت الباحث على اختيار منهج الدراسة وهو املنهج الوصفي املسحي حيث تشاهبت مع
العديد من الدراسات مثل دراسة أبوحامد (3013م) ودراسة القحطاين (3011م) ودراسة
بوايجيان (3001م).
 -5ساعدت الباحث على بناء أداة الدراسة وهي االستبانة ,وحتديد جماالهتا وفقراهتا ,مثل دراسة
دراسةعاشور (3001م)  ,ودراسة املعمري (3008م),ودراسة مسلم (3008م)  ,ودراسة
الزايت (3000م) ,ودراسة القحطاين (3011م)ودراسة احلارثي(3013م) ودراسة رومنيك
(3003م) ودراسة بوايجيان (3001م).
 -3ساعد ت الباحث على تنفيذ إجراءات الدراسة ,واختيار املعاجلات اإلحئائية املناسبة
للدراسة.
 -0واختيار املتغريات (املؤهل العلمي ,طبيعة املؤهل ,اخلربة يف جمال العمل ,املرحلة الدراسية) .
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منهجية الدراسة وإجراءاهتا
 متهيد.
 منهج الدراسة.
 جمتمع الدراسة.
 أداة الدراسة.
 إجراءات تطبيق الدراسة.
 املعاجلة واألساليب اإلحصائية .
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تمهيد:
تناول الباحث يف الفئول السابقة اإلطار العام للدراسة واإلطار النظري ,والدراسات السابقة,
ومن مث التعليق عليها .أما يف هذا الفئل من الدراسة فتم وصف اإلجراءات امليدانية للدراسة للوصول
إىل أهداف الدراسة ,حيث تناول هذا الفئل منهج الدراسة ,وصف جمتمع الدراسة وعينتها ,بناء
األداة املناسبة اليت جتيب على أسئلة الدراسة ,مث التحقق التارييب من األداة من حيث الئد والثبات,
وأخرياً حتديد املعاجلة اإلحئائية املناسبة لتحليل بياانت الدراسة والوصول للنتائج.

منهج الدراسة:
بعد أن قام الباحث بتحديد مشكلة الدراسة ,واالطالع على الدراسات السابقة ,ومراجعة
العديد من املناهج البحثية ,توصل إىل أن املنهج املالئم للدراسة احلالية هو املنهج الوصفي املسحي ألنه
ميد الباحث ببياانت ومعلومات تُسهم بشكل كبري يف وصف ما هو كائن أثناء الدراسة ويتضمن تفسرياً
هلذه البياانت مما يساعد على فهم الظاهرة.

مجتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدراسة من مجيع مشريف ومعلمي املدارس التابعة ملشروع امللك عبد هللا بن عبد العزيز
رمحه هللا لتطوير التعليم "تطوير" يف مراحله الثالثة االبتدائية واملتوسطة والثانوية للبنني مبدينة الطائف
للعام الدراسي 1833/1835هد الفئل الدراسي الثاين  ,والبالغ عددهم ( )813معلماً ,و()111
مشرفا موزعني على ( )3مدارس ابتدائية و ( )0مدارس متوسطة و ( )5مدارس اثنوية  ,والك حبسب
اإلحئائية املستلمة من وحدة تطوير املدارس يف شهر مجادى اآلخرة 1833هد (.ملحق رقم)0-3
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عينة الدراسة:
مت استخدام العينة العشوائية الطبقية كأسلوب معاينة الختيار أفراد عينة الدراسة ,مربرا
استخدام هذا األسلوب يف اختيار العينة تحملددات اليت واجهت الباحث وهي اتساع مساحة جمتمع
الدراسة ,كما مت اختيار أفراد عينة الدراسة من املعلمني واملشرفني للمراحل الثالث أبسلوب العينة
العشوائية البسيطة ,حيث مت اعتماد مستوايت متغري املرحلة الدراسية (ابتدائي ,متوسط ,اثنوي)
كحئص الختيار أفراد عينة الدراسة ,وقد بلغ عدد أفراد العينة الذين مت اختيارهم ( )184معلما مبا
نسبته ( )%30من جمموع املعلمني و( )00مشرفا تربواي مبا نسبته ( )%30من جمموع املشرفني.
وبعد تطبيق أداة الدراسة وتوزيعها على أفراد العينة ,وقد مت استبعاد ( )30استبانة لعدم استيفائها
للشروط أو لفقدها فأصبح جمتمع الدراسة يف صورته النهائية مكوانً من( )111استبانه ,واجلدول أدانه
رقم ( )1يبني العدد املوزع ,والعدد املستبعد والعدد النهائي الذي متت عليه عملية التحليل .
جدول رقم ()6

نسبة العينات العشوائية من جمتمع الدراسة كامال
عدد

العدد الكلي

العينة املختارة

العدد

االستباانت
الصاحلة

املستبعد

للتحليل

معلم ابتدائي

614

39

1

32

معلم متوسط

654

31

61

43

معلم اثنوي

611

54

3

39

مشرفون تربويون

669

13

---

13

اجملموع

162

268

21

696

املسمى الوظيفي
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وصف عينة الدراسة
جدول رقم ()2

املسمى الوظيفي جملتمع الدراسة
املسمى الوظيفي

التكرار

النسبة املئوية

مشرف تربوي

13

% 41,1

معلم

626

% 14,3

اجملموع

696

% 633

يتضح من خالل اجلدول أعاله رقم ( :)3أن معظم أفراد عينة الدراسة من املعلمني حيث بلغت نسبتهم

 % 3368من اجملموع الكلي جملتمع الدراسة  ,وكانت نسبة املشرفني الرتبويني .% 3363
جدول رقم ()4

املؤهل العلمي جملتمع الدراسة
املؤهل العلمي
بكالوريوس

دراسات عليا

التكرار
معلمني

666

مشرفني

33

معلمني

63

مشرفني

43

اجملموع

اجملموع
656

33
696

النسبة املئوية
% 19

%26

% 633

يتضح من خالل اجلدول أعاله رقم ( :)3أن معظم أفراد عينة الدراسة من محلة شهادة البكالوريوس
حيث بلغت نسبتهم  % 01من اجملموع الكلي جملتمع الدراسة  ,وكانت نسبة محلة شهادة الدراسات

العليا  % 31نظرا ألن معظم محلة الشهادات العليا من املشرفني الرتبويني.
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جدول رقم ()3

اخلربة الوظيفية جملتمع الدراسة
اخلربة الوظيفية

التكرار

النسبة املئوية

أقل من عشر سنوات

24

%62

عشر سنوات فأكثر

618

%88

اجملموع

696

% 633

يتضح من خالل اجلدول أعاله رقم ( :)8أن معظم أفراد عينة الدراسة خربهتم الوظيفية عشر
سنوات فأكثر حيث بلغت نسبتهم  % 44من اجملموع الكلي جملتمع الدراسة  ,وكانت نسبة من كانت
خربهتم أقل من عشر سنوات .% 13
نظرا ألن مدارس تطوير داخل مدينة الطائف واليتم نقل املعلمني إىل داخل مدينة الطائف إال
بعد عدة سنوات من اتريخ تعينهم.
جدول رقم ()5

املرحلة التعليمية لعينة الدراسة
املرحلة التعليمية

التكرار

النسبة املئوية

ابتدائي

32

% 43,1

متوسط

43

% 23,8

اثنوي

39

% 33,5

اجملموع

626

% 633

يتضح من خالل اجلدول أعاله رقم ( :)5أن معظم أفراد عينة الدراسة من معلمي املرحلة الثانوية
حيث بلغت نسبتهم  % 33,5من اجملموع الكلي لعينة الدراسة  ,وكانت نسبة معلمي املرحلة
االبتدائية  % 43,1وأما معلمي املرحلة املتوسطة فبلغت نسبتهم  % 23,8من اجملتمع الكلي.
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أداة الدراسة:
هدفت الدراسة احلالية التعرف على مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة
لربانمج "تطوير" مبدينة الطائف ,لذا مت استخدام االستبانة كأداة هلذه الدراسة ,وهي أكثر أدوات
البحث العلمي استخداماً ,وتعترب من أفضل وسائل مجع املعلومات عن جمتمع الدراسة وكذلك
مالءمتها لطبيعة هذه الدراسة من حيث اجلهد واإلمكاانت وانتشار أفراد جمتمع الدراسة .

خطوات تصميم وتطوير أداة الدراسة:
اتبع الباحث اخلطوات التالية لتئميم وتطوير أداة الدراسة املتمثلة يف االستبانة:
.1

مراجعددة األحبدداث والرسددائل العلميددة والدراسددات السددابقة اات الئددلة مبوضددوع الدراسددة مددن حيددث
املقاييس الرتبوية والنفسية املستخدمة مباال قياس األداء اإلداري ملدير املدرسة.

.3

االطالع على املراجع العلمية اليت تناولت موضوع برانمج "تطوير" التعليم.

مراحل تطوير االستبانة:
مرت أداة الدراسة بعدة خطوات حىت أصبحت قابلة للتطبيق امليداين من خالل مراجعة أدبيات
الدراسة والك على النحو التايل-:
.1

حتديد اهلدف من أداة الدراسة :حيث متثل اهلدف العام أداة الدراسة قياس مستوى األداء
اإلداري ملديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" مبدينة الطائف من وجهة نظر املشرفني
واملعلمني.

.3

االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة كدراسة عاشور ( 3003م) ودراسة
احلراحشة (3003م) ودراسة املعمري (3008م) ودراسة مسلم(3008م) ,ودراسة الزايت
(3000م)  ,ودراسة القحطاين (3011م)  ,ودراسة احلارثي (3013م)  ,دراسة
أبو حامد( 3013م) ومت دراسة األبعاد واملتغريات اليت تناولتها الدراسات السابقة واالطالع
وحتليل مستوايت األداء اإلداري ملديري املدارس كما وردت يف أدبيات املوضوع والذي مشل
النمااج والنظرايت والتعاريف العلمية واألدلة االسرتشادية التابعة ملشروع امللك عبد هللا لتطوير
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التعليم العام  ,وبناء على التعريفات اإلجرائية للمحاور املقاسة مت حتديد اجلوانب اليت ستقيسها
االستبانة .
.3

حتديد جماالت القياس ألداة الدراسة :ومتثلت جماالت القياس ألداة الدراسة يف جزأين مها:
اجلزء األول :وتضمن البياانت العامة عن املستايبني من حيث املسمى الوظيفي املؤهل العلمي,
اخلربة الوظيفية ,املرحلة التعليمية.
اجلزء الثاين :واشتمل على أربعة حماور من حماور األداء اإلداري ملديري مدارس "تطوير" مشلت
جمموعة من العبارات بلغت ()81عبارة توزعت على اجملاالت اإلدارية التالية:
اجملال األول( :التخطيط) وتكونت من()13عبارة تقيس مهام ميارسها مدير املدرسة تتعلق
بعنئر التخطيط.
اجملال الثاين( :التنظيم) وتكونت من ( )11عبارة تقيس مهام ميارسها مدير املدرسة تتعلق
بعنئر التنظيم.
اجملال الثالث( :التوجيه) وتكونت من ( )4عبارات تقيس مهام ميارسها مدير املدرسة تتعلق
بعنئر التوجيه.
اجملال الرابع( :املتابعة) وتكونت من ( )10عبارات تقيس مهام ميارسها مدير املدرسة تتعلق
بعنئر املتابعة.

.8

تدريج االستااتت للعبارات :مت تدريج االستااتت على العبارات لقياس درجة اإلدراك
تستخدام مقياس ليكرت ( )Likertاخلماسي الستااتت أفراد جمتمع الدراسة على النحو
اآليت (:عالية جدا – عالية – متوسطة – منخفضة– منخفضة جداً).

.5

صياغة تعليمات أداة الدراسة :مت صياغة تعليمات أداة الدراسة بغرض تعريف أفراد جمتمع
الدراسة على اهلدف من أداة الدراسة مع مراعاة وضوح العبارات ومالمتها ملستوى املستايبني,
والتأكيد على كتابة البياانت اخلاصة مبتغريات الدراسة.

.3

مت عرض االستبانة بئورهتا األولية على سعادة املشرف إلبداء رأيه ومالحظاته وتوجيهاته عليها
وكان من توجيهات سعادته عرضها على جمموعة من احملكمني.

.0

مت عرض االستبانة على جمموعة من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس املتخئئني جبامعة أم
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القرى واجلامعات األخرى  ,وجمموعة من املشرفني ورؤساء األقسام وعدددهم ( )15حمكماً انظر
ملحق رقم ( )1حيث طلب منهم إبداء آرائهم فيما إاا كانت العبارات تنتمي للمحور الذي
تقيسه وعن مدى وضوح العبارة والئياغة اللغوية ,تإلضافة إىل درجة أمهيتها للمحور اليت
تقيسه .والك للتأكد من مدى مناسبة العبارات ومدى وضوح الئياغة اللغوية وسالمتها
وإضافة أي اقرتاحات أو تعديالت يروهنا مناسبة.
الصدق والثبات:
أ-الئد الظاهري صد احملكمني:

بعد االنتهاء من إعداد االستبانة وبناء فقراهتا ,قام الباحث بعرضها على سعادة املشرف على
الرسالة والذي أوصى إبجراء بعض التعديالت على فقرات االستبانة ,مث مت بعد الك عرضها يف صورهتا
األولية على جمموعة من احملكمني من اوي االختئاص واخلربة من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية
الرتبية جبامعة أم القرى ,والك لالستفادة من مالحظاهتم وخرباهتم من أجل حتكيم االستبانة هبدف
التأكد من مشول عبارات االستبانة وتغطيتها جلميع عبارات وأبعاد الدراسة  ,والتأكد من سالمة اللغة
صياغةً ووضوحاً وعدم التكرار  .ومت توجيه خطاب للمحكمني موضح به مشكلة وأهداف الدراسة
وتساؤالهتا ,وبلغ عدد احملكمني ( )15حمكم  ,ملحق رقم (. )3
وبعد استعادة نسخ استباانت التحكيم من جلنة احملكمني  ,وبناءً على التوجيهات اليت أبداها السادة
احملكمون قام الباحث إبجراء التعديالت اليت اتفق عليها أكثر من ( )%40من احملكمني سواء بتعديل
الئياغة أو تستبدال بعض العبارات حىت مت إخراج الئورة النهائية لالستبانة  ,وهبذا أصبحت االستبانة
تتمتع بئد احملكمني يف صورهتا النهائية  ,ملحق رقم (. )3
ب-صدق االتساق الداخلي :

وبعددد التأكددد مددن الئددد الظدداهري ألداة الدراسددة قددام الباحددث بتطبيقهددا علددى عينددة اسددتطالعية عشدوائية
قوامهددا ( )30مشددرفا ومعلم داً مددن خمتلددف املراحددل الدراسددية مبدددارس"تطددوير"مبدينددة الطددائف ,مددن داخددل

جمتمددع الدراسددة والددك مددن أجددل التعددرف إىل مدددى االتسددا الددداخلي ألداة الدراسددة مددن خددالل حسدداب
معامل ارتباط "بريسون" بني درجة كدل فقدرة مدن فقدرات البعدد  ,والدرجدة الكليدة جلميدع فقدرات هدذا البعدد
الذي تنتمي إليه تلك الفقرة  ,والك لكل بعد من أبعاد الدراسة.
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صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة
جدول رقم ()1
قيم معامالت ارتباط بريسون لفقرات االستبيان
احملور األول

معامل

االرتباط

احملور الثاين

معامل

احملور

معامل

احملور

معامل

االرتباط

الثالث

االرتباط

الرابع

االرتباط

6

* * 3,18

6

* * 3,15

6

* * 3,12

6

* * 3,12

2

* * 3,19

2

* * 3,86

2

* * 3,13

2

* * 3,84

4

* * 3,88

4

* * 3,83

4

* * 3,11

4

* * 3,11

3

* * 3,53

3

* * 3,11

3

* * 3,18

3

* * 3,11

5

* * 3,18

5

* * 3,59

5

* * 3,19

5

* * 3,15

1

* * 3,11

1

* * 3,16

1

* * 3,11

1

* * 3,16

1

* * 3,16

1

* * 3,19

1

* * 3,18

1

* * 3,13

8

* * 3,16

8

* * 3,16

8

* * 3,11

8

* * 3,53

9

* * 3,11

9

* * 3,19

9

* * 3,12

63

* * 3,11

63

* * 3,19

63

* * 3,14

66

* * 3,16

66

* * 3,19

62

* * 3,19

* * االرتباط دال عند مستوى (.)3,36

يتضح من اجلدول رقم ( )3أعاله أن قيم معامالت االرتباط بني كل فقرة وبني الدرجة الكليّة
ّ
للبعد الذي تنتمي إليه تراوحت بني ( ,)0658و()0644؛ وهي معامالت ارتباط دالة عند مستوى
()0601؛ مما يدل على صد االستبيان .كما مت حساب قيم معامل ارتباط بريسون بني الدرجة الكلية
لكل بعد والدرجة الكلية للمقياس كما هو مبني يف جدول رقم ( )3أعاله  ,ومت إخراج االستبانة
بئورهتا النهائية بناءً على نتائج التحكيم انظر ملحق رقم ( )3وتطبيقها على جمتمع استطالعية على
( )30من املشرفني واملعلمني مبدارس "تطوير"مبدينة الطائف من غري جمتمع الدراسة والك للتأكد من
مؤشر صد االتسا الداخلي للفقرات ,ومؤشر صد التكوين لالستبانة ,والتأكد من مؤشر الثبات.
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جدول رقم ()1
قيم معامالت ارتباط بريسون ألبعاد االستبيان
احملاور

معامل االرتباط

التخطيط

* * 3,83

التنظيم

* * 3,96

التوجيه

* * 3,93

املتابعة

* * 3,88

* * االرتباط دال عند مستوى (.)3,36
يتضح من اجلدول
ّ

رقم ()7

أعاله أن قيم معامالت االرتباط ألبعاد االستبيان وبني الدرجة الكلية

لالستبيان تراوحت بني ( ,)0648و()0611؛ وهي معامالت ارتباط عالية ودالة عند مستوى ()0601؛ مما يدل على
صد االستبيان.

الثبات :
جدول رقم ()8
قيم معامالت ثبات أداة الدراسة
احملاور

عدد العبارات

معامل الثبات

احملور األول

62

3,96

احملور الثاين

66

3,89

احملور الثالث

8

3,93

احملور الرابع

63

3,96

مجيع احملاور

36

3,91

يتضح من اجلدول رقم (  ) 4أعاله أن قيم معدامالت الثبدات حملداور أدوات الدراسدة تراوحدت بدني
()0641و( ,)0611وبلغ الثبات الكلي لألداة ( )0613وهي قديم ثبدات عاليدة تددل علدى إمكانيدة الوثدو
تألداة جلمع بياانت الدراسة.

- 83 -

ومت إخراج االستبانة بئورهتا النهائية وإعدادها وتوزيعها على جمتمع الدراسة ومجع االستباانت .

مفتاح تصحيح االستبانة ومعيار احلكم:
مت اسددتخدام مقيدداس ليكددرت ( )Likertاخلماسددي لتحديددد مسددتوى األداء اإلداري ملددديري مدددارس
"تطوير" من وجهة نظر املشرفني واملعلمني  ,حبيث يتم إعطاء الدرجة املوزوندة ( )5لتقددير أفدراد جمتمدع
الدراسددة علددى العبددارات بدرجددة إمكانيددة "عاليددة جدددا" والدرجددة ( )8لتقدددير أف دراد جمتمددع الدراسددة علددى
العبارات بدرجة إمكانية "عالية" والدرجة ( )3لتقدير أفراد جمتمع الدراسة على العبارات بدرجدة إمكانيدة
"متوسطة" والدرجدة ( )3لتقددير أفدراد جمتمدع الدراسدة علدى العبدارات بدرجدة إمكانيدة "منخفضدة" والدرجدة
( )1لتقدير أفراد جمتمع الدراسة على العبارات بدرجة توافر "منخفضة جدا ".
األساليب اإلحصائية:
استخدم الباحث األساليب اإلحئائية التالية:
 -1التكرارات والنسب املئوية لوصف عينة الدراسة.
 -3معامل ارتباط بريسون ( )Pearsonحلساب صد االتسا الداخلي ألداة الدراسة.
 -3معامل ألفا كرونباخ ) (Cronbach's Alphaحلساب ثبات أداة الدراسة.
 -8املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لرتتيب فقرات االستبيان.
 -5اختبار (ت) للعينات املستقلة ) (Independent-Samples t-Testلتحديد الفدرو
بني جمموعتني مستقلتني.
 -3االختبار الالمعلمي (مان-وتين) لعينتني مستقلتني ) (Mann-Whitneyلتحديد الفدرو
بني جمموعتني مستقلتني.
 -0اختبار حتليل التباين األحدادي ) (ANOVAلتحديدد الفدرو بدني اجملموعدات اات الدثالث
مستوايت فأكثر.
 -4اختب ددار ( )LSDالبع دددي لتحدي ددد اجتاه ددات الف ددرو يف حال ددة وجوده ددا عن ددد اس ددتخدام حتلي ددل
التباين األحادي.
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الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسريها وحتليلها

- 85 -

تمهيد
بعد أن مت مجع البياانت األساسية للدراسة تستخدام األداة املعدة لذلك الغرض ,مت استخدام
برانمج (احلزم اإلحئائية للعلوم االجتماعية(

Statistical Package for Social

 )Sciences SPSSالنسخة ( )31للحئول على إجاتت علمية لألسئلة املطروحة يف الدراسة,
والك من خالل نتائج التحليل اإلحئائي للبياانت ,ويستعرض هذا الفئل تلك النتائج ,كما يتم
تناوهلا تلتحليل والتفسري ,والك يف إطار أسئلة الدراسة وحماورها  ,وفق تسلسل أسئلة الدراسة امليدانية
املتعلقة مبستوى األداء اإلداري لدى مديري مدارس "تطوير" مبدينة الطائف من وجهة نظر املشرفني
واملعلمني.
ولغرض اإلجابة عن تساؤالت الدراسة مت عمل ما يلي :
 مت تقدير مستوى األداء اإلداري لدى مديري مدارس تطوير مبدينة الطائف من وجهة نظر
املشرفني واملعلمني كالتايل:
اجلدول رقم ( : )1يوضح حدود الفئات للمعيار اإلحئائي :
لتحديددد طددول خددالاي مقيدداس ليكددرت اخلماسددي مت حسدداب املدددى ( )8=1-5وتقسدديمه علددى أكددرب
قيمددة يف املقيدداس للحئددول علددى طددول اخلليددة ( , )0640=5÷8مث إضددافة هددذه القيمددة إىل أقددل قيمددة يف
املقياس (الواحد الئحيح) وأصبحت أطوال اخلالاي كما يلي :
جدول رقم()9
حدود الفئات للمعيار اإلحصائي
معيار االستجابة

قيمة املتوسط احلسايب

منخفضة جدا

من  6إىل أقل من 6,83

منخفضة

من  6,83إىل أقل من 2,13

متوسطة

من  2,13إىل أقل من 4,33

عالية

من  4,33إىل أقل من 3223

عالية جدا

من  3,23إىل 5
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عرض نتائج الدراسة ومناقشتها :
لإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي األول ونصه :
"ما مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج تطوير يف جمال  ( :التخطيط )
من وجهة نظر املشرفني واملعلمني ؟"
مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحتديد درجة املوافقة وفقاً ملعايري املقياس املعد هلذه
الدراسة ,مث ترتيب عبارات احملور تنازلياً حبسب قيمة املتوسط احلسايب ,كما يوضحها اجلدول التايل:
جدول ()63
متوسطات مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج"تطوير" يف جمال (التخطيط) مرتبة
تنازليا.

م

رقم

العبارة

العبارة

يســتخدم ب ـرامج النظــام الرتبــوي ( بــرانمج نــور – بوابــة التكامــل ) ل ـدعم

املتوسط

االحنراف

احلسايب

املعياري

3,31

3,81

عالية

4,16

6,31

عالية

4,58

3,89

عالية

6,32

عالية
عالية

الدرجة

6

3

2

5

يتشارك مع العاملني يف وضع (رؤية – رسالة) للمدرسة.

4

1

3

4

يُضمن يف اخلطة التنفيذية مؤشرات أداء حمددة.

يوضح أهداف اخلطة اإلسرتاتيجية الرئيسة جلميع العاملني.

4,51

5

62

حيدد آليات تنفيذ اخلطط والربامج.

4,53

3,91

1

1

1

2

يُوجد يف اخلطة اإلسرتاتيجية إجراءات لتحسني كفاءة تعلم الطالب.

4,56

3,81

عالية

4,36

3,91

عالية

8

8

4,48

6,36

متوسطة

9

66

63

6

4,43

6,39

متوسطة

66

9

يُوثق قاعدة بياانت توضح إجنازات الفرق.
يُطلِع العاملني على خطط الفريق قبل اعتمادها.
يضع خطط عمل بديلة عند احلاجة.

4,41

6,31

متوسطة

4,23

6,32

متوسطة

62

63

يُشرك اجملتمع املدرسي يف عمليات التخطيط.

4,32

6,38

متوسطة

4,31

3,13

عالية

برانمج " تطوير ".

ُحي ّدد الربامج اخلاصة ابلطالب.
يُوفر قاعدة بياانت الزمة الستخدام مجيع العاملني .

املتوسط العام
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يتبني من اجلدول رقم ( )10يف الصفحة السابقة أن املتوسط العام الستااتت أفراد عينة الدراسة
على احملور بلغ ( ) 3683وهو متوسط يقع يف الفئة الرابعة والذي يشري إىل أن معيار االستاابة بدرجة
عالية ,أي أن املشرفني واملعلمني مبدينة الطائف يوافقون على أن مديري املدارس املطبقة لربانمج"تطوير"
ميارسون التخطيط بدرجة عالية,وجاءت العبارات العالية أرقام ()3-0-13-3-3-5-8تلرتتيب
وعبارة( :يستخدم برامج النظام الرتبوي ( برانمج نور – بوابة التكامل ) لدعم برانمج " تطوير ").
يف الرتتيب األول مبتوسط قدره ( , )8603وكانت درجة ممارستها عالية ,ويعود السبب إىل استشعار
مديري مدارس "تطوير" أبمهية التقنية والربامج اإللكرتونية يف دعم برانمج تطوير بشكل كبري ودخوهلا
بشكل كبري وأساس يف املنظومة التعليمية ,األمر الذي ينعكس بشكل إجيايب على املعلم والطالب
ونتائج برانمج"تطوير" ,وكذلك العبارة رقم (( )5يتشارك مع العاملني يف وضع (رؤية – رسالة)
للمدرسة ).بئورة عالية بسبب أن بداية العمل يف مدارس "تطوير" يقوم على التشاركية بني اجلميع من
هيأة إدارية ومعلمني يف وضع رؤية ورسالة املدرسة والعبارات رقم ( )13-3-3وهي  ( :يُضمن يف
اخلطة التنفيذية مؤشرات أداء حمددة).وعبارة (يوضح أهداف اخلطة اإلسرتاتيجية الرئيسة جلميع
العاملني ).وعبارة(حيدد آليات تنفيذ اخلطط والربامج ) بئورة عالية يعود السبب فيها إىل أن خطة
مدير املدرسة يف املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" تتضمن بئورة أساسية مؤشرات األداء وآليات التنفيذ
حسب اخلطة الرئيسة ملدير املدرسة بربانمج"تطوير" ,وجاءت العباراتن رقم ( )3-0وهي  ( :يُوجد يف

اخلطة اإلسرتاتيجية إجراءات لتحسني كفاءة تعلم الطالب ).وعبارة( ُحي ّدد الربامج اخلاصة

ابلطالب ).بئورة عالية كذلك بسبب أن أهم تنظيم يقوم عليه برانمج"تطوير" حسب منواج تطوير
املدارس الئادر من وحدة تطوير هي املخرج األساس وهي الطالب وحتسني كفاءة تعلمه.
يف حددني جدداءت العبددارة رقددم(( )4يُشــرك اجملتمــع املدرســي يف عمليــات التخطــيط ).مبتوسددط

قدددره ( )3603واحن دراف معيدداري قدددره ( )1604وكانددت بدرجددة متوسددطة ,ممددا جعلهددا حتتددل الرتتيددب الثدداين
عشدر,وكانت أقددل عبدارة ,وهددذا يرجددع لقلدة اهتمددام مددديري املددارس املطبقددة لددربانمج"تطدوير"بضددرورة إشدراك
اجملتمع احمللي يف عمليات التخطيط  ,وبنتائاه اإلجيابية تعتباره شريكا أساسيا يف منظومة تطوير.
وجدداءت العبددارتني رقددم (1و )1ومهددا (يضــع خطــط عمــل بديلــة عنــد احلاجــة( ).يُطلِــع العــاملني
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علــى خطــط الفريــق قبــل اعتمادهــا).مبتوسددط حسددايب ( ) 3630و( ) 3638علددى التدوايل ويعددود السددبب
يف الددك إىل اسددتمرار اسددتئثار بعددض مددديري املدددارس املطبقددة لددربانمج "تطددوير" للخطددط وال دربامج وعدددم
إطددالع العدداملني عليه ددا ,وأمددا العبددارتني رق ددم (11و )4وه ددي  (:يُوث ــق قاع ــدة بي ــاانت توض ــح إجن ــازات
الفــرق ).و(يُــوفر قاعــدة بيــاانت الزمــة الســتخدام مجيــع العــاملني ).مبتوسددط حسددايب قدددره ()3633

و( )3634علددى الت دوايل ويعددود السددبب يف الددك إىل أن بعددض مددديري املدددارس املطبقددة لددربانمج "تطددوير"
اليولون هلذا األمر أمهية كربى من حيث توفري قاعدة بياانت يف منظومة عملهم اإلداري.
واتفقت نتياة الدراسة مع نتائج دراسة عاشور (3001م) ودراسة مسلم(3008م) ومع دراسة
هيف (3003م) من أن املؤشر العام لدى مديري املدارس حنو التفو يف اجملال اإلداري هو مؤشر
إجيايب كما أظهرت نتائج الدراسة كذلك اتفاقا مع توصيات دراسة عاشور إبضافة جمال استخدام
التقنيات احلديثة لربامج التطوير املدرسي ,وكذلك اتفقت نتياة الدراسة بشكل تقاريب مع نتائج دراسة
احلراحشة (3003م)ودراسة أبو حامد (3013م) من حيث إشراك مدير املدرسة للمعلمني واإلداريني
يف إعداد اخلطة السنوية للمدرسة ووضع األهداف التعليمية للمدرسة يف إطار إداري ومهين,و اتفقت
النتياة كذلك مع نتائج دراسة املعمري (3008م) ودراسة مسلم(3008م) ودراسة
القحطاين(3011م) ودراسة احلارثي (3013م) دراسة جودل ,وجان ,ومارتن ,وبيرت(3001م) حول
درجة فعالية الشراكة االجتماعية يف مجيع اجملاالت ودورها يف منظومة مدارس "تطوير" وأهنا بدرجة
متوسطة أو حباجة للمتابعة ,واتفقت مع دراسة مسلم(3008م)ودراسة هيف (3003م) من حيث
عدم إشراك اجملتمع احمللي يف عمليات التخطيط واطالع العاملني على خطط الفريق قبل اعتمادها.
لإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الثاني ونصه :
"ما مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج تطوير يف جمال( :التنظيم )
من وجهة نظر املشرفني واملعلمني ؟"
مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحتديد درجة املوافقة وفقاً ملعايري املقياس
املعد هلذه الدراسة ,مث ترتيب عبارات احملور تنازلياً حبسب قيمة املتوسط احلسايب ,كما يوضحها اجلدول
التايل:

- 89 -

جدول ()66
متوسطات مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج"تطوير" يف جمال (التنظيم) مرتبة تنازلي ا.
م

رقم

العبارة

العبارة

املتوسط

االحنراف

4,91

3,89

عالية

4,83

3,94

عالية

3,91

عالية
عالية

احلسايب

املعياري

الدرجة

6

6

2

4

قسم العمل حسب جماالت االختصاص.
يُ ّ
يتعامل مع األزمات هبدوء عند حدوثها.

4

5

جيتمع ابلعاملني وفق برانمج زمين حمدد.

4,11

3

3

5

8

يُطلع العاملني على لوائح تنظيم العمل يف املدرسة.

4,11

3,91

يستخدم التقنيات احلديثة يف إجناز األعمال.

4,15

3,99

عالية

1

66

يراعي (األولوايت  -اإلمكاانت ) املتاحة يف املدرسة عند تنفيذ األهداف.

4,19

3,96

عالية

1

2

8

63

يُوفر مناخا تنظيميا حيفز على اإلبداع.

4,51

3,93

عالية

9

9

فوض جزءا من صالحياته للعاملني.
يُ ّ

4,52

6,33

عالية

63

1

يُصنف مستوايت الطالب الدراسية هناية كل فرتة تقومي.

4,36

3,98

عالية

66

1

ُحيدد االحتياجات التدريبية جلميع العاملني.

4,48

3,91

متوسطة

يُشرك العاملني يف عملية اختاذ القرار.

4,28

3,98

متوسطة

4,14

3,11

عالية

املتوسط العام

يتبني من اجلدول رقم ( )66أعاله أن املتوسط العام الستجاابت أفراد عينة الدراسة على
احملور قد بلغ ( ) 4,14وهو متوسط يقع يف الفئة الرابعة والذي يشري إىل أن معيار االستجابة
بدرجة عالية ،أي أن املشرفني واملعلمني مبدينة الطائف يوافقون على أن مديري املدارس املطبقة
لربانمج"تطوير" ميارسون التنظيم بدرجة عالية.
وجد دداءت العبد ددارات أرقد ددام ()1-10-3-11-4-8-5-3-1تلرتتي د ددب بدرج د ددة عالي د ددة ,وعب د ددارة
قسم العمل حسب جماالت االختصاص ).يف الرتتيب األول مبتوسط قدره ( )3610واحندراف معيداري
(يُ ّ
قدره ( )0641وهدذا يرجدع إىل إدراك مدديري مددارس "تطدوير" أبمهيدة تقسديم العمدل حسدب االختئداص,

مددن أجددل تنظدديم العمددل ومعرفددة كددل عضددو مددن أعضدداء املدرسددة ملهامدده وواجباتدده حسددب الدددليل التنظيمددي
للمدارس ,وتلتايل أدائها بشكل جيد,يف حني جاءت العبدارة (يُشرك العاملني يف عمليـة اختـاذ القـرار).
مبتوسط قدره ( )3634واحنراف معياري قدره ( )0614وكاندت بدرجدة متوسدطة ,ممدا جعلهدا حتتدل الرتتيدب
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احل د د د ددادي عش د د د ددر,وكانت أق د د د ددل عب د د د ددارة ,وه د د د ددذا يرج د د د ددع بس د د د ددبب تقئ د د د ددري م د د د ددديري امل د د د دددارس املطبق د د د ددة
لددربانمج"تط دوير"بضددرورة إش دراك العدداملني يف عمليددة اختدداا الق درار  ,واعتبددارهم ش ددركاء فدداعلني يف منظومددة
تطوير يف املدارس.
اتفقت نتياة الدراسة مع نتائج دراسة احلارثي (3013م) من حيث تلبية االحتياجات ملستقبلية
وفق األولوايت عند تنفيذ األهداف ,واتفقت كذلك مع دراسة مسلم(3008م) من حيث ضعف
إشراك العاملني يف عملية اختاا القرار.
لإلجابة عن سؤال الدراسةالفرعي الثالث ونصه :
"ما مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج تطوير يف جمال ( :التوجيه ) من
وجهة نظر املشرفني واملعلمني ؟"
مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحتديد درجة املوافقة وفقاً ملعايري املقياس
املعد هلذه الدراسة ,مث ترتيب عبارات احملور تنازلياً حبسب قيمة املتوسط احلسايب ,كما يوضحها اجلدول
التايل:
جدول ()62

متوسطات مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج"تطوير" يف جمال (التوجيه) مرتبة تنازلي ا.
م

رقم

العبارة

العبارة

املتوسط

االحنراف

4,94

3,84

عالية

4,11

3,88

عالية

4,13

3,81

عالية

4,13

3,92

عالية

4,13

3,95

عالية

4,14

3,98

عالية

4,51

3,92

عالية

4,48

6,33

متوسطة

4,11

3,12

عالية

احلسايب

6

6

2

4

يُشيد ابملميزين العاملني يف املدرسة.

4

2

يُوجه املعلمني لتنويع أساليب وطرق إلقاء الدروس.

3

3

يُوجه اجلهد اجلماعي للعاملني حنو التميّز.

5

5

يُشجع العاملني على املشاركة يف الدورات والفعاليات.
يدفع العاملني لتحقيق أكرب كمية إجناز.

1

1

1

8

حيصر إجنازات اجلميع ويق ّدرها.

8

1

يوفر للعاملني الدورات لتحسني األداء.

يُوجه (األنشطة -الربامج الرتبوية ) لنشر رسالة املدرسة يف اجملتمع.
املتوسط العام
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املعياري

الدرجة

يتبني من اجلدول رقم ( )62يف الصفحة السابقة أن املتوسط العام الستجاابت أفراد عينة
الدراسة على احملور قد بلغ ( ) 4,11وهو متوسط يقع يف الفئة الرابعة والذي يشري إىل أن معيار
االستجابة بدرجة عالية ،أي أن املشرفني واملعلمني مبدينة الطائف يوافقون على أن مديري املدارس
املطبقة لربانمج"تطوير" ميارسون التوجيه بدرجة عالية.
وجد دداءت العبد ددارات أرقد ددام ( )4-0-5-8-3-3-1تلرتتيد ددب بدرجد ددة عاليد ددة ,وجد دداءت عبد ددارة:
(يُشيد ابملميزين العاملني يف املدرسة ).يف الرتتيب األول مبتوسط قددره ( )4,94واحندراف معيداري قددره
( .)3,84وكانددت درجددة املمارسددة هلددا عاليددة ,وهددذا يرجددع إىل أمهيددة التحفيددز الددذي ميارسدده مددديرو مدددارس
"تطوير" من حيث اإلشادة تملميزين ,من أجل إعطاء كل فرد من العداملني حقده الدذي يسدتحقه إن كدان
من املميزين خئوصا  ,وتلتايل زايدة التنافس بينهم لينعكس على الناتج العام للمدرسة.
يف حددني جدداءت العبددارة (يــوفر للعــاملني الــدورات لتحســني ألداء).مبتوسددط قدددره ()4,48
واحن دراف معي دداري ق دددره ( )6,33وكان ددت بدرج ددة متوس ددطة ,مم ددا جعله ددا حتت ددل الرتتي ددب الث ددامن,وهي أق ددل
عبددارة .وهددذا يرجددع لعوامددل عدددة مددن أمههددا غيدداب التنسدديق بددني مددديري املدددارس املطبقددة لددربانمج "تطددوير"
وبددني إدارة التدددريب واالبتعدداث مددن أجددل تدددريب العدداملني وتقليددل الفاقددد بددني العدداملني يف احلئددول علددى
مستوايت تدريبية لتحسني األداء ,وغياب احلوافز اليت تدعم االلتحا تلدورات التدريبية.
اتفقت نتياة الدراسة مع نتائج دراسة احلارثي(3013م) من حيث دفع العاملني لتحقيق أكرب
كمية إجناز وكذلك مع دراسة بوايجيان(3000م) ودراسة احلارثي(3013م) من حيث تعزيز الرضا
الوظيفي للمعلمني ووجود عالقة إجيابية بينه وبني األداء ,واتفقت كذلك مع دراسة املعمري(3008م)
من حيث أن درجة فعالية األداء مرتفعة من حيث التوجيه للنمو املهين للعاملني.
لإلجابة عن سؤال الدراسة الفرعي الرابع ونصه :

"ما مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج تطوير يف جمال:
( املتابعة ) من وجهة نظر املشرفني واملعلمني ؟"
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مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحتديد درجة املوافقة وفقاً ملعايري املقياس
املعد هلذه الدراسة ,مث ترتيب عبارات احملور تنازلياً حبسب قيمة املتوسط احلسايب ,كما يوضحها اجلدول
التايل:
جدول ()64
متوسطات مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج"تطوير" يف جمال (املتابعة) مرتبة تنازليا.
م

رقم

العبارة

العبارة

املتوسط

االحنراف

4,83

3,18

عالية

3,93

عالية
عالية

احلسايب

املعياري

الدرجة

6

6

2

2

يُتابع ابنتظام مهام عمل الفرق ابملدرسة.

يلتزم ابملعايري املعتمدة يف تقومي أداء العاملني يف املدرسة.

4,18

4

4

يقوم بزايرات ميدانية بشكل مستمر.

4,14

3,86

3

9

يضع يف جدول االجتماعات مناقشة األداء بشكل عام.

4,11

3,93

عالية

5

5

يتابع نتائج تنفيذ القرارات اإلدارية اليت مت اختاذها.

4,13

3,96

عالية

1

8

1

3

يُع ّد تقارير حول أداء العاملني يف املدرسة.

4,58

3,81

عالية

يستخدم األساليب املوجهة يف تقييم األداء.

4,51

3,94

عالية

8

1

يتابع نتائج الطالب بعد كل عملية تقومي.

4,55

3,91

عالية

9

1

63

63

يُقيّم الربامج املدرسية يف ضوء حتقيقها ألهداف اخلطة.

4,38

3,92

عالية

2,82

3,92

متوسطة

4,51

3,11

عالية

يُشرك اجملتمع احمللي يف تقومي بعض فعاليات املدرسة.
املتوسط العام

يتبني من اجلدول رقم ( )13أعاله أن املتوسط العام الستااتت أفراد عينة الدراسة على احملور
قد بلغ ( ) 3653وهو متوسط يقع يف الفئة الرابعة والذي يشري إىل أن معيار االستاابة بدرجة عالية,
أ ي أن املشرفني واملعلمني مبدينة الطائف يوافقون على أن مديري املدارس املطبقة لربانمج"تطوير"
ميارسون املتابعة بدرجة عالية,وجاءت العبارات أرقام ( )0-3-8-4-5-1-3-3-1تلرتتيب بدرجة
عالية ,وجاءت عبارة (:يُتابع ابنتظام مهام عمل الفرق ابملدرسة ) يف الرتتيب األول مبتوسط قدره
( )3648واحنراف معياري قدره ( .)0604وكانت درجة املمارسة هلا عالية ,وهذا يرجع إىل أمهية املتابعة
املنتظمة الذي ميارسها مديرو مدارس "تطوير" لغالبية مهام عمل الفر تملدرسة ,من أجل التأكد عن
قرب من أن األهداف اليت وضعت للفر تسري بشكل صحيح  ,وتلتايل تاليف األخطاء قبل وقوعها .
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يف حني جاءت العبارة (يُشرك اجملتمع احمللي يف تقومي بعض فعاليات املدرسة).مبتوسط قدره
( )3643واحنراف معياري قدره ( )0613وكانت بدرجة متوسطة ,مما جعلها حتتل الرتتيب العاشر ,وهي
أقل عبارة,وهذا يرجع لغياب ثقافة إشراك اجملتمع احمللي يف تقومي بعض فعاليات املدرسة لدى مديري
املدارس املطبقة لربانمج"تطوير",وتلتايل عزل املدرسة بشكل غري مباشر عن اجملتمع احمللي ,وهذا
يتناقض مع الدور األساس لربانمج"تطوير"املدارس من حيث تعزيز الشراكة للماتمع احمللي مع املدرسة.
اتفقت نتياة الدراسة مع نتائج دراسة عاشور(3001م) من حيث امتالك مديري املدارس
للكفاايت األساسية حملور املتابعة بئورة عالية واتفقت مع دراسة املعمري(3008م) ودراسة
مسلم(3008م) ودراسة القحطاين (3011م) ودراسة احلارثي(3013م) ودراسة هيف (3003م)
من حيث أن درجة فعالية أداء إدارة املدرسة يف جمال العالقات مع اجملتمع احمللي متوسطة.
لإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس ونصه :

"ما مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" من
وجهة نظر املشرفني واملعلمني ؟"
مت حساب التكرارات والنسب املئوية ملستوايت األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة

لربانمج"تطوير"مبدينة الطائف من خالل املتوسط العام كما يوضحها اجلدول التايل:
جدول ()63
التكرارات والنسب املئوية ملستوايت األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج"تطوير"مبدينة الطائف

من وجهة نظر املشرفني واملعلمني (.مجيع احملاور)
م

الرتتيب

احملاور

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

الدرجة

6

الثالث

التوجيه

4,11

3,12

عالية

2

الثاين

التنظيم

4,14

3,11

عالية

4

الرابع

املتابعة

4,51

3,11

عالية

3

األول

التخطيط

4,31

3,13

عالية

4,58

3,13

عالية

املتوسط العام جلميع احملاور
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يتبني من اجلدول رقم ( )18يف الئفحة السابقة أن مستوايت األداء اإلداري لدى مديري
مدارس "تطوير" مبدينة الطائف من وجهة نظر املشرفني واملعلمني كانت مباملها (عالية) حيث بلغ
املتوسط العام هلذا اجملال ( )3654وتحنراف معياري بلغ ( .)0٫30
حيث جاء حمور التوجيه يف املرتبة األوىل مبتوسط قدره ( )3630ويعود الك بسبب حداثة
برانمج"تطوير" وإمياان من مديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" أبمهية التوجيه املستمر لكافة العاملني
من أجل حتقيق اهلدف األساس للربانمج .
وجاء حمور التخطيط يف املرتبة األخرية مبتوسط قدره ( )3683ويعود الك بسبب االحتياج
املستمر ملديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" للتدريب على التخطيط اجليد املتوافق مع اجتاه الربانمج
وإمكانيات املدرسة .
وتتفق النتائج بئفة عامة مع نتائج دراسة عاشور (3001م) ودراسة مسلم(3008م) ودراسة
اجنال ) 3000م ) من أن املؤشر العام لدى مديري املدارس حنو برانمج تطوير اإلدارة املدرسية هو
مؤشر إجيايب  ,وكذلك تتفق مع دراسة احلراحشة (3003م) ودراسة املعمري (3008م) ودراسة
العسيلي (3003م) ودراسة القحطاين (3011م) ودراسة احلارثي (3013م) ودراسة أبو
حامد(3013م) من حيث التعرف على أداء مديري املدارس من انحية اجتاهات التطوير يف الربامج
واألنظمة وتستخدام معايري اجلودة ومدى مطابقتها للمعايري األدائية لوزارة التعليم.
لإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس ونصه :
"هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  )α ≥ 3235 ( :بني متوسطات
استجابة عينة الدراسة حول مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج تطوير
تعُزى إىل املتغريات التالية(:املسمى الوظيفي ،املؤهل العلمي  ،سنوات اخلربة ،املرحلة الدراسية؟ )
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أوالا :املسمى الوظيفي
جدول ()65
نتيجة اختبار (ت ) لعينتني مستقلتني لتحديد الفروق بني استجاابت أفراد عينة الدراسة تبعا للمسمى الوظيفي
احملاور
التخطيط
التنظيم
التوجيه
املتابعة
مجيع احملاور

املتوسط احلسايب

املسمى الوظيفي

العدد

مشرف تربوي

13

4,29

معلم

626

4,51

مشرف تربوي

13

4,49

معلم

626

4,11

مشرف تربوي

13

4,48

معلم

626

4,84

مشرف تربوي

13

4,46

معلم

626

4,16

مشرف تربوي

13

4,43

معلم

626

4,12

قيمة (ت)

درجة احلرية

2,161-

689

3,396-

689

3,128-

689

3,329-

689

3,523-

689

مستوى
الداللة

3,36
دالة

3,33
دالة

3,33
دالة

3,33
دالة

3,33
دالة

يتضح من اجلدول ( )15أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )3,36بني استجاابت أفراد
عينة الدراسة وفقا ملتغري املسمى الوظيفي لصاحل املعلمني يف احملور األول والثاين والثالث والرابع واحملاور جمتمعة؛
حيث بلغت قيم مستوى الداللة ( )3,33( ،)3,33( ،)3,33( ،)3,33( ،)3,36على التوايل.

ويعزى الك بسبب أن املعلمني أكثر تواجدا والتئاقا يف نظام "تطوير" حبكم عملهم اليومي فيه بعكس
املشرفني والذين هلم زايرات حمددة هلذه املدارس ,وهذا ساعدهم بشكل كبري على إعطاء استاابة أكثر
من املشرفني,واتفقت مع دراسة الزايت (3000م) ودراسة أبو حامد (3013م) حول وجود فرو
اات داللة إحئائية بني استااتت أفراد العينة لئاحل املعلمني .
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اثنيا :املؤهل العلمي
جدول ()61
نتيجة اختبار (ت ) لعينتني مستقلتني لتحديد الفروق بني استجاابت أفراد عينة الدراسة تبعا للمؤهل العلمي
احملاور
التخطيط
التنظيم
التوجيه
املتابعة
مجيع احملاور

املتوسط

املؤهل العلمي

العدد

بكالوريوس

656

4,56

دراسات عليا

33

4,29

بكالوريوس

656

4,15

دراسات عليا

33

4,54

بكالوريوس

656

4,13

دراسات عليا

33

4,55

بكالوريوس

656

4,51

دراسات عليا

33

4,52

بكالوريوس

656

4,16

دراسات عليا

33

4,31

احلسايب

قيمة (ت)

درجة احلرية

6,136

689

6,336

689

6,233

689

3,312

689

6,215

689

مستوى
الداللة

3,38

غري دالة
3,42

غري دالة
3,24

غري دالة
3,13

غري دالة
3,26

غري دالة

يتضح من اجلدول ( )13أعاله عدم وجود فرو اات داللة إحئائية عند مستوى ( )0605بني
استااتت أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتغري املؤهل العلمي يف احملور األول والثاين والثالث والرابع واحملاور
جمتمعة؛ حيث بلغت قيم مستوى الداللة ( )0631( ,)0638( ,)0633( ,)0633( ,)0604على
التوايل  ,مما يدل على أن برامج الدراسات العليا مل تؤثر يف استااتت عينة الدراسة إما لعدم ارتباطها
مبوضوع الدراسة أو لعدم أتثريها على أفراد عينة الدراسة.
وتتفق مع دراسة العسيلي (3003م) ودراسة الزايت (3000م) ,ودراسة احلارثي (3013م)
حول عدم وجود فرو اات داللة إحئائية بني استااتت أفراد عينة الدراسة وفقا للمؤهل العلمي.
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اثلثا :اخلربة الوظيفية
جدول رقم ()61
نتيجة اختبار مان-وتين ) (Mann-Whitneyلتحديد الفروق بني استجاابت أفراد عينة
الدراسة تبعا للخربة الوظيفية

احملاور
التخطيط
التنظيم
التوجيه
املتابعة
مجيع احملاور

اخلربة

جمموع

العدد

متوسط الرتب

أقل من عشر سنوات

24

669,22

2132

عشر سنوات فأكثر

618

92,82

65593

أقل من عشر سنوات

24

643,65

299425

عشر سنوات فأكثر

618

96,42

65432,5

أقل من عشر سنوات

24

661,51

2133

عشر سنوات فأكثر

618

94,35

65142

أقل من عشر سنوات

24

664,33

2133

عشر سنوات فأكثر

618

94,11

65141

أقل من عشر سنوات

24

622,18

2823

618

92,44

65562

الوظيفية

عشر سنوات فأكثر

قيمة "ز"

قيمة "يو"

2,639-

6498

4,612-

6631

6,998-

6341

6,519-

6533

2,311-

6461

Z

الرتب

U

مستوى الداللة

يتضح من اجلدول ( )10سابقا وجود فرو اات داللة إحئائية عند مستوى ( )0٫05بني
استااتت أفراد عينة الدراسة تعزى للخربة الوظيفية يف احملور األول ,واحملور الثاين واحملور الثالث واحملاور
جمتمعة؛ لئاحل (أقل من عشر سنوات) حيث بلغت قيم مستوى الداللة (,)06003( , )0603
( )0601( ,)0608على التوايل؛ وهي قيم أصغر من مستوى الداللة ( ,)0605ودالة إحئائيًا.
كما يتضح من اجلدول ( )10عدم وجود فرو اات داللة إحئائية عند مستوى ( )0٫05بني
استااتت أفراد عينة الدراسة تعزى للخربة الوظيفية يف احملور الرابع؛ حيث بلغت قيمة مستوى الداللة
()0611؛ وهي قيمة أكرب من مستوى الداللة ( ,)0605وغري دالة إحئائيًا.
ويعزو الباحث وجود فرو يف التخطيط والتنظيم والتوجيه عدا املتابعة ومجيع احملاور أن املعلمني
واملشرفني الذين خدمتهم أقل من عشر سنوات أكثر إدراكا وتفاعال مع النظام اجلديد "تطوير" ممن تزيد
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3,34
دالة

3,332
دالة

3,33
دالة

3,66

غري دالة
3,36
دالة

خدمتهم عن عشر سنوات فأكثر,وتتفق مع دراسة الزايت (3000م) ودراسة أبو حامد (3013م)
حول وجود فرو اات داللة إحئائية بني استااتت أفراد عينة الدراسة وفقا للخربة.

رابع ا :املرحلة التعليمية
جدول ()68
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد عينة الدراسة وفق ا للمرحلة التعليمية
احملاور
التخطيط

التنظيم

التوجيه

املتابعة

مجيع احملاور

املرحلة التعليمية

العدد

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

ابتدائي

32

4,42

3,14

متوسط

43

4,13

3,53

اثنوي

39

4,19

3,83

ابتدائي

32

4,59

3,15

متوسط

43

4,81

3,58

اثنوي

39

4,81

3,13

ابتدائي

32

4,11

3,13

متوسط

43

4,89

3,14

اثنوي

39

4,93

3,15

ابتدائي

32

4,13

3,58

متوسط

43

4,83

3,55

اثنوي

39

4,14

3,18

ابتدائي

32

4,53

3,51

متوسط

43

4,82

3,39

اثنوي

39

4,83

3,11

يتضح من اجلدول ( )14أعاله وجود فرو ظاهرية بني استااتت أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتغري
املرحلة التعليمية؛ ولتحديد داللة هذه الفرو

مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي

( ,)ANOVAواجلدول التايل رقم( )11يوضح نتياة هذا االختبار:
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جدول ()69
نتيجة اختبار حتليل التباين األحادي ( )ANOVAلتحديد داللة الفروق بني استجاابت أفراد عينة
الدراسة تبع ا للمرحلة التعليمية:
احملاور

التخطيط

التنظيم

التوجيه

املتابعة

مجيع احملاور

مصدر التباين

جمموع

درجة

متوسط

املربعات

احلرية

املربعات

بني اجملموعات

4,893

2

6,931

داخل اجملموعات

12,318

668

3,529

اجملموع

11,412

623

بني اجملموعات

2,315

2

6,344

داخل اجملموعات

56,991

668

3,336

اجملموع

53,312

623

بني اجملموعات

6,113

2

3,881

داخل اجملموعات

14,493

668

3,541

اجملموع

15,618

623

بني اجملموعات

3,883

2

3,332

داخل اجملموعات

53,851

668

3,315

اجملموع

55,133

623

بني اجملموعات

6,933

2

3,913

داخل اجملموعات

34,232

668

3,411

اجملموع

35,682

623

قيمة

(ف)
4,118

2,434

6,156

3,953

2,131

مستوى
الداللة
3,34
دالة

3,63

غري دالة
3,23

غري دالة
3,49

غري دالة
3,38

غري دالة

يتضح من اجلدول ( )11أعاله أنه اليوجد فرو اات داللة إحئائية عند مستوى ()0٫05
بني استااتت أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتغري املرحلة التعليمية يف احملور الثاين والثالث والرابع واحملاور
جمتمعة؛ حيث بلغت قيم مستوى الداللة ( )0604( ,)0631( ,)0630( ,)0610على التوايل؛ وهي
قيم أكرب من مستوى الداللة ( ,)0605وغري دالة إحئائيًا.
كما يتضح أيضاً وجود فرو اات داللة إحئائية عند مستوى ( )0٫05بني استااتت أفراد
عينة الدراسة وفقاً ملتغري املرحلة التعليمية يف احملور األول فقط(التخطيط)؛ حيث بلغت قيمة مستوى
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الداللة ()0603؛ وهي قيمة أصغر من مستوى الداللة ( )0605ودالة إحئائيًا .ولتحديد اجتاه الفرو
يف احملور األول ,مت استخدام االختبار البعدي ()LSD؛ ويوضح اجلدول التايل اجتاه هذه الفرو :
جدول رقم ( )23نتيجة اختيار ( )LSDملعرفة اجتاهات الفروق يف احملور األول
احملور األول

التخطيط

مستوى

املرحلة ()I

املرحلة ()I

الفرق بني املتوسطني

املتوسط *

االبتدائي

3,49

3,33

الثانوي *

االبتدائي

3,41

3,36

املتوسط

الثانوي

3,36

3,94

الداللة

يتضح من اجلدول رقم ( )30أعاله ؛ وجود فرو اات داللة إحئائية يف احملور األول بني
(املتوسط) و(االبتدائي) لئاحل (املتوسط) حيث بلغت قيمة مستوى الداللة ( ,)0608ووجود فرو
اات داللة إحئائية يف احملور األول أيضاً بني (الثانوي) و(االبتدائي) لئاحل (الثانوي) حيث بلغت
قيمة مستوى الداللة (,)0601ويعود السبب يف الك إىل تشابه إجراءات وطر تطبيق برانمج"تطوير"
يف املرحلتني املتوسطة والثانوية يف جمال التخطيط  ,الستغالل التخئص حيث أن كل مواد ختئئية هلا
معلم مستقل يف املرحلتني( املتوسطة والثانوية) خبالف املرحلة االبتدائية واليت يشرتك فيها املعلم يف
تدريس أكثر من ختئص طوال تواجده يف املرحلة االبتدائية.
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ملخص نتائج الدراسة والتوصيات واملقرتحات
ملخص نتائج الدراسة.
التوصيات.
املقرتحات.
املراجع.
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تمهيد:
يتناول الباحث يف هذا الفصل أبرز ما توصلت إليه نتائج هذه الدراسة  ،ومن مث تقدمي بعض
التوصيات واملقرتحات يف ضوء هذه النتائج .
أوال  :ملخص نتائج الدراسة:
وجدت أن مستوايت األداء اإلداري لدى مديري مدارس "تطوير" مبدينة الطائف من وجهة نظر
املشرفني واملعلمني كانت مبجملها (عالية) حيث بلغ املتوسط العام هلذا اجملال ( )4,58وابحنراف
معياري بلغ (  ،)3213وكانت نتائج األسئلة الفرعية كالتايل:
-1بلغ متوسط مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" يف جمال
( التخطيط) ( )3683وتحنراف معياري ( )0600كانت بدرجة (عالية) .
-3بلغ متوسط مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" يف جمال
( التنظيم) ( ) 4,14وابحنراف معياري بلغ ( )3,11كانت بدرجة (عالية) .
-3بلغ متوسط مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" يف جمال
( التوجيه) ( ) 4,11وابحنراف معياري بلغ ( )3,12كانت بدرجة (عالية) .
-8بلغ متوسط مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" يف جمال
( املتابعة) ( ) 4251وابحنراف معياري بلغ ( )3211كانت بدرجة (عالية) .
 -5الفرو اإلحئائية بني متوسطات استاابة عينة الدراسة حول مستوى األداء اإلداري لدى مديري
املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" تعُزى إىل املتغريات التالية:

أ ـ املسمى الوظيفي:

وجود فرو اات داللة إحئائية بني استااتت أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتغري املسمى الوظيفي لئاحل
املعلمني يف مجيع احملاور.
ب -املؤهل العلمي:
عدم وجود فرو اات داللة إحئائية بني استااتت أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتغري املؤهل العلمي يف
مجيع احملاور.
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ج -اخلربة الوظيفية :

وجود فرو اات داللة إحئائي ة بني استااتت أفراد عينة الدراسة تعزى للخربة الوظيفية يف مجيع
احملاور ؛ لئاحل (أقل من عشر سنوات).

د -املرحلة التعليمية:

عدم وجود فرو اات داللة إحئائية بني استااتت أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتغري املرحلة التعليمية يف
مجيع احملاور عدا احملور األول(التخطيط) .

ثانياً  :التوصيات:
بناءً على النتائج السابقة اليت توصلت إليها الدراسة ميكن تقدمي عدد من التوصيات كما يلي:
 .1التأكيد واحملافظة على الدرجة العالية ملستوايت األداء اإلداري (التخطيط والتنظيم والتوجيه واملتابعة)
.

.

لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج"تطوير" أبن أتخذ الربامج التدريبية الداعمة هلذه املستوايت
صفة االستمرارية .

 .3ضرورة العمل على حتسني مشاركة اجملتمع احمللي يف دعم توجهات األداء اإلداري ملديري املدارس
.

.

املطبقة لربانمج"تطوير"وخئوصا يف حموري التخطيط واملتابعة ,وتطوير مهاراهتم الذاتية حنو اكتساب
املزيد يف هذا األمر.

.3أمهية أن تعي إدارة املدرسة تحتياجات العاملني التدريبية وتألخص الدورات املخئئة لتحسني
.

األداء ملا لذلك من أثر على تطوير إدارة املدرسة بشكل عام.

 .8توجيه إدارة املدرسة إبشراك كافة العاملني داخل املدرسة بعملية اختاا القرار وتطبيق القيادة التشاركية
ملا لذلك من فائدة جلهة حتسني بيئة املدرسة والرضا الوظيفي لدى منسويب التعليم.
.5إعداد منواج خمئص لقياس أداء مديري مدارس تطوير يواكب هذا الربانمج املتطور بدال من النمااج
السابقة واملخئئة جلميع مديري املدارس قبل ظهور برانمج"تطوير"واالستفادة من أداة الدراسة احلالية
يف تقومي املديرين.
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ثالثاً  :مقترحات الدراسة:
ل ّدما كان ميدان البحث يفتقر إىل البحوث والدراسات اليت تتناول موضوعات مماثلة ملوضوع هذه

الدراسة  ,وسعياً إىل إثراء هذا امليدان تلبحوث اات الئلة فإن الباحث يقرتح ما يلي :

 .1إجراء دراسات للكشف عن االحتياجات التدريبية ملديري املدارس واهليأة التدريسية تملدارس
املطبقة لربانمج "تطوير".
 .3إجراء دراسة ملعرفة أثر البيئة الداخلية واخلارجية للمدارس املطبقة لربانمج "تطوير" على املستوى
اإلداري ملدير املدرسة تملدارس املطبقة لربانمج "تطوير".
 .3إجراء دراسة لوضع معايري أدائية ملديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" تتناسب مع برامج
وتوجهات برانمج"تطوير".
 .8املسارعة يف التوسع بشكل كبري يف تنفيذ برانمج "تطوير"املدارس ليشمل كل املددارس  ,ملدا لده مدن
أثر كبري على مديري املدارس وكافة العاملني والطالب واجملتمع احمليط تملدرسة.
 .5أمهية مراعاة توفر املهارات القيادية واملهارية واالجتماعية لدى املرشحني املتقدمني لوظيفة مدير
مدرسة "تطوير" من قبل إدارة املشروع  ,السيما أن هذه الدراسة متثل عينة تقيس مستوايت
األداء اإلداري ملديري املدارس املطبقة لربانمج "تطوير" مبدينة الطائف يف امليدان .
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المراجع :
إبراهيم ,زكراي سامل3004( .م) .تطوير األداء اإلداري ابملدارس الثانوية العامة مبصر يف ضوء خربات
بعض الدول  ,ديب,اإلمارات العربية املتحدة.
إبراهيم ,هيا؛ سفيان ,أمحد .)3001( .تطوير نظام التوجيه الرتبوي يف التعليم يف ضوء خربات
بعض الدول ,دار العاملية  ,ديب  ,اإلمارات العربية املتحدة .
أبو العال ,سهري عبد اللطيف3010( .م) .حتسني أداء العمليات اإلدارية يف املدرسة االبتدائية بتطبيق
مدخل إعادة اهلندسة ,املؤمتر الثامن عشر لتطوير التعليم يف الوطن العريب ,اجلمعية املئرية
للرتبية املقارنة ,كلية الرتبية ,جامعة بين سويف.
أبو شيخة ,اندر أمحد3010( .م) .إدارة املوارد البشرية – إطار نظري وحاالت عملية ،دار الئفاء
للنشر والتوزيع ,عمان.
أمحد بدوي .)1118( .معجم مصطلحات العلوم اإلدارية ،دار الكتاب املئري ,القاهرة.
أمحد ,إبراهيم أمحد .)3011( .االجتاهات املعاصرة يف التطوير التنظيمي ابملدارس .دار الفكر
العريب ,الطبعة األوىل ,القاهرة.
إدارة مشروع امللك عبد هللا بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام1833( .هد) .دليل أمنوذج تطوير
املدارس ملشروع امللك عبد هللا بن عبد العزيز لتطوير التعليم .الرايض.
إمساعيل ,منار دمحم3013 ( .م) .تطوير التعليم يف ضوء جتارب بعض الدول ,الطبعة الثانية ,اجملموعة
العربية للتدريب والنشر ,القاهرة.
آل الشيخ ,علي بن عبد هللا 3010(,م) دور التقومي الشامل للمدرسة يف حتسني أداء مديري
املدارس االبتدائية يف اجملالني الفين واإلداري مبنطقة عسري التعليمية ,رسالة ماجستري غري
منشورة  ,جامعة امللك خالد ,اململكة العربية السعودية.
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أورتيز؛ و ايفن وغوريتا؛ و إيونوفيسليخ؛ و فيكور3008( .م) .إدارة األداء والعقود .منشورات األمم
املتحدة ,وحدة التفتيش املشرتكة ,جينيف.
الربعي ,دمحم عبد هللا؛ والتوجيرى ,دمحم إبراهيم1113( .م) .معجم املصطلحات اإلدارية ,مكتبة
العبيكان ,الرايض.
البستان ,أمحد ,عبداجلواد,عبدهللا,بولس,وصفي (3010م) .اإلدارة واإلشراف – النظرية والبحث
واملمارسة – مكتب الفالح .الكويت.
البهواشي ,السيد عبد العزيز؛ وحنفي ,دمحم طه3003( .م) .تئور مقرتح لتطوير األداء املدرسي يف
ضوء اجتاهات التغيري الرتبوي مستقبالً  .املؤمتر السنوي احلادي عشر "نظم تقومي األداء
املدرسي يف الوطن العريب" ,القاهرة.
جودة ,حمفوظ أمحد3004( .م) .إدارة اجلودة الشاملة مفاهيم وتطبيقات ,دار وائل ,عمان.
اجليوسي ,دمحم؛ وجاد هللا ,مجيلة3004( .م) .اإلدارة – علم وتطبيق ،دار املسرية للنشر والتوزيع
والطباعة ,عمان.
احلديدي ,عماد أمني3001( .م) .درجة ممارسة القيادة الرتبوية بوزارة الرتبية بوزارة الرتبية والتعليم
العايل الفلسطينية لدورها اإلداري يف ضوء الفكر اإلداري احلديث ،رسالة ماجستري غري
منشورة ,اجلامعة اإلسالمية ,غزة.
احلر والرويب ,عبدالعزيز دمحم ,أمحد عمر3003( .م) .التقومي الذايت"دليل أدوات التقومي الذايت
للمدرسة" ,مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج ,الرايض.
احلراحشة ,دمحم عبود3003( .م) .تقومي فاعلية أداء مدير املدرسة ألدواره املتوقعة من وجهة نظر مديري
مدارس حمافظة املفر  ,اجمللة العلمية ,كلية الرتبية ,جامعةأسيوط ,اجمللد ,11العدد ,1ج,3
ص. .111-441
اخلطيب ,أمحد1835( .ھ) .إدارة اجلودة الشاملة (تطبيقات تربوية) ,مكتب الرتبية العريب لدول
اخلليج ,الرايض.
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اخلطيب ,راكان3004( .م) .أثر تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف األداء الوظيفي للعاملني ,رسالة
ماجستري غري منشورة ,اجلامعة األردنية ,األردن.
الداعور,سعيد خضر(3000م) دور مدير املدرسة الثانوية كقائد تربوي يف حمافظات غزة وعالقته
ابلثقافة التنظيمية للمدرسة من وجهة نظر املعلمني  ,رسالة ماجستري منشورة,اجلامعة
اإلسالمية غزة,دولة فلسطني.
الداوي ,الشيخ3010( .م) .حتليل األسس النظرية ملفهوم األداء ,جملة الباحث – اجلزائر,
العدد(.)0
دراكر ,بيرت1113( .م) .اإلدارة واملدير ,ترمجة دمحم عبد الكرمي ,دار الدولية للنشر ,القاهره.
درة ,عبد الباري3003( .م) .تكنولوجيا األداء البشري يف املنظمات .األس

النظرية وداللتها يف

البيئة العربية املعاصرة ,املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ,عمان.
زايد ,عادل دمحم3003( .م) .إدارة املوارد البشرية "رؤية اسرتاتيجية" ,املنظمة العربية للتنمية اإلدارية,
القاهرة.
زبيدات ,خولة أمحد3013( .م) .ضغوط العمل وعالقتها مبستوي األداء الوظيفي لدي مديري
مدارس الرتبية والتعليم يف لواء قصبة املفرق ,رسالة ماجستري غري منشورة ,جامعة آل البيت,
األردن.
الزبيدي ,انظم (3004م) .إدارة اجلودة الشاملة مفهومها وأسلوب إرسائها ,جملة اإلدارة واالقتصاد،
جامعة بغداد ,العدد (.)8
الزايت ,عطاف دمحم3000( .م) .تصور مقرتح لتحسني األداء اإلداري مبدارس التعليم الثانوي
احلكومي بفلسطني علي ضوء اجتاهات الفكر اإلداري املعاصر ,أطروحه دكتوراه غري منشورة,
جامعة الدول العربية ,معهد البحوث والدراسات العربية ,القاهرة.
الشامي ,نينو دمحم3001( .م) .اإلدارة املباديء األساسية ،املركز القومي للنشر ,اربد.
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شاويش ,مئطفي3005( .م) .إدارة املوارد البشرية "إدارة األفراد" ,دار الشرو  ,عمان.
شحادة ,حامت عبد هللا3004( .م) .واقع املمارسات اإلدارية ملديري الرتبية والتعليم يف حمافظات
قطاع غزة يف ضوء معايري اإلدارة اإلسرتاتيجية وسبل تطويرها ،رسالة ماجستري غري منشورة,
اجلامعة اإلسالمية ,غزة.
مشس الدين ,عبد العزيز دمحم (3013م) .تطوير أداء املديرين بوزارة الرتبية يف الكويت "بدائل
مقرتحة يف ضوء فلسفة القيادة التحويلية" ،رسالة دكتوراه غري منشورة ,جامعة القاهرة.
صاحلة ,فايز أمحد3010( .م) .دور مركز التطوير الرتبوي بوكالة الغوث الدولية بغزة يف تطوير
األداء اإلداري ملديري املدارس وسبل تفعليه ،رسالة ماجستري غري منشورة ,اجلامعة اإلسالمية,
غزة.
الئالحي ,سعود بن موسي3004( .م) .درجة أتثري املشكالت املدرسية علي أداء مديري مدارس
التعليم العام مبحافظة الليث ،رسالة ماجستري غري منشورة ,جامعة أم القري ,مكة املكرمة.
عاشور ,دمحم علي3003( .م) .مدى إسهام برانمج تطوير اإلدارة املدرسية يف امتالك مديري املدارس
الثانوية للكفاايت اإلدارية .جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية واالجتماعيــة
واإلنسانيــة,اجمللد ()18العدد (:)1ص.301-133
العتييب ,نواف دمحم البادي3013( .م) .تطوير األداء يف املؤسسات التعليمة ,دار املسيلة ,الطبعة
األوىل ,الكويت.
العثمان,سلطان(1835ه )40(.)3360,مليار لتطوير التعليم العام,صحيفة الرايض ,اململكة العربية
السعودية,العدد (.)13034
العالة ,توفيق3001( .م) .اإلبداع اإلداري وعالقته ابألداء الوظيفي ملديري القطاع العام "دراسة
تطبيقية علي وزارات قطاع غزة ،رسالة ماجستري غري منشورة ,اجلامعة اإلسالمية ,كلية التاارة,
غزة.
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عرفات ,عبدالعزيز سليمان1104( .م) .اسرتاتيجية اإلدارة يف التعليم ,مكتبة األجنلو املئرية,
القاهرة.
عريفج ,سامي3001( .م) .اإلدارة الرتبوية املعاصرة ،دار الفكر ,عمان.
عزة ,جالل مئطفى .)3010( .سياسة التعليم ونظامه يف اململكة العربية السعودية-
الواقع،التحدايت .مكتبة الرشد ,الرايض.
عطوي  ,جودت عزت (3008م) اإلدارة التعليمية واإلشراف الرتبوي – أصوهلا وتطبيقاهتا -دار
الثقافة,عمان,اململكة األردنية اهلامشية.
العماج ,حممود بن مطلق3003( .م) .عالقة العوامل التنظيمية ابألداء الوظيفي للعاملني يف مدينة
امللك عبد العزيز الطبية للحرس الوطين للحرس الوطين ،رسالة ماجستري غري منشورة,
أكادميية انيف العربية للعلوم األمنية ,الرايض.
العمرات ,دمحم (3010م) .درجة فاعلية أداء مديري املدارس يف مديرية تربية البرتاء من وجهة نظر
املعلمني فيها ,اجمللة األردنية يف العلوم الرتبوية ،اجمللد ( ,)3العدد (.)8
عيدروس ودمحم ,أمحد جنم الدين وأشرف حممود( .)3011اإلدارة الرتبوية بني العلمية واملهنية
واملستقبلية ,خوارزم العلمية للنشر والتوزيع ,جدة.
الغاليب ,طاهر؛ وإدريس ,وائل3001( .م) .اإلدارة اإلسرتاتيجية .منظور منهجي متكامل ,دار وائل
للنشر ,عمان.
الفايدي,سامل بركة (3004م) فرق العمل وعالقتها أبداء العاملني يف األجهزة األمنية  ,دراسة مقارنة
بني بعض األجهزة األمنية يف الرايض,رسالة دكتوراه غري منشورة,جامعة األمري انيف للعلوم
االمنية ,الرايض,اململكة العربية السعودية.
الفقي ,عبداملؤمن فرج1118 ( .م) .اإلدارة املدرسية املعاصرة ,منشورات جامعة قاريونس ,بنغازي,
ليبيا .
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القرعان وحراحشة ,أمحد خليل وإبراهيم حراحشة3008( .م) .اإلدارة املدرسية احلديثة ,دار اإلسراء
للنشر والتوزيع ,عمان ,األردن.
دمحم ,موفق حديد3000( .م) .هيكلية األجهزة وصنع السياسات وتنفيذ الربامج احلكومية ،دار
الشرو للنشر والتوزيع ,فلسطني.
حممود ,دمحم فتحي1110( .م) .اإلدارة العامة املقارنة ،مطابع جامعة امللك سعود ,الرايض.
خميمر ,أمحد3011( .م) .فاعلية تقييم األداء ،معهد اإلدارة العامة ,الرايض.
مزهودة ,عبد امللك3001( .م) .األداء بني الكفاءة والفعالية "مفهوم وتقييم " ,جملة العلوم اإلنسانية
– اجلزائر ،العدد ( ,)1ص .100-455
مسلم,مسلم عبداحلميد(3008م)دراسة بعنوان(تصور مقرتح لتطوير أداء مدير املدرسة الثانوية كقائد
تربوي يف حمافظة غزة يف ضوء اجتاهات معاصرة يف اإلدارة املدرسية )رسالة ماجستري غري
منشورة ,كلية الرتبية,جامعة األزهر,غزة,دولة فلسطني.
مئطفي ,أمحد سيد (3005م) .إدارة السلوك التنظيمي .رؤية معاصرة ،دار النهضة العربية ,القاهرة.
مئطفي ,يوسف (3005م) .اإلدارة الرتبوية مداخل جديدة لعامل جديد ،دار الفكر العريب ,القاهرة.
مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج (3000م) .مشروع تطوير التعليم يف الدول األعضاء مبكتب
الرتبية العريب لدول اخلليج .الرايض.
موقع اجلمعية الوطنية ملديري املدارس األولية (  )NAESPتلوالايت املتحدة األمريكية
 /http://www.nassp.orgيف 1835/0/34ه.
موقع
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االقتئادي

األعلى

ململكة

العربية

السعودية
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اإلنرتنت,

 /http://www.sec.gov.saيف 1835/11/10هد.
موقع تطوير على اإلنرتنت/http. //www. tatweer. edu. sa ,يف 1835/3/30هد
املري ,عبد احلليم علي1115( .م) .العالقة بني ضغط العمل وبني الوالء التنظيمي األداء والرضا
الوظيفي والئفات الشخئية ,جملة اإلدارة العامة ,العدد ( ,)3معهد اإلدارة العامة ,الرايض.
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نئار ,عيسى1110( .م) .معايري تقومي أداء مديري املدارس ,جملة الرتبية ,قطر ,العدد,133
السنة ,33سبتمرب1110م ,ص.111-108
نئر ,دمحم (3003م) .تطوير برامج إعداد املعلم وتدريبه يف ضوء مفهوم األداء ،املؤمتر العلمي
الرابع عشر ،مفاهيم التعليم يف ضوء مفهوم األداء ,اجمللد األول ,جامعة عني مشس ,القاهرة.
اهلييت ,خالد (3005م) .إدارة املوارد البشرية ،دار وائل ,الرايض.
وزارة الرتبية والتعليم .منئور سلمة وآخرون1831(.هد) .معايري عناصر العملية التعليمة ,ج ,1مطابع
اخلالد لألوفست ,الرايض.
وزارة اخلدمة املدنية (6321ھ) .الئحة تقومي األداء الوظيفي .الرايض .الديوان العام للخدمة املدنية.
وزارة التعليم (2363م)  40,مليارا للتعليم  ,جملة املعرفة  ,الرايض  ,العدد  , 330ص.15-8
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قائمة أبمساء احملكمني
االسم

م

جهة العمل

المرتبة والتخصص

1

أ .د  /أحمد محمود العبيدات

أستاذ دكتور– إدارة تربوية وتخطيط

جامعة أم القرى.

2

أ .د  /سلطان سعيد بخاري

أستاذ دكتور– إدارة تربوية وتخطيط

جامعة أم القرى.

3

د /عبدهللا أحمد الزھراني

أستاذ مشارك– إدارة تربوية وتخطيط

جامعة أم القرى.

4

د  /عبد هللا دمحم الحميدي

أستاذ مشارك– إدارة تربوية وتخطيط

جامعة أم القرى.

0

د /عباس بله دمحم

أستاذ مشارك -إدارة تربوية وتخطيط

جامعة أم القرى.

أستاذ مشارك -إدارة تربوية وتخطيط

جامعة أم القرى.

أستاذ مشارك -إدارة تربوية وتخطيط

جامعة أم القرى.

أستاذ مساعد– إدارة تربوية وتخطيط

جامعة أم القرى.

8

د /إحسان حلواني

دكتوراه – إدارة تربوية وتخطيط

إدارة التدريب واالبتعاث بتعليم
الطائف

9

د /حمد بن حمود السواط

أستاذ مساعد– مناھج وطرق تدريس
اللغة اإلنجليزية

تعليم الطائف.

 1.د /صالح بن عطية الغامدي

دكتوراه– أصول تربية

مدير التطوير التربوي بتعليم
مكة المكرمة.

 11د /خالد عواض الثبيتي

أستاذ مساعد – إدارة تربوية وتخطيط

جامعة الملك سعود

 12د /مصلح سعيد القحطاني

رئيس وحدة تطوير المدارس
أستاذ مساعد –الجامعة العربية المفتوحة
بتعليم جدة

 13أ /فايزحامد السفياني

بكالوريوس مكتبات ومعلومات  +دبلوم رئيس وحدة تطوير المدارس
بتعليم الطائف
عال في مصادر التعلم .

6
7
7

د /عبدالقادرصالح ب ّكر
د/دمحم الوذيناني
د /رامي الشقران

 14أ  /سعيد بن سعد الزھراني

ماجستير -القياس والتقويم

 10أ  /أحمد حسين السفياني

ماجستير – إدارة تربوية وتخطيط
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مشرف تربوي بوحدة تطوير
المدارس بجدة
مشرف تربوي بوحدة تطوير
المدارس بالطائف

ملحق رقم ()2
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ش

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة أم القرى
كلية التربية
قسم اإلدارة التربوية والتخطيط

استبانة خاصة بدراسة
مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج (تطوير)
مبدينة الطائف من وجهة نظر املشرفني واملعلمني
(نسخة حتكيم)

إعداد الطالب/
ماجد بن مجّاح الغامدي
34488432
إشراف الدكتور/
أمحد سليمان العبيدات
متطلب تكميلي للحصول على درجة املاجستري يف اإلدارة الرتبوية والتخطيط
الفصل الدراسي الثاني
3416-3415هـ
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سعادة المحكم  ..............................................................................:حفظكم هللا
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ,,,
إن التطور العلمي ال ميكن حتقيقه إال من خالل ربط اجلوانب النظرية تجلوانب الواقعية التطبيقية وحيث أن الباحث
يقوم إبجراء دراسة بعنوان :
" مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج ( تطوير) مبدينة الطائف من وجهة نظر املشرفني
تعرب عن األداء اإلداري ملدير املدرسة تشمل  ( :التخطيط – التنظيم –
واملعلمني " تتكون من أربعة حماور ّ
التوجيه – املتابعة ) .

وذلك الستكمال متطلبات نيل درجة املاجستري يف اإلدارة الرتبوية والتخطيط من جامعـة أم القـرى مبكـة املكرمـة
 ،إن لتعاونكم الفعال من خالل تعبئة االستبانة سيكون له األثر البالغ يف احلصول على أفضل النتائج واليت ميكن
أن يستفيد منها كـل ابحـث يف جمـال هـذا العلـم .وأود أن أحـيط سـيادتكم ابن كـل مـا تدلونـه مـن آراء أو بيـاانت
ستكون موضع اهتمام الباحث ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.
أكــرر شــكري وتقــدير لتخصيصــكم جــزء مــن وقــتكم الثمــني لتعبئــة هــذه االســتبانة متمنيــا أن يــتم قـراءة العبــارات
بعناية ووضع عالمة (  ) Xيف اخلانة اليت تعرب عن مدى موافقتكم عليها .
ولكم جزيل الشكر.

الباحث  :ماجد بن مجّاح الغامدي
جوال5051030530 /
الربيد اإللكرتوين majed0860@hotmail.com /
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بيانات سعادة احملكم:
االسم :

................................................................................. ...................................

الدرجة العلمية :
التخصص:

....................................................................................................

............................................................................................................ ..

جهة العمل :

..........................................................................................................
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تساؤالت الدراسة :
السؤال الرئيس للدراسة :

ما مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج ( تطوير ) يف مدينة
الطائف من وجهة نظر املشرفني واملعلمني؟
ينبثق من هذا التساؤل عدة تساؤالت فرعية على النحو التايل :
-6ما مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج تطوير يف جمال  ( :التخطيط
) من وجهة نظر املشرفني واملعلمني ؟
-2ما مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج تطوير يف جمال ( :التنظيم )
من وجهة نظر املشرفني واملعلمني ؟
 -4ما مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج تطوير يف جمال ( :التوجيه )
من وجهة نظر املشرفني واملعلمني ؟
 -3ما مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج تطوير يف جمال ( :املتابعة )
من وجهة نظر املشرفني واملعلمني ؟
-5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

( 3235

 ) αبني متوسطات استجاابت

عينة الدراسة حول مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج ( تطوير ) حسب
املتغريات التالية( :املؤهل العلمي – اخلربة الوظيفية -املرحلة التعليمية -املسمى الوظيفي ) ؟
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أوالا  :معلومات أولية .

االسم( :اختياري )................................. :
اسم املدرسة أو املكتب ( :اختياري ).......................... :

املؤهل العلمي :
بكالوريوس ابإلضافة لدبلوم تربوي

بكالوريوس

دراسات عليا

اخلربة الوظيفية :
أكثر من  63سنوات

أقل من  63سنوات .

املرحلة التعليمية :
االبتدائية

الثانوية

املتوسطة

املسمى الوظيفي :
مشرف تربوي

معلم
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احملور األول  :التخطيط ( مهام ميارسها مدير املدرسة تتعلق بعنئر التخطيط ) .
م

انتماء العبارة للمحور

العبارة

تنتمي

يقوم مدير املدرسة مبا يلي :

1
3

يُطلع العاملني على خطط الفريق قبل اعتمادها .

ُحي ّدد الربامج اخلاصة تلطالب .

3

يوضح أهداف اخلطة اإلسرتاتياية الرئيسة جلميع العاملني .

8

يستخدم بدرامج التقنيدة احلديثدة ( بدرانمج ندور – بوابدة التكامدل )

ال تنتمي

وضوح العبارة

واضحة

غري
واضحة

لدعم برانمج تطوير.
5

يتشارك مع العاملني يف وضع (رؤية – رسالة) للمدرسة .

3

يُضمن يف اخلطة التنفيذية مؤشرات أداء حمددة .

4

يُوفر البياانت واملعلومات الالزمة الستخدام مجيع العاملني .

0

يُوجد يف اخلطة إجراءات لتحسني كفاءة تعلم الطالب .

1

يضع خططا بديلة للعمل وفقها عند احلاجة .

 10يُشرك اجملتمع املدرسي يف عمليات التخطيط .

 11يُوثق قاعدة بياانت توضح إجنازات الفر واألفراد .
 13حيدد وسائل تنفيذ اخلطط والربامج .
مقرتحات أخرى :
............................................................................................... -1
............................................................................................. . -3
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التعديالت
املقرتحة

احملور الثاين :
م

التنظيم ( مهام يمارسها مدير المدرسة تتعلق بعنصر التنظيم )
العبارة

يقوم مدير املدرسة مبا يلي :

1

قسم العمل حسب جماالت االختئاص .
يُ ّ

3
3

يُوفر مناخا تنظيميا حيفز على اإلبداع .

يتعامل مع األزمات هبدوء عند حدوثها .

8

يُطلع العاملني على اللوائح اليت تنظم العمل يف املدرسة.

5

جيتمع تلعاملني وفق برانمج زمين حمدد .

3
0

يُشرك العاملني يف عملية اختاا القرار .

ُحيدد االحتياجات التدريبية جلميع العاملني .

4

يستخدم التكنولوجيا يف إجناز األعمال .

1

يُئنف مستوايت الطالب الدراسية هناية كل تقومي .

10

انتماء العبارة للمحور

تنتمي

ال تنتمي

وضوح العبارات

واضحة

غري
واضحة

فوض جزءاً من صالحياته للعاملني .
يُ ّ

 11يراع ددي (األول ددوايت  -اإلمك دداانت ) املتاح ددة يف املدرس ددة عن ددد
تنفيذ األهداف .

مقرتحات أخرى :
............................................................................................... -1
............................................................................................. . -3
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التعديالت
املقرتحة

احملــور الثالــث  :التوجي ه ( مهههام يمارسههها مههدير المدرسههة تتعلههق بعنصههر
التوجي )
انتماء العبارة للمحور

العبارة
م

تنتمي

يقوم مدير املدرسة مبا يلي :

1

يُشيد تملميزين من العاملني يف املدرسة

3

يُوجه اجلهد اجلماعي للعاملني حنو التميّز .

3

يُوجه املعلمني على تنويع أساليب وطر شرح الدروس.

8

يُشاع املعلمني على املشاركة يف الدورات والفعاليات.

5

يدفع العاملني لتحقيق أكري كمية إجناز .

3

يعمل على حتسني مستوى األداء للعاملني تستمرار .

0

خيتار األسلوب املناسب لتوجيه العاملني .

4

حيئر إجنازات اجلميع ويق ّدرها .

1

يُوج دده (األنشد ددطة -ال د دربامج الرتبوي ددة ) لنشد ددر رسد ددالة املدرسد ددة يف
اجملتمع .

ال تنتمي

وضوح العبارة

واضحة

غري
واضحة

مقرتحات أخرى :
............................................................................................... -1
............................................................................................. . -3
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التعديالت
املقرتحة

احملور الرابع  :المتابعة ( مهام يمارسها مدير المدرسة تتعلق بعنصر المتابعة )

انتماء العبارة للمحور

العبارة
م

تنتمي

يقوم مدير املدرسة مبا يلي :

1

يُتابع تنتظام مهام عمل الفر تملدرسة .

3

يلتزم تملعايري املعتمدة يف تقومي أداء العاملني يف املدرسة .

3

يقوم بزايرات ميدانية بشكل مسدتمر ملالحظدة األخطداء وتقيديم
العمل .

8

يس ددتخدم األس دداليب الئد ددحيحة يف تقي دديم األداء ( املقارند ددة –

ال تنتمي

وضوح العبارة

واضحة

غري
واضحة

القياس  -املالحظة) .
5

يتابع نتائج تنفيذ القرارات اليت مت اختااها .

3

يتابع نتائج الطالب بعد كل عملية تقومي .

0

يُقيّم الربامج املدرسية يف ضوء حتقيقها ألهداف اخلطة.

4

يُع ّد بياانت حول أداء العاملني يف املدرسة .

1

ُحيدد يف االجتماعات مناقشة األداء بشكل عام .

 10يُشرك أولياء األمور يف تقومي بعض فعاليات املدرسة .
مقرتحات أخرى :
............................................................................................... -1
............................................................................................. -3
.............................................................................................-3
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التعديالت
املقرتحة

ملحق رقم ()3
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المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة أم القرى
كلية التربية
قسم اإلدارة التربوية والتخطيط

استبانة خاصة بدراسة

مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج (تطوير)
مبدينة الطائف من وجهة نظر املشرفني واملعلمني
إعداد الطالب/
ماجد بن مجّاح بن حامد الغامدي
34488432
إشراف األستاذ دكتور/
أمحد سليمان حممود العبيدات
متطلب تكميلي للحصول على درجة املاجستري يف اإلدارة الرتبوية والتخطيط
الفصل الدراسي الثاني
3416-3415هـ
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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
أخي :املشرف الرتبوي  /املعلم  .............................:المحترم
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ,,,
يقوم الباحث إبجراء دراسة بعنوان " مستوى األداء اإلداري لدى مديري املدارس املطبقة لربانمج ( تطوير)
مبدينة الطائف من وجهة نظر املشرفني واملعلمني "
وذلك الستكمال متطلبات نيل درجة املاجستري يف اإلدارة الرتبوية والتخطيط يف جامعة أم القرى مبكة املكرمة ،
ولتحقيق أهداف الدراسة فقد قام الباحث ببناء استبانة تقي

مستوى األداء اإلداري ملديري املدارس املطبقة

تعرب عن األداء اإلداري ملدير املدرسة هي  ( :التخطيط
لربانمج "تطوير" مبدينة الطائف  ،تتكون من أربعة حماور ّ
– التنظيم – التوجيه – املتابعة )

وفقا للمقياس اخلماسي ( كبرية جدا  ،كبرية ،متوسطة  ،قليلة  ،قليلة جدا ) .
إن لتعاونكم الفعال من خالل تعبئة االستبانة سيكون له األثر البالغ يف احلصول على أفضل النتـائج والـيت ميكـن
أن يســتفيد منهــا كــل ابحــث يف جمــال هــذا العلــم ،وأود أن أحــيطكم علمــا أبن كــل مــا تدلونــه مــن آراء أو بيــاانت
ستكون موضع اهتمام الباحث ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي فقط.
أكــرر شــكري وتقــدير لتخصيصــكم جــزء مــن وقــتكم الثمــني لتعبئــة هــذه االســتبانة متمنيــا أن يــتم قـراءة العبــارات
بعناية ووضع عالمة ( √ ) يف اخلانة اليت تعرب عن مدى موافقتكم عليها .
ولكم جزيل الشكر.
الباحث  :ماجد بن مجّاح الغامدي
جوال5051030530 /
الربيد اإللكرتوين majed0860@hotmail.co /
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الجزء األول
البيانات األولية :
الرجاء وضع عالمة ( √ ) أمام العبارة املناسبة فيما أييت :
 -6املسمى الوظيفي :
معلم

مشرف تربوي

 -2املؤهل العلمي :
دراسات عليا

بكالوريوس

 -4اخلربة الوظيفية :
 63سنوات فأكثر

أقل من  63سنوات .
 -3املرحلة التعليمية :
االبتدائية

الثانوية

املتوسطة
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أوالا  :التخطيط ( مهام ميارسها مدير املدرسة تتعلق بعنئر التخطيط ) .
(يرجى قراءة كل عبارة من عبارات االستبانة مث وضع عالمة ( √) يف اخلانة اليت تتوافق مع وجهة نظركم )

العبارة
م

عالية جداً

يقوم مدير املدرسة مبا يلي :

1

يُطلرع العاملني على خطط الفريق قبل اعتمادها .

3

ُحي ّدد الربامج اخلاصة تلطالب .

3

يوضح أهداف اخلطة اإلسرتاتياية الرئيسة جلميع العاملني .

8

يس ددتخدم بد درامج النظ ددام الرتب ددوي ( بد درانمج ن ددور – بواب ددة التكام ددل )
لدعم برانمج " تطوير ".

5

يتشارك مع العاملني يف وضع (رؤية – رسالة) للمدرسة .

3

يُضمن يف اخلطة التنفيذية مؤشرات أداء حمددة .

0

يُوجد يف اخلطة اإلسرتاتياية إجراءات لتحسني كفاءة تعلم الطالب

4

يُوفر قاعدة بياانت الزمة الستخدام مجيع العاملني .

1

يضع خطط عمل بديلة عند احلاجة .

10

يُشرك اجملتمع املدرسي يف عمليات التخطيط .

11

يُوثق قاعدة بياانت توضح إجنازات الفر .

13

حيدد آليات تنفيذ اخلطط والربامج .

- 132 -

عالية

متوسطة

منخفضة

منخفضة
جداً

احملور الثاين :

التنظيم ( مهام يمارسها مدير المدرسة تتعلق بعنصر التنظيم )
العبارة

م

عالية

يقوم مدير املدرسة مبا يلي :

جداً

1

قسم العمل حسب جماالت االختئاص .
يُ ّ

3

يُوفر مناخا تنظيميا حيفز على اإلبداع .

3

يتعامل مع األزمات هبدوء عند حدوثها .

8

يُطلع العاملني على لوائح تنظيم العمل يف املدرسة.

5

جيتمع تلعاملني وفق برانمج زمين حمدد .

3

يُشرك العاملني يف عملية اختاا القرار .

0

ُحيدد االحتياجات التدريبية جلميع العاملني .

4

يستخدم التقنيات احلديثة يف إجناز األعمال .

1

يُئنف مستوايت الطالب الدراسية هناية كل فرتة تقومي .

10

فوض جزءاً من صالحياته للعاملني .
يُ ّ

 11يراعددي (األولددوايت  -اإلمكدداانت ) املتاحددة يف املدرسددة عنددد
تنفيذ األهداف .
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عالية

متوسطة

منخفضة

منخفضة
جداً

المحور الثالث  :التوجي ( مهام يمارسها مدير المدرسة تتعلق بعنصر التوجي )

العبارة
م

عالية
جداً

يقوم مدير املدرسة مبا يلي :

1

يُشيد تملميزين العاملني يف املدرسة .

3

يُوجه اجلهد اجلماعي للعاملني حنو التميّز .

3

يُوجه املعلمني لتنويع أساليب وطر إلقاء الدروس.

8

يُشاع العاملني على املشاركة يف الدورات والفعاليات.

5

يدفع العاملني لتحقيق أكرب كمية إجناز .

3

يوفر للعاملني الدورات لتحسني ألداء .

0

حيئر إجنازات اجلميع ويق ّدرها .

4

يُوج دده (األنش ددطة -الد دربامج الرتبوي ددة ) لنش ددر رس ددالة املدرس ددة يف
اجملتمع .
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عالية

متوسطة

منخفضة

منخفضة
جداً

احملور الرابع  :املتابعة

( مهام يمارسها مدير المدرسة تتعلق بعنصر المتابعة )

العبارة
م

عالية
جداً

يقوم مدير املدرسة مبا يلي :

1

يُتابع تنتظام مهام عمل الفر تملدرسة .

3

يلتزم تملعايري املعتمدة يف تقومي أداء العاملني يف املدرسة .

3

يقوم بزايرات ميدانية بشكل مستمر .

8

يستخدم األساليب املوجهة يف تقييم األداء.

5

يتابع نتائج تنفيذ القرارات اإلدارية اليت مت اختااها .

3

يتابع نتائج الطالب بعد كل عملية تقومي .

0

يُقيّم الربامج املدرسية يف ضوء حتقيقها ألهداف اخلطة.

4

يُع ّد تقارير حول أداء العاملني يف املدرسة .

1

يضع يف جدول االجتماعات مناقشة األداء بشكل عام .

 10يُشرك اجملتمع احمللي يف تقومي بعض فعاليات املدرسة .

انتهت االستبانة وشكراً لتعاونك
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عالية

متوسطة

منخفضة

منخفضة
جداً
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