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Abstract: 

Objective: This study aims to determine the extent of performance 

improvement among the directors of female educational offices in Riyadh. 

Method: A descriptive method was used to collect the data, in which the 

researcher used a questionnaire. This questionnaire was answered by 242 

employees from education offices personnel, they are as follows: 15 female 

director assistants, 42 random sample of female divisions heads and 185 female 

supervisors. Findings: The study finds that the performance improvement among 

the directors of female educational offices in Riyadh is highly achieved, and that 

there are no statistically significant differences between the responses. This is 

because of their jobs, educational qualification and their experience in the 

current work. Recommendations: The study recommends working on driving the 

performance of the directors and employees of female educational offices in 

Riyadh through an incentive system, it could be linked to their performance 

level, such as annual bonuses for creative personnel, keeping up their spirits, 

p[providing the offices with their needs of technical equipment so they can 

establish an infrastructure that is linked with the schools, and with the directorate 

general of education. 
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جملووة العلوووم  . واقووع تطوووير األداء ملووديرات مكاتووب التعلوويم )بنووات( .دينووة الريوواض.      (2022)هوودى.  الووداوود.

 902–251 (،1) 8 الرتبوية،

 

 تطوير األداء ملديرات مكاتب التعليم )بنات( .دينة الرياضواقع 

 (1)هدى بنت سعد عثمان الداوودأ. 

 املستخلص:

هدفت الدراسة إىل حتديد درجة تطوير األداء لـدى مـديرات مكاتـب التعلـيم )بنـات( مبدينـة       

على عينة مكونـة  وُطبِّقت استبانة،  صممتالرياض. باستخدام املنهج الوصفي بأسلوبه )املسحي(. و

( 186( مـــن رئيســـات الوحـــدات، و)42( مســـاعدة مـــديرة مكتـــب، وعينـــة عشـــوائية مـــن ) 16مـــن )

(. وتوصـلت الدراسـة إىل موافقـة عينـة الدراسـة علـى أن تطـوير        242رفات تربويات، أي جممـوع ) مش

األداء لدى مديرات مكاتب التعليم )بنات( مبدينة الرياض متحقق بدرجة عالية، وعدم وجود فـروق  

ذات داللة إحصائية بني استجابات عينـة الدراسـة حـول تطـوير األداء لـدى مـديرات مكاتـب التعلـيم         

بنات( مبدينة الرياض؛ تعزى إىل املتغريات: )الوظيفة، واملؤهل العلمي، واخلـربة يف العمـل احلـالي(.    )

وأوصت الدراسة بالعمل على تطبيق نظـام للحـوافز التشـجيعية ملـديرات املكاتـب واملوظفـات، ويـتم        

لـى  ربطه مبستوى األداء، كتخصيص مكافأة سنوية للمديرات واملوظفـات املبـدعات، واحلـرص ع   

رفع الروح املعنوية هلن. وحصر احتياج مكاتب التعليم من التجهيزات التقنية وتوفريها؛ لتأسيس بنية 

 حتتية مبكاتب التعليم، تربطها من جهة باملدارس التابعة هلا، ومن جهة أخرى بإدارة التعليم.

 تطوير األداء، مكاتب التعليم.الكلمات املفتاحية: 

 

 

 
                                                           

، إدارل تعلتتيم الريتتاة ، باحثتتة دكتتتوراا إل ايدارل بالت، تتيا الرتبتتوع مامعتتة ايمتتام امتتد بتتن ستتعود ايستت مية         (1)
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 مقّدمة الدراسة:

األولويات اليت كما أنه من يؤدي التطوير دوًرا مهمًّا يف تنمية اجملتمعات يف العصر احلديث. 

تسعى إليها املنظمات على اختالفها؛ حتى تواكب التطور املعريف اهلائل الذي يزداد باستمرار يف 

إىل  دفوتهعاملنا املعاصر، وجتين ذلك من خالل استغالل طاقات وقدرات املبدعني من موظفيها، 

 وايستطيعكي تغيري األفراد وتطويرهم، من خالل التأثري يف قيمهم، ومهاراتهم، وسلوكهم. 

مبثابة حجر  فتطوير األداء ،االنهوض بأعباء التنمية االقتصادية واالجتماعية وحّل مشكالته

يث، الزاوية الذي يقوم عليه صرح اإلدارة يف كافة اجملاالت، وملختلف األعمال يف العصر احلد

وذلك من خالل تنفيذ السياسات واملهام املختلفة. ونظًرا ألهمية اإلدارة الرتبوية يف تطوير التعليم 

وحتديثه؛ ليواكب مستجدات العصر فقد أّكدت عليه العديد من املؤمترات، ومنها املؤمتر األول 

ث أّكد احلاجة إىل م؛ حي1998لوزراء الرتبية والتعليم واملعارف العرب، الذي عقد يف طرابلس سنة 

إدارة تطوير ال إدارة تسيري؛ للقيام بدورها البنائي، وتكون قادرة على التجديد والتطوير، ويقتضي 

ذلك "ال مركزية اإلدارة، واطالعها دوًما على مستجدات الرتبية، وتدريبها على تنمية روح اجلماعة 

بط التعليم بالعمل، والرتبية املستمرة" والعمل املشرتك، وتعميق مفاهيم الدميقراطية واملواطنة، ور

 (.13م، ص1998)املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 

وللدور املهم ملديرات مكاتب التعليم؛ فهي إحدى الركائز األساسية لتحسني العمل الرتبوي 

مر الذي يستلزم وتطويره، وهن حلقة الوصل الرئيسة واملباشرة بني امليدان الرتبوي وإدارة التعليم األ

 توافر قيادات لديها مهارات إبداعية، وتكون قادرة على تطوير العمل فيها.

 مشكلة الدراسة:

نظًرا ملا يشهده نظام التعليم يف اململكة العربية السعودية مؤخًرا من التغريات واملستجدات؛ 

تقبل؛ تتطّلب إدارة على ومن ثّم فإن فهذه التغريات اليت حدثت، واليت من املتوقع حدوثها يف املس

درجة كبرية من الوعي واإلبداع، تكون قادرة على القيادة بشكل يساعد على تكّيف العاملني 

مع تلك املتغريات واملستجدات. وانطالًقا من إميان حكومة اململكة العربية السعودية بضرورة 

صالح املؤسسي، ودعم تطوير األداء؛ فقد أّكدت خطة التنمية العاشرة ضرورة تعزيز مسرية اإل

مؤسسات اجملتمع املدني، ورفع كفاءة وإنتاجية أجهزة الدولة وموظفيها؛ حيث نّصت األهداف 

العامة يف جمال التطوير التنظيمي واإلداري على" تطوير آليات عمل األجهزة اإلشرافية والرقابية 



 

  
 
 

 1443/2022( 1) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

280 

 (.19م، ص2019 -2016للدولة؛ لدفع عجلة التنمية" )خطة التنمية العاشرة 

والتطوير مسؤولية القيادات اإلدارية، الذين هم مبثابة وكالء التطوير والداعمني له، 

وتتضح مهمات القادة يف التطوير من خالل توفري اجلو املالئم إلحداث التطوير، واإلملام بالتطورات 

يبدأ  يف جمال منظماتهم، وتطوير القدرات الذاتية اإلنسانية والفنية؛ ليكون القيادي أول من

بنفسه. كما أن القيادات اإلدارية أكثر جهة لديها القدرة على تقديم أفكار للتطوير، والبحث 

عن أساليب جديدة يف العمل، واختاذ القرارات، وحتفيز العاملني لإلقبال على التطوير، 

(. ومع توّجهات وزارة 44م، ص2011وإشراكهم يف صنع القرارات املتعلقة بأعماهلم )شهاب، 

عليم حنو دعم األفكار اإلبداعية يف العمل، وتأكيد تبين سياسات تطوير األداء؛ لكن العديد الت

من الدراسات تؤّكد نتائجها وجود جوانب قصور يف أداء مديرات املدارس، واملشرفات الرتبويات، 

إلداري م(، اليت أثبتت أن واقع األداء ا2009وضعف عام يف اإلشراف الرتبوي، ومنها دراسة القرني )

يف إدارات اإلشراف الرتبوي للبنات يف اململكة ُيمارس بدرجة متوسطة يف جمال )التخطيط، 

والقيادة، واالتصال(، يف حني أن جمال )التنظيم، والتقويم( ُيمارس بدرجة ضعيفة. كما أّكدت 

يم، ه( حاجة اإلشراف إىل التقدم والتغيري. وألهمية مديرات مكاتب التعل1428دراسة اليحيى )

ودورهن احملوري والرئيس يف تطوير مدارس التعليم تظهر أهمية هذه الدراسة؛ لكونها ترّكز على 

 تطوير أداء مديرات مكاتب التعليم )بنات( مبدينة الرياض.

 أسئلة الدراسة: 

يف ضوء جماالت تطوير  مديرات مكاتب التعليم )بنات( مبدينة الرياض ما درجة تطوير .1

 ، من وجهة نظر عينة الدراسة؟ األداء

(، بني آراء عينة الدراسة، حول 0.06هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .2

درجة تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم )بنات( مبدينة الرياض؛ ُتعزى إىل متغري 

 ؟الوظيفة الدراسة

(، بني آراء عينة الدراسة، حول 0.06لة )هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال .3

درجة تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم )بنات( مبدينة الرياض؛ ُتعزى إىل متغري 

 ملؤهل؟ا الدراسة
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(، بني آراء عينة الدراسة، حول 0.06هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .4

التعليم )بنات( مبدينة الرياض؛ ُتعزى إىل متغري درجة تطوير األداء لدى مديرات مكاتب 

 واخلربة يف العمل احلالي؟ الدراسة

  أهداف الدراسة: 

 تهدف هذه الدراسة إىل حتقيق ما يلي:

يف ضوء جماالت تطوير  حتديد درجة تطوير مديرات مكاتب التعليم )بنات( مبدينة الرياض .1

 األداء.

  أهمية الدراسة:

أهمية املوضوع، وإبراز أهمية تطوير األداء، ودوره يف تطوير تظهر أهمية الدراسة من 

العملية اإلدارية وحتسينها، ولقلة الدراسات اليت تناولت تطوير األداء؛ مما جيعل هذه الدراسة 

إضافة يف حقل اإلدارة الرتبوية، ولبنة لدراسات قادمة، ولزيادة الوعي بأهمية تطوير األداء، ولفت 

  وزارة التعليم إىل ضرورة توفري املناخ الداعم له.انتباه املسؤولني يف

 حدود الدراسة:

تناولت الدراسة حتديد درجة تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم بالرياض، من وجهة 

خالل فرتة التطبيق  نظر مساعدات مديرات املكاتب، ورئيسات الوحدات، واملشرفات الرتبويات.

 هـ.1439-1438الدراسي  امليداني الفصل الثاني للعام

  مصطلحات الدراسة:

 تطوير األداء:

"النقلة النوعية اليت ميكن إحداثها وحتقيقها، من خالل الرتكيز على اجلوانب التنظيمية 

املؤسسية، واهليكل التنظيمي للمؤسسة التعليمية، بواسطة اختاذ عدة إجراءات وخطوات مدروسة 

يف حتقيق التغيري؛ حبيث ينتج عن ذلك االنتقال من  ومتسلسلة، تراعي عنصر التدريج املخطط

احلالة الراهنة إىل احلالة املنشودة يف األداء املؤسسي للمنظمات التعليمية، وبالشكل الذي خيدم 

م، 2013 االنسجام والتوافق مع املستوى التعليمي، ومستوى التنظيم اإلداري للمؤسسة" )العتييب،

 (.18ص
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قدرة مديرة املكتب على بناء اهلياكل التنظيمية،  هذه الدراسة بأنه:وُيعّرف إجرائيًّا يف 

وممارسة وظائف اإلدارة، وتطبيق االجتاهات اإلدارية احلديثة، ومبستوى عاٍل من الدقة، واجلودة؛ 

 من أجل حتقيق األهداف الرتبوية املنشودة. 

 مكاتب التعليم:

قــوم علــى تطــوير املوقــف التعليمــي باملــدارس  "وحــدات إداريــة تابعــة إلدارة التعلــيم باملنطقــة، ت 

التابعة هلا وتقوميها؛ لكي ُتسّهل حتقيق أهدافها الرتبوية والتعليمية، وبراجمها وخططهـا اإلداريـة،   

 (. ـه1430واملالية، واخلدمية على أفضل وجه" )وزارة الرتبية والتعليم،

فروع مصغرة إلدارة التعليم، تسعى إىل تطوير املوقف  وُتعّرف إجرائيًّا يف هذه الدراسة بأنها:

 التعليمي للمدارس التابعة هلا وتقوميها؛ لتسهيل حتقيق أهدافها الرتبوية والتعليمية على أفضل وجه. 

 :اإلطار النظري

التطوير ظاهرة صـحية وطبيعيـة يف حيـاة املنظمـات اإلداريـة. وجنـاح أي تنظـيم يقتضـي زيـادة          

االهتمام بتطوير األفراد والتنظيم بأبعاده املختلفة؛ ملا لذلك من أهمية كبرية يف زيادة كفـاءة األداء  

ــ(. 22م، ص2013يف املنظمــة )الســكارنة،   ــيري املخطــط هلــا، وصــو    ف ــة التغ إىل  اًلالتطوير هــو عملي

ــاءة.     ــق األهـــداف املرجـــوة بصـــورة أكثـــر كفـ ــن     ُيســـهمو حتقيـ تطـــوير األداء يف صـــنع الكـــثري مـ

السياسات، والقرارات، واإلجراءات، وتقييم فعاليتها بشكل واضـح يف املؤسسـات؛ بـل إن الكـثري     

منهــا يرّكــز جهــوده علــى ســبيل االرتقــاء مبســتوى أدائهــا وأداء العــاملني فيهــا، وحتقيــق مســتويات       

 اجية عالية؛ ومن ثّم حتّقق أهدافها. إنت

واالهتمام بتطوير األداء من السياسـات املهمـة الـيت جتـد اهتماًمـا كـبرًيا مـن ِقبـل املسـؤولني          

( إىل أهميــة تطــوير األداء مــن خــالل حتقــق أهــداف   300-299م، ص2011بهــا. وقــد أشــار حــافظ ) 

اختاذ القرارات بشكل مسـتمر، وبـدون    تطوير األداء، وهي كاآلتي: توفري املعلومات الالزمة؛ ليتم

إجيـاد التوافـق   ، وإشاعة جـّو مـن الثقـة بـني العـاملني علـى خمتلـف املسـتويات يف املؤسسـة         ، وتشويش

االنتمـــاء إىل املؤسســـة  والتطـــابق بـــني األهـــداف الفرديـــة وأهـــداف املؤسســـة؛ وبالتـــالي زيـــادة درجـــة 

 ملني بوصفهم أفراد ومجاعـات، وتشـجيع روح  إجياد عالقات متبادلة وتكاملية بني العا، ووأهدافها

ــة اجلماعــات      ــد مــن فعالي ــق؛ ممــا يزي ــة    ، واملنافســة ضــمن الفري ــى ممارســة الرقاب ــّود العــاملني عل ُتع
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إجيـاد انفتـاح يف منــاخ املؤسسـة ميّكـن كافــة     ، وللرقابـة الرئاســية  اًلالذاتيـة، باالعتمـاد عليهــا بـدي   

ي منها املؤسسة بشكل صريح، وعدم التكتم عليها العاملني من معاجلة كافة املشاكل اليت تعان

إجياد التوافق والتطابق بني األهداف الفردية وأهداف املنظمـة؛ وبالتـالي زيـادة    ، ووحتاشي مناقشتها

 زيادة احلافز الفردي، والرغبة يف رقابة النفس. ، واالنتماء إىل املؤسسة اإلدارية وأهدافها درجة

ــول    ــن القـ ــذلك ميكـ ــل بقائهـــا     ن تطـــوير األإوبـ ــن أجـ ــات الرتبويـــة؛ مـ ــروري للمؤسسـ داء ضـ

واستمرارها؛ ملواكبة التطـور والتغـيري الـذي حيـدث يف جمتمعاتهـا، ومعاجلـة السـلبيات الـيت تعـاني          

منها املؤسسات الرتبوية، من خالل إدخال التقنيات احلديثة يف جمال العمل، وقيام املؤسسة بتطوير 

بــني الفــرتة واألخــرى؛ بقصــد حتــديث هــذه املهــام وتبســيطها.   أدائهــا، ومراجعــة عملياتهــا وأنشــطتها

وترجع أهمية تطوير األداء إىل أثره يف رفع الروح املعنوية لكافة العاملني فيها، حينما يشـعرون بـأن   

 جهدهم يف إجناز العمل حمل تقدير.

حمرتفة وخنلص إىل أن تطوير األداء يف املؤسسات الرتبوية يرتبط بدرجة كبرية بوجود قيادة 

تقود عمليات التغيري والتطوير، قيادة مبادرة، من خالل تبّنيها لقيم إبداعية تسـاعدها علـى مسـايرة    

  التقدم والتطور للتكنولوجيا اجلديدة؛ بهدف رفع كفاءة األداء وتطويره.

( بـاآلتي:  189م، ص2013يقوم تطـوير األداء علـى جمموعـة مـن العناصـر، أشـار هلـا مفـرج )        و

األفراد املؤهلني للقيام بالعمل، وتدريب العاملني علـى طـرق األداء الفاعلـة، وتقـديم املعلومـات      توفري 

الكاملة عن خطة األهداف ومستوياتها، وتهيئـة الظـروف املالئمـة ملكـان تنفيـذ العمـل مبـا يضـمن         

ــده بامل       ــاء العمــل، وتزوي ــه الفــرد أثن ــذ الســليم، ومتابعــة اإلدارة، ومالحظــة مــا يقــوم ب علومــات التنفي

املتجددة، ومتابعة نتائج التنفيذ وتصحيحها بالقياس إىل األهداف احملددة، وتوفري مستلزمات األداء 

 املادية والتقنية من مواد، ومعلومات، ومعّدات، وغريها من مواد يتطّلبها األداء الفّعال للعمل.

ــّم تطــوير       ــه؛ ومــن ث ــاملني وجماالت ــّوع وتتعــدد أســاليب تطــوير أداء الع ــيت   تتن ــي ال األداء الكل

( علــى 245، صـهــ1433(، والغامــدي )188م، ص2001تســتخدمها املنظمــات. وقــد اتفــق الســلمي ) 

أهم جماالت تطوير األداء فيما يلي: تطوير قـدرات الفـرد ومهاراتـه، وزيـادة املسـتوى املعـريف للفـرد،        

األداء، وإعادة هندسة  وحفز وتنمية اهتمامات الفرد بالعمل، وإعادة تصميم العمل، وإعادة ختطيط

العمليـات، وإعــادة التنظــيم اإلداري، وإعـادة صــياغة الــنظم والسياسـات، وإعــادة توزيــع املســؤوليات    

والصالحيات، وزيادة اسـتيعاب التقنيـات، وتطـوير التقنيـات احلاليـة، واسـتحداث تقنيـات جديـدة،         
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وتطــوير قــدرات القــادة  وحتســني مكــان العمــل، وتطــوير ثقافــة املنظمــة، وتطــوير عالقــات العمــل، 

  .ومهاراتهم، وزيادة املستوى املعريف للقادة، وتطوير أمنايف القادة وأساليبهم

يواجه العاملون يف املؤسسات الرتبوية العديد من املعوقات والصعوبات اليت حتول دون تطـوير  

التشخيص (: عدم القدرة على 190-188م، ص 2014أدائهم، ومن أبرز املعوقات كما يراها خليل )

السـليم ملعوقـات ومشــكالت الوضـع الـراهن يف املؤسســة الرتبويـة املطلـوب إعــادة هندسـتها، وطــول        

اإلجـــراءات وتعقيـــدها؛ كـــثرًيا مـــا يـــؤدي إىل عرقلـــة األداء، والتســـيب اإلداري لـــه تـــأثري كـــبري يف   

ؤثر تــأثرًيا اخنفــاض معــدالت أداء املــديرين وكافــة العــاملني يف املؤسســة الرتبويــة، وقلــة احلــوافز تــ   

سلبًيا يف حتفيز كافة العاملني يف املؤسسة الرتبوية، وضعف مشاركة العـاملني يف صـنع القـرارات    

واختاذهـا؛ يعــدُّ مــن العوامـل الــيت ُتســهم يف عرقلــة تطـوير األداء اإلداري، وعجــز مــديري املؤسســات    

 الرتبوية عن حتديد االحتياجات الفعلية للمؤسسة على أسس علمية سليمة.

ميكن القول بأننا حباجة إىل فكر إداري مسـتنري، يـؤمن بـالتطوير والتحـديث والتحـدي،      و

 وقادر على التغلب على الصعوبات واملعوقات اليت حتول دون تطوير األداء.

 الدراسات السابقة:

 تناولت الدراسة عدًدا من الدراسات ذات الصلة بتطوير األداء وهي:

م( الــيت هــدفت للتعــرف علــى مســتوى األداء اإلداري لرؤســاء األقســام   2008دراســة املصــري )

األكادميية باجلامعات الفلسطينية، يف ضوء مبـادئ اجلـودة الشـاملة، مـن وجهـة نظـر احملاضـرين.        

ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدم الباحــث املــنهج الوصــفي التحليلــي، وصــّمم اســتبانتني، األوىل    

وى األداء اإلداري، والثانيـة للكشـف عـن معوقـات تطبيـق رؤسـاء األقسـام األكادمييـة         لقيـاس مسـت  

أثنـاء أداء عملـهم اإلداري. وقـد ُطّبقـت علـى      يف باجلامعات الفلسـطينية ملبـادئ إدارة اجلـودة الشـاملة     

ة عينة موزعتني إىل فئتني: فئة احملاضرين، وفئة رؤساء األقسام األكادمييـة باجلامعـات الفلسـطيني   

الــثالث. وتوّصــلت الدراســة إىل أن مســتوى األداء اإلداري لرؤســاء األقســام األكادمييــة باجلامعــات     

 كان عالًيا. -الفلسطينية يف ضوء مبادئ إدارة اجلودة الشاملة 

( دراسة هدفت إىل معرفة األساليب اليت تـؤّدي إىل تطـوير أداء   ـه1433كما أجرت قناديلي )

يف ضــوء االجتاهــات املعاصــرة، مــن وجهــة نظــر اهليئــة اإلداريــة        مــديرات مــدارس ريــاض األطفــال   

والتعليميــة مبدينــة جــدة. ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدمت الباحثــة املــنهج الوصــفي التحليلــي،    
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ــة حمــاور،    32وصــّممت االســتبانة أداة جلمــع املعلومــات، وقــد تضــّمنت )    ــى أربع ( فقــرة، موّزعــة عل

طفـال جبـدة. ومـن نتـائج الدراسـة: أن ممارسـة مـديرة املدرسـة         وُطّبقت على مجيـع مـدارس ريـاض األ   

 للمهارات الرتبوية، واإلدارية، والفنية، واإلنسانية كانت ضعيفة.

ــل )   ــا أجــرت اجلمي ــى درجــة ممارســة مــديرات      ـهــ1436كم ــرف عل ( دراســة هــدفت إىل التع

واإلنسانية يف ضوء الفكر املدارس االبتدائية احلكومية مبدينة الرياض لألدوار اإلدارية، والفنية، 

اإلداري املعاصر، من وجهة نظر املديرات واملشرفات. ولتحقيق أهـداف الدراسـة اسـتخدمت الباحثـة     

( عبـارة، ُموّزعـة علـى    31املنهج الوصفي املسحي، وصّممت استبانة جلمـع املعلومـات، مكّونـة مـن )    

ت املـدارس االبتدائيـة احلكوميـة    ثالثة حماور، وُطّبقت على مجيع أفراد جمتمع الدراسة من مـديرا 

مبدينـــة الريـــاض، ومشـــرفات اإلدارة املدرســـية. وتوّصـــلت الدراســـة إىل أن مفـــردات عينـــة الدراســـة  

موافقات على درجة ممارسة مديرة املدرسة االبتدائية احلكومية مبدينة الرياض ألدوارهـن اإلداريـة   

 درجة عالية جدًّا.والفنية؛ بدرجة عالية، بينما كانت أدوارهن اإلنسانية ب

ــي )  ــرى املخلفـ ــ1436وأجـ ــداء    ـهـ ــع األداء اإلداري لعمـ ــى واقـ ــرف علـ ــدفت إىل التعـ ــة هـ ( دراسـ

ــة الدراســة.       الكليــات يف اجلامعــات الســعودية، يف ضــوء مــدخل إدارة التغــيري، مــن وجهــة نظــر عين

كمـا  ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحـث املـنهج الوصـفي مبدخليـه )الوثـائقي، واملسـحي(،       

لتحديد ما ينبغي أن يكون عليه األداء اإلداري لعمـداء الكليـات    امعياًر نىاستخدم أداتني، حيث ب

ــاؤه؛        باجلامعــات الســعودية يف ضــوء مــدخل إدارة التغــيري، ثــم اشــتق مقياًســا مــن املعيــار الــذي مت بن

دارة التغيري. لكشف مستوى األداء اإلداري لعمداء الكليات باجلامعات السعودية، يف ضوء مدخل إ

ــا، ورؤســاء األقســام         ــة لعمــداء الكليــات ووكالئه ــة ممثل ــة، وُاخــتريت عين ــى عين وُطّبقــت األداة عل

باجلامعات الست، واختار الباحث عينة عشـوائية. وتوّصـلت الدراسـة إىل جمموعـة مـن النتـائج، مـن        

والرؤية املسـتقبلية   أهمها: وافق أفراد عينة الدراسة بدرجة ضعيفة على واقع التخطيط االسرتاتيجي

للتطـوير، وكـذلك علــى واقـع توظيـف التقنيــة احلديثـة واالسـتفادة منهــا، وواقـع املشـاركة والعمــل         

اجلمــاعي، وواقــع حتفيــز العــاملني، وتشــجيع اإلبــداع والتجديــد لــدى عمــداء الكليــات باجلامعــات   

  السعودية يف ضوء مدخل إدارة التغيري. 

( دراســة هــدفت إىل صــياغة نظــام أداء إداري  Cheng, Hsin- Hui-2006وأجــرى شــانج )

للمدير، من خالل األدبيات السابقة واألحباث التجريبية؛ لتكون نقطة مرجعية لصانعي السياسات. 
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ولتحقيق أهداف الدراسة ُاستخدم املنهج املخـتلط )الكمـي والنـوعي(، كمـا ُاسـتخدمت االسـتبانة       

ابلــة، الــيت ُطّبقــت علــى عينــة مــن مــديري املــدارس   الــيت طورهــا الباحــث، إضــافة إىل اســتخدام املق 

املتوســطة والعليــا الثانويــة، ومــديري املــدارس االبتدائيــة يف تــايوان. وتوّصــلت الدراســة إىل أن أداء         

املديرين كان منخفًضا؛ لعدم وجود مرشدين أو ناصحني هلـم يف جمـال اإلدارة، وأن املشـاركني يف    

عم املهين واملساعدة من ِقبل اآلخـرين املختصـني يف هـذا اجملـال     الدراسة أظهروا أنهم حباجة إىل الد

اإلداري. كما أظهـرت النتـائج أن بعـ  املـديرين املشـاركني يف الدراسـة وافقـوا علـى وجـوب وضـع           

   احلكومة معايري مهنية ملدير املدرسة؛ لتقييم تطورهم وأدائهم املهين. 

يمــا يلــي: اتفقــت مــع مجيــع الدراســات يف  تتشــابه الدراســة احلاليــة مــع الدراســات الســابقة ف 

، اليت استخدم معها املقابلة، ودراسة (Cheng, 2006)استخدام االستبانة أداة هلا، باستثناء دراسة 

(، اليت ُاعتمد فيها على بناء معيـار، ثـم اشـتق مقياًسـا مـن املعيـار الـذي مت بنـاؤه،         ـه1436املخلفي )

م(، وقنـاديلي  2008أسـاليبه املتعـددة، فدراسـة املصـري )    كما اتفقت يف استخدام املـنهج الوصـفي ب  

( املـنهج الوصـفي   ـهـ 1436ه( استخدمت الوصفي التحليلي، بينما استخدمت دراسـة اجلميـل )  1433)

( فاسـتخدمت الوصـفي الوثـائقي واملسـحي، كمـا اتفقـت مـع        ـه1436املسحي، أما دراسة املخلفي )

(؛ يف أنهـا  ـهـ 1436(، واملخلفي )ـه1436واجلميل ) (،ـه1433م(، وقناديلي )2008دراسات املصري )

(، ـهـ 1436هدفت إىل التعرف على واقع األداء اإلداري ومستواه، كما اتفقت مع دراسات اجلميـل ) 

( يف أنها ُطّبقت يف مدينة الرياض. كما ختتلـف الدراسـة عـن الدراسـات السـابقة      ـه1436واملخلفي )

(؛ يف أنهمـا كانـا عـن التعلـيم     ـهـ 1436م(، واملخلفـي ) 2008فيما يلي: ختتلـف مـع دراسـيت املصـري )    

 ،(Cheng, 2006) العالي؛ بينما ُأجريت الدراسة احلالية يف التعليم العام، كما اختلف عـن دراسـة  

اليت استخدم املـنهج املخـتلط )الكمـي والنـوعي(، واختلفـت اجملتمعـات والبيئـات الـيت ُطّبقـت فيهـا           

م(، الـيت ُطّبقـت   2008ُطّبقت يف مدينة جدة، بينما دراسة املصـري ) (، اليت ـه1433دراسة قناديلي )

 مــن الدراســة اســتفادت يف تــايوان. كمــا  الــيت ُطّبقــت  ،(Cheng, 2006)يف فلســطني، ودراســة  

السابقة يف حتديد مشكلة الدراسة بشكل دقيق، والتعرف على اجلوانب املختلفـة الـيت    الدراسات

مل يتطّرق إليها البـاحثون يف هـذا اجملـال، وإثـراء اإلطـار النظـري للدراسـة، وتصـميم األداة الالزمـة          

يانـات  جلمع املعلومات، ومعرفة املنهجية املالئمة للدراسة، واألسـاليب اإلحصـائية املناسـبة ملعاجلـة ب    

الدراسة، وصياغة أهداف الدراسة وأسئلتها بطريقة علمية مبنية على خلفية نظرية ودراسات علميـة  
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سابقة، ومقارنة النتائج اليت توّصلت إليها تلك الدراسات مع نتائج الدراسة احلالية، من حيث أوجه 

 االتفاق واالختالف؛ مما يدعم نتائج البحث.

  منهج الدراسة:

راســة يف ســبيل الوصــول إىل أهــدافها واإلجابــة عــن أســئلتها علــى املــنهج        اعتمــدت هــذه الد 

 الوصفي بأسلوبه )املسحي حيث يعرف املنهج الوصفي املسحي بأنه: 

أسلوب يف البحث، يتم من خالل مجع معلومات وبيانات عن ظاهرة ما أو حادثـة مـا أو شـيء    "

ا وحتديـد الوضـع احلـالي هلـا، والتعـرف      ما أو واقًعا، وذلك بقصد التعرف إىل الظاهرة اليت ندرسـه 

إىل جوانب القوة والضعف فيها من أجل معرفة مدى صالحية هذا الوضع، أو مدى احلاجة إلحـداث  

 (.190م، ص 2014 احلق، وعدس،ة أو أساسية فيه"، )عبيدات، وعبدتغريات جزئي

  جمتمع الدراسة:

(، 18والبــالغ عــددهن ) تكــّون جمتمــع الدراســة مــن مســاعدات مــديرات مكاتــب التعلــيم،   

ــالغ عــددهن )   ــالغ عــددهن )  130ورئيســات الوحــدات، والب ــات، والب (، يف 602(، واملشــرفات الرتبوي

مجيع مكاتب التعلـيم )بنـات( مبدينـة الريـاض التاليـة: )البديعـة، واجلنـوب، واحلـرس، والروابـي،          

ــا إلحصــائية مت احلصــول      ــا مــن إدارة   والشــفا، والشــمال، والغــرب، والنهضــة، والوســط( وفًق عليه

ــة       ــيم مبنطقـ ــة للتعلـ ــاض )اإلدارة العامـ ــة الريـ ــيم مبنطقـ ــة للتعلـ ــوير يف اإلدارة العامـ ــيط والتطـ التخطـ

 (.ـه1438الرياض، 

  عينة الدراسة:

(، ورئيســات 186مت اختيــار عينــة عشــوائية مــن جمتمــع الدراســة لفئــة املشــرفات الرتبويــات )   

ــة مــن مســاعدات مــديرات  42الوحــدات ) (، 16مكاتــب التعلــيم مجيــع أفــراد الدراســة )   (، أمــا الفئ

ــالي أصــبح عــدد أفــراد الدراســة    وفــق جــدول  %( مــن جمتمــع الدراســة.  38ميــثلن نســبة )  (242)وبالت

 .مورقان

وبلـغ عـدد    ( اسـتبانة، 268( اسـتبانة علـى املكاتـب، وكـان العائـد منهـا )      315حيث ُوّزعـت ) 

( اســتبانة؛ لعــدم اكتمــال إجاباتهــا، أو لعــدم   16(؛ إذ ُاســتبعد )242االســتبانات الصــاحلة للتحليــل ) 

 صالحيتها.



 

  
 
 

 1443/2022( 1) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

288 

 خصائص عينة الدراسة:

 توزيع عينة الدراسة وفًقا ملتغري الوظيفة: - أ

 (1جدول رقم )
 توزيع عينة الدراسة وفق الوظيفة

 النسبة العدد الوظيفة

 5.2 16 مساعدة مديرة مكتب التعليم

 18.4 42 رئيسة وحدة

 85.4 186 مشرفة تربوية

 %100 242 اجملموع

( العمــل احلــالي للعــامالت يف مكاتــب التعلــيم للبنــات مبدينــة       1يتضــح مــن اجلــدول رقــم )   

الرياض؛ حيث إن فئة املشرفات الرتبويات ُتمّثل أكرب شرحية بالنسبة إىل متغري الوظيفة؛ إذ حصـلن  

%(، يف حــني أن 18.4%(، تليهــا فئــة رئيســات الوحــدات بنســبة )  85.4علــى أعلــى نســبة مئويــة بلغــت )  

  %(.5.2النسبة األقل؛ حيث بلغت )مساعدات مديرات مكاتب التعليم حصلن على  شرحية

 توزيع عينة الدراسة وفًقا ملتغري املؤهل العلمي: -ب

  (2جدول رقم )
 عينة الدراسة وفق املؤهل العلمي توزيع

 النسبة العدد املؤهل العلمي

 8.3 20 ماجستري

 90.1 218 بكالوريوس

 1.8 4 أخرى

 100.0 242 اجملموع

%( مــن عينــة الدراســة مســتواهن التعليمــي جــامعي      90.1(، أن )2يتضــح مــن اجلــدول رقــم )   

%( حاصــالت علــى املاجســتري، بينمــا كــان   8.3)بكــالوريوس(، وهــن الفئــة األكثــر، يف حــني أن )  

%( حاصــالت علــى الــدبلوم، واخــرتن عبــارة أخــرى وكتابــة دبلــوم، وهــن الفئــة  1.8هنــاك مــا نســبته )

 األقل.
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 توزيع عينة الدراسة وفًقا ملتغري عدد سنوات اخلربة: -ج

 (3جدول رقم )
 دد سنوات اخلربة يف العمل احلاليتوزيع عينة الدراسة وفق ع

 النسبة العدد عدد سنوات اخلربة

 9.9 24 سنوات 6أقل من 

 14.0 34 سنوات 10إىل  6من 

 85.0 184 سنوات 10أكثر من 

 100.0 242 اجملموع

ــم ) يتضــح مــن   ــة الدراســة؛ بلغــت خــربتهن يف    85.0(، أن مــا نســبته ) 3اجلــدول رق %( مــن عين

مكاتب الرتبية والتعليم أكثر من عشر سنوات، يف حني بلغت نسبة من خربتهن مـن مخـس سـنوات    

%(؛ وهـي الفئـة   9.9%(، أما من لـديهن خـربة أقـل مـن مخـس سـنوات؛ فبلغـت )       14.0إىل عشر سنوات )

 سة.األقل من بني عينة الدرا

 أداة الدراسة:

يف ضـــوء مشـــكلة الدراســـة، ُاســـتخدمت االســـتبانة أداة جلمـــع البيانـــات الالزمـــة للدراســـة؛ 

ملناســبتها لتحقيــق أهــداف الدراســة واإلجابــة عــن تســاؤالتها، وُاعتمــد يف تصــميمها علــى مــا ورد يف   

يف الدراسـات  اإلطار النظري من حقائق علمية عن مقومـات تطـوير األداء اإلداري، وكـذلك مـا ورد     

ــة مــن         ــائج ذات صــلة مبوضــوع الدراســة. وقــد تكّونــت االســتبانة يف صــورتها النهائي الســابقة مــن نت

 جزأين:  

اجلزء األول: البيانات األولية اخلاصة بعينة الدراسة )الوظيفة، واملؤهل العلمي، وسـنوات اخلـربة يف   

 العمل احلالي(.

جـة تطــوير أداء مــديرات مكاتـب التعلــيم مبدينــة   ( عبــارة، حــول در23اجلـزء الثــاني: ويتكــّون مـن )  

 الرياض )بنات(.

ولتســهيل تفســري النتــائج اســتخدم األســلوب التــالي لتحديــد مســتوى اإلجابــة عــن بنــود األداة،  

، ومنخفضـة  2، ومنخفضـة= 3، ومتوسـطة= 4، وعاليـة= 6حيث مت إعطاء وزن للبـدائل: )عاليـة جـدًّا=   

 لة التالية:(، وُحسب املدى من خالل املعاد1جدًّا=
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؛ لنحصــل 0.80=  6( ÷ 1 -6عــدد بــدائل األداة = )÷ أقـل قيمــة(   -طـول الفئــة = )أكــرب قيمــة 

 على التصنيف التالي:

 (4جدول رقم )
 ق التدرج املستخدم يف أداة البحثتوزيع للفئات وف

 مدى املتوسطات الوصف

 6.00 – 4.21 عالية جدًّا

 4.20 – 3.41 عالية

 3.40 – 2.51 متوسطة

 2.50 – 1.81 منخفضة

 1.80 – 1.00 منخفضة جدًّا

 صدق أداة الدراسة:

 مت التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل:

 أ ( الصدق الظاهري ألداة الدراسة )صدق احملّكمني(:

للتحّقق من صدق االستبانة، والتأكد من قدرتها على قياس الغرض الـذي ُأعـّدت مـن أجلـه؛     

( على جمموعة من احملّكمني املتخصصني يف جمال العلوم 1 )ملحق رقم ُعرضت يف صورتها األولية

(؛ لتحديد مدى وضوح العبارات، ومـدى مناسـبتها   2( حمّكًما )ملحق رقم 18الرتبوية، بلغ عددهم )

وأهميتها للمحور، وإبداء مايرونه من إضافة أو تعـديل. وبعـد مجـع املالحظـات والتعـديالت املقرتحـة       

فت بعــ  العبــارات، وُأضــيفت عبــارات أخــرى، وُأعيــد صــياغة بعضــها اآلخــر     مــن احملّكمــني ُحــذ 

 (.3)ملحق رقم 

 ب( صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:

للتأكد من صدق االتساق الداخلي لـألداة، ُحسـب معامـل االرتبـايف بـني درجـة كـل عبـارة،         

يف بريسـون حلسـاب قـيم    والدرجة الكليـة للمحـور الـذي ينتمـي إليـه، وذلـك باسـتخدام معامـل ارتبـا         

( يوّضح معامل االرتبايف بـني بنـود احملـور والدرجـة الكليـة للمحـور       6معامالت االرتبايف، واجلدول )

 الذي تنتمي إليه، كما يلي: 
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 (5جدول رقم )
محور )العينة معامالت ارتبايف بنود درجة تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم، بالدرجة الكلية لل

 (40=االستطالعية: ن

 معامل االرتبايف م معامل االرتبايف م معامل االرتبايف م معامل االرتبايف م

1 0.9084** 8 0.9162** 13 0.8348** 19 0.9038** 

2 0.8989** 8 0.8163** 14 0.8836** 20 0.9449** 

3 0.8813** 9 0.9180** 16 0.8890** 21 0.8554** 

4 0.8880** 10 0.8169** 15 0.8810** 22 0.9145** 

6 0.8219** 11 0.8601** 18 0.8828** 23 0.9504** 

5 0.8421** 12 0.8884** 18 0.8891**   

 (.  1011دالة عند مستوى )** 

(، أن قـيم معـامالت االرتبـايف الداخليـة )االتسـاق الـداخلي( لكـل        6يتضح من اجلدول رقـم ) 

(؛ وهـذا  0.01إحصائيًّا عند مستوى الدالة )عبارة من العبارات، والدرجة الكلية للمحور نفسه؛ دالة 

 ما يؤّكد أن العبارات تتمّتع بدرجة صدق جيدة ميكن التعويل عليها لقياس ما ُأعّدت من أجله.

 ثبات أداة الدراسة:

مت قياس ثبات أداة الدراسة )االسـتبانة( باسـتخدام )معادلـة ألفـا كرونبـاخ(، واجلـدول رقـم         

 بعاد أداة الدراسة وحماورها.( يوّضح معامالت الثبات أل5)

 (6) رقم جدول
 (.40معامالت ثبات معادلة ألفا كرونباخ ألبعاد أداة الدراسة وحماورها )العينة االستطالعية: ن=

 معادلة ثبات ألفا كرونباخ العبارات عدد احملور الُبعد/

 0.99 23 درجة تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم. 

(؛ 0.99(، أن معامـل الثبـات يف تطـوير األداء؛ فبلـغ معامـل الثبـات )      5رقـم ) يتضح من اجلدول 

 ويتضح من ذلك أن معامل ثبات أداة الدراسة مرتفع، وميكن االعتماد عليه يف التطبيق.
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 نتائج الدراسة ومناقشتها:

إجابة السؤال األول: ما درجة تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم )بنات( مبدينة الرياض، 

 من وجهة نظر عينة الدراسة؟ 

لإلجابة عن هذا السؤال ُاسـتخدمت التكـرارات، والنسـب املئويـة، واملتوسـطات احلسـابية،       

راسـة حـول تطـوير األداء لـدى     ( اسـتجابة عينـة الد  8واالحنراف املعياري، والرتـب. ويوّضـح اجلـدول )   

 مديرات مكاتب التعليم )بنات( مبدينة الرياض.

 (7رقم ) جدول
التكرارات، والنسب املئوية، واملتوسطات احلسابية وترتيبها تنازليًّا الستجابات عينة الدراسة حول درجة 

 تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم.

 العبارة م

 درجة املمارسة

ط 
س

املتو
ي

ساب
حل

ا
 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ب
رتتي

ال
 

جدًّا
عالية 

 

عالية
طة 

س
متو

ضة 
خف

من
جدًّا 

ضة 
خف

من
 

6 
تعتمد فرق العمل يف إجناز 

 املهام.

  3 62 88 100 ت
4.18 0.81 1 

% 41.3 35.0 21.6 1.2  

5 
تنّمي عالقات إنسانية بني 

 املوّظفات.

 5 14 62 58 102 ت
4.02 1.06 2 

% 42.1 28.1 21.6 6.8 2.6 

15 

تأخذ بالتطورات التقنية اليت 

تساعد على حتقيق أهداف 

 العمل.

 2 16 69 88 88 ت

3.98 0.98 3 
% 35.4 32.2 24.4 5.2 0.8 

13 
تتبنى املبادرات والربامج 

 املتميزة.

 2 14 50 81 86 ت
3.95 0.96 4 

% 36.1 33.6 24.8 6.8 0.8 

14 
االسرتاتيجية تبين األهداف 

 للعمل.

 3 9 55 82 82 ت
3.96 0.93 6 

% 33.9 33.9 28.3 3.8 1.2 

12 
ترسم إجراءات واضحة 

 لتنفيذ اخلطط.

 3 13 53 86 88 ت
3.92 0.96 5 

% 32.2 36.1 25.0 6.4 1.2 

16 
تعتمد العدالة يف توزيع 

 األعمال.

 3 18 51 81 89 ت
3.89 0.99 8 

% 32.5 33.6 26.2 8.4 1.2 
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 العبارة م

 درجة املمارسة

ط 
س

املتو
ي

ساب
حل

ا
 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ب
رتتي

ال
 

جدًّا
عالية 

 

عالية
طة 

س
متو

ضة 
خف

من
جدًّا 

ضة 
خف

من
 

11 
تقييم حتقيق أهداف 

 املكتب بصفة دورية.

 4 9 58 93 58 ت

3.88 0.92 8 
% 28.1 38.4 28.1 3.8 1.8 

10 
تتبّنى اإلشراف غري املباشر 

 يف متابعة املوظفات.

 5 11 58 81 85 ت
3.88 0.99 9 

% 31.4 33.6 28.1 4.6 2.6 

 تبين أدلة متكاملة للعمل. 1
 2 12 85 89 53 ت

3.82 0.90 10 
% 25.0 35.8 31.4 6.0 0.8 

8 
حترص على تقديم احلوافز 

 املعنوية للموظفات.

 8 23 66 88 88 ت
3.81 1.09 11 

% 32.2 32.2 22.8 9.6 3.3 

2 
حتدد الوصف الوظيفي 

 للموظفات.

 4 15 82 86 56 ت
3.89 0.98 12 

% 25.9 36.1 29.8 5.5 1.8 

23 
تسهل وصول املوظفات إىل 

 املعلومات بسرعة.

 8 16 84 88 58 ت
3.86 1.03 13 

% 28.8 32.2 30.5 5.2 3.3 

19 
تدعم تطبيق اإلدارة 

 اإللكرتونية يف تنفيذ العمل.

 10 18 58 88 81 ت
3.86 1.08 13 

% 29.3 31.8 28.8 8.0 4.1 

9 

تربط الربامج التدريبية 

الفعلية باالحتياجات 

 للموظفات.

 8 19 86 84 58 ت

3.82 1.04 16 
% 28.8 30.5 31.0 8.9 2.9 

4 
متنح املوظفات الصالحيات 

 يف نطاق عملهن.

 8 22 58 88 69 ت
3.80 1.03 15 

% 24.4 35.0 28.8 9.1 2.9 

 تطبق عمليات إدارة املعرفة. 22
 6 19 80 85 62 ت

3.58 0.98 18 
% 21.6 36.6 33.1 8.9 2.1 

3 
حترص على عدم االزدواجية 

 يف مهام األقسام.

 4 25 86 81 65 ت

3.55 1.00 18 
% 23.1 33.6 31.0 10.8 1.8 

21 

تطبق إعادة هندسة العمليات 

لألقسام باملكتب وفق 

 االحتياج.

 8 18 88 83 68 ت

3.56 1.01 19 
% 24.0 30.2 35.0 8.0 2.9 
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 العبارة م
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18 

التقنيات واألجهزة توفر 

التكنولوجية احلديثة يف 

 جمال العمل.

 12 29 56 81 56 ت

3.51 1.16 20 
% 25.9 29.3 25.9 12.0 6.0 

18 

حتدث األنظمة التقنية  

املستخدمة يف العمل بشكل 

 مستمر.

 12 24 84 84 68 ت

3.69 1.11 21 
% 24.0 30.5 30.5 9.9 6.0 

20 
مبسارات تعرف املوظفات 

 تطويرهن الوظيفي.

 16 28 54 85 50 ت
3.68 1.15 22 

% 24.8 31.4 25.4 11.2 5.2 

8 
حترص على تقديم احلوافز 

 املادية للموظفات.

 49 30 55 62 46 ت

3.05 1.38 23 
% 18.5 21.6 28.3 12.4 20.2 

 - 0.88   3.88 املتوسط* العام

 ( درجات.5املتوسط احلسايب من )* 

 ( أن املتوسط احلسابي العام لدرجة موافقة عينة الدراسة على عبارات8يتبّين من اجلدول )

(؛ ويدّل هذا على درجة موافقة )عالية(. كما يتضح من اجلدول أن مجيع 3.88قد بلغ )-تطوير األداء 

ما بني  (؛ قد حصلت على درجة موافقة عالية، وقد تراوحت املتوسطات احلسابية هلا22-1العبارات )

حترص على (؛ باستثناء عبارة واحدة حصلت على درجة موافقة متوسطة، وهي العبارة: "3.68( و )4.18)

(. وميكن عزو حصول هذه العبارة على درجة 3.05" مبتوسط حسابي )تقديم احلوافز املادية للموظفات

 افز مادية للموظفات. موافقة متوسطة إىل عدم امتالك مديرة املكتب ألي صالحيات تتعلق بتقديم حو

وهذا مـا أّكدتـه أدبيـات الدراسـة، بـأن قلـة احلـوافز ُتعـدُّ مـن أهـم معوقـات تطـوير األداء يف             

 (.190-188م، ص 201املؤسسات الرتبوية )خليل،

كما يتضح من اجلدول أن مجيع عبارات احملور اخلاصة مبوافقة عينة الدراسة؛ كانت بدرجة  –

 عالية مع عبارات تطوير األداء لدى مديرات املكاتب. 
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 إىل نتائج جيدة لصاحل العمل. 

م( اليت توّصلت إىل أن رئيس القسم يوّفر 2008وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة املصري ) –

( ـه1433) ه التعاون وعمل الفريق الواحد بدرجة عالية، وختتلف مع دراسة قناديليمناًخا يسود

اليت أشارت إىل أن مديرة رياض األطفال مهارات بناء فرق العمل يف وتتفق نتيجة الدراسة مع 

م( اليت أشارت إىل أن درجة أداء رؤساء األقسام األكادميية 2008نتيجة دراسة املصري )

( اليت توصلت إىل أن أداء مديري cheng, 2006عالية. وختتلف مع دراسة )كانت بدرجة 

( اليت أشارت إىل أن أداء ـه1433املدارس كان منخفًضا، كما ختتلف مع دراسة قناديلي )

( اليت ـه1436مديرات رياض األطفال كان بدرجة ضعيفة، وختتلف مع دراسة املخلفي )

 امعات السعودية كان بدرجة ضعيفة.أشارت إىل أن أداء عمداء الكليات باجل

( عبارة، بدرجة موافقة عالية، وفيما 22كما يتبّين من اجلدول موافقة عينة الدراسة على ) –

يلي عرض ألبرز أربع عبارات حصلت على أعلى متوسط يف احملور، وعرض ألربع عبارات 

 حصلت على الدرجات األدنى يف املتوسط، مرتبة تنازليًّا:

(. 0.81(، واحنراف معياري بلغ )4.18"، مبتوسط حسابي )لعمل يف إجناز املهام"تعتمد فرق ا –

العمل من ناحية حتقيق التعاون، وختفيف األعباء،  فرقوميكن عزو هذه النتيجة إىل أهمية 

وتوزيع األدوار وحتقيق االتصال وتبادل املعلومات بني أعضاء الفريق؛ ومن ثّم الوصول إجناز 

 فة. األعمال بدرجة ضعي

(. 1.06(، واحنراف معياري بلغ )4.02"، مبتوسط حسابي )تنّمي عالقات إنسانية بني املوظفات" –

وميكن عزو هذه النتيجة إىل إدراك مديرة املكتب بأن العمل ال ميكن فصله عن اجملتمع، 

قات يف إجياد التفاهم بني العاملني، ورفع روحهم املعنوية. فالعال الفّعالوأن االتصال له دوره 

تعدُّ جانًبا حموريًّا لإلنسان، وهذه من القيم السائدة يف اجملتمع بوصفه جمتمًعا إسالميًّا يدعم 

 املودة والتالحم بني أفراده.

( اليت توّصلت إىل أن مديرة املدرسة االبتدائية ـه1436وتتفق هذه النتيجة مع دراسة اجلميل ) –

املدرسة بدرجة عالية. وختتلف مع دراسة املخلفي ُتنّمي العالقات اإلنسانية بني منسوبات 

يوّظف مبدأ العالقات اإلنسانية يف العمل بدرجة  الكلية( اليت أشارت إىل أن عميد ـه1436)

 متوسطة. 
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(، 3.98"، مبتوسط حسابي )اليت تساعد على حتقيق أهداف العمل التقنيةتأخذ بالتطورات " –

ذه النتيجة إىل إميان مديرة املكتب بدور التقنيات (. وميكن عزو ه0.98واحنراف معياري بلغ )

احلديثة اليت تساعد على حتقيق أهداف العمل بأقل قت وجهد؛ وهو ما يدعم توّجهات الوزارة 

 والدولة ككل حنو تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف مجيع التعامالت. 

مهارات استخدام  ( اليت توّصلت إىل أنـه1433وختتلف هذه النتيجة مع دراسة قناديلي )

 احلاسب اآللي لدى مديرة رياض األطفال كانت بدرجة ضعيفة.

(. 0.96(، واحنراف معياري بلغ )3.95"، مبتوسط حسابي )تتبّنى املبادرات والربامج املتميزة" –

إىل وعي مديرة املكتب بأن ما حيدث يف امليدان من تطور؛ يتطّلب  النتيجةوميكن عزو هذه 

 قيادة داعمة لكل متّيز، وقادرة على التطوير. 

 ( اليت كانت بدرجة منخفضة.ـه1436وختتلف هذه النتيجة مع دراسة املخلفي )

(، 3.56، مبتوسط حسابي )ُتطّبق إعادة هندسة العمليات لألقسام باملكتب وفق االحتياج"" –

(. وهذه النتيجة وإن كانت يف درجة املوافقة العالية؛ لكنها أقرب 1.01بلغ ) معياريواحنراف 

إىل درجة املتوسط. وميكن عزو هذه النتيجة إىل إميان مديرة املكتب بأن التغيري اجلذري يف 

 توى إنتاجية عاٍل.أساليب العمل؛ يؤّدي للوصول إىل النتائج بطريقة أسرع وأسهل، ومبس

( اليت أشارت إىل أن مديرة املدرسة االبتدائية ـه1436وختتلف هذه النتيجة مع دراسة اجلميل ) –

 ُتطّبق اهلندسة اإلدارية يف اإلدارة املدرسية بدرجة متوسطة.

(، 3.51"، مبتوسط حسابي )توّفر التقنيات واألجهزة التكنولوجية احلديثة يف جمال العمل" –

(. وهذه النتيجة وإن كانت يف درجة املوافقة العالية؛ لكنها أقرب 1.16اري بلغ )واحنراف معي

إىل درجة املتوسط. وتوفري التقنيات ليس أمًرا متلكه مديرة املكتب. وقد ُتعزى موافقة عينة 

الدراسة إىل أنهن يدركن أن مديرة املكتب ترفع بطلب احتياج املكتب من التجهيزات التقنية 

كن عدم حصول املكتب عليها راجع إىل قيادات أعلى ال متلك املديرة سلطة احلديثة؛ ول

 عليها.

( اليت توصلت إىل أن عميد الكلية حيرص ـه1436وختتلف هذه النتيجة مع دراسة املخلفي ) –

 الكلية من التقنية احلديثة بدرجة متوسطة. متطلباتعلى توفري 
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(، 3.69"، مبتوسط حسابي )بشكل مستمرُتحّدث األنظمة التقنية املستخدمة يف العمل " –

(. وهذه النتيجة وإن كانت يف درجة املوافقة العالية؛ لكنها أقرب 1.11واحنراف معياري بلغ )

إىل درجة املتوسط. وميكن عزو هذه النتيجة إىل وعي مديرة املكتب بأهمية التحديث 

 املستمر لألنظمة التقنية؛ لضمان جودة العمل.

من أهم جماالت تطوير أداء القيادات  يات الدراسة بأن تطوير التقنيات ُيعدُّوهذا ما أكدته أدب –

 (.188، ص2001، السلميالرتبوية )

(، واحنراف معياري 3.68"، مبتوسط حسابي )ُتعّرف املوظفات مبسارات تطويرهن الوظيفي"  –

 درجة املتوسط. (. وهذه النتيجة وإن كانت يف درجة املوافقة العالية؛ لكنها أقرب إىل1.15بلغ )

وميكن تفسري هذه النتيجة بإدراك مديرة املكتب بأهمية هذا األمر، وانعكاسه على أداء 

 املوظفات وتطلعاتهن.

(، بني آراء عينة 0.06: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ثانيإجابة السؤال ال

بنات( مبدينة الرياض؛ ُتعزى الدراسة حول درجة تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم )

  ؟الوظيفة الدراسة إىل متغري

 الفروق باختالف الوظيفة:

للتعرف على إذا مـا كـان هنـاك فـروق ذات داللـة إحصـائية يف تقـديرات مسـاعدات مـديرات          

مكاتـب التعلــيم، ورئيســات الوحــدات، واملشــرفات الرتبويــات، حــول تطــوير أداء مــديرات مكاتــب  

مبدينة الرياض؛ ُتعزى إىل مـتغريات )الوظيفـة، واملؤهـل، واخلـربة يف العمـل احلـالي(؛       التعليم )بنات( 

 (.8ُاستخدم حتليل البيانات األحادي، كما يتضح من اجلدول )

 (8جدول رقم )
اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة، حول درجة تطوير األداء لدى 

 لتعليم، باختالف الوظيفة.مديرات مكاتب ا

 مصدر التباين
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة
 التعليق

 0.81 2 1.52 بني اجملموعات
 غري دالة 0.341 1.08

 0.86 239 189.08 داخل اجملموعات
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فــروق ذات داللــة ( أن قيمــة )ف( غــري دالــة؛ ممــا يشــري إىل عــدم وجــود  8يتضــح مــن اجلــدول )

إحصائية بني آراء عينة الدراسة، حول درجة تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم بنات مبدينة 

 الرياض؛ تعود إىل اختالف وظيفة عينة الدراسة.

( يف عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـني   ـه1433وتتفق هذه النتيجة مع دراسة قناديلي )

 آراء عينة الدراسة؛ تعود إىل اختالف وظيفة عينة الدراسة. 

ولعــل الســبب كمــا ذكــر ســابًقا، يرجــع إىل أن مــتغري الوظيفــة يف اإلبــداع اإلداري، وتشــابه  

ينــة وجهــة نظــر عينــة الدراســة حنــو درجــة تطــوير األداء لــدى مــديرات مكاتــب التعلــيم )بنــات( مبد     

ــا    -الريــاض  ــالرغم مــن اخــتالف الوظيفــة املمارســة فعليًّ ــل يف أن العينــة ســواء مســاعدات أو    -ب يتمّث

 رئيسات وحدات؛ هّن من املشرفات الرتبويات. 

(، بني آراء عينة 0.06هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )إجابة على السؤال الثالث: 

مديرات مكاتب التعليم )بنات( مبدينة الرياض؛ ُتعزى الدراسة حول درجة تطوير األداء لدى 

 العلمي؟الدراسة املؤهل  إىل متغري

 الفروق باختالف املؤهل العلمي:

 (9جدول رقم )
اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة حول درجة تطوير األداء لدى 

 العلمي.مديرات مكاتب التعليم، باختالف املؤهل 

 مصدر التباين
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة
 التعليق

 0.64 2 1.08 بني اجملموعات
 غري دالة 0.488 0.82

 0.86 239 189.51 داخل اجملموعات

( أن قيمــة )ف( غــري دالــة؛ ممــا يشــري إىل عــدم وجــود فــروق ذات داللــة   9يتضــح مــن اجلــدول )

إحصائية بني آراء عينة الدراسة، حول درجـة تطـوير األداء لـدى مـديرات مكاتـب التعلـيم؛ تعـود إىل        

 اختالف املؤهل العلمي لدى عينة الدراسة.
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( يف وجود فروق ذات داللة إحصائية بـني  ـه1433وقد اختلف هذه النتيجة مع دراسة قناديلي )

 مي لعينة الدراسة.آراء عينة الدراسة؛ تعود إىل اختالف املؤهل العل

ولعــل الســبب كمــا ُذكــر ســابًقا، يرجــع إىل مــتغري املؤهــل العلمــي يف اإلبــداع اإلداري؛ وهــو   

تشابه وجهة نظر عينة الدراسة حول درجة تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم )بنات( مبدينة 

ــة البكــالوريوس؛ حيــث بلغــت      ــة الدراســة مــن محل نســبتهن يف الدراســة الريــاض، يف أن غالبيــة عين

(90.1.)% 

(، بني آراء عينة 0.06هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )إجابة السؤال الرابع: 

الدراسة حول درجة تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم )بنات( مبدينة الرياض؛ ُتعزى 

 الدراسة اخلربة يف العمل احلالي؟ إىل متغري

 سنوات اخلربة يف العمل احلالي:الفروق باختالف عدد 

 (11جدول رقم )
اختبار حتليل التباين األحادي لداللة الفروق يف استجابات عينة الدراسة حول درجة تطوير األداء لدى 

 مديرات مكاتب التعليم، باختالف عدد سنوات اخلربة يف العمل احلالي.

 مصدر التباين
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 تاملربعا
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة
 التعليق

 1.54 2 3.28 بني اجملموعات
2.21 0.112 

غري 

 0.84 239 188.41 داخل اجملموعات دالة

( أن قيمـة )ف( غـري دالـة؛ ممـا يشـري إىل عـدم وجـود فـروق ذات داللـة          10يتّضح من اجلـدول ) 

مــديرات مكاتــب التعلــيم )بنــات( إحصــائية بــني آراء عينــة الدراســة، حــول درجــة تطــوير األداء لــدى 

 مبدينة الرياض؛ تعود إىل اختالف عدد سنوات اخلربة يف العمل احلالي لعينة الدراسة.

ه( يف عدم وجود فروق ذات داللـة إحصـائية   1433وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة قناديلي )

 يف العمل احلالي. بني آراء عينة الدراسة؛ تعود إىل اختالف عدد سنوات خربة عينة الدراسة 

ولعل السبب كما ُذكر سابًقا يف متغري سنوات اخلربة يف العمل احلالي، وهو تشـابه وجهـة    

نظر عينة الدراسة يف أن النسـبة األكـرب مـن العينـة لـديهن خـربة كـبرية يف مكاتـب التعلـيم؛ األمـر           
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تشــري إىل تقــارب الــذي جيعلــهن متجانســات مــن حيــث اخلــربة؛ األمــر الــذي جيعــل النتيجــة الســابقة     

وجهات نظر عينة الدراسة حول درجـة ممارسـة تطـوير األداء لـدى مـديرات مكاتـب التعلـيم )بنـات(         

 مبدينة الرياض. 

 والتوصيات: خالصة النتائج،

تطــوير األداء لــدى مــديرات مكاتــب التعلــيم )بنــات(    درجــةأظهــرت نتــائج الدراســة مــا يلــي:  

ذات داللـة إحصـائية بـني اسـتجابات عينـة الدراسـة حـول        عـدم وجـود فـروق    ، ومبدينة الريـاض عاليـة  

عـدم وجـود فـروق ذات داللـة     و تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم؛ ُتعزى إىل متغري الوظيفـة، 

إحصائية بني استجابات عينة الدراسـة حـول تطـوير األداء لـدى مـديرات مكاتـب التعلـيم؛ ُتعـزى إىل         

روق ذات داللــة إحصــائية بــني اســتجابات عينــة الدراســة حــول  عــدم وجــود فــو املؤهــل العلمــي، مــتغري

 اخلربة يف العمل احلالي. تطوير األداء لدى مديرات مكاتب التعليم؛ ُتعزى إىل متغري

 يف ضوء النتائج أوصت الدراسة مبا يأتي:

       العمــل علــى تطبيــق نظــام للحــوافز التشــجيعية ملــديرات املكاتــب واملوظفــات، ويــتم ربطــه مبــا

  .من إنتاج وإبداع، كتخصيص مكافأة سنوية للمديرات واملوظفات املبدعاتحيققنه 

         حصر احتياج مكاتب التعليم من التجهيـزات التقنيـة وتوفريهـا؛ لتأسـيس بنيـة حتتيـة مبكاتـب

التعليم، تربطها من جهة باملدارس التابعة هلا، ومن جهـة أخـرى بـإدارة التعلـيم؛ مبـا ميّكـن مـن        

 تطبيق التعامالت اإللكرتونية على الوجه الصحيح. 

    ــع منســوبات املكتــب،   وتــوفري توصــيف حــديث ملهــام مــديرات املكاتــب، و مســؤولياته، ومجي

وضرورة تعريف املوظفة على املستوى التعليمـي أو اهليئـة اإلداريـة باملكتـب باملسـارات الوظيفيـة       

 .املتاحة هلا وسبل تطويرها

     الُبعــد عــن املركزيــة يف اختــاذ القــرارات يف املكتــب، وذلــك بفــتح جمــال ملشــاركة املوظفــات

آراءهن، ومنح مديرات املكاتب الصالحيات اليت تتناسب مع املبدعات، وتشجيعهن على إبداء 

مســؤولياتهن يف تطبيــق اللــوائح واألنظمــة؛ مبــا يعطــيهن مزيــًدا مــن احلريــة؛ مــن أجــل تقــديم           

 .ممارسات مبدعة ُتسهم يف تطوير األداء يف املكاتب

 صة للمديرات إجراء تقييم دوري لواقع تطوير األداء اإلداري يف مكاتب التعليم؛ مما يعطي الفر

 بتعزيز نقايف القوة لديهن، وتطوير نقايف الضعف.
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 :الومراجع

 املراجع العربية:

تطوير أداء مديرات املدارس االبتدائية احلكومية مبدينة الرياض (. ـه1436) لمجي د، جنواجلميل

رسالة ماجستري غري ) يف ضوء الفكر اإلداري املعاصر من وجهة نظر املديرات واملشرفات

. قسم اإلدارة والتخطيط الرتبوي، كلية العلوم االجتماعية، جامعة اإلمام حممد بن (منشورة

 الرياض. :سعود

. القـاهرة:  تنمية املهارات اإلدارية والسلوكية ملسـتويات اإلدارة العليـا  م(. 2011حافظ، حازم حممد )

 املكتب العربي للمعارف.
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 عمان: دار الفكر ناشرون وموزعون.   أدوات، أساليبه(
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رســالة ماجســتري غــري    ) ضــوء االجتاهــات املعاصــرة مــن وجهــة نظــر اهليئــة اإلداريــة والتعليميــة        
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قسـم اإلدارة   (.رسـالة ماجسـتري غـري منشـورة    ) إدارة اجلـودة الشـاملة   الفلسطينية يف ضـوء مبـادئ  
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 م.  2019 -2016 تقرير موجز "خطة التنمية العاشرة".(. ـه1435) وزارة االقتصاد والتخطيط
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