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واقع ممارسة اإلدارة باألهداف لدى مديرات مكاتب
التعليم مبدينة الرياض من وجهة نظر املشرفات
التعرؼ عمى كاقع اإلدارة باألىداؼ لدل
الممخص_ ىدفت الدراسة إلى ّ
مديرات مكاتب التعميـ بمدينة الرياض ،مف كجية نظر المشرفات

الظركؼ المالئمة لمعمؿ .كىك يقكـ عمى فمسفة اإلدارة
التشاركية؛ بمعنى أف يشترؾ كؿ مف الرئيس كالمرؤكس في

التربكيات ،كمعكقات التطبيؽ ،ككذلؾ المقترحات التطكيرية ،كتحديد

أخير
كضع األىداؼ كخطط التنفيذ ،كمعايير مراقبة األداء ،ك نا

الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية بيف متكسط استجابات المشرفات ،تبعنا
لمتغيرات الدراسة( :مكتب التعميـ ،كالكظيفة ،كالمؤىؿ ،كسنكات

قياس مدل تحقّؽ تمؾ األىداؼ [.[1

ميما في تحسيف
كيؤدم أسمكب اإلدارة باألىداؼ نا
دكر ِّ

الخبرة) .كتككنت عينة الدراسة مف ( )434مشرفة تربكية ،كاُستخدـ

العممية التعميمية ،مف خالؿ االستغالؿ األمثؿ ،كاالستفادة

كتككنت
المنيج الكصفي المسحي ،ك"االستبانة" أداة لجمع المعمكماتّ ،
مف ثالثة محاكر أساسية ،ك( )59عبارة .كأسفرت الدراسة عف عدد

القصكل مف المكارد البشرية المتاحة ،كتطكير ميارات العامميف
كاستعداداتيـ ،كرفع قدراتيـ عمى المبادأة كاالبتكار ،كعمى ح ّؿ

مف النتائج ،مف أىميا :أف درجة ممارسة مديرات مكاتب التعميـ

المشكالت ،كىك بيذا يرّكز عمى العنصر البشرم؛ بكصفو أداة

بمدينة الرياض لإلدارة باألىداؼ بأبعادىا األربعة( :تحديد األىداؼ،

تحقيؽ أىداؼ اإلدارة ،كتحرّكو مف خالؿ ربط مصالح الفرد

كالتخطيط ،كالتنفيذ ،كالمتابعة كتقكيـ اإلنجاز) ،مف كجية نظر

بالمؤسسة [.[2

المشرفات التربكيات  -متحققة بدرجة عالية ،بمتكسط حسابي بمغ
( ،)3552كأف المعكقات التي تحكؿ دكف تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في

كتتكلى مكاتب اإلشراؼ في المممكة العربية السعكدية الدكر

مكاتب التعميـ متحققة بدرجة عالية؛ حيث بمغت ( ،)3563في حيف

الرئيس في اإلشراؼ عمى العمميات اإلدارية كالفنية لممدارس

بمغت المقترحات التطكيرية ( ،)4518كما تكجد فركؽ ذات داللة

التابعة ليا؛ كبذلؾ تككف حمقة الكصؿ الرئيسة كالمباشرة بيف

إحصائية بيف استجابات المشرفات لدرجة ممارسة مديرات مكاتب

الميداف التربكم كادارة التعميـ ،كىي المرجع اإلدارم كالفني

التعميـ لإلدارة باألىداؼ؛ تعكد إلى اختالؼ المكتب ،كالكظيفة،

لإلدارة المدرسية [.[3

كالمؤىؿ .كتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات المشرفات

كلكي تؤدم مكاتب اإلشراؼ دكرىا؛ فإنو البد ليا مف

لممقترحات التطكيرية؛ تعكد إلى اختالؼ الكظيفة كسنكات الخبرة.

تطكير كتقكيـ لممارساتيا بشكؿ مستمر .كقد أشار العديد مف

كأكصت الدراسة بضركرة إشراؾ جميع المشرفات في تحديد أىداؼ

الدراسات كالبحكث ،كدراسات :الجميؿ ،]4[ ،كالعمرم،]5[ ،

المكتب ،كتصميـ برنامج لتقييـ أدائيف يتناسب مع األىداؼ.

كالعبد الكريـ [ ]6إلى عدـ فاعمية النظاـ اإلشرافي ،كاتصافو

الكممات المفتاحية :المشرفات التربكيات ،اإلدارة باألىداؼ ،مكاتب

بالطابع التقميدم ،كعدـ كضكح الرؤية ،كاقتصاره عمى االىتماـ

التعميـ.

باألعماؿ الركتينية .كما أظيرت دراسة آؿ طالب [ ]7أف كفاءة

 .1المقدمة

اإلشراؼ التربكم في المممكة العربية السعكدية متكسطة ،كأنو

هيعد أسمكب اإلدارة باألىداؼ “Management by

” Objectivesالمعركؼ برمزه المختصر ) ،(MBOمف

بحاجة إلى تطكير كمراجعة مستمرة؛ لمكاكبة التغيرات .كما

االتجاىات اإلدارية الحديثة التي أثبتت جدكاىا في الميداف

أثبتت دراسة القرني [ ]8أف كاقع األداء اإلدارم في إدارات

التربكم ،كالتي طُّبقت في الدكؿ المتقدمة؛ فيك منيجية في

اإلشراؼ التربكم لمبنات بالمممكة في مجاؿ (التخطيط ،كالقيادة،
كاالتصػاؿ)؛ كػ ػاف ُيم ػ ػارس بدرج ػ ػة متكسط ػة ،فػي حيػ ػف أف مجػاؿ

التخطيط ،كالعالقات اإلنسانية ،كتنظيـ العمؿ الجماعي ،كتييئة
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قدـ مقترحات مف بينيا تييئة
الرؤية الكاضحة المستقبمية ،كما ّ

(التنظيـ ،كالتقكيـ)؛ كاف ُيمارس بدرجة ضعيفة.

كىناؾ حاجة ممحة إلى قيادة فاعمة لمكاتب التعميـ

تشجع المشرفيف عمى العمؿ الجماعي ،كاشراكيـ في
بيئة عمؿ ّ

(اإلشراؼ سابقنا) ،قادرة عمى التطكير كاإلبداع كالتحسيف
المستمر ،كتحقيؽ أىداؼ التربية كالتعميـ؛ كىذا ما أ ّكده مؤتمر

كتكصمت دراسة المطيرم [ ]13إلى أف مف أىـ
اتخاذ الق اررات.
ّ

معكقات اإلشراؼ التربكم ،كثرة األعباء كاألعماؿ الطارئة،

"القيادات اإلدارية الحككمية في المممكة العربية السعكدية"،

كمقاكمة التغيير ،كضعؼ ميارة مديرم اإلشراؼ في التخطيط

المنعقد في معيد اإلدارة العامة بمدينة الرياض ،خالؿ الفترة مف

كمتابعة التنفيذ .كما أكضحت دراسة البيز [ ]14أف مف أبرز

 12-10صفر 1436ق؛ حيث أشار إلى ضركرة تعزيز تطكر

المشكالت التي يكاجييا المشرؼ التربكم ،كتعكؽ تنفيذ خططو

اإلدارة في المممكة ،كتحسيف أدائيا ،كدفع مسيرة التنمية اإلدارية

اإلشرافية؛ كثرة األعباء اإلدارية كالفنية الممقاة عمى عاتقو،

مف خالؿ إدارة حككمية متطكرة كفاعمة ،تستثمر مكارد الدكلة

باإلضافة إلى استنزاؼ كقتو في متابعة المشاريع الك ازرية

المادية كالبشرية بالشكؿ األمثؿ؛ بما يعكد عمى الكطف كالمكاطف

المتعددة كالمتنكعة.
كأشارت بعض الدراسات إلى كجكد قصكر كضعؼ في

بالنفع كالفائدة الكبرل [.[9
كمف الضركرم أف تمارس مديرات مكاتب التعميـ األساليب

الممارسات اإلدارية ألىداؼ مكاتب التعميـ كميامو ،كدراسة

الحديثة لإلدارة ،كأسمكب اإلدارة باألىداؼ الذم يساعد عمى

تكصمت إلى أف ممارسة مديرة اإلشراؼ
البركاتي [ ،]15التي
َّ

االستغالؿ األمثؿ لإلمكانيات ،كتحقيؽ األىداؼ التربكية بجكدة

التربكم لتفكيض السمطة كانت ضعيفة .كما ّبينت دراسة آؿ

 .2مشكمة الدراسة

متكسطة ،كضعؼ مشاركة المجتمع التعميمي في اشتقاؽ أىداؼ

طالب [ ]7أف درجة كفاءة أىداؼ اإلشراؼ التربكم كانت

كفاعمية.
ُي ُّ
عد اإلشراؼ التربكم القمب النابض لمعممية التربكية ،الذم

اإلشراؼ كبنائيا .كأشارت دراسة المحمدم [ ]16إلى أف درجة

يدير جميع العمميات التطكيرية مف خالؿ قياداتو؛ كىذا ما أ ّكدتو

ممارسة مديرم اإلشراؼ التربكم ألدكارىـ اإلدارية؛ كانت بدرجة

ميما لممساىمة
ك ازرة التعميـ [ ،]10بأف لإلشراؼ التربكم نا
دكر ِّ

متكسطة.
بينما أ ّكدت دراسة عيسى [ ]17أف استخداـ أسمكب اإلدارة

في تحقيؽ جكدة العمميات التربكية التعميمية ،كجكدة منتجاتيا،

باألىداؼ لدل مديرم المناطؽ التعميمية بككالة الغكث الدكلية -

كتعزيز كرعاية استمرارىا.
كيقع عمى عاتؽ مديرات مكاتب التعميـ  -لككنيف في قمة

ّأدل إلى تحسيف أداء مديرم المدارس .كأكصت دراسة كومار

اليرـ التربكم -ميمة تحقيؽ أىداؼ التربية كالتعميـ ،كيؤكد ذلؾ

وزمالئه ] [18بضركرة تطبيؽ مديرم المناطؽ التعميمية

ما ذكره مشاط كعالـ []11؛ حيث أشا ار إلى أف اإلشراؼ التربكم

ألسمكب اإلدارة باألىداؼ؛ لتحسيف أداء إدارة مدارسيـ .كما

ىك اإلدارة الفنية المسؤكلة عف تحسيف عمميتي التعميـ كالتعمـ،
مف خالؿ قيادة كاعية تقكـ عمى الشكرل ،كبناء جسكر مف

تكصمت دراسة شريؼ [ ]19إلى أف أسمكب اإلدارة باألىداؼ؛
ّ
يؤدم إلى تطكير أداء مدير المدرسة ،كتحسيف عالقتو

التكاصؿ بيف العامميف في حقؿ التربية كالتعميـ ،كىي بذلؾ

بالمعمميف .كأكصت دراسة عقيالت [ ،]20ك [21] Johnson

تساعد عمى نقؿ الخبرات التربكية اليادفة ،كتطكير كفايات

بضركرة تطبيؽ اإلشراؼ التربكم لنمكذج اإلدارة باألىداؼ عند

العامميف في الميداف التربكم.

ممارستيـ لعممية اإلشراؼ التربكم.

كقد أ ّكد القرني [ ]12في دراستو أف مف أبرز معكقات

كمف ىذا المنطمؽ ،كمف خالؿ عمؿ الباحثة كمشرفة

العمؿ في مكاتب التعميـ؛ كثرة األعباء اإلدارية كالمياـ ،كغياب

تربكية ،كعضكة في فريؽ التخطيط بمكتب التعميـ بالنيضة،
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التابع إلدارة تعميـ الرياض؛ فقد الحظت كجكد تمؾ الصعكبات

التعميـ بمدينة الرياض ،مف كجية نظر المشرفات التربكيات.

خصكصا إدارة مكاتب التعميـ في
التي تعكؽ عمؿ المشرفات،
ن

التعرؼ عمى أىـ المقترحات التطكيرية لتطبيؽ اإلدارة
.3
ّ
باألىداؼ في مكاتب التعميـ بمدينة الرياض ،مف كجية نظر

تحقيؽ أىداؼ التربية بكفاءة عالية.

المشرفات التربكيات.

كممارسة أسمكب اإلدارة باألىداؼ لدل مديرات مكاتب
مدخال إداريِّا حديثنا؛ يساعد عمى مكاجية تمؾ
التعميـ؛ بكصفو
ن

 .4الكشؼ عف داللة الفركؽ بيف متكسطات تقديرات عينة

التحديات ،كتحقيؽ أىداؼ اإلشراؼ بجدارة؛ لمنيكض بالعممية

الدراسة لدرجة ممارسة مديرات مكاتب التعميـ لإلدارة باألىداؼ

التعميمية ،كاالنضماـ إلى مجتمع المعرفة.

تعزل لمتغيرات (المكتب ،كالكظيفة الحالية ،كالمؤىؿ العممي،

حد
نا
كبناء عمى ما سبؽ،
كنظر لعدـ كجكد دراسة محمية – عمى ّ

كسنكات الخبرة).

عمـ الباحثة -تتناكؿ اإلدارة باألىداؼ في مكاتب التعميـ؛ فإف

ج .أىمية الدراسة

دراسة الكاقع ىي أكلى الخطكات لتحديد اإلمكانات كالمعكقات

تكتسب الدراسة الحالية أىميتيا في المجاليف اآلتييف:

كاقتراح الحمكؿ .كلذلؾ يمكف تحديد مشكمة الدراسة في السؤاؿ

األىمية العممية:

الرئيس التالي :ما كاقع ممارسة اإلدارة باألىداؼ لدل مديرات

 ُّتعد اإلدارة باألىداؼ كاحدة مف النماذج اإلدارية المتبعة

مكاتب التعميـ في مدينة الرياض ،مف كجية نظر المشرفات

حديثنا؛ لذلؾ فإنيا تحتاج إلى مزيد مف البحكث كالدراسات لإلفادة

التربكيات؟

منيا.

أ .أسئمة الدراسة

 -جاءت الدراسة الحالية استجابة لمدراسات التي أكصت بتطبيؽ

 .1ما درجة ممارسة مديرات مكاتب التعميـ لإلدارة باألىداؼ،

اإلدارة باألىداؼ في المنظكمة التعميمية ،كدراسات :شبير [،]22

مف كجية نظر المشرفات التربكيات بمدينة الرياض؟

كعيسى [ ،]17كالنكح [ ،]1كاألسطؿ [ ،]23كالحربي [.[24

 .2ما معكقات تطبيؽ أسمكب اإلدارة باألىداؼ في مكاتب

 -قد تفيد  -بإذف اهلل -الباحثيف في المجاالت اإلدارية

التعميـ بمدينة الرياض ،مف كجية نظر المشرفات التربكيات؟

كالتربكية ،كطمبة الدراسات العميا في االطالع عمى مجريات

 .3ما المقترحات التطكيرية لتطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في مكاتب
التعميـ بمدينة الرياض ،مف كجية نظر المشرفات التربكيات؟

كممة ليا.
الدراسة الحالية ،كاالستفادة مف نتائجيا لعمؿ دراسات ُم ّ

حد عمـ الباحثة -التي تناكلت
 -مف الدراسات القميمة  -عمى ّ

 .4ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

كاقع ممارسة اإلدارة باألىداؼ في مكاتب التعميـ عمى المستكل

( ،(α ≥ 0.05بيف متكسط استجابات المشرفات لدرجة ممارسة
مديرات مكاتب التعميـ بمدينة الرياض لإلدارة باألىداؼ؛ تُعزل

عد إثراء لألدبيات.
العربي؛ مما ُي ّ
األىمية العممية:

إلى المتغيرات التالية( :مكتب التعميـ ،كالكظيفة الحالية ،كالمؤىؿ

 -تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف حاجة مكاتب التعميـ لعمميات

العممي ،كسنكات الخبرة)؟

التطكير كالتحسيف المستمريف في العمميات اإلدارية؛ لمكاكبة

ب .أىداف الدراسة

التطكرات الحديثة في الفكر اإلدارم.

ىدفت الدراسة الحالية إلى:
 .1تحديد درجة ممارسة اإلدارة باألىداؼ لدل مديرات مكاتب

تزكد نتائج ىذه الدراسة كتكصياتيا الجيات
 تأمؿ الباحثة أف ّذات االختصاص في ك ازرة التعميـ بالمعمكمات الالزمة لتطكير

التعميـ بمدينة الرياض ،مف كجية نظر المشرفات التربكيات.

كفاءة قياداتيا التربكية كرفعيا ،مف خالؿ تعميـ أسمكب اإلدارة

 .2الكش ػؼ ع ػف معكق ػات تطبي ػؽ اإلدارة بػاألىػ ػداؼ فػ ػي م ػك ػاتػب

باألىداؼ عمى اإلدارات التعميمية.
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عرفيا الباحثة إجرائيِّا بأنيا :خطة عمؿ إدارية تشترؾ
كتُ ّ

تكجو أنظار المسؤكليف إلى المعكقات كالصعكبات التي
 -قد ّ

تعترض تطبيؽ أسمكب اإلدارة باألىداؼ؛ لكضع الحمكؿ المناسبة

فييا مديرة مكتب التعميـ مع المشرفات التربكيات مف جميع

ليا؛ لمكاكبة تطكرات العصر الحالي كاأللفية الجديدة.

المستكيات في كضعيا ،كتحديد األىداؼ التربكية المراد تحقيقيا

 -يتكقّع أف تفيد ىذه الدراسة المسؤكليف عف التدريب؛ الختيار

خالؿ فترة زمنية محددة ،كاالتفاؽ عمى آلية التنفيذ كتقكيـ األداء.

برامج تدريبية لمقيادات التربكية.

تعريؼ اإلشراؼ التربكم إجرائيان :ىك تطكير لمعممية التربكية

 -ستساعد  -بإذف اهلل -عمى تكعية المشرفات التربكيات بأىمية

بجميع مككناتيا لكي تتحقؽ أىداؼ التربكية كالتعميـ ،كبرامجيا

استخداـ أسمكب اإلدارة باألىداؼ.

كخططيا اإلدارية ،كالمالية ،كالخدمية بكفاءة كجكدة عالية.

 -ستعطي صكرة كاضحة لمديرات مكاتب التعميـ لكيفية تطبيؽ

 .3اإلطار النظري

أسمكب اإلدارة باألىداؼ.

اإلدارة باألىداؼ

د .حدود الدراسة

مفيكـ اإلدارة باألىداؼ )(Management by Objectives
اختمفت نظرة المف ّكريف حكؿ تحديد مفيكـ أسمكب اإلدارة

الحدكد المكضكعية:
اقتصرت ىذه الدراسة عمى معرفة كاقع اإلدارة باألىداؼ لدل

باألىداؼ )(M.B.O؛ عمى الرغـ مف اتفاؽ الجميع حكؿ

مديرات مكاتب التعميـ ،كأبرز المعكقات ،كالكشؼ عف أىـ

المحكر الذم يرتكز عميو ىذا األسمكب اإلدارم الحديث؛ أال كىك

المقترحات التطكيرية لتطبيقيا.

مشاركة الرؤساء كالمرؤكسيف في تحديد أىداؼ المنظمة ،كالعمؿ

الحدكد البشرية:

ثـ
الجاد عمى تحقيقيا مف خالؿ الرقابة المستمرة لألنشطة؛ كمف َّ

طُّبقت الدراسة عمى المشرفات التربكيات ،سكاء َّ
كف مساعدات،

المشاركة في تقييـ األداء لمعرفة مدل تحقّؽ األىداؼ.
كمنيـ مف رأل أف اإلدارة باألىداؼ أسمكب أك طريقة،

أك رئيسات كحدات ،أك مشرفات فنيات.

عرفيا بأنيا أسمكب إدارم يرّكز عمى
كالعمرك [ ،]26الذم ّ

الحدكد المكانية:
اقتصرت ىذه الدراسة عمى مكاتب التعميـ التسعة (لمبنات)،

النتائج كالغايات أكثر مف تركيزه عمى النشاطات كالفعاليات ،فأم

التابعة إلدارة تعميـ الرياض ،كىي( :مكاتب :الشماؿ ،كالجنكب،
كالكسط ،كالغرب ،كالنيضة ،كالركابي ،كالبديعة ،كالشفا،

دائما ىك
نشاط يجب أف يؤدم إلى تحقيؽ الغايات ،كالميـ ن
النتائج .كتُقاس فاعمية نجاح اإلدارة مف خالؿ قدرتيا عمى

كالحرس).

تحقيؽ النتائج .ككفؽ ىذا المفيكـ تصبح النتائج المبرر الرئيس

الحدكد الزمانية:

لكؿ مكارد المؤسسة ،كتجييزاتيا ،كالنفقات ،كالبرامج ،كالخطط،

طُّبقت الدراسة في الفصؿ الدراسي األكؿ مف عاـ -1436

كتصبح كظيفة اإلدارة باألىداؼ تحقيؽ نكع مف الترابط الكثيؽ
بيف كؿ المدخالت ،كالعمميات ،كالنتائج في نسؽ كاحد متفاعؿ

1437ىػ.

كمتكامؿ.

ه .مصطمحات الدراسة

نشأة اإلدارة باألىداؼ كتطكرىا:

اإلدارة باألىداؼ:

يعد بيتر دركر ) (Druckerأكؿ مف نادل بأسمكب اإلدارة
ّ

عرؼ عياصرة كالفاضؿ [ ]25اإلدارة باألىداؼ بأنيا " :أسمكب
ُي ّ

إدارم يقكـ بمكجبو كؿ مف الرئيس كالمرؤكس في تحديد

باألىداؼ في الكاليات المتحدة األمريكية ،مف خالؿ كتابو

األىداؼ التي تسعى المؤسسة لتحقيقيا ،كيقكماف دكريِّا بتحديد

"ممارسة اإلدارة ” ،“The Practice of Managementالذم

تقدـ المؤسسة نحك بمكغ ىذه األىداؼ التي تـ تحديدىا ".
ّ

كامال عف "أسمكب
فصال
ُنشر سنة (1954ـ)؛ حيث أفرد
ن
ن
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األساسية في اإلدارة ،كالتخطيط ،كتحديد األىداؼ ،كالتنظيـ،
كالتكجيو ،كالرقابة ،كالتقكيـ.

رّكز عمى ضركرة العمؿ الجماعي كركح الفريؽ ،كالمشاركة

 .3االستفادة مف إمكانات البيئتيف الداخمية كالخارجية لممؤسسة.

الفعالة اإليجابية بيف الرئيس كالمرؤكس ،كتنمية الرقابة الذاتية؛
ّ

مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ .كقد تأثر دركر بالنمكذج الياباني في

 .4زيادة إنتاجية المؤسسة ،مع مراعاة الجكدة العالية.

يميز
اإلدارة ،الذم يكفّر الكظيفة مدل الحياة؛ إذ رأل أف أكثر ما ّ

 .5بناء نظاـ مف التقييـ الدقيؽ ،قائـ عمى التكاصؿ المستمر مع
العامميف أثناء ممارسة األنشطة.

تحممو لممسؤكلية بطريقة متميزة تجعمو ككأنو
العامؿ الياباني ّ

صمـ الكظيفة بطريقة تجعؿ
المدير أك المشرؼ؛ لذلؾ طالب أف تُ ّ

التعرؼ
 .6التعامؿ اإليجابي مع مؤشرات التغيير مف خالؿ
ّ

بعض الصالحيات المحددة ،كتحقيؽ طمكحاتو في التعميـ

مبادئ اإلدارة باألىداؼ:

المستمر [.[27

حددىا شريؼ
تستند اإلدارة باألىداؼ عمى مبدأيف رئيسيف ،كما ّ

فمسفة اإلدارة باألىداؼ:

[:[19

اإلدارة باألىداؼ أسمكب حديث في اإلدارة يتالفى سمبيات كؿ

 .1مبدأ تحديد األىداؼ:

عمى المشكالت الحالية القائمة.

العامؿ مسؤكنال ،كتعطيو الحرية في التخطيط كالتنفيذ ،كتمنحو

يعد مبدأ تحديد األىداؼ الخطكة األكلى كاألساسية لتطبيؽ
ّ

مف مدخؿ اإلدارة العممية ،كمدخؿ العالقات اإلنسانية ،كيستفيد
مف إيجابيات كؿ منيما .كتستند فمسفة اإلدارة باألىداؼ إلى

تصكر أم جيد جماعي دكف
أسمكب اإلدارة باألىداؼ .كال يمكف ّ
أىداؼ؛ ألنيا نقطة االنطالؽ في التخطيط ،كتحديد االتجاه العاـ

 .1أف الفرد لديو القدرة عمى اإلبداع كاالبتكار إذا تكفّرت لو

يحدد أنكاع األنشطة
لمجيكد الجماعية .كتبرز أىميتو؛ ككنو ّ

الفعالة لتحفيزه.
الظركؼ المناسبة كالطريقة ّ

حدد الكقت ،كأساليب التقكيـ
كي ّ
الالزمة إلنجاز النتائج المرغكبةُ ،

مجمكعة مف المسممات ،منيا:

 .2أف لدل المكظفيف في المؤسسات رغبة قكية في االشتراؾ في

المناسبة لقياس مدل تحقيؽ األىداؼ ،كنكع اإلنجاز؛ لذلؾ يجب

خصكصا التي تؤثر في مصالحيـ
عممية اتخاذ الق اررات،
ن

كمصاغا صياغة دقيقة ،كأف يككف
اضحا
ن
أف يككف اليدؼ ك ن

 .3يميؿ األفراد إلى معرفة النكاحي المتكقع منيـ أف يقكمكا بيا

الكـ ،كالكيؼ،
ّ
يتضمف عناصر رئيسة في قياسو ،كىي :الزمف ،ك ّ
كالكمفة.

ظفكف في الكقكؼ عمى أدائيـ في المؤسسات،
 .4يرغب المك ّ

 .2مبدأ المشاركة:

كاقعيِّا كمتكافقنا مع اإلمكانات المادية كالبشرية لممنظمة ،كأف

كمستقبميـ.
كفيميا.

و
مرض [.[2
سكاء أكاف مرضيِّا أـ غير

تعتمد اإلدارة باألىداؼ عمى مشاركة الرئيس كالمرؤكسيف

أىداؼ اإلدارة باألىداؼ:

في تحديد أىداؼ المنظمة كفي العمميات المرتبطة بيا مف تحديد

تسعى اإلدارة باألىداؼ إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ التي

الكسائؿ التي يتحقؽ مف خالليا اختيار أساليب التقكيـ كالقياس

تؤدم إلى ردـ الفجكة بيف الرئيس كالمرؤكسيف؛ مما يساعد عمى

التي يتـ في ضكئيا تحديد مستكيات اإلنجاز كتحقيؽ األىداؼ.

حددىا الطراكنة [ ]28في التالي:
تحقيؽ أفضؿ النتائج .كقد ّ

كتتطمّب المشاركة تدريب العامميف؛ لتزكيدىـ بالكفايات

 .1بناء عالقات إنسانية قكية بيف جميع العامميف في المؤسسة؛

الفعالة؛ كبذلؾ
الشخصية كالمينية التي تم ّكنيـ مف المشاركة ّ

 .2تمكيػ ػف العامميػ ػف مػ ػف رؤسػ ػاء كمرؤكسيػ ػف مػ ػف كافة الميارات

بيف اإلدارة كاألفراد ثالث نتائج ميمة تُ ُّ
عد مف أبرز سمات اإلدارة

يتحقّؽ األسمكب الديمقراطي في اإلدارة .كيترتّب عمى المشاركة

مما يؤدم إلى تعزيز الثقة بينيـ.
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باألىداؼ:

محددة كمصاغة بدقة ككضكح ،كتراعي إمكانات المؤسسة

أ .االلتزاـ :يساعد االلتزاـ المنظمة ،فمف خالؿ مشاركة

كقدرات العامميف [.[31

المرؤكسيف مع الرؤساء في تحديد أىداؼ المنظمة اإلدارية؛ فإنو

 .4كضع الرجؿ المناسب في المكاف المناسب ،كتسميمو

تتكلد لدييـ قناعة باالنتماء إلى تمؾ األىداؼ؛ مما يجعميـ

السمطات كالصالحيات التي تناسبو؛ ليعرؼ اليدؼ الذم يخصو

ثـ الحرص كاإلخالص في تحقيقيا.
متحمسيف لتنفيذىا؛ كمف ّ

كيسعى إلى تحقيقو بأقصر كقت ،كجيد ،كتكمفة.
 .5تكزيع المياـ كالصالحيات عمى العامميف في المؤسسة،

تتكزع األدكار بيف
حمؿ المسؤكلية :نتيجة مبدأ المشاركة ّ
ب .ت ّ

كتحديد اإلجراءات الكاجب اتباعيا ضمف برنامج العمؿ ،كالتنفيذ

العامميف؛ إذ يتكلى كؿ فرد منيـ إنجاز أىداؼ معينة خاصة بو،

بشكؿ تشاركي؛ بحيث يمتزـ الجميع بالكاجبات كالمسؤكليات

تحممو المسؤكلية ،كتحقيؽ
كيركز جيكده نحكىا؛ مما يؤدم إلى ّ

المحددة في الخطة.

الرقابة الذاتية.

ت .رفع الركح المعنكية :مف خالؿ المشاركة مع الرؤساء في

 .6قياس اإلنجاز مف خالؿ التقكيـ التككيني ،فيتعرؼ العاممكف

التخطيط لممنظمة يشعر المرؤكسكف بأىمية ما يقكمكف بو مف

عمى ما يفعمكنو ككيؼ يفعمكنو ،كالحصكؿ عمى التغذية الراجعة؛

أعماؿ؛ مما يؤدم إلى إخالصيـ في العمؿ .كيشعرىـ ىذا

بما يم ّكنيـ مف إعادة النظر في األىداؼ ،كاإلجراءات،

اإلنجاز بتقدير الذات؛ مما يزيد مف رضاىـ الكظيفي؛ كبالتالي

كالكسائؿ.

مف فاعمية أدائيـ ،كفعالية منظمتيـ [.[29

 .7القياـ بالمكافآت كالعقكبات التي تتناسب مع اإلنجاز

خطكات تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ:

[.[27532

يرل دركر [ ]30الذم ُّ
يعد أكؿ مف نادل باإلدارة

بينما حددىا درة [ ]33بخطكات تنبثؽ مف مجاالت األداء،

باألىداؼ -أف كؿ عضك في المؤسسة ُيساىـ بشيء نحك ىدؼ

كىي :تحديد مجاالت األداء الرئيسية كمعايير قياسيا بيف
المرؤكسيف كالرؤساء.

تنصب كؿ الجيكد نحكه دكف ثغرات ،أك
مشترؾ؛ بحيث
ّ

صراعات ،أك ازدكاجية في الجيكد .بمعنى أف تككف كؿ كظيفة

 .1تحديد األىداؼ المنبثقة عف مجاالت األداء تمؾ في

حدد خطكاتيا
في المؤسسة مكجية نحك أىدافيا ككؿ؛ لذلؾ فقد ّ

اجتماعات بيف الرؤساء كالمرؤكسيف.

بأربع مراحؿ عامة كىي :التخطيط لتحديد اليدؼ ،كضع

 .2كضع خطط العمؿ كتنفيذىا مف قبؿ المرؤكسيف.

اليدؼ ،الرقابة كالمتابعة ،كتقييـ المرؤكس.

 .3كضع عناصر الرقابة باالشتراؾ بيف الرؤساء كالمرؤكسيف.
 .4استعراض مدل التقدـ في تحقيؽ األىداؼ مف خالؿ لقاءات

كتختمؼ مراحؿ تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ باختالؼ فمسفة
القائميف عمى تطبيقيا ،كامكاناتيـ ،كخبراتيـ العممية؛ كلكف بعد

مشتركة بيف الرؤساء كالمرؤكسيف.

اطالع الباحثة عمى مجمكعة مف المراجع التي تناكلت ىذا

الدكر الذم يضطمع بو المدير في ضكء اإلدارة باألىداؼ:

إجماعا بيف المؤلفيف عمى مجمكعة مف
األسمكب؛ كجدت
ن

كميما في كؿ مراحؿ
عنصر أساسيِّا
نا
تمثّؿ اإلدارة العميا
ِّ

 .1مشاركة جميع المرؤكسيف في كضع األىداؼ كاالستراتيجيات

خاصة؛ حيث ُيمثّؿ المدير محكر العممية في جميع جكانبيا

 .2دراسة كتقكيـ الكضع البشرم كالمادم لممنظمة كتقكيمو.

تطبيؽ النظاـ أك جني ثماره المتعددة .كىذا بدكره يتطمّب مف

 .3تجزئ ػة األى ػ ػداؼ العػام ػة كاالست ػراتيجيػ ػات إل ػى أىػ ػداؼ فرعيػة

تمخص دكره في ظ ػ ػ ػ ػ ّؿ
المدير القياـ بمجمكعة مف الخطكات التي ّ

العممية اإلدارية بصفة عامة ،كعممية اإلدارة باألىداؼ بصفة

الخطكات ،تتمثّؿ في التالي:

الفعالة ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ
كأبعادىا ،كبدكف مساىمتو ّ

العامة لممؤسسة.
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حددىا عيسى [:[17
نظاـ اإلدارة باألىداؼ ،كىي كما ّ

 .6تزكيد المدرسة بأسس مكضكعية لتقييـ األداء [.[29

 .1السعي الجاد إلى التنسيؽ بيف أىداؼ المرؤكسيف ،كأىداؼ

 .7تحديد أىداؼ كاضحة ،كقكة التخطيط كالرقابة ،كايجاد االلتزاـ

اإلدارة العميا ،كأىداؼ المؤسسة ككؿ.

لدل المشرفيف ،كاكتساب الخبرة [.[34

 .2أف تككف األىداؼ جميعيا  -سكاء أىداؼ المرؤكسيف ،أك

 .8تحسيف التنسيؽ بيف األنشطة؛ لتحقيؽ النتائج المشتركة

اإلدارة العميا ،أك المؤسسة  -محددة ،ككاضحة ،كدقيقة ،كقابمة

المتكقعة مف خالؿ تكفّر ىدؼ مشترؾ.

لمقياس.

 .9تحسيف المركنة مف خالؿ جكدة التخطيط ،ككضع خطط

 .3متابعة األىداؼ بشكؿ دكرم ،كمراجعتيا أكنال بأكؿ ،كاجراء

بديمة لممكاقؼ الطارئة [.[2

التعديالت كالتغيرات حسب حاجة المؤسسة ،كأف يككف
المرؤكسكف عمى اطالع دائـ عمى اإلنجازات المتحققة.

ثانيا :مزايا اإلدارة باألىداؼ بالنسبة لممرؤكسيف:
ن

ينتج عف تطبيؽ أسمكب اإلدارة باألىداؼ مزايا عديدة

 .4مراعاة المكضكعية كالشفافية في تقييـ المرؤكسيف.

لممرؤكسيف ،مف أىميا:

 .5تقديـ المكافآت كالجكائز ،مثؿ الترقية ،كالتقدير ،كاألجكر.

 .1تقكية الشعكر باالنتماء إلى المدرسة لدل المرؤكسيف.

فكائد اإلدارة باألىداؼ كمزاياىا:

 .2تشجع المرؤكس عمى تطكير نفسو مف خالؿ تحميمو لنقاط

تشير الدراسات كآراء الباحثيف إلى أف أسمكب اإلدارة باألىداؼ

قكتو كضعفو.

يفضؿ تطبيقو في عدد مف
عددا مف الفكائد؛ لذلؾ
يحقّؽ
ن
ّ

تقدمو في العمؿ؛ فترتفع ركحو
 .3إدراؾ المرؤكس مدل ّ

المؤسسات .كالتفاعؿ اإليجابي بيف الرئيس كالمرؤكسيف؛ يؤدم

المعنكية.

تقدـ تمؾ المؤسسة كتطكرىا؛ كعميو فيمكف تصنيؼ ىذه
إلى ّ

 .4تككيف فكرة مكضكعية لدل المرؤكس عما يستحقو مف حكافز

المزايا إلى ما يمي:

بناء عمى أدائو الفعمي [.[29

أكنال :مزايا اإلدارة باألىداؼ بالنسبة لممنظمة:

 .5تحسيف التكجيو كاإلرشاد ،كتكفير الرقابة الذاتية؛ يكفّر الحكـ

ينتج عف تطبيؽ أسمكب اإلدارة باألىداؼ مزايا عديدة لممدرسة،

حسف المعنكيات [.[34
الذاتي ،كالمشاركةُ ،
كي ّ

 .1زيادة اإلنتاج كتحسيف األداء.

تتحكؿ مف دائرة األحكاـ
 .6الترقيات بناء عمى النتائج؛ كبذلؾ ّ
الشخصية ،إلى دائرة األحكاـ التي تعتمد عمى النتائج التي تـ

مف أىميا:
 .2معرفة جميع أعماؿ المؤسسة كمتابعتيا في ضكء األىداؼ

إنجازىا [.[35
عددا مف المزايا التي حقّقيا تطبيؽ
كأضاؼ عبداهلل [ ]36ن

المحددة.
 .3بياف األفراد الذيف ال يستطيعكف الكصكؿ إلى معايير اإلنجاز

نظرية اإلدارة باألىداؼ في مؤسسات مختمفة بالكاليات المتحدة

المطمكبة؛ مما يساعد المدرسة عمى تحديد األفراد المطمكب

األمريكية ،كىي كالتالي:

تدريبيـ ،أك نقميـ إلى أعماؿ أخرل ،أك االستغناء عنيـ.

أ .االتفاؽ المشترؾ بيف الرئيس اإلدارم كالمرؤكس عمى تحديد

 .4خفض معدؿ دكراف العمؿ ،كمعدؿ الغياب ،كانخفاض

ثـ اتخاذ الق اررات؛ كىك مدخؿ المشاركة في
األىداؼ؛ كمف ّ

الجماعي ،كزيادة درجة الرضا الكظيفي؛ مف خالؿ المشاركة في

ب .تشجيع مبادئ التسيير الديمقراطي ،كتحديد أفضؿ

تحديد األىداؼ.

األساليب؛ لتحقيؽ النتائج المتفؽ عمييا خالؿ السنة المالية.

 .5العدالة في تكزيع الحكافز.

ت .تشجيػ ػع المرؤكسيػ ػف عمػ ػى حػ ػ ّؿ مشكالتيػـ بأنفسيـ ،كتدريبيـ

اتخاذ الق اررات.

كتحمؿ المسؤكلية ،كالعمؿ
الشككل ،كارتفاع الركح المعنكية،
ّ
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خ .إف قياـ العامميف في المؤسسة التعميمية بالمشاركة في تحديد

كتحمؿ المسؤكلية.
عمى الرئاسة
ّ

األىداؼ أك اشتقاقيا؛ يؤدم إلى ضياع كقتيـ المخصص

تبعا لألىداؼ
ث .تمكيف الرئيس اإلدارم مف تقييـ النتائج ،ن

المحددة؛ أم تككف األىداؼ بمثابة المعايير لقياس مستكل

إلنجاز األعماؿ المطمكبة منيـ.

األداء.

د .حاجة ىذا األسمكب إلى كقت كجيد كبيريف مف جانب

ج .يم ّكف ىذا األسمكب األفراد مف القدرة عمى استخداـ التصكر،

الرؤساء كالمرؤكسيف عند صياغتيـ لألىداؼ ،كترجمتيا إلى

كاالبتكار؛ إلنجاز األىداؼ المحددة في الكقت كبالتكمفة المعينة

أىداؼ فرعية ،كيتمثّؿ ىذا الجيد في األعباء الكرقية كالمستندات

ليا.

المستخدمة

 2-1-14-صعكبات تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ:

كالمناقشات.

في

تحديد

األىداؼ،

كاإلعداد،

كالتخطيط،

ال يخمك أم أسمكب إدارم مف بعض المشكالت كالسمبيات

ذ .معظـ العامميف في إداراتيـ ليسكا في مكانيـ الصحيح ،فيـ

عددا مف
التي قد تصاحب األخذ بو .كتكاجو اإلدارة باألىداؼ ن

ال يتناسبكف مع الكظائؼ التي يشغمكنيا ،ال مف حيث القدرة

الصعكبات؛ لكف معرفتيا يساعد في العمؿ عمى معالجتيا

كالمؤىؿ ،كال مف حيث الرغبة كالدكافع [.[38

أسمكبا إداريِّا
كتصحيحيا؛ مف أجؿ أف تصبح اإلدارة باألىداؼ
ن

حدد العمايرة [ ]27مجمكعة مف المآخذ عمى أسمكب اإلدارة
كي ّ
ُ

يتسـ بأعمى درجة مف الفاعمية كالكاقعية العمايرة .]27[ ،كمف

باألىداؼ التي يجب المؤسسة التعميمية تفادييا ،كىي:

تخص المؤسسات التعميمية [:[37
ىذه السمبيات التي
ّ

• يرل بعضيـ أف اإلدارة باألىداؼ انتصار لمغايات عمى

أ .الحماس الزائد لإلدارة باألىداؼ ،كاالعتقاد بأنيا ح ّؿ لكؿ

الكسائؿ ،فيي ترّكز عمى تحقيؽ النتائج أكثر مف تركيزىا عمى

المشكالت؛ مما يجعؿ المديريف يغفمكف الصعكبات المصاحبة

الكسائؿ الالزمة لتحقيقيا.

لمتطبيؽ.

غالبا ما تُعنى باألىداؼ
• يرل بعض آخر أف اإلدارة باألىداؼ ن

ب .صعكبة دمج أىداؼ اإلدارات كاألقساـ مع األىداؼ الكمية

القصيرة المدل ،كال تُعنى بالغايات البعيدة ،كاألىداؼ الطكيمة

لممؤسسة التعميمية.

المدل ،كباالستراتيجيات العامة.

ت .صعكبة كضع مقايس دقيقة؛ لمكقكؼ عمى النتائج المراد

• صعكبة تحديد أىداؼ بعض المؤسسات بشكؿ كاضح يسيؿ

تحقيقيا.

معو تقكيـ إنجازىا.

أسسا لتحديد
ث .إف ىذا األسمكب مف أساليب اإلدارة ال يضع ن

تشجع االلتزاـ باألىداؼ
• كيرل آخركف أف اإلدارة باألىداؼ قد ّ

معو اإلقباؿ عمى استخداـ ىذا األسمكب.

المناسب.

ج .شعكر اإلدارة التنفيذية في المستكيات الدنيا بعدـ المشاركة

• تتطّمب اإلدارة باألىداؼ تكفّر قدرة عند الرؤساء كالمرؤكسيف

في كضع األىداؼ التي تخصيـ أك تحديدىا ،كما يترتب عمى

عمى كضع أىداؼ كاقعية كمناسبة لإلمكانات الفعمية لممؤسسة؛

ذلؾ مف عدـ الثقة في قدراتيـ ،كقصكر في معمكماتيـ.

دائما.
كىذا ال يمكف تحقيقو ن

الفعاؿ في اتخاذ القرار
المعركفة ،بكصفيا ب ن
ديال عف التفكير ّ

األىداؼ ،أك كيفية اشتقاقيا مف األىداؼ العامة؛ مما يصعب

• تتطمّب اإلدارة باألىداؼ تكفّر كسائؿ البيانات كالمعمكمات

نظر لعدـ
ح .جيؿ الكثير مف المديريف بيذا األسمكب اإلدارم؛ نا

الالزمة التي تدخؿ في عمميات تحديد األىداؼ؛ كىذا ال يمكف

نادرا ،كعدـ استيعاب المجتمع ليذا االتجاه الحديث،
تطبيقو إال ن

دائما ،كبخاصة في الدكؿ النامية.
تكفره ن

خصكصا ضعاؼ الشخصية -مف تفكيض
كخكؼ المديريف -
ن

• صعكبػ ػة تطبي ػؽ ى ػذا األسم ػكب اإلدارم؛ لم ػا فيػو مف ٍّ
تحد كبير

كتفكؽ المرؤكسيف عمييـ عند تطبيؽ ىذا األسمكب.
السمطةّ ،
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أىمية اإلشراؼ التربكم:

تتحكؿ عممية كضع األىداؼ إلى صراع بيف الرئيس
•
ن
أحيانا ما ّ
كالمرؤكسيف ،فالرئيس يرغب في تحديد أىداؼ طمكحة ،أما

عد اإلشراؼ التربكم ذا أىمية بالغة؛ لككنو يتعامؿ مع
ُي ّ

محاكر العممية التربكية( :المعمـ ،كالطالب ،كالمنيج ،كالبيئة

المرؤكسكف فيرغبكف في تحديد مستكيات منخفضة مف األداء

المدرسية ،كعممية التفاعؿ بينيـ) .كىذه المحاكر ىي أساس

[.[39

العممية التعميمية .كيذكر القحطاني [ ]43أف التربية لـ تعد

اإلشراؼ التربكم

محاكالت عشكائية؛ بؿ عممية منظمة ليا نظرياتيا كمدارسيا

مفيكـ اإلشراؼ التربكم:

الفكرية المتعددة ،كما أف التطكر السريع في العممية التربكية

يرل الطعاني [ ]40أنو ":عممية تعاكنية قيادية كديمقراطية

يستدعي كجكد مشرؼ تربكم يكاكب ىذه التطكرات كالتغيرات،

منظمة ،تُعنى بالمكقؼ التعميمي بجميع عناصره مف مناىج،

كيزكد بيا المعمميف في الميداف خصكصان عند التحاؽ عدد مف
ّ
غير المؤىميف تربكيِّا لمعمؿ في مينة التدريس؛ كحتى المعمـ

دراسة العكامؿ المؤثرة في ذلؾ المكقؼ كتقييميا؛ لمعمؿ عمى

(المتميز في أدائو) ،يحتاج في بعض األحياف إلى اإلشراؼ،

تحسينيا كتنظيميا؛ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية

كالسيما عند تطبيؽ أفكار جديدة؛ كما أف فترة اإلعداد لممعمـ في

التعممية".

معاىد إعداد المعمميف أك في الكميات التربكية ال تكفي لقيامو

ككسائؿ ،كأساليب ،كبيئة ،كمعمـ ،كطالب ،كادارة ،كتيدؼ إلى

ككفقنا لدليؿ اإلشراؼ التربكم الصادر عف ك ازرة التربية

بكاجبو عمى الكجو األكمؿ ،كاستيعابو لكؿ األساليب الفنية

كالتعميـ السعكدية [ ،]41فإف التعريؼ الحديث لإلشراؼ في

الحديثة لمتدريس؛ لذلؾ يحتاج إلى المشرؼ التربكم الخبير في

عصر المعرفة ىك" :عممية فنية ،شكرية ،قيادية ،إنسانية شاممة،

طرؽ التدريس الناجحة ،باإلضافة إلى أف المعمـ المنقكؿ مف

غايتيا تطكير كتقكيـ العممية التعميمية كالتربكية بكافة محاكرىا".

بيئة مدرسية إلى بيئة مدرسية جديدة ،أك مف مرحمة تعميمية إلى

نبذة عف مكاتب التعميـ في المممكة:

مرحمة أخرل ،أك مف تعميـ فني إلى تعميـ عاـ؛ يحتاج إلى
مشرؼ تربكم يساعده عمى تكجييو إلى رسـ أىدافو ،كاتباع

اُفتتح أكؿ مكتب لمتفتيش النسكم في عاـ (1380ق)،

َّ
كظؿ كذلؾ حتى
يضـ مفتشات كترأسو كبيرة المفتشات،
ككاف
ّ

أساليب جديدة في التدريس؛ لينجح في عممو الجديد.
أىداؼ اإلشراؼ التربكم:

المسمى إلى إدارة التكجيو التربكم،
عاـ (1398ق)؛ حيث ُع ّدؿ
ّ

تحدد لإلدارة مياـ كاضحة .كفي عاـ (1405ق) ،كبناء
كقد ّ

ييدؼ اإلشراؼ التربكم بشكؿ عاـ إلى تحسيف عممية

عمى التعميـ رقـ ()31/194/7/130؛ اُفتتح مكتباف لمتكجيو

التعميـ كالتعمـ ،عف طريؽ التعامؿ اإليجابي مع جميع األطراؼ

التربكم في شرؽ الرياض كغربو حتى عاـ (1410ق)؛ إذ ُدمجا

المعنية بذلؾ .كانطالقنا مف ىذا اليدؼ العاـ تنبثؽ أىداؼ محددة
لإلشراؼ التربكم ،كما كردت في دليؿ المشرؼ التربكم [.[41

ئيسا يتبعو أربعة
بإدارة التعميـ بمنطقة الرياض كأصبحا ن
مكتبا ر ن

مكاتب .كفي عاـ (1420ق) أُككمت ميمة تسيير أعماؿ مكاتب

 .1رصد الكاقع التربكم ،كتحميمو ،كمعرفة الظركؼ المحيطة بو،

اإلشراؼ التربكم التابعة لمرئاسة العامة لتعميـ البنات ،إلى

كاإلفادة مف ذلؾ في التعامؿ مع محاكر العممية التعميمية

الككالة المساعدة لإلشراؼ التربكم ،ككانت تابعة إداريِّا لمككيؿ

كالتربكية.

لمشؤكف التعميمية .كفي عاـ (1425ق) كاف يتبع المكتب

 .2تنمية الكفايات العممية كالعممية كتطكيرىا لدل العامميف في

الرئيس ثمانية مكاتب ،ثـ أُضيؼ مكتب الحرس في عاـ

الميداف التربكم.

(1427ق)؛ ليصبح عددىا الحالي تسعة مكاتب [.[42

 .3العم ػؿ عم ػ ػى تنمي ػ ػة االنتمػ ػاء المينػ ػي لمين ػ ػة التربيػ ػة كالتعميػ ػـ
345

ابعا :كظائؼ بحثية ،كمنيا:
رن

كاالعتزاز بيا.
 .4ترسيخ القيـ كاالتجاىات التربكية لدل القائميف عمى تنفيذ

• اإلحساس بالمشكالت كالقضايا التي تعكؽ مسيرة العممية

العممية التعميمية في الميداف.

التربكية.

 .5التنسيؽ كالتعاكف مع الجيات المختصة في برامج األبحاث

• السعي إلى تحديد المشكالت ،كالتفكير الجاد في حميا كفؽ

التربكية كالتخطيط ،كتنفيذ برامج التعميـ كتطكيرىا ،كالتدريب،

عد ليذا الغرض.
برنامج ُي ّ

 .6تنفيذ الخطط التي تضعيا الك ازرة بصكرة ميدانية.

• قياس مدل تكافؽ عمؿ المعمـ مع أىداؼ المؤسسة التربكية،

 .7تحقيؽ االستخداـ األمثؿ لإلمكانات المتاحة :بشريِّا ،كفنيِّا،

كمناىجيا ،كتكجيياتيا.

كماديِّا؛ حتى يمكف استثمارىا بأقؿ جيد ،كأكبر عائد.

التعرؼ عمى مراكز القكة في أداء المعمـ ،كالعمؿ عمى
•
ّ

خامسا :كظائؼ تقكيمية ،كمنيا:
ن

كالكتب ،كالمناىج ،كطرؽ التدريس.

 .8تدريب العامميف في الميداف عمى عممية التقكيـ الذاتي كتقكيـ

تعزيزىا.

اآلخريف.

• اكتشاؼ نقاط الضعؼ في أداء المعمـ ،كالعمؿ عمى عالجيا

كظائؼ اإلشراؼ التربكم:

كتداركيا.

يتمتّع اإلشراؼ التربكم بجممة مف الكظائؼ ،كما كردت في دليؿ
المشرؼ التربكم [ ،]41كيمكف تصنيفيا إلى سبعة أنكاع:

سادسا :كظائؼ تحميمية ،كمنيا:
ن

• تحميؿ المناىج الدراسية.

أكنال :كظائؼ إدارية ،كمنيا:

• تحميؿ أسئمة االختبارات مف خالؿ المكاصفات الفنية المحددة

تحمؿ مسؤكلية القيادة في العمؿ التربكم.
• ّ

ليا.
المقررات الحديثة.
• نقد ّ

• التعاكف مع إدارة المدرسة.

سابعا :كظائؼ ابتكارية ،كمنيا:
ن

• حماية مصالح الطالب.
• إعداد تقرير شامؿ في نياية كؿ عاـ دراسي.

• ابتكار أفكار جديدة كأساليب مستخدمة لتطكير العممية

ثانيا :كظائؼ تنشيطية ،كمنيا:
ن

التربكية.

حث المعمميف عمى اإلنتاج العممي كالتربكم.
• ّ

• كضع ىذه األفكار كاألساليب مكضع االختبار كالتجريب.

• المشاركة في ح ّؿ المشكالت التربكية القائمة في المدرسة،

• تعميـ ىذه األفكار كاألساليب بعد تجريبيا كثبكت صالحيتيا.

كلدل إدارة التعميـ.

نشأة اإلشراؼ التربكم كتطكره في المممكة العربية السعكدية:
مر اإلشراؼ التربكم في المممكة العربية السعكدية بسبع
لقد َّ

• مساعدة المعمميف عمى النمك الذاتي ،كتفيّـ طبيعة عمميـ

مراحؿ ،كما جاء في مكسكعة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية

كأىدافو.

في مائة عاـ ،الصادرة مف ك ازرة المعارؼ []44؛ كىي كالتالي:

ستجد مف أمكر التربية كالتعميـ.
• متابعة كؿ ما ُي ّ

ثالثنا :كظائؼ تدريبية ،كيمكف أف يتحقّؽ ذلؾ عف طريؽ:

المرحمة األكلى :مرحمة التفتيش -مديرية المعارؼ (1347ق-

• الدكرات التدريبية.

1374ق) حيث كاف المفتش يقكـ بالتفتيش عمى األعماؿ

• كرش العمؿ.

اإلدارية كالفنية في المدارس المحددة لو ،أما في المرحمة الثانية:

• الحمقات التنشيطية.

مرحمة التفتيش -ك ازرة المعارؼ (1376ق1383-ق) فقهسـ

• النشرات التربكية.

التفتيش إلى قسميف :تفتيش إدارم ،كتفتيش فني ،كلكؿ منيما
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مفتشكف متخصصكف ،كفي المرحمة الثالثة :مرحمة التفتيش الفني

التحميمي ،كاالستبانة كأداة ،كتككف مجتمع الدراسة مف جميع

(1384ق1387-ق) أنشأت الك ازرة أربعة أقساـ متخصصة

اإلدارييف التربكييف بالمنطقة الشرقية شماؿ سمطنة عماف ،كالبالغ

لممكاد الدراسية ،كىي :المغة العربية ،كالمغات األجنبية ،كالمكاد

عددىـ ( )123إداريِّا كادارية ،لكف استرجع ( )112استبانة.

االجتماعية ،كالرياضيات كالعمكـ ،كأطمقت عمييا" :عمادة

ككانت أبرز النتائج :أف ىناؾ معكقات لكؿ مجاؿ مف مجاالت

التفتيش الفني" ،كفي المرحمة الرابعة :التكجيو التربكم

تطبيؽ نمكذج اإلدارة باألىداؼ ،كأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة

(1387ق1395-ق) تقكت العالقة بيف المكجو كالمعمـ ،كأصبح

إحصائية عند مستكل داللة ) ،(a = 0,05فيما يتعمؽ بمعكقات

يقدـ المشكرة اإلدارية كالفنية إلدارات المدارس التي يزكرىا ،أما

تطبيؽ نمكذج اإلدارة باألىداؼ؛ تُعزل ألثر الجنس ،كالمؤىؿ

في المرحمة الخامسة :إعادة تنظيـ التكجيو التربكم (1396ق-

العممي ،كالخبرة ،كالتفاعؿ بينيـ.
أما دراسة الحربي [ :]24فقد ىدفت إلى التعرؼ عمى دكر

1400ق) هحددت أسس اختيار المكجو بناء عمى الشيادة

الجامعية ،كالخبرة التخصصية ،كالقدرة عمى التقكيـ كاالبتكار،

أسمكب اإلدارة باألىداؼ في تطكير كفايات مديرم المدارس في

كفي المرحمة السادسة :إنشاء إدارة عامة لمتكجيو التربكم

كتككنت عينة الدراسة
منطقة تبكؾ التعميمية ،مف كجية نظرىـّ .

المناطؽ التعميمية؛ إال أف عممية التحكؿ مف التفتيش إلى التكجيو

الكصفي التحميمي ،كاالستبانة كأداة ،كتكصمت النتائج إلى أف

المكجييف لـ يككنكا
لـ تكف سيمة نظ انر ألف أغمبية المفتشيف
ّ

دكر أسمكب اإلدارة باألىداؼ لتطكير كفايات مديرم المدارس؛

مدير في منطقة تبكؾ التعميمية .كاستخدـ المنيج
مف ( )261نا

(1400ق1416-ق) حيث أُنشئت مراكز لمتكجيو التربكم في

كاف بدرجة عالية ،كأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند

مؤىميف تربكيِّا لمعمؿ في التعميـ ،لذلؾ في المرحمة السابعة:

التحكؿ إلى اإلشراؼ التربكم (1416ق -اآلف) بدأت مرحمة

مستكل الداللة ( ،(α ≥ 0.05حكؿ دكر أسمكب اإلدارة

التطكير حيث أصبح ىناؾ اثنتا عشرة شعبة متخصصة لممكاد

باألىداؼ في تطكير الكفايات عند مديرم المدارس؛ تُعزل

الدراسية ،كأصبح عممية اإلشراؼ تيدؼ إلى مساعدة المعمميف

لصالح الخبرة كالمؤىؿ العممي كالتفاعؿ بينيما.
التعرؼ عمى
كجاءت دراسة األسطؿ [ ]23لتيدؼ إلى
ّ

كاألخذ بأيدييـ؛ مف أجؿ تطكير عممية التعميـ ،كبذلؾ قمة

درجة تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في الجامعات األردنية الخاصة

الزيارات الصفية المفاجئة.

في عماف ،مف كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية ،كتككنت

 .4الدراسات السابقة
اشتمؿ ىذا الجزء عمى الدراسات السابقة التي ليا عالقة

العينة مف ( )197عضك ىيئة تدريس ،كاستخدـ المنيج الكصفي

بمكضكع الدراسة ،حيث تـ التركيز عمى الدراسات المتعمقة

المسحي ،كاالستبانة كأداة .ككانت أبرز النتائج :إف درجة تطبيؽ

باإلدارة باألىداؼ ،كقد راعت الباحثة عند استعراض ىذه

اإلدارة باألىداؼ في الجامعات األردنية الخاصة في عماف

الدراسات التسمسؿ الزمني ليا ،أم مف األقدـ إلى األحدث ،ثـ

متكسطة بشكؿ عاـ ،كأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية

التعميؽ عمييا ،كبياف عناصر التشابو كاالختالؼ مف حيث

عند مستكل ( ،(α ≥ 0.05بيف المتكسطات الحسابية لدرجة

ثـ تكضيح
اليدؼ مف الدراسة ،كالمنيج ،كاألدكات ،كالعينة؛ كمف ّ

تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ تُعزل إلى متغير الجنس ،كالخبرة،
كالرتبة األكاديمية؛ كبذلؾ قُبمت الفرضية الصفرية.

مدل االستفادة منيا لتدعيـ الدراسة الحالية.

التعرؼ عمى كاقع
أما دراسة الرحيمي [ ]46فقد ىدفت إلى ّ

ىدفت دراسة الجيضمي [ ]45إلى دراسة معكقات تطبيؽ
اإلدارة باألىداؼ في مدارس المنطقة الشرقية بسمطنة عماف ،كما

تطبيؽ أسمكب اإلدارة باألىداؼ بجامعة أـ القرل ،كفاعمية

يتصكرىا اإلداريكف التربكيكف ،كأستخدـ المنيج الكصفي
ّ

تحد مف تطبيقو مف
استخدامو ،كتحديد أبرز المعكقات التي ّ
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كجية نظر القائمات بالعمؿ اإلدارم ،كتككنت العينة مف

ككانت أبرز النتائج أف مديرم المدارس يركف أف اإلدارة

القائمات بالعمؿ اإلدارم ،كالبالغ عددىف ( )325إدارية ،سكاء

طبؽ بدرجة عالية؛ بينما يرل المعممكف أف اإلدارة
باألىداؼ تُ ّ

كف إداريات أك أعضاء ىيئة التدريس ،المكمفات بالعمؿ اإلدارم
خالؿ العاـ الدراسي 1430-1429ق .كأُستخدـ المنيج

طبؽ بدرجة متكسطة ،كيرل المديركف كالمعممكف أف
باألىداؼ تُ ّ
ىناؾ أىمية عالية لتطبيؽ أسمكب اإلدارة باألىداؼ ،كأف أعمى

الكصفي التحميمي ،كاالستبانة كأداة ،كأشارت النتائج إلى الدرجة

المجاالت تطبيقنا كأىمية ،مجاؿ (كضع الخطة) ،كأف أقؿ

العالية لكاقع تطبيؽ أسمكب اإلدارة باألىداؼ ككذلؾ فاعمية

المجاالت تطبيقنا كأىمية ،مجاؿ (تحديد األىداؼ) ،كما أف ىناؾ

تحد مف استخداـ
تطبيؽ ىذا األسمكب ،كما أف المعكقات التي ّ

صعكبات تكاجو تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في المدارس بدرجة

ىذا األسمكب كانت عالية ،كأكضحت النتائج أنو تكجد فركؽ

متكسطة.
أما دراسة صادؽ [ ]48فقد ىدفت إلى الكقكؼ عمى كاقع

تبعا
ذات داللة إحصائية بيف استجابات عينة الدراسة ،ن

لمتغيرات( :المؤىؿ ،كعدد سنكات الخبرة ،كالمرتبة ،كالدكرات

تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في التعميـ العاـ بالمممكة العربية

التدريبية).

السعكدية ،كدرجة احتياجيا ،كأبرز معكقاتيا ،مف كجية نظر

كفي نفس اإلطار ىدفت دراسة صادؽ [ ]47إلى الكقكؼ

المشرفيف التربكييف ،كالمديريف ،كالمعمميف ،كالكشؼ عف الفركؽ

عمى أبرز معكقات تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في المدارس

بيف كجيات نظرىـ ،ككانت العينة عشكائية حيث بمغت ()484

المتكسطة بالمدينة المنكرة ،مف كجية نظر المديريف كالمعمميف،
كالكشؼ عف الفركؽ بيف كجيات نظر أفراد عينة الدراسة،

فردا .كأستخدـ الباحث المنيج الكصِّفي التحميمي ،كاالستبانة
ن

كأداة ،ككانت أبرز النتائج :أف ىناؾ تطبيقنا لإلدارة باألىداؼ في

كتككنت العينة مف مديرم المرحمة المتكسطة كمعممييا بالمدينة
ّ

التعميـ العاـ بالمممكة العربية السعكدية بدرجة متكسطة ،كأف
أكثر المجاالت تطبيقنا لإلدارة باألىداؼ ،مجاؿ الييئة التدريسية،

المنكرة ،الذيف بمغ عددىـ ( ،)204كأستخدـ المنيج الكصِّفي

التحميمي ،كاالستبانة كأداة ،ككانت أبرز النتائج :أف ىناؾ ضعفنا

كأف أقميا تطبيقنا مجاؿ البيئة التعميمية ،كأف ىناؾ معكقات

في تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في المدارس المتكسطة بالمدينة

لتطبيؽ اإلدارة باألىداؼ بدرجة متكسطة ،بينما ال تكجد فركؽ

المنكرة ،كتُمثّؿ محدكدية الصالحيات الممنكحة لمدير المدرسة

ذات داللة إحصائية بيف كجيات نظر كؿ مف المشرفيف

كيمثّؿ غياب تحفيز
عائقنا نا
كبير في مجاؿ اإلدارة التعميميةُ ،

التربكييف ،كالمديريف ،كالمعمميف حكؿ مدل تطبيؽ اإلدارة
باألىداؼ.

كبير في مجاؿ الييئة
نا
المتميز ماديِّا كمعنكيِّا عائقنا
المعمـ
ّ

التعرؼ
كىدفت دراسة  [49] Erik & Timothyإلى
ّ

التدريسية ،كما أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند

مستكل الداللة ( ،)0.05بيف كجيات نظر كؿ مف المديريف

تبني أسمكب اإلدارة باألىداؼ ) ،(MBOفي
عمى كيؼ تـ ّ

التعرؼ عمى مدل
في حيف ىدفت دراسة النكح [ ]1إلى
ّ

تطبيؽ ىذا األسمكب في التحصيؿ الدراسي لمطالب ،كفي فاعمية

المدارس الثانكية السكيدية كما يدركيا المديركف ،كمعرفة أثر

كالمعمميف حكؿ معكقات تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ.
تطبيؽ مديرم مدارس التعميـ العاـ (بنيف) في مدينة الرياض

األداء بيذه المدارس ،كتككف مجتمع الدراسة مف جميع مديرم

ألسمكب اإلدارة باألىداؼ ،كمدل أىمية تطبيقيـ ليذا األسمكب

المدارس الثانكية بالسكيد ،كعددىـ ( )300مدير .كلقد كانت

مف كجية نظر مديرم المدارس كمعممييا .كتككنت عينة الدراسة

دراسة طكلية اُستخدـ فييا المنيج الكصفي المسحي؛ حيث

مف ( )113مدير ،أم بنسبة  ،%10ك( )294معمـ؛ أم بنسبة

أُجريت عند أكؿ تطبيؽ لإلدارة باألىداؼ ،كأُجريت الدراسة مرة

 .%1كأستخدـ المنيج الكصفي المسحي ،كاالستبانة كأداة،

أخرل بعد  10سنكات ،كاستخدمت االستبانة كأداة .ككانت أبرز
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التعميمية ،بينما تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في تطبيؽ
متغير الخبرة في
المديرات ألسمكب اإلدارة باألىداؼ ،كفقنا لفئات ّ

محدكدا في مدل فاعمية أداء المدارس.
متكسطة؛ لكف تأثيره كاف
ن

(الخطة كبنائيا ،كتقكيـ اإلنجاز) ،كالدرجة الكمية؛ ككانت لصالح

التعرؼ عمى درجة
كقاـ خكالدة [ :]50بدراسة ىدفت إلى
ّ

مف لدييف خبرة ( )10سنكات فأكثر.

تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في جامعة العمكـ االسالمية العالمية

التعرؼ عمى درجة
كىدفت دراسة عيسى [ ]17إلى
ّ

بعماف ،مف كجية نظر العامميف ،كتككف مجتمع الدراسة مف
( )441إداريِّا ،كأستخدـ المنيج الكصفي المسحي ،كاالستبانة

ممارسة مديرم المناطؽ التعميمية في ككالة الغكث الدكلية

كأداة .ككانت أبرز النتائج :أف درجة تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ

لإلدارة باألىداؼ ،كعالقتيا بدرجة أداء مديرم مدارس ،مف

في جامعة العمكـ اإلسالمية العالمية في عماف  -مف كجية نظر
العامميف  -كانت متكسطة بشكؿ عاـ ،كأنو ال تكجد فركؽ بيف

مدير
كجية نظر المديريف أنفسيـ ،كتككنت العينة مف ( )215نا
كمديرة؛ كاستخدـ المنيج الكصفي التحميمي ،كاالستبانة كأداة،

متكسط استجابة العينة حكؿ درجة تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ؛

ككانت أبرز النتائج :أف درجة ممارسة مديرم المناطؽ التعميمية

تُعزل إلى الدكر الكظيفي.

بككالة الغكث في محافظات غزة لإلدارة باألىداؼ؛ كانت بدرجة

كىدفت دراسة قطاف [ ]51إلى التعرؼ عمى درجة

مرتفعة ،كأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات

التعرؼ عمى
ممارسة اإلدارة باألىداؼ في العمؿ اإلدارم ،ك ّ

تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديرم المناطؽ التعميمية

درجة تحقيؽ متطمبات االعتماد األكاديمي لممعيار الثاني

تنعزل إلى متغير( :المؤىؿ العممي) ،كفي مجالي (تحديد

"السمطات كاإلدارة" ،مف كجية نظر القيادات األكاديمية كاإلدارية

األىداؼ ،كمجاؿ التخطيط)؛ تُعزل إلى متغير سنكات الخدمة،

لمطالبات ،كما ىدفت إلى تحديد الفركؽ ذات الداللة اإلحصائية

بينما تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مجالي (التنفيذ ،كتقكيـ

بيف متكسطات استجابات مجتمع الدراسة ،حسب اختالؼ

اإلنجاز كالمتابعة الدكرية)؛ تُعزل إلى متغير سنكات الخدمة.

(المؤىؿ العممي -عدد سنكات الخبرة في العمؿ اإلدارم) ،كتككف
مجتمع الدراسة مف القيادات األكاديمية كاإلدارية بجامعة أـ

التعرؼ عمى كاقع
أما دراسة شبير [ ]22فقد ىدفت إلى
ّ

تطبيؽ أسمكب اإلدارة باألىداؼ في الجامعات الفمسطينية بقطاع

القرل لمطالبات ،كالبالغ عددىف ( )109مفردة ،كأستخدـ المنيج
الكصفي المسحي ،كاالستبانة كأداة .ككانت أبرز النتائج أف

كتككنت
غزة ،كأثرىا في مشاركة المرؤكسيف في اتخاذ الق ارراتّ ،

العينة مف ( )400إدارم في الجامعات( :اإلسالمية ،كاألزىر،

درجة ممارسة اإلدارة باألىداؼ كبيرة في جامعة أـ القرل.

كفمسطيف ،كاألقصى) ،كاستخدـ المنيج الكصفي التحميمي،
كاالستبانة كأداة .ككانت أبرز النتائج :أف أسمكب اإلدارة

التعرؼ عمى درجة
أما دراسة الغامدم [ ]52فقد ىدفت إلى ّ

تطبيؽ مديرات المدارس بمنطقة الباحة لإلدارة باألىداؼ ،مف

باألىداؼ لدل الجامعات الفمسطينية بقطاع غزة مستخدـ بدرجة

كجية نظر المعممات ،كما ىدفت إلى الكشؼ عف مدل كجكد

كبيرة ،كأنو تكجد فركؽ ذات داللة بيف متكسطات استجابات

فركؽ دالة إحصائيِّا في تقدير المعممات؛ تُعزل إلى الخبرة،

المفحكصيف حكؿ كاقع تطبيؽ أسمكب اإلدارة باألىداؼ ،كأثرىا

كالمرحمة التعميمة .كتككنت العينة مف ( )497معممة ،كأستخدـ

في مشاركة المرؤكسيف في اتخاذ الق اررات بالجامعات الفمسطينية

المنيج الكصفي المسحي ،كاالستبانة كأداة ،ككانت نتائج

بقطاع غزة؛ تُعزل إلى الجامعة ،ككانت الفركؽ لصالح الجامعة

الدراسة :أف تطبيؽ المديرات لإلدارة باألىداؼ كاف بدرجة

اإلسالمية كجامعة األزىر.

(كبيرة) ،كأنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في تطبيؽ

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

المديرات ألسمكب اإلدارة باألىداؼ ،كفقنا لفئات متغير المرحمة

تبيف أنيػ ػا تتشاب ػو مػ ػ ػع
 مف خالؿ استعراض الدراسات السابقة؛ ّ349

الدراسة الحالية في بعض النقاط ،كتختمؼ معيا في نقاط أخرل،

كالرحيمي [ ،]46كالحربي [ ،]24كالجيضمي []45؛ حيث

كما أف ليذه الدراسة ما تنفرد كتتميز بو عف جميع الدراسات

استخدمت المنيج الكصفي التحميمي.

السابقة.

 -كمف حيث األداة المستخدمة فقد اتفقت الدراسة الحالية مع

 -اتفقت الدراسة الحالية مع أىداؼ دراسات :قطاف [،]51

جميع الدراسات السابقة :المحمية ،كالعربية ،كاألجنبية في

كالغامدم [ ،]52كخكالدة [ ،]50كالنكح [ ،]1كصادؽ ]،[48,47

استخداـ االستبانة أداة أساسية لجمع البيانات.

التعرؼ عمى كاقع ممارسة
كالرحيمي [ ،]46كاألسطؿ [ ]23في ّ

 أخي انر تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في أنياانفردت بدراستيا لكاقع تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في اإلشراؼ

اإلدارة باألىداؼ كدرجتيا.

خصكصا مكاتب التعميـ (بنات) بمدينة الرياض .كما
التربكم،
ن

 اتفقت الدراسة الحالية مع أىداؼ دراسات الرحيمي [،]46كصادؽ [ ،]47ك[ ،]48كالنكح [ ]1في تحديد معكقات تطبيؽ

أيضا بتقديـ مقترحات تطكيرية لتالفي صعكبات تطبيؽ
انفردت ن

 -بينما اختمفت الدراسة الحالية مع دراسة شبير [ ،]22التي

سؤاليف مفتكحيف ،أحدىما لمصعكبات ،كاآلخر لممقترحات.

كتميزت أداتيا بإضافة
اإلدارة باألىداؼ في مكتب التعميـ.
ّ

اإلدارة باألىداؼ.
تيدؼ إلى معرفة العالقة بيف تطبيؽ أسمكب اإلدارة باألىداؼ

 .5الطريقة واإلجراءات

في الجامعات الفمسطينية كمشاركة المرؤكسيف في عممية اتخاذ

انطالقنا مف مشكمة الدراسة ،كأىدافيا ،كتساؤالتيا؛ فإف

الق اررات ،كدراسة قطاف [ ،]51التي تيدؼ إلى معرفة مدل

المنيج المناسب لمدراسة الحالية ىك المنيج الكصفي المسحي،

تحقيؽ اإلدارة باألىداؼ لمتطمبات االعتماد األكاديمي في
المعيار الثاني "السمطات كاإلدارة" ،كدراسة عيسى [ ،]17التي

التعرؼ عمى كاقع اإلدارة باألىداؼ
كمف خالؿ ىذا المنيج تـ
ّ

لدل مديرات مكاتب التعميـ بمدينة الرياض ،مف كجية نظر

تيدؼ إلى معرفة العالقة بيف درجة ممارسة مديرم المناطؽ

المشرفات التربكيات ،كالكشؼ عف الصعكبات التي تعترض

التعميمية لإلدارة باألىداؼ ،كدرجة أداء مديرم المدارس ،كدراسة

تطبيقيا في الميداف التربكم ،كالمقترحات التطكيرية كذلؾ.

 ،[49] Erik & Timothyالتي تيدؼ إلى معرفة أثر تطبيؽ

أ .مجتمع الدراسة

اإلدارة باألىداؼ في التحصيؿ الدراسي لمطالب ،كفي فاعمية

يمثّؿ مجتمع الدراسة الحالية جميع المشرفات التربكيات

أداء المدارس .كما اختمفت مع دراسة الحربي [ ،]24التي تيدؼ

(سكاء كف مساعدات ،أك رئيسات كحدات ،أك مشرفات فنيات)،

التعرؼ عمى دكر أسمكب اإلدارة باألىداؼ في تطكير
إلى
ّ

الالتي عمى رأس العمؿ في مكاتب التعميـ التسع لمبنات بمدينة

كفايات مديرم المدارس في منطقة تبكؾ التعميمية.

الرياض ،كالبالغ عددىف ( )503مشرفة تربكية ،كفؽ إحصائية

 -كمف حيث منيج الدراسة فقد اتفقت الدراسة الحالية مع

ك ازرة التعميـ لعاـ 1436-1435ق.

دراسات قطاف [ ،]51كالغامدم [ ،]52كخكالدة [ ،]50كالنكح،

ب .عينة الدراسة

[ ،Erik & [49] Timothy ،]1كاألسطؿ [ ]23في استخداـ

تككنت عينة الدراسة مف ( )434مشرفة تربكية في مكاتب

المنيج الكصفي المسحي .بينما اختمفت الدراسة الحالية مع

التعميـ التسع لمبنات بمدينة الرياض ،كالجدكؿ التالي يكضح

دراسات :شبير [ ،]22كعيسى [ ،]17كصادؽ ]،[48,47

خصائص عينة الدراسة بحسب متغيرات الدراسة:
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جدول 1

خصائص عينة الدراسة بحسب متغيرات الدراسة
متغيرات الدراسة

مكتب التعميم

التكرار

النسبة ()%

مكتب التعميـ

الشماؿ

65

%15

الجنكب

50

%11.5

الكسط

49

%11.3

الغرب

27

%6.2

النيضة

61

%14.1

الركابي

69

%15.9

البديعة

56

%12.9%

الشفا

34

%7.8

الحرس

23

%5.3

المجمكع

434

%100

مساعدة مديرة مكتب التعميـ

22

%5.1

رئيسة كحدة

103

%23.7

مشرفة تربكية

309

%71.2

المجمكع

434

%100

دكتكراه

7

%1.6

ماجستير

94

%21.7

بكالكريكس تربكم

243

%56

بكالكريكس

90

%20.7

المجمكع

434

%100

أقؿ مف  5سنكات

8

%1.8

مف  10 – 5سنكات

37

%8.5

مف  11سنة فأكثر

389

%89.6

المجمكع

434

%100

الكظيفة الحالية

المؤىؿ العممي

سنكات الخبرة

ج .أداة الدراسة

–  ،)3540منخفضة ( ،)2560 – 1581ال تمارس-ال تكجد

لتحقيؽ أىداؼ الدراسة قامت الباحثة ببناء مقياس اإلدارة

(.)2560 – 1581

باألىداؼ؛ كلتحديد درجة االستجابة ،كتسييؿ تفسير النتائج تـ

أ -صدؽ األداة:

استخداـ مقياس ليكرت الخماسي ،كأُعطي كزف لمبدائؿ بحيث

ُعرضت االستبانة في صكرتيا األكلية عمى مجمكعة مف

تككف الدرجة ( )5لالستجابة عالية ِّ
جدا ،كالدرجة ( )4لالستجابة
عالية ،كالدرجة ( )3لالستجابة متكسطة ،كالدرجة ()2

محكما مف المختصيف ،ممحؽ رقـ
المح ّكميف ،عددىـ ()15
ن

()2؛ إلبداء آرائيـ كمالحظاتيـ حكؿ مدل مناسبة العبارات

لالستجابة منخفضة ،كالدرجة ( )1لالستجابة ال تُمارس أك ال

صّنفت فيو كأىميتيا ،كالتأكد كذلؾ مف كضكح
لممحكر الذم ُ

المدل مف خالؿ المعادلة التالية:

تطمّب األمر ذلؾ .كقد أُخذ بالمالحظات التي اُتفؽ عمييا مف

صياغاتيا المغكية كدقتيا ،مع اقتراح الصياغة المناسبة إذا

صّنفت تمؾ اإلجابات إلى خمسة مستكيات متساكية
تُكجد .ثـ ُ
طكؿ الفئة = (أكبر قيمة – أقؿ قيمة) ÷ عدد بدائؿ األداة =
( 0580 = 5 ÷ )1-5لتحصؿ عمى التصنيؼ التالي :عالية

ِقبؿ المح ّكميف؛ لتتمتع االستبانة بالصدؽ الظاىرم ،أك ما ُيطمؽ
عميو صدؽ المح ّكميف.

جدان ( ،)5 – 4521عالية ( ،)4520 – 3541متكسطة (2561

ب -صدؽ البناء لألداة )(Internal Validity
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فقرة مف فقرات االستبانة ،كالدرجة الكمية لممحكر الذم تنتمي

لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي طُّبقت عمى عينة استطالعية

يكضحيا الجدكؿ التالي.
إليو ،كما ّ

بمغت ( )30استبانة ،كحساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف كؿ

جدول 2

معامالت االرتباط لكل عبارة من عبارات المحور بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو
معامل االرتباط

م
المحور األول

المحور األول

المحور األول

المحور األول

1

(البُعد األول)
**0.822

(البُعد الثاني)

(البُعد الثالث)

(البُعد الرابع)

**0.787

**0.819

المحور الثاني

**0.771

المحور الثالث

**0.627

**0.704

2

**0.853

**0.742

**0.837

**0.845

**0.656

**0.824

3

**0.827

**0.853

**0.877

**0.892

**0.668

**0.780

4

**0.881

**0.878

**0.878

**0.890

**0.629

**0.857

5

**0.859

**0.884

**0.879

**0.905

**0.742

**0.867

6

**0.862

**0.871

**0.882

**0.881

**0.770

**0.860

7

**0.890

**0.791

**0.862

**0.834

**0.710

**0.877

8

**0.867

**0.890

**0.853

**0.890

**0.757

**0.863

9

**0.866

**0.856

**0.665

**0.883

10

**0.874

**0.719

**0.876

11

**0.623

**0.850

12

**0.703

**0.825

كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ ،استخدمت بعض مقاييس

)**( دالة عند ()0.01
تراكحت قيـ معامالت االرتباط بيف ( )05623ك(،)05905

اإلحصاء الكصفي ،التي تمثّمت في المتكسط الحسابي،

كجميع معامالت االرتباط مكجبة ،كمرتفعة ،كدالة إحصائيِّا عند
مستكل ()0.01؛ مما يشير إلى االتساؽ الداخمي بيف فقرات

كاالنحراؼ المعيارم ،كالمتكسط الحسابي العاـ لعبارات كؿ ُبعد

مف أبعاد المحكر األكؿ ،التي تقيس درجة ممارسة اإلدارة

المحكر كالدرجة الكمية لممحكر.

باألىداؼ لدل مديرات مكاتب التعميـ بمدينة الرياض ،مف كجية

 .6النتائج

نظر المشرفات التربكيات ،مف خالؿ األبعاد األربعة التالية:

فيما يمي عرض لنتائج الدراسة كمناقشتيا حسب األسئمة:

(تحديد األىداؼ ،كالتخطيط ،كالتنفيذ ،كالمتابعة كتقكيـ اإلنجاز).
يكضح المتكسطات الحسابية المكزكنة لكؿ ُبعد،
كالجدكؿ التالي
ّ

عرض نتائج السؤاؿ األكؿ كمناقشتيا:

حيث ُرتّبت تنازليِّا كفؽ المتكسطات الحسابية ليا.

ما درجة ممارسة اإلدارة باألىداؼ لدل مديرات مكاتب التعميـ
بمدينة الرياض ،مف كجية نظر المشرفات التربكيات؟

جدول 3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية العامة ألبعاد (ممارسة اإلدارة باألىداف)
م

المجال

الرتبة

المتوسط الحسابي العام

االنحراف المعياري العام

درجة التطبيق

3

التنفيذ

1

3557

05917

عالية

2

التخطيط

2

3556

05930

عالية

1

تحديد األىداؼ

3

3552

05880

عالية

4

المتابعة كتقكيـ اإلنجاز

4

3543

05944

عالية

3552

05918

عالية

الدرجة الكمية لتطبيؽ اإلدارة باألىداؼ
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يتضح مف الجدكؿ ( ،)3أف المتكسطات الحسابية ألبعاد ممارسة

أيضا مع دراسة
كاإلدارية لمطالبات -كاف بدرجة كبيرة .كاتفقت ن

اإلدارة باألىداؼ قد تراكحت بيف ( ،)3543-3557كبدرجة
(عالية) لممقياس الكمي كألبعاده؛ حيث بمغ المتكسط الحسابي

عيسى [ ،]17التي ّبينت أف درجة ممارسة مديرم المناطؽ
التعميمية بككالة الغكث في محافظات غزة لإلدارة باألىداؼ؛

لمدرجة الكمية لممارسة مديرات مكاتب التعميـ بمدينة الرياض

كانت بدرجة مرتفعة.

لإلدارة باألىداؼ ،مف كجية نظر المشرفات التربكيات-

كاتفقت نتيجة الدراسة الحالية جزئيِّا مع نتيجة دراسة النكح

( ،)3552كبانحراؼ معيارم مقداره ( .)05918كتد ّؿ قيمة
االنحراؼ المعيارم عمى تجانس استجابات المشرفات التربكيات

طبقكف اإلدارة
[ ،]1التي
َّ
تكصمت إلى أف مديرم المدارس ُي ّ

باألىداؼ بدرجة عالية .بينما اختمفت جزئيِّا مع الدراسة ذاتيا،

كاتفاقيف عمى فقرات االستبانة.

طبؽ
التي
تكصمت إلى أف المعمميف يركف أف اإلدارة باألىداؼ تُ ّ
ّ

بدرجة متكسطة.

كقد ُيعزل سبب حصكؿ مديرات مكاتب التعميـ عمى درجة

كقد اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة خكالدة

(عالية) في ممارسة اإلدارة باألىداؼ إلى إيمانيف بأىمية ىذا

تكصمت إلى أف درجة تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في
[ ،]50التي
َّ

خصكصا بعد تطبيؽ ك ازرة التعميـ
األسمكب اإلدارم الحديث،
ن

جامعة العمكـ اإلسالمية العالمية في ُعماف  -مف كجية نظر

لمنظكمة قيادة األداء اإلشرافي قبؿ أكثر مف عاـ بشكؿ تجريبي،

بناء عمى تعميـ رقـ  ،2/602/3بتاريخ 1435/12/27ق

العامميف -كانت متكسطة بشكؿ عاـ .كما اختمفت مع نتيجة

[ .]53كىذا العاـ بشكؿ رسمي بناء عمى قرار كزير التعميـ ذم

تكصمت إلى أف المشرفيف التربكييف،
دراسة صادؽ [ ،]48التي
ّ

تجكيد عممية اإلشراؼ التربكم؛ لتحقيؽ أىدافو ،مف خالؿ قياس

التعميـ العاـ بالمممكة العربية السعكدية بدرجة متكسطة .كاختمفت

كالمديريف ،كالمعمميف يركف أف ىناؾ تطبيقنا لإلدارة باألىداؼ في

شدد عمى
الرقـ  ،3735005بتاريخ 1437/2/17ق ،الذم ُي ّ

مؤشرات األداء اإلشرافي [ .]54كما أف حرص مديرات مكاتب

كذلؾ مع نتيجة دراسة صادؽ [ ،]47التي كشفت عف أف ىناؾ

التعميـ عمى العالقات اإلنسانية مع مشرفاتيف أثّر إيجابيِّا في

ضعفنا في تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ بالمدارس المتكسطة في

تقديراتيف تجاه مديراتيف.

أيضا مع نتائج دراسة األسطؿ [،]23
المدينة المنكرة .كاختمفت ن

كممارسة مديرات مكاتب التعميـ لإلدارة باألىداؼ بدرجة

التي أظيرت أف درجة تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في الجامعات

عالية؛ يعني تنفيذىف لمخطكات التي كضعيا كؿ مف الصيرفي

األردنية الخاصة بعماف  -مف كجية نظر أعضاء الييئة

[ ،]55كدرة []33؛ إذ لـ يغفمف أىمية كضع أىداؼ محددة

التدريسية  -كانت متكسطة بشكؿ عاـ.

ككاضحة ،كبناء خطط عممية لمتنفيذ ،ثـ متابعة العمؿ لتقكيـ

أما بالنسبة لترتيب األبعاد ،فقد حصؿ ُبعد (التنفيذ) عمى

كاتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة شبير [ ]22التي
أظيرت أف أسمكب اإلدارة باألىداؼ لدل الجامعات الفمسطينية

( ،)05917كبدرجة (عالية) ،ثـ جاء ُبعد (التخطيط) في المرتبة
الثانية ،بمتكسط حسابي مقداره ( ،)3556كبانحراؼ معيارم

طبؽ بدرجة كبيرة .كما اتفقت مع نتيجة دراسة
بقطاع غزة ُم ّ

مقداره ( ،)05930كبدرجة (عالية) .كجاء في المرتبة الثالثة ُبعد

بمنطقة الباحة التعميمية يمارسف اإلدارة باألىداؼ  -مف كجية

معيارم مقداره ( ،)05880كبدرجة (عالية) .كفي المرتبة الرابعة

المرتبة األكلى ،بمتكسط حسابي ( ،)3557كانحراؼ معيارم

األداء.

(تحديد األىداؼ) ،بمتكسط حسابي مقداره ( ،)3552كانحراؼ

تبيف فييا أف مديرات مدارس التعميـ العاـ
الغامدم [ ،]52التي ّ

نظر المعممات -بدرجة كبيرة .كاتفقت مع دراسة قطاف [،]51
التي أظيرت أف درجة ممارسة اإلدارة باألىداؼ في العمؿ

كاألخيرة جاء ُبعد (متابعة اإلنجاز كالتقكيـ) ،بمتكسط حسابي

مقداره ( ،)3543كانحراؼ معيارم مقداره ( ،)05944كبدرجة

اإلدارم بجامعة أـ القرل  -مف كجية نظر القيادات األكاديمية

(عالية) .كيالحظ أف جميع قيـ االنحرافات المعيارية أقؿ مف
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الكاحد الصحيح؛ مما يعني تجانس تقدير المشرفات التربكيات

تحت ُبعد (تحديد األىداؼ) ،كالذم حصؿ عمى المرتبة الثالثة

كربما يرجع سبب حصكؿ ُبعد (التنفيذ) عمى المرتبة األكلى

أيضا مف حيث ترتيب
كاختمفت نتيجة الدراسة الحالية
ن

األداء اإلشرافي كالمدرسي في نماذج مخصصة لذلؾ ،كتحديد

تطبيقنا فييا (التغذية العكسية) ،كأقميا تطبيقنا (كضع خطة

شكاىد لكؿ أداء ،كمعيار لمتحقؽ ،كمتابعة الك ازرة كذلؾ لتنفيذ

البعد األخير إلى ُبعديف في الدراسة
صؿ ىذا ُ
التنفيذ)؛ بينما فُ ّ

مخصصة ،كما أف المنظكمة تقيس جكدة تحديد األىداؼ [.[56

نظر ألىميتيما .كقد
(التخطيط) ،كحصؿ عمى المرتبة الثانية؛ نا

في الدراسة الحالية.

لدرجة ممارسة مديرات مكاتب التعميـ لإلدارة باألىداؼ.

أبعادىا مع نتيجة دراسة قطاف [ ،]51التي كاف أعمى المجاالت

إلى تأكيد منظكمة قيادة األداء اإلشرافي عمى تكثيؽ مؤشرات

الخطط اإلشرافية كالمدرسية كتقكيميا مف خالؿ نماذج

كبعد
الحالية ،كىما( :التنفيذ) ،كحصؿ عمى المرتبة األكلىُ ،

كقد ُيعزل حصكؿ ُبعد (التخطيط) عمى المرتبة الثانية

اندرجت التغذية العكسية مع ُبعد (المتابعة كتقكيـ اإلنجاز)،

اىتماما أكبر مف ِقبميف .كقد
الدكرات التدريبية؛ لكف التنفيذ يأخذ
ن

كما اختمفت نتيجة الد ارسة الحالية مف حيث ترتيب أبعادىا

الذم حصؿ عمى المرتبة الرابعة كاألخيرة.

لتأىيؿ المشرفات بشكؿ جيد إلى إعداد الخطط مف خالؿ

مع نتيجة دراسة عيسى [ ،]17التي كاف أعمى المجاالت تطبيقنا

يرجع حصكؿ ُبعد (تحديد األىداؼ) عمى المركز الثالث إلى أف
معظـ األىداؼ تأتي مف ِقبؿ الك ازرة ،كقد ال تُشارؾ مديرة

فييا (تحديد األىداؼ بشكؿ كاضح) ،كأقميا تطبيقنا (التخطيط)؛

المكتب األىداؼ الثانكية مع كؿ المشرفات؛ بؿ قيادات المكتب

في حيف حصؿ ُبعد (تحديد األىداؼ) عمى المرتبة الثالثة ،بينما

حصؿ (التخطيط) عمى المرتبة الثانية في الدراسة الحالية.

فقط .كربما يعكد سبب حصكؿ ُبعد (متابعة اإلنجاز كالتقكيـ)

كما اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مف حيث ترتيب أبعادىا

عمى المرتبة األخيرة إلى عدـ تشارؾ المشرفة مع مديرة مكتب
التعميـ في تصميـ برنامج لمتقكيـ؛ ألف المعايير تُفرض مف ِقبؿ

مع نتيجة دراسة النكح [ ،]1التي كاف أعمى المجاالت تطبيقان

متميز.
الك ازرة كما أنو ال تكجد حكافز لألداء ال ّ

كأىمية فييا ،مجاؿ (كضع الخطة) ،كأقميا تطبيقنا كأىمية مجاؿ
(تحديد األىداؼ)؛ بينما حصؿ ُبعد (التخطيط) في الدراسة

كاتفقت نتيجة الدراسة الحالية مف حيث ترتيب أبعادىا

جزئيِّا مع نتيجة دراسة الغامدم []52؛ حيث كاف أعمى

الحالية عمى المرتبة الثانية ،كصؿ ُبعد (تحديد األىداؼ) عمى

تطبيقنا مجاؿ (تقكيـ اإلنجاز)؛ كبذلؾ يككف مجاال (تنفيذ الخطة

كاختمفت نتيجة الدراسة الحالية كذلؾ مف حيث ترتيب

كمتابعتيا ،كتقكيـ اإلنجاز) مكازييف ُلبعدم (التنفيذ ،كالمتابعة

أبعادىا مع نتيجة دراسة األسطؿ [ ،]23التي كاف أعمى

المرتبة الثالثة.

المجاالت تطبيقنا فييا ،مجاؿ (تنفيذ الخطة كمتابعتيا) ،كأقميا

المجاالت تطبيقنا فييا ،مجاؿ (المراجعة الدكرية) ،كأقميا تطبيقنا

كتقكيـ اإلنجاز) في الدراسة الحالية؛ كلكف كاف ُبعد (المتابعة)

كأىمية مجاؿ (كضع خطة عممية)؛ بينما حصؿ ُبعد (التخطيط)

يتبع ُبعد (تقكيـ اإلنجاز) ،كجاء في الدراسة الحالية بالمرتبة

في الدراسة الحالية عمى المرتبة الثانية ،كحصؿ ُبعد (المتابعة

األخيرة؛ بينما جاء في دراسة الغامدم [ ]52في المرتبة األكلى؛

كالتقكيـ) عمى المرتبة األخيرة.

ألنو يتبع مجاؿ (تنفيذ الخطة).
كاختمفت نتيجة الدراسة الحالية كذلؾ مف حيث ترتيب
أبعادىا مع نتيجة دراسة شبير [ ،]22التي كاف أعمى المجاالت

كمف أجؿ التفصيؿ في اإلجابة عف ىذا السؤاؿُ ،حسبت

المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لمفقرات (العبارات)

تطبيقنا فييا (كضكح األىداؼ كمركنتيا) ،كأقميا تطبيقنا (المشاركة

الكاردة في األبعاد لكؿ ُبعد عمى حدة ،كقد ُرتّبت عباراتيا تنازليِّا

حسب المتكسطات الحسابية ،كما يمي:

عد عبارات اندرجت
في كضع األىداؼ)؛ بينما تمؾ المجاالت تُ ّ
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البعد األكؿ :تحديد األىداؼ:
ُ

م
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جدول 4

البعد األول( :تحديد األىداف) ،مرتبة تنازليًّا حسب المتوسطات الحسابية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ُ
الترتيب

العبارة

درجة الممارسة

عالية

عالية

متوسطة

منخفضة

ال

ؾ

90

191

126

18

9

%

20.7

44

29

4.1

2.1

ؾ

83

190

129

22

10

%

19.1

43.8

29.7

5.1

2.3

ؾ

92

170

125

34

13

%

21.2

39.2

28.8

7.8

3

ؾ

88

163

132

42

9

%

20.3

37.6

30.4

9.7

2.1

ؾ

70

156

151

43

14

%

16.1

35.9

34.8

9.9

3.2

ؾ

71

151

140

54

18

%

16.4

34.8

32.3

12.4

4.1

ؾ

64

119

139

68

44

%

14.7

27.4

32

15.7

10.1

ؾ

72

105

137

65

55

%

16.6

24.2

31.6

15

12.7

جدًّا

1

تضع مديرة المكتب أىدافنا محددة ككاضحة.

1

2

تحدد األىداؼ في ضكء االحتياجات
ّ
التعميمية.

2

8

تضع أىدافنا قابمة لمقياس كالتقكيـ.

3

4

تضع أىدافنا شاممة لتطكير جميع جكانب
العمؿ.

4

3

تراعى اإلمكانات المادية كالبشرية الالزمة عند

5

تحديد األىداؼ.
7

كزع األىداؼ عمى مختمؼ المستكيات
تُ ّ
اإلدارية.

6

6

ظـ مع المشرفات أىداؼ المكتب حسب
تن ّ

7

5

تشرؾ المشرفات في تحديد أىداؼ المكتب.

أكلكيتيا.

8

المتوسط

تمارس
3.77
3.72
3.68
3.64
3.52
3.47
3.21
3.17

االنحراف

درجة

المعياري

الممارسة

0.894

عالية

0.908
0.991
0.977
0.983
1.03
1.17
1.24

عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
متكسطة
متكسطة

المتكسط الحسابي العاـ =  ،3.52االنحراؼ المعيارم العاـ = 0.880

يظير مف الجدكؿ السابؽ أف درجة ممارسة تحديد

كالبشرية عند صياغتيا ،فيجعمنيا تشمؿ تطكير جميع جكانب

األىداؼ ،بكصفيا أحد أبعاد اإلدارة باألىداؼ لدل مديرات

َّ
يحرصف عمى تكزيعيا عمى مختمؼ المستكيات
العمؿ؛ لذلؾ

مكاتب التعميـ – عالية بمتكسط حسابي عاـ بمغ (،)3552
كانحراؼ معيارم ()05880؛ مما يعني تجانس استجابة

استيعابيف ألىـ أساس مف أسس
كتكضح ىذه النتيجة
اإلدارية.
ّ
ّ

اإلدارة باألىداؼ ،كىك تحديد األىداؼ كما ذكرىا أسعد [،]58

المشرفات التربكيات في تقديرىف حكؿ الدرجة العالية لممارسة

كالتي بناء عمييا يتـ متابعة األنشطة كتقييـ األداء.
كقد حصمت عبارة" :تضع مديرة المكتب أىدافنا محددة

مديرات مكاتب التعميـ ُلبعد تحديد األىداؼ .كقد يعكد ذلؾ إلى

ككاضحة" عمى المرتبة األكلى ،بدرجة ممارسة عالية؛ حيث بمغ

خصكصا أف ك ازرة التعميـ
كعي المديرات بأىمية تحديد األىداؼ،
ن
كرست ُج َّؿ اىتماميا في تدريب القيادات التربكية عمى كؿ ما
قد ّ

متكسطيا الحسابي ( ،)3.77كانحرافيا المعيارم (،)05894
كيد ّؿ ىذا عمى اتفاؽ المشرفات في استجاباتيف عمى العبارة ،كقد

ىك جديد في اإلدارة ،خاصة التخطيط االستراتيجي ،كصياغة
الخطط التربكية مف خالؿ مشركع الممؾ عبداهلل –رحمو اهلل-

ُيعزل ذلؾ إلى حرص المديرات عمى االلتزاـ بشركط صياغة

إدراؾ مديرات المكاتب دكر األىداؼ في تحقيؽ التطكير لمعممية

ككاقعية ،كقابمة لمقياس ،كىك ما ُيعرؼ باألىداؼ الذكية

أىداؼ الخطة التنفيذية ،كذلؾ بأف تككف محددة ،كدقيقة،

أيضا
لتأىيؿ القيادات التربكية كاختيارىا [ .]57كيعكس ذلؾ
ن

SMART Goals؛ ليتم ّكف مف تحقيقيا بسيكلة ،كيعكس ىذا

يحرصف عمى أف تككف األىداؼ كاقعية ،كنابعة مف
التعميمية؛ إذ
ّ

إدراكي ػف ألح ػد المب ػادئ األسػاسي ػة لإلدارة باألىػ ػداؼ ،كم ػا ذك ػرىا

االحتياجات التعميمية ،كما أنيف يراعيف اإلمكانات المادية
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كيالحظ عدـ تجانس استجابة المشرفات حكؿ العبارة السابقة؛

حسيف [.[29
تحدد األىداؼ في ضكء االحتياجات
كحصمت عبارةّ " :

كقد يعكد ذلؾ إلى االختالؼ بيف مديرات المكاتب في درجة

التعميمية" عمى المرتبة الثانية ،بدرجة ممارسة عالية؛ إذ بمغ

إشراؾ المشرفات كفؽ المسمى الكظيفي؛ حيث إف مديرات

متكسطيا الحسابي ( ،)3.72كانحرافيا المعيارم ()05908؛

المكاتب يممف إلى إشراؾ قيادات المكتب مف المساعدات أكثر

كيتضح ىنا اتفاؽ المشرفات في استجابتيف ،كقد ُيعزل ذلؾ إلى

مف المشرفات الفنيات؛ ألنيف يممف إلى المركزية .كتككف معظـ
الخطط كالتعميمات باالتجاه مف أعمى إلى أسفؿ دكف مشاركة

أف مديرات المكاتب ييتممف بتطكير العممية التعميمية؛ لذلؾ
فأىدافيف ليست خيالية ،بؿ تنطمؽ مف أرض الكاقع الذم

المشرفات الفنيات؛ كيخ ّؿ ىذا بأىـ مبدأ مف مبادل اإلدارة

يالمسف ظركفو كاحتياجاتو؛ كيعكس ىذا إدراكيف ألحد أىداؼ
اإلدارة باألىداؼ ،كما ذكرىا الطراكنة []28؛ حيث يسعيف إلى

ميزىا عف غيرىا مف األساليب،
باألىداؼ كىك التشاركية ،الذم ُي ّ

كما ذكرىا الشريؼ [ ،]19الذم أكضح أف القائد اإلدارم عضك

االستفادة مف إمكانات البيئتيف الداخمية كالخارجية لممؤسسة ،مف
خالؿ تحميميما؛ ليحددف االحتياجات ،كيسعيف إلى تمبيتيا؛ مما

كتقبؿ أفكار اآلخريف
في فريؽ متكامؿ ،يقكد مف خالؿ المشاركة ّ

كمناقشتيا ،كاالستفادة منيا كتطبيقيا .كالعالقة بيف القائد

يؤدل إلى تحقيؽ األىداؼ بجكدة عالية.

كاآلخريف عالقة أخذ كعطاء ،كتعميـ كتعمـ ،كتأثير كتأثر؛ فالقائد
ال يعمؿ كحده ،كال ينجح دكف تعاكف العامميف معو كتحت

كحصمت عبارة" :تشرؾ المشرفات في تحديد أىداؼ
المكتب" عمى المرتبة األخيرة ،بدرجة ممارسة متكسطة ،حيث

قيادتو؛ مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ مشترؾ.

بمغ متكسطيا الحسابي ( ،)3.17كانحرافيا المعيارم (.)1524

البعد الثاني :التخطيط:
ُ

البعد الثاني( :التخطيط) ،مرتبة تنازليًّا حسب المتوسطات الحسابية
جدول  . 5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ُ

م

العبارة

الترتيب

درجة الممارسة

عالية

عالية

متوسطة

المتوسط

منخفضة

جدًّا
2

تساىـ المشرفات في بناء خطط العمؿ التنفيذية

1

ؾ

6

تحرص عمى أف تككف خطط العمؿ كاضحة

2

ؾ

لمكحدات.

كقابمة لمتنفيذ.

13

3.80

1.02

عالية

%

37.3

36.6

19.4

%

27.6

38.2

23.7

7.4

3

%

27.4

40.3

20.5

6.7

5.1

7

تضع مع المشرفات جدكنال زمنيِّا لتنفيذ أنشطة

3

3

تضع مع المشرفات أكلكيات لخطط العمؿ في

4

ؾ

1

إشراؾ المشرفات في بناء الخطة االستراتيجية

5

ؾ

الكحدات.

159

84

16

13

4.02

0.993

عالية

3.7

120
119
96

166
175
149

103
89

122

32
29
46

22
21

%

22.1

34.3

28.1

10.6

4.8

8

تجد مع المشرفات حمكنال لتجاكز المشكالت.

6

%
ؾ

25.8

30.4

24.9

8.8

10.1

%

18.7

32.9

32.3

11.1

5.1

4

تُعيف مع المشرفات األنشطة المطمكبة لتحقيؽ
األىداؼ.

7

ؾ

77

139

145

46

27

8

ؾ

لممكتب.

5
9

تحدد مع المشرفات الكسائؿ الكفيمة بتحقيؽ
ّ
األىداؼ.

تتعاكف مع المشرفات في كضع بدائؿ لمخطة.

10

تشرؾ المشرفات في كضع معايير لألداء قابمة
لمقياس لكؿ مككنات الخطة.

112
81

132
143

108
140

38
48

44
22

%

17.7

140

32

33.4
149

10.6

6.2

%

15.7

32.3

34.3

11.1

6.7

%

15.7

28.1

34.6

12.2

9.4

%

15.2

32.3

29.3

11.8

11.5

9

ؾ

10

ؾ

68
68
66

المعياري

الممارسة

تمارس
3

ؾ

الخطة.

162

ال

االنحراف

درجة

122
140

150
127

48
53
51

المتكسط الحسابي العاـ =  ،3.56االنحراؼ المعيارم العاـ = 0.930

356

29
41
50

3.78

1.07

عالية

3.58

1.09

عالية

3.53

1.24

عالية

3.49

1.07

عالية

3.44

1.09

عالية

3.39

1.08

متكسطة

3.28

1.15

متكسطة

3.28

1.19

متكسطة

يظير مف الجدكؿ أف درجة ممارسة التخطيط ،بكصفيا

كما أف اىتماـ مديرات المكاتب بمشاركة المشرفات في التخطيط

أحد أبعاد اإلدارة باألىداؼ لدل مديرات مكاتب التعميـ ،عالية

يبيف إحدل مزايا تطبيؽ أسمكب اإلدارة باألىداؼ ،كما ذكرىا
ّ

مما يعني تجانس استجابة المشرفات التربكيات في تقديرىف حكؿ

كتحمؿ المسؤكلية ،كتساعدىـ
بأنفسيـ ،كتدريبيـ عمى الرئاسة
ّ

ُيعزل ذلؾ إلى اىتماـ مديرات مكاتب التعميـ بعممية التخطيط؛ إذ

المحدد ،كبالتكمفة المعينة ليا.

بمتكسط حسابي عاـ بمغ ( ،)3556كانحراؼ معيارم ()05930؛

حؿ مشكالتيـ
تشجع المرؤكسيف عمى ّ
عبداهلل [ ،]36في أنيا ّ

الدرجة العالية لممارسة مديرات مكاتب التعميـ لمتخطيط .كقد

أيضا عمى االبتكار؛ إلنجاز األىداؼ المحددة في الكقت
ن

إنيا جكىر العممية اإلدارية التي تساعد عمى تنظيـ العمؿ،

كحصمت عبارة " :تحرص عمى أف تككف خطط العمؿ

كاالستغالؿ األمثؿ لممكارد ،كتحقيؽ األىداؼ بأقؿ جيد كتكمفة،

كاضحة كقابمة لمتنفيذ" عمى المرتبة الثانية ،بدرجة ممارسة

تعد إحدل أىـ البنكد التي عمى أساسيا يتـ تقييـ
كما أنيا ّ
المشرفات كمكاتب التعميـ مف ِقبؿ ك ازرة التعميـ؛ لذلؾ تيتـ إدارة

عالية ،كمتكسط حسابي بمغ ( ،)3.68كانحراؼ معيارم

التدريب بإعدادىف ،مف خالؿ إقامة العديد مف الدكرات التدريبية

تباينا في استجابات المشرفات ،كقد يرجع
()1502؛ كيعكس ىذا ن
ذلؾ إلى إدراؾ بعض مديرات مكاتب التعميـ ألىمية كضكح

كيكضح ىذا
لكيفية إعداد الخطط االستراتيجية كالتنفيذية.
ّ

الخطة ككاقعيتيا ،كأف تككف قابمة لمتنفيذ كفؽ إمكانيات المكتب
المادية كالبشرية ،كأنيا يجب أال تحتكم عمى أم غمكض ،أك

إدراكيف ألىمية عممية التخطيط؛ بكصفيا إحدل خطكات اإلدارة

لبس ،أك ازدكاجية في العمؿ؛ ألف ذلؾ يعكؽ تحقيؽ األىداؼ

يحرصف
باألىداؼ ،كما ذكرىا عبدالعميـ كالشريؼ []31؛ فيف
ّ

كيمثّؿ ىذا إحدل مزايا أسمكب اإلدارة باألىداؼ
المرجكة منياُ ،

عمى إشراؾ المشرفات في بناء الخطط االستراتيجية لممكتب،

كصياغة رؤية المكتب كرسالتو ،كما ُيشركيف في ترتيب أكلكيات

ثـ
التي ذكرىا شيؿ []34؛ مما يعطي قكة لمتخطيط؛ كمف ّ
حصكؿ المكتب عمى درجات متقدمة في التقييـ مف ِقبؿ إدارة

خصكصا أنيف الجية التنفيذية
حمكؿ لتجاكز المشكالت،
ن

تعميـ الرياض .كىناؾ عدـ تجانس في استجابات المشرفات؛ كقد

الخطط التنفيذية لمكحدات ،كاختيار األنشطة المناسبة ليا ،كايجاد

يكضحف الخطط
يعكد ذلؾ إلى أف بعض مديرات المكاتب
ّ

كاألقرب إلى الميداف التربكم.

التنفيذية لمساعداتيف كرئيسات الكحدات ،الالتي قد ال يحرصف

كقد حصمت عبارة " :تُساىـ المشرفات في بناء خطط

عمى إيضاحيا لبقية المشرفات الفنيات.

العمؿ التنفيذية لمكحدات" عمى المرتبة األكلى ،بدرجة ممارسة
عالية؛ حيث بمغ متكسطيا الحسابي ( ،)4.02كانحرافيا

كحصمت عبارة" :تُشرؾ المشرفات في كضع معايير لألداء

المعيارم ()05993؛ كيعكس ىذا تجانس استجابات المشرفات.

قابمة لمقياس لكؿ مككنات الخطة" عمى المرتبة األخيرة ،بدرجة

كقد يرجع ذلؾ إلى طبيعة عمؿ المشرفة؛ فيي الجية التنفيذية

ممارسة متكسطة؛ إذ بمغ المتكسط الحسابي ( ،)3.28كاالنحراؼ

في مكاتب التعميـ ،كما أف الكحدات الفنية في المكتب قائمة

كيالحظ عدـ تجانس استجابات المشرفات،
المعيارم (ُ .)1519

كيالحظ تجانس في
الفعاؿ في المكتبُ .
المشرفة العنصر ّ

منظكمة قيادة األداء اإلشرافي ،كال تُعطي الصالحيات لمديرات

تعد
عمى الخطط الفردية لممشرفات ،كتنفيذ مشاريع الك ازرة؛ لذلؾ ّ

كقد ُيعزل ذلؾ إلى أف ك ازرة التعميـ تضع معايير لألداء كفؽ

كف
استجابات المشرفات عمى ىذه العبارة؛ ألنيف
جميعا  -سكاء ّ
ن

المكاتب بتغييرىا.
البعد الثالث :التنفيذ:
ُ

مساعدات ،أك رئيسات كحدات ،أك مشرفات فنيات -ليف دكر
ميـ في بناء الخطط كتنفيذىا؛ ألنو يتـ تقيميف بناء عمى ذلؾ.
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جدول 6
البعد الثالث( :التنفيذ) ،مرتبة تنازليًّا حسب المتوسطات الحسابية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ُ

م

الترتيب

العبارة

درجة الممارسة

عالية

عالية

متوسطة

منخفضة

ال

ؾ

119

168

104

29

14

%

27.4

38.7

24

6.7

3.2

ؾ

118

158

120

24

14

%

27.2

36.4

27.6

5.5

3.2

ؾ

82

173

133

36

10

%

18.9

39.9

30.6

8.3

2.3

ؾ

90

167

124

43

10

%

20.7

38.5

28.6

9.9

2.3

ؾ

122

119

109

53

31

%

28.1

27.4

25.1

12.2

7.1

ؾ

86

157

122

54

15

%

19.8

36.2

28.1

12.4

3.5

ؾ

82

138

155

38

21

%

18.9

31.8

35.7

8.8

4.8

ؾ

86

145

123

61

19

%

19.8

33.4

28.3

14.1

4.4

ؾ

60

16

120

86

52

%

13.8

26.7

27.6

19.8

12

جدًّا

6

شجع العمؿ بركح الفريؽ بيف المشرفات.
تُ ّ

1

9

تحرص عمى النمك الميني لدل المشرفات.

2

1

تنسؽ الجيكد لتحقيؽ األىداؼ.
ّ

3

4

كزع المياـ كفؽ القدرات.
تُ ّ

4

8

تحرص عمى االتصاؿ الدائـ بينيا كبيف

5

المشرفات.
3

تضع

الشخص

المناسب

في

المكاف

6

المناسب.
7

تجرم التعديالت المناسبة عمى األىداؼ إذا

7

لزـ األمر.
5

تحيز.
تراعي العدالة في تكزيع المياـ دكف ّ

8

2

قدـ الدعـ المادم كالمعنكم لممشرفات
تُ ّ

9

لتحقيؽ األىداؼ.

المتوسط

تمارس
3.80
3.79
3.65
3.65
3.57
3.56
3.51
3.50
3.11

االنحراف

درجة

المعياري

الممارسة

1.01

عالية

1.009
0.955
0.990
1.21
1.04
1.04
1.09
1.22

عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
متكسطة

المتكسط الحسابي العاـ =  ،3.57االنحراؼ المعيارم العاـ = 0.917

يظير مف الجدكؿ أف درجة ممارسة ُبعد التنفيذ ،بكصفيا

صنؼ
المكاتب؛ يعكد إلى منظكمة قيادة األداء اإلشرافي التي تُ ّ

الرياض عالية بمتكسط حسابي عاـ بمغ ( ،)3557كانحراؼ

كتنفيذ المياـ؛ مما يعكس استيعابيف لخطكات تنفيذ اإلدارة

معيارم ()05917؛ مما يعني تجانس استجابة المشرفات

باألىداؼ ،كما ذكرىا العمايرة [ ،]27كعابديف [.[32

مكاتب التعميـ عمى مستكل إدارات التعميـ كفؽ درجة األداء

أحد أبعاد اإلدارة باألىداؼ لدل مديرات مكاتب التعميـ بمدينة

التربكيات في تقديرىف حكؿ الدرجة العالية لممارسة مديرات

تشجع العمؿ بركح الفريؽ بيف
كقد حصمت عبارة" :
ّ

مكاتب التعميـ عمى تنفيذ المياـ كاألنشطة التي تـ التخطط ليا،

متكسطيا الحسابي ( ،)3.80كانحرافيا المعيارم ()1501؛ كيد ّؿ

المشرفات" عمى المرتبة األكلى ،بدرجة ممارسة عالية؛ حيث بمغ

مكاتب التعميـ ُلبعد التنفيذ .كقد ُيعزل ذلؾ إلى حرص مديرات

ىذا عمى عدـ تجانس استجابات المشرفات .كقد يرجع ذلؾ إلى

خصكصا المشاريع الك ازرية التي يتـ متابعتيف كتقيميف عمييا
ن
مف ِقبؿ إدارة تعميـ الرياض؛ كلذلؾ فإنيف ييتممف بتكزيع المياـ

تفاكت مديرات مكاتب التعميـ في اىتماميف بالعمؿ الجماعي؛

كفؽ القدرات ،كتكلية المشرفات ذات الميارات كالصفات القيادية

كاف كاف غالبية المديرات يحرصف عمى تشكيؿ الفرؽ كالعمؿ

في المناصب المناسبة ،كما يحرصف عمى االتصاؿ الدائـ بينيف

التعاكني؛ حيث إنيف حصمف عمى دكرات تدريبية في ذلؾ ،كأف

كبيف المشرفات ،كالمتابعة المستمرة لما تـ إنجازه مف خالؿ

معظـ المشرفات الفنيات ال يعممف بشكؿ فردم؛ كانما يشتركف

تكثيؽ المشرفات لكافة األعماؿ إلكتركنيِّا ،مف خالؿ برنامج نكر

بأكثر مف فريؽ كفقنا لقدراتيف؛ مما يعكس كعي مديرات المكاتب

"مشرؼ نت" .كالسبب كراء كؿ ىذا االىتماـ مف ِقبؿ مديرات

بأحد عناصر فمسفة اإلدارة باألىداؼ؛ كىي العمؿ الجماعي،
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4

كما ذكرىا الشريؼ [ ،]19الذم أشار إلى أف التعاكف الكثيؽ بيف

لتحقيؽ األىداؼ" عمى المرتبة األخيرة ،بدرجة ممارسة متكسطة؛

كافة أعضاء التنظيـ يعد ركيزة رئيسة في فمسفة اإلدارة

إذ بمغ متكسطيا الحسابي ( ،)3.11كبانحراؼ معيارم (.)1522

باألىداؼ ،كأنو كمما ازدادت الثقة بالمكظؼ ،كتكفّر المناخ
المؤسسي الالزـ لنضجو ،كتدريبو ،كتشجيعو عمى االبتكار؛

كيالحظ عدـ تجانس استجابات المشرفات ،كقد ُيعزل ذلؾ إلى
اختالؼ مديرات المكاتب في تقديميف لمدعـ المادم كالمعنكم

زادت درجات التعاكف بيف األفراد .كتؤدم االتصاالت الجيدة

خصكصا أنو ال تكجد في المكائح الك ازرية أم مكافآت
لممشرفات،
ن
مادية لممشرفات المتميزات؛ كانما ىك جيد ذاتي مف ِقبؿ مديرات

كتعميؽ التفاىـ ،كازالة الغمكض؛ مما يساعد عمى دعـ التعاكف

بعض المكاتب ،مف خالؿ تقديرىف لمكفاءات بشيادات شكر ،أك

جميعا نحك تحقيؽ األىداؼ المنشكدة.
كتكجيو طاقات األفراد
ن

تكلييف لمناصب قيادية بتكميؼ داخمي كليس رسميِّا.

عمى كافة المستكيات التنظيمية دكرىا في تكثيؽ الركابط،

البعد الرابع :المتابعة كتقكيـ اإلنجاز:
ُ

كحصم ػت عب ػارة" :تق ػ ػدـ الدعػ ػـ المػادم كالمعن ػكم لممشرفػ ػات

جدول 7

البعد الرابع( :المتابعة وتقويم اإلنجاز) ،مرتبة تنازليًّا حسب المتوسطات الحسابية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ُ

م

العبارة

الترتيب

1

تتابع بشكؿ دكرم تنفيذ جميع المشرفات

1

درجة الممارسة

عالية

عالية

متوسطة

منخفضة

ال

ؾ

114

179

115

18

8

%

26.3

41.2

26.5

4.1

1.8

ؾ

96

148

133

38

19

%

22.1

34.1

30.6

8.8

4.4

ؾ

84

153

147

35

15

%

19.4

35.3

33.9

8.1

3.5

ؾ

84

148

146

38

18

%

19.4

34.1

33.6

8.8

4.1

ؾ

70

136

137

46

45

%

16.1

31.3

31.6

10.6

10.4

ؾ

67

126

142

70

29

%

15.4

29

32.7

16.1

6.7

ؾ

67

126

136

65

40

%

15.4

29

31.3

15

9.2

ؾ

63

92

113

99

67

%

14.5

21.2

26

22.8

15.4

جدًّا

لألنشطة كفؽ الخطة.
5

تراعي المكضكعية كالدقة في تقييـ األداء.

2

4

تستخدـ معايير كاضحة لتقييـ األداء.

3

3

تُ ّقيـ األداء في ضكء األىداؼ.

4

6

تستخدـ نظاـ التغذية الراجعة بكصفيا كسيمة

5

لتقييـ األداء.
2

تتشارؾ مع المشرفات في تصميـ برنامج

6

لمتقييـ يتناسب مع األىداؼ.
8

تُجرم التعديالت الالزمة عمى الخطط في
ضكء التغذية الراجعة.

7

7

تقدـ الحكافز لزيادة دافعية المشرفات.
ّ

8

المتوسط

تُمارس

3.86
3.61
3.59
3.56
3.32
3.30
3.26
2.97

االنحراف

درجة

المعياري

الممارسة

0.917

عالية

1.05
1
1.03
1.17
1.11
1.16
1.28

عالية
عالية
عالية
متكسطة
متكسطة
متكسطة
متكسطة

المتكسط الحسابي العاـ =  ،3.43االنحراؼ المعيارم العاـ = 0.944

يظير مف الجدكؿ أف درجة ممارسة المتابعة كتقكيـ

حرص مديرات المكاتب عمى المتابعة الدكرية كالمستمرة لما تـ

اإلنجاز ،بكصفيا أحد أبعاد اإلدارة باألىداؼ لدل مديرات

إنجازه؛ ليتم ّكف مف التدخؿ الفكرم في حاؿ تعثر التنفيذ ،كاحتجف

مكاتب التعميـ عالية بمتكسط حسابي عاـ بمغ ( ،)3543كانحراؼ

لمجكء إلى الخطة البديمة .كما أنيف مطالبات بتكثيؽ إنجازات

معيارم ()05944؛ مما يعني تجانس استجابة المشرفات

المكتب السنكية ،كرفعيا إلى إدارة اإلشراؼ التربكم كفؽ منظكمة

التربكيات في تقديرىف حكؿ الدرجة العالية لممارسة مديرات

قيادة األداء اإلشرافي؛ ليتـ تصنيؼ أداء المكاتب عمى مستكل

مكاتب التعميـ ُلبعد المتابعة كتقكيـ اإلنجاز .كقد يعكد ذلؾ إلى

منطقة الرياض .ىذا باإلضافة إلى أف مف مياـ مديرة مكتب
359

يكضح التزاميف بإحدل أسس اإلدارة باألىداؼ ،كىك المتابعة
ّ

التعميـ تقكيـ أداء مشرفاتيا ،كمعرفة نقاط القكة لدييف؛ ليتـ

المستمرة لمعمؿ.

استثمارىا ،كتحديد نقاط الضعؼ لدل المشرفات؛ ليتـ معالجتيا؛

"تقدـ الحكافز لزيادة دافعية المشرفات"
كحصمت عبارةّ :

ثـ تحديد درجة أدائيف في بطاقة األداء الكظيفي كفؽ
كمف ّ
المعاير المحددة .كالمتابعة المستمرة كالتغذية الراجعة لتقكيـ

عمى المرتبة األخيرة ،بدرجة ممارسة متكسطة ،حيث بمغ

عد إحدل المبادئ
األداء في ضكء األىداؼ المكضكعة؛ تُ ّ

المتكسط الحسابي ( ،)2.97كاالنحراؼ المعيارم (.)1528

األساسية التي كضعيا البستاف كآخركف [.[37

أيضا عدـ تجانس استجابة المشرفات حكؿ العبارة
كيالحظ
ن

كقد حصمت عبارة" :تتابع بشكؿ دكرم تنفيذ جميع

السابقة؛ كقد يعكد ذلؾ إلى االختالؼ بيف مديرات المكاتب في

المشرفات لألنشطة كفؽ الخطة" عمى المرتبة األكلى ،بدرجة

تقديميف لمحكافز المعنكية لممشرفات المتميزات ،مف خالؿ

ممارسة عالية؛ حيث بمغ متكسطيا الحسابي (،)3.86

شيادات الشكر ،أك مف خالؿ التكميؼ الداخمي لمناصب قيادية

كبانحراؼ معيارم ()05917؛ كيد ّؿ ىذا عمى اتفاؽ المشرفات

تقدـ حكافز مادية ،كأف
في المكتب ،كما أف ك ازرة التعميـ ال ّ

في استجاباتيف عمى العبارة ،كقد ُيعزل ذلؾ إلى حرص المديرات

تميز المشرفة.
العالكة السنكية غير مرتبطة باألداء الكظيفي أك ّ

عمى المتابعة المستمرة .كقد ال تككف بشكؿ مباشر؛ كانما مف

عرض نتائج السؤاؿ الثاني كمناقشتيا:

خالؿ التشكيالت اإلشرافية كالييكؿ التنظيمي لممكتب؛ حيث إف

ما معكقات تطبيؽ أسمكب اإلدارة باألىداؼ في مكاتب التعميـ

المتابعة تككف بشكؿ ىرمي ،فالمديرات يتابعف المساعدات،

بمدينة الرياض ،مف كجية نظر المشرفات التربكيات؟

الالتي بدكرىف يتابعف رئيسات الكحدات ،كتتابع األخيرات

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ ،اُستخدمت بعض مقاييس

التكجو
مشرفاتيف الفنيات كفؽ االختصاص .كقد ساعد
ّ

اإلحصاء الكصفي ،التي تمثّمت في المتكسط الحسابي،

اإللكتركني إلدارة اإلشراؼ التربكم بشكؿ عاـ ،كالمكاتب عمى

كاالنحراؼ المعيارم ،كالمتكسط الحسابي العاـ لعبارات المحكر

كجو الخصكص ،مف خالؿ تطبيؽ برنامج "مشرؼ نت" في

الثاني ،الذم يقيس درجة معكقات تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في

برنامج نكر؛ عمى تم ّكف مديرات المكاتب في أم كقت مف

مكاتب التعميـ بمدينة الرياض ،مف كجية نظر المشرفات

متابعة إنجاز أم مشرفة لعمميا ،عبر ما كثّقتو إلكتركنيِّا عمى

التربكيات .كيكضح الجدكؿ التالي المتكسطات الحسابية

الشبكة العنكبكتية .كحصكؿ المديرات عمى ىذه الدرجة العالية

المكزكنة لكؿ عبارة ،حيث ُرتّبت تنازليِّا كفؽ المتكسطات

الحسابية ليا.
جدول 8

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الثاني( :معوقات تطبيق اإلدارة باألىداف في مكاتب التعميم) ،مرتبة تنازليًّا حسب
المتوسطات الحسابية

م

الترتيب

العبارة

عالية

عالية

درجة الموافقة
متوسطة

منخفضة

ال توجد

المتوسط

االنحراف
المعياري

درجة

الممارسة

جدًّا
11

ضعؼ نظاـ الحكافز كالمكافآت.

1

4

كثرة المشاريع الك ازرية تعكؽ تطبيؽ اإلدارة

2

باألىداؼ.
10

جمكد المكائح كعدـ مركنتيا.

3

3

صعكبة تنفيذ الخطط في ضكء المستجدات

4

ؾ

251

99

59

15

10

%

57.8

22.8

13.6

3.5

2.3

ؾ

196

129

85

18

6

%

45.2

29.7

19.6

4.1

1.4

ؾ

162

141

108

17

6

%

37.3

32.5

24.9

3.9

1.4

ؾ

104

143

133

39

15

360

4.30
4.13
4
3.65

0.985
0.961
0.951
1.04

عالية
ِّ
جدا

عالية
عالية
عالية

5
المستمرة.
12

ضعؼ

الكعي

بأىمية

تطبيؽ

اإلدارة

5

باألىداؼ لدل المديرات كالمشرفات.
6

صعكبة إشراؾ جميع المشرفات في عممية

6

تحديد األىداؼ.
5

صعكبة تفكيض الصالحيات لممشرفات.

7

8

ضعؼ التنسيؽ بيف كافة الكحدات.

8

7

نقص قدرة بعض المشرفات عمى التخطيط.

9

9

قمة الدافعية لدل بعض المشرفات لمتجديد.

10

1

صعكبة تحديد األىداؼ بشكؿ كمي يمكف

11

قياسو.
2

صعكبة تحديد الزمف الذم يستغرقو إنجاز
الخطة.

12

2016

4

%

24

32.9

30.6

9

3.5

ؾ

106

148

117

38

25

%

24.4

34.1

27

8.8

5.8

ؾ

98

164

105

44

23

%

22.6

37.8

24.2

10.1

5.3

ؾ

107

142

105

53

27

%

24.7

32.7

24.2

12.2

6.2

ؾ

86

139

123

64

22

%

19.8

32

28.3

14.7

5.1

ؾ

58

152

149

59

16

%

13.4

35

34.3

13.6

3.7

ؾ

73

124

155

60

22

%

16.8

28.6

35.7

13.8

5.1

ؾ

47

128

182

43

34

%

10.8

29.5

41.9

9.9

7.8

ؾ

48

127

177

48

34

%

11.1

29.3

40.8

11.1

7.8

3.63
3.62
3.57
3.47
3.41
3.38
3.26
3.25

1.11
1.10
1.16
1.11
1.002
1.07
1.03
1.04

عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
متكسطة
متكسطة
متكسطة

المتكسط الحسابي العاـ =  ،3.63االنحراؼ المعيارم العاـ = 0.725

يظير مف الجدكؿ ( )8أف ىناؾ صعكبات تكاجو تطبيؽ

مكاتب التعميـ ،صعكبة تنفيذ الخطط في ضكء المستجدات

اإلدارة باألىداؼ في مكاتب التعميـ بدرجة عالية ،كقد قيست مف

المستمرة؛ كقد ُيعزل ذلؾ إلى كثرة المشاريع الك ازرية كالمستجدات

خالؿ اثنتي عشرة عبارة؛ حيث تراكحت المتكسطات الحسابية

في الميداف التربكم ،التي تعكؽ مكاتب التعميـ مف تنفيذ ما تـ

لمفقرات بيف ( ،)3525-4530كأف عبارة فقط حصمت عمى درجة
عالية ِّ
جدا ،كثماني عبارات حصمت عمى درجة عالية ،في حيف

تقيد المكاتب بمجمكعة مف
التخطيط لو ،كما أف ك ازرة التعميـ ّ

المياـ كفؽ منظكمة قيادة األداء اإلشرافي؛ مما يعكقيف عف

حصؿ ثالث عبارات عمى درجة متكسطة ،كبمتكسط حسابي

تنفيذ خططيـ الخاصة التي تتناسب مع ظركؼ مكاتبيف؛ لذلؾ

عاـ و
عاؿ بمغ ( ،)3563كانحراؼ معيارم ()05725؛ مما يعني

فعمى الك ازرة التخمي عف المركزية ،كالسماح باستقالؿ المكاتب؛

تجانس استجابة المشرفات التربكيات في تقديرىف حكؿ الدرجة

ليككف ىناؾ إبداع كتحقيؽ لألىداؼ .كيتفؽ ىذا مع ما ذكره

العالية لمعكقات تطبيؽ أسمكب اإلدارة باألىداؼ في مكاتب

البستاف كآخركف [ ]37مف صعكبة دمج أىداؼ اإلدارات

التعميـ بمدينة الرياض .كقد يرجع ذلؾ إلى أف مديرات مكاتب

كاألقساـ مع األىداؼ الخاصة بالمؤسسة التعميمية.

التعميـ مازلف يجدف صعكبة في إشراؾ جميع المشرفات في

كقد حصمت عبارة " :ضعؼ نظاـ الحكافز كالمكافآت" عمى

تعد أىـ مبدأ كأساس ألسمكب
عممية تحديد األىداؼ ،التي ّ

المرتبة األكلى ،بدرجة ممارسة عالية ِّ
جدا؛ حيث بمغ المتكسط

اإلدارة باألىداؼ ،التي بناء عمييا يتـ إثارة حماسيف كتحفيزىف؛

الحسابي ليا ( ،)4530كاالنحراؼ المعيارم ()05985؛ كيد ّؿ

لذلؾ تقتصر عممية اإلشراؾ عمى قيادات الصؼ الثاني في

ىذا عمى اتفاؽ المشرفات في استجاباتيف عمى العبارة .كقد

المكتب؛ كقد يعكد ذلؾ إلى صعكبة التنسيؽ بيف كافة الكحدات،

ُيعزل ذلؾ إلى أف العالكة السنكية في ك ازرة التعميـ ما زالت غير
متميز أك
نا
مرتبطة باألداء ،كأف الجميع يحصؿ عمييا ،سكاء كاف

ثـ تمجأ
كنقص قدرة بعض المشرفات عمى التخطيط؛ كمف ّ

التميز اإلشرافي التي تُعمف عنيا ك ازرة
ضعيفنا ،كما أف جائزة
ّ

المديرات إلى المركزية الشديدة في التخطيط؛ بسبب خكفيف مف

التعميـ تكاد تككف تعجيزية؛ لصعكبة تطبيؽ معاييرىا مع

تفكيض الصالحيات لممشرفات .كمف أشد الصعكبات التي تكاجو
361

متطمبات منظكمة قيادة األداء اإلشراؼ؛ حيث إنيا تتطمّب أف

التربكم لدل الطالب كأكلياء أمكرىـ ،كعدـ اكتماؿ جميع

يككف لممشرفة أبحاث مطبكعة ،كأف تُقيـ الندكات كالمشاغؿ

التجييزات المدرسية ،كغياب مشاركة المجتمع المحمي في تنمية

طا إشرافية
التربكية ،كأف يككف لدييا نشرات تربكية،
كتطكر أنما ن
ّ
مف دكؿ أخرل ،كتنشئ نماذج مميزة لمقررات تعميمية إلكتركنية،

البيئة التعميمية  -تُمثّؿ معكقات عالية في مجاؿ البيئة التعميمية.
كاختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة النكح [،]1

كتُشارؾ في المتاحؼ كالمعارض التربكية ،كغيرىا مف المؤشرات

تكصمت إلى أف مديرم المدارس يجدكف صعكبة في تنفيذ
التي
َّ

لممعاير التي تتطمّب شكاىد مكثقة؛ مما يجعؿ الجائزة تنطبؽ

اإلدارة باألىداؼ بدرجة متكسطة ،ككانت أعمى صعكبة أف ىذا
األسمكب يحتاج إلى جيد كبير مف ِقبؿ مديرم المدارس

عمى فئة قميمة ِّ
جدا [.[59
كحصمت عبارة" :صعكبة تحديد الزمف الذم يستغرقو إنجاز

كمعممييا ،كيحتاج كذلؾ إلى تكفير اإلمكانيات الالزمة ،بينما

الخطة" عمى المرتبة األخيرة ،بدرجة ممارسة متكسطة ،حيث بمغ

كانت أقؿ الصعكبات تحديد أىداؼ صعبة التحقيؽ ،كالتركيز

المتكسط الحسابي ( ،)3525كاالنحراؼ المعيارم (.)1504

عمى األىداؼ الصغيرة.

كيالحظ عدـ تجانس استجابة المشرفات حكؿ العبارة السابقة؛

كما اختمفت مع نتيجة دراسة الجيضمي [ ،]45التي

كقد يعكد ذلؾ إلى االختالؼ بيف المشرفات في قدرتيف عمى

تكصمت إلى أف ىناؾ صعكبات بدرجة متكسطة تعكؽ تطبيؽ
َّ

تحديد الزمف الذم يستغرقو إنجاز الخطط؛ حيث إنو بالرغـ مف

اإلدارة باألىداؼ في مدارس المنطقة الشرقية في سمطنة عماف،

أف البرنامج الزمني المرفؽ في منظكمة قيادة األداء اإلشرافي

كما يتصكرىا اإلداريكف التربكيكف.

[ ]60يحدد الكقت الفعمي لتنفيذ المياـ؛ لكف المستجدات الكثيرة

عرض نتائج السؤاؿ الثالث كمناقشتيا:

كتعدد المياـ المككمة
في الميداف التربكم ،كالظركؼ الطارئة،
ّ

ما المقترحات التطكيرية لممارسة أسمكب اإلدارة باألىداؼ لدل

إلى المشرفات ،كتعدد لجاف العمؿ ،كالنقص الشديد في الكادر

مديرات مكاتب التعميـ بمدينة الرياض ،مف كجية نظر المشرفات

حددنو مف
اإلشرافي  -يجعؿ مف الصعب عمييف االلتزاـ بما ّ

التربكيات؟
لإلجابة عف ىذا السؤاؿ ،استخدمت بعض مقاييس

كقت فعمي لتنفيذ الخطط.
كاتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الرحيمي

اإلحصاء الكصفي ،التي تمثمت في المتكسط الحسابي،

تبيف فييا أف ىناؾ صعكبات تكاجو تطبيؽ اإلدارة
[ ،]46التي ّ

كاالنحراؼ المعيارم ،كالمتكسط الحسابي العاـ لعبارات المحكر

باألىداؼ بجامعة أـ القرل ،مف كجية نظر القائمات بالعمؿ

الثالث ،الذم يقيس درجة المقترحات التطكيرية لتطبيؽ اإلدارة

اإلدارم بدرجة عالية .كما اتفقت ُج ْزئِيِّا مع نتيجة دراسة صادؽ

باألىداؼ في مكاتب التعميـ بمدينة الرياض ،مف كجية نظر

تكصمت إلى أف غياب تحفيز المعمـ المتميز ماديِّا
[ ،]47التي
َّ

يكضح المتكسطات
المشرفات التربكيات .كالجدكؿ التالي
ّ

معيا في أف المباني المدرسية غير الصالحة ،كنقص الكعي

المتكسطات الحسابية ليا.

الحسابية المكزكنة لكؿ عبارة؛ حيث ُرتّبت تنازليِّا كفؽ

كبير في مجاؿ الييئة التدريسية ،كاختمفت
كمعنكيِّا؛ ُيمثّؿ عائقنا نا
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جدول 9

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المحور الثالث( :المقترحات التطويرية لممارسة أسموب اإلدارة باألىداف في مكاتب التعميم)،
مرتبة تنازليًّا حسب المتوسطات الحسابية
الترتيب

م

العبارة

8

تنمية العالقات اإلنسانية بيف الرئيسة

درجة الموافقة
عالية

عالية

متوسطة

منخفضة

ال توجد

ؾ

249

105

52

17

11

%

57.4

24.2

12

3.9

2.5

ؾ

229

121

67

11

6

%

52.8

27.9

15.4

2.5

1.4

ؾ

222

133

58

17

4

%

51.2

30.6

13.4

3.9

0.9

ؾ

204

147

69

11

3

%

47

33.9

15.9

2.5

0.7

ؾ

202

150

68

10

4

%

46.5

34.6

15.7

2.3

0.9

ؾ

209

139

65

14

7

%

48.2

32

15

3.2

1.6

ؾ

191

154

76

10

3

%

44

35.5

17.5

2.3

0.7

ؾ

180

159

70

18

7

%

41.5

36.6

16.1

4.1

1.6

ؾ

201

124

79

19

11

%

46.3

28.6

18.2

4.4

2.5

ؾ

187

137

80

25

5

%

43.1

31.6

18.4

5.8

1.2

ؾ

191

131

81

23

8

%

44

30.2

18.7

5.3

1.8

جدًّا

1

كالمرؤكسات.
9

تشجيع

اإلبداع

كاالبتكار

في

بناء

2

األىداؼ.
10

تشجيع النمك الميني لممشرفات.

3

4

الحرص عمى كضكح األىداؼ كدقتيا.

4

5

االىتماـ بقابمية األىداؼ لمقياس كالتقكيـ.

5

7

العمؿ بركح الفريؽ.

6

12

المتابعة

الدكرية

إلنجاز

المشرفات

7

لألىداؼ.
3

فعالة بيف المشرفات
تكفير قنكات اتصاؿ ّ

11

تفكيض الصالحيات لممشرفات بما يحقؽ

8

كادارة المكتب.

9

األىداؼ.
6

التنسيؽ بيف الكحدات المختمفة لتحقيؽ

10

األىداؼ.
1

عقد دكرات تدريبية لممديرات كالمشرفات

11

في الطريقة العممية لتطبيؽ اإلدارة

المتوسط

4.30
4.28
4.27
4.24
4.24
4.22
4.20
4.12
4.12
4.10
4.09

االنحراف

درجة

المعياري

الممارسة

0.995

عالية

0.911
0.902
0.858
0.862
0.927
0.856
0.935
1.01
0.971
0.999

ِّ
جدا

عالية
ِّ
جدا

عالية
ِّ
جدا

عالية
ِّ
جدا

عالية
ِّ
جدا

عالية
ِّ
جدا

عالية
عالية
عالية
عالية
عالية

باألىداؼ.
2

كضع آلية إلشراؾ جميع المشرفات في
كضع األىداؼ.

12

ؾ

176

155

72

21

10

%

40.6

35.7

16.6

4.8

2.3

4.07

0.984

عالية

المتكسط الحسابي العاـ =  ،4.18االنحراؼ المعيارم العاـ = 0.783

لتطبيؽ اإلدارة باليداؼ في مكاتب التعميـ بمدينة الرياض.

يظير مف الجدكؿ ( )9أف درجة المقترحات التطكيرية
لتطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في مكاتب التعميـ عالية ،كقد قيست

كقد يعكد ذلؾ إلى إيماف المشرفات بأىمية تطبيؽ أسمكب

مف خالؿ اثنتي عشرة عبارة؛ إذ تراكحت المتكسطات الحسابية

اإلدارة باألىداؼ ،كضركرة نشر الكعي في مكاتب التعميـ بكيفية

لمفقرات بيف ( ،)4507-4530كأف ست عبارات حصمت عمى

تطبيؽ ىذا األسمكب بشكؿ صحيح ،مف خالؿ تقديـ دكرات

درجة عالية ِّ
جدا ،في حيف حصمت ست عبارات عمى الدرجة

تدريبية لكيفية مشاركة جميع المشرفات في تحديد األىداؼ؛

عالي بمغ ( ،)4518كانحراؼ
العالية ،كبمتكسط حسابي عاـ
و

إلثارة دافعيتيف نحك تحقيقيا بكفاءة عالية ،كىذا ما أ ّكده

معيارم ()05783؛ مما يعني تجانس استجابة المشرفات

الحديدم [ ،]61بكصفو أحد السبؿ لمتغمب عمى معكقات

التربكيات في تقديرىف حكؿ الدرجة العالية لممقترحات التطكيري ػ ػ ػة

التطبيؽ الفعمي .كما أف المشرفات يدركف ضركرة كضكح
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تعد أحد
األىداؼ كدقتيا ،كقابميتيا لمقياس كالتقكيـ؛ حيث إنيا ّ

المشرفات مف مركزية بعض مديرات المكاتب أك رئيسات

الدعامات األساسية لتطبيؽ ىذا األسمكب .كأنيف يريف ضركرة

الكحدات ،كاعتدادىف برأييف ،مع أف أسمكب اإلدارة باألىداؼ

العمؿ بركح الفريؽ ،كالمتابعة الدكرية مف ِقبؿ إدارة المكتب

يشجع عمى مشاركة المرؤكسيف في بناء األىداؼ؛ لتحقيؽ
ّ

إلنجاز المشرفات لألىداؼ ،مف خالؿ تكفير قنكات اتصاؿ

اإلبداع كاالبتكار ،كرفع الركح المعنكية لممرؤكسيف؛ كىذه ىي

فعالة بينيف ،كتفكيض الصالحيات لممشرفات بما يحقؽ
ّ

الفمسفة التي يقكـ عمييا أسمكب اإلدارة باألىداؼ ،كما ذكرىا
أحمد [.[2

خصكصا الفنيات،
األىداؼ؛ كيعكس ىذا معاناة بعضيف،
ن

أما أدنى العبارات فكانت عبارة" :التنسيؽ بيف الكحدات المختمفة

الالتي يعممف في المستكيات الدنيا مف مركزية اإلدارة ،كضركرة
إعطائيف مزيد مف الحرية؛ كلذلؾ البد لإلدارة العميا أف تدعـ

لتحقيؽ األىداؼ"؛ حيث حصمت عمى المرتبة العاشرة بدرجة

مديرات المكاتب ،كتساندىف ،كتشجعيف عمى اإلدارة الذاتية

عالية ،كبمتكسط حسابي ( ،)4510كانحراؼ معيارم ()05901؛

كتطبيؽ ىذا األسمكب ،كىذا ما أكده حساف كالعجمي []62؛

كيد ّؿ ىذا عمى تجانس استجابات المشرفات .كقد ُيعزل ذلؾ إلى

كقد حصمت عبارة " :تنمية العالقات اإلنسانية بيف الرئيسة

يتجاكز مجمكعيا في بعض المكاتب ( )24كحدة .ىذا باإلضافة

كالمرؤكسات" عمى المرتبة األكلى ،بدرجة ممارسة عالية ِّ
جدا؛

إلى ازدكاجية بعض المياـ؛ مما يحتّـ عمى إدارات المكاتب بذؿ

حيث بمغ متكسطيا الحسابي ( ،)4530كاالنحراؼ المعيارم

الجيد في التنسيؽ بينيا؛ حتى تتحقّؽ األىداؼ بكفاءة عالية،

()05995؛ كيد ّؿ ىذا عمى اتفاؽ المشرفات في استجاباتيف عمى

كبأقؿ جيد كتكمفة.

تعدد الكحدات في المكاتب ،سكاء كانت فنية أك إدارية؛ إذ
ّ

بكصفو إحدل الطرؽ لتجاكز معكقات تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ.

كحصمت عبارة " :كضع آلية إلشراؾ جميع المشرفات في

العبارة .كقد ُيعزل ذلؾ إلى أف بعض مديرات المكاتب ترّكز في

كضع األىداؼ" عمى المرتبة األخيرة ،بدرجة ممارسة متكسطة؛

عالقاتيا اإلنسانية عمى قيادات الصؼ الثاني مف مساعدات

المكتب؛ بينما يجب أف تككف العالقات اإليجابية عمى كافة

حيث بمغ المتكسط الحسابي ( ،)4507كاالنحراؼ المعيارم

المستكيات .كما الحظت الباحثة مف خالؿ التطبيؽ الميداني

( .)05984كيالحظ تجانس استجابة المشرفات حكؿ العبارة

أحيانا صراعات بيف
لألداة ،كخبرتيا اإلشرافية؛ أف ىناؾ
ن

السابقة؛ كقد يعكد ذلؾ إلى افتقار بعض المكاتب آللية كاضحة
كمعمنة لكيفية اشتراؾ المشرفات في كضع األىداؼ؛ إذ إف مبدأ

المشرفات كرئيسات الكحدات ،قد تصؿ إلى أف بعض الكحدات

تصبح بال رئيسات؛ لذلؾ فعمى إدارات التعميـ أف تحرص عمى

المشاركة ىك العنصر األىـ كاألساسي الذم يقكـ عميو ىذا

تقديـ الدكرات التدريبية لمقيادات في الجانب اإلنساني ،ككيفية
تنمية العالقات بيف الرئيس كالمرؤكس؛ إذ إنيا ميمة بأىمية

األسمكب ،لذلؾ ُيفترض أال يقتصر عمى القيادات العميا لممكتب،
كعمى المديرات ،كالمساعدات ،كرئيسات الكحدات كذلؾ التخمي

الدكرات العممية كالتربكية؛ ألنيا تساعد عمى سير العمؿ بيسر

عف مركزيتيف ،كاشراؾ المشرفات في التخطيط؛ لزيادة دافعيتيف

يتحميف
ككفاءة ،كمف الضركرم كذلؾ عند اختيار القيادات أف
ّ

نحك العمؿ؛ مما يساعد عمى تحقيؽ األىداؼ المرجكة.
كلـ تتفؽ نتائج ىذا الجانب في الدراسة الحالية أك تختمؼ

بيذا الجانب االجتماعي.

حد عمـ الباحثة  -كانما
مع نتائج أم دراسة أخرل  -عمى ّ

كحصمت عبارة " :تشجيع اإلبداع كاالبتكار في بناء األىداؼ"
عمى المرتبة الثانية ،بدرجة ممارسة عالية ِّ
جدا؛ إذ بمغ المتكسط

انفردت بتقديـ مقترحات تطكيرية لتطبيؽ أسمكب اإلدارة

الحسابي ( ،)4528كاالنحراؼ المعيارم ()05911؛ كيتضح ىنا

باألىداؼ في مكاتب التعميـ بمدينة الرياض.

تجانس استجابات المشرفات .كقد ُيعزل ذلؾ إلى معاناة بعض
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عرض نتائج السؤاؿ الرابع كمناقشتيا:

كالمتابعة كتقكيـ اإلنجاز) ،كعمى (الدرجة الكمية) التي تُعزل إلى

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

(مكتب التعميـ ،كالكظيفة ،كالمؤىؿ ،كسنكات الخبرة) كما يمي:

( ،≥ (a0.05بيف متكسط استجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة

• الفركؽ بيف المتكسطات التي تُعزل إلى مكاتب التعميـ:
يكضح الجدكؿ ( )10نتائج تحميؿ التبايف األحادم
ّ

ممارسة مديرات مكاتب التعميـ بمدينة الرياض لإلدارة باألىداؼ؛
تُعزل إلى المتغيرات التالية( :مكتب التعميـ ،كالكظيفة الحالية،

)(One-way ANOVA؛ لمكشؼ عف داللة الفركؽ

كالمؤىؿ العممي ،كسنكات الخبرة)؟

اإلحصائية في تقدير المشرفات لدرجة ممارسة مديرات مكاتب

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ اُستخدـ تحميؿ التبايف األحادم

التعميـ بمدينة الرياض لإلدارة باألىداؼ ،كصعكبات التطبيؽ،

)(One-way ANOVA؛ لمكشؼ عف داللة الفركؽ إحصائيِّا

كالمقترحات التطكيرية ،كفقنا لفئات متغير مكتب التعميـ التابعة

بيف متكسطات استجابات المشرفات بمدينة الرياض ،عمى أبعاد
االستبانة التي تقيس درجة ممارسة مديرات مكاتب التعميـ لإلدارة

لو ،الذم ُح ّدد في تسعة مكاتب ،كىي( :مكاتب :الشماؿ،
كالجنكب ،كالكسط ،كالغرب ،كالنيضة ،كالركابي ،كالبديعة،

باألىداؼ بأبعادىا( :تحديد األىداؼ ،كالتخطيط ،كالتنفيذ،

كالشفا ،كالحرس).

جدول 11

نتائج تحميل التباين األحادي لمكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات استجابات المشرفات بحسب متغير مكتب التعميم
المحاور

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة F

مستوى الداللة

المحكر األكؿ

بيف المجمكعات

22.4565

8

2.807

3.806

*0.00

(البُعد األكؿ)

داخؿ المجمكعات

313.429

425

0.737

المحكر األكؿ

بيف المجمكعات

36.928

8

4.616

(البعد الثاني)
ُ
المحكر األكؿ

داخؿ المجمكعات

338.111

425

0.796

بيف المجمكعات

47.729

8

5.966

(البعد الثالث)
ُ
المحكر األكؿ

داخؿ المجمكعات

316.583

425

0.745

بيف المجمكعات

37.133

8

4.642

(البُعد الرابع)

داخؿ المجمكعات

349.307

425

0.822

بيف المجمكعات

34.172

8

4.271

داخؿ المجمكعات

291.378

425

0.686

المحكر األكؿ

5.802
8.009
5.647
6.230

*0.00
*0.00
*0.00
*0.00

المحاكر

مصدر التبايف

مجمكع المربعات

درجات الحرية

متكسط المربعات

قيمة F

مستكل الداللة

المحكر الثاني

بيف المجمكعات

3.698

8

0.462

0.876

0.537

داخؿ المجمكعات

224.327

425

0.528

بيف المجمكعات

4.240

8

0.530

داخؿ المجمكعات

261.348

425

0.615

المحكر الثالث

)*( دالة عند ((α ≤ 0.05

0.862

0.549

داللة ()0.537؛ كىك أكبر مف (.)0.05
كقد ُيعزل ذلؾ إلى تشابو الظركؼ بيف مكاتب التعميـ ،كاف

يظير مف الجدكؿ رقـ ( )10ما يمي:
 .1ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

اختمفت إدارة المكاتب؛ حيث إف مركزية ك ازرة التعميـ تفرض

اإلحصائية ( ،(α ≤ 0.05بيف متكسطات استجابات المشرفات

عمييـ تطبيؽ التعاميـ كالمكائح نفسيا ،كالمشاريع الك ازرية كذلؾ،

التربكيات حكؿ معكقات تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في مكاتب

كالخطط االستراتيجية ،كمنظكمة قيادة األداء اإلشرافي؛ لذلؾ

التعميـ بمدينة الرياض ،كفقنا لفئات متغير مكتب التعميـ؛ حيث

فإنيـ يعانكف مف الصعكبات نفسيا التي تتمثّؿ في ضعؼ نظاـ

بمػ ػغ معامػ ػؿ ) ،F (0.876عػ ػند درجػ ػة حريػ ػة ( ،)433كمسػتػ ػكل

الحكافز كالمكافآت ،كجمكد المكائح ،كع ػدـ تفكيػ ػض الصالحي ػ ػات،
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إلشراؾ جميع المشرفات في تحديد األىداؼ ،كتشجيع العمؿ

ككثرة المستجدات في الميداف التربكم.

بركح الفريؽ ،كتشجيع اإلبداع كاالبتكار.

حد عمـ الباحثة-
كقد انفردت الدراسة بيذا المتغير – عمى ّ

كقد انفردت الدراسة بيذا المتغير كىذا المحكر – عمى حد

حيث ال تكجد دراسات تتفؽ أك تختمؼ مع نتائج ىذا الجانب.
 .2ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

عمـ الباحثة  -حيث ال تكجد دراسات تتفؽ أك تختمؼ مع نتائج

اإلحصائية ( ،(α ≤ 0.05بيف متكسطات استجابات المشرفات

ىذا الجانب.

التربكيات حكؿ المقترحات التطكيرية لتطبيؽ اإلدارة باألىداؼ

 .3تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

في مكاتب التعميـ بمدينة الرياض ،كفقنا لفئات متغير مكتب

اإلحصائية ( ،(α ≤ 0.05بيف متكسطات استجابات المشرفات

التعميـ؛ إذ بمغ معامؿ ) ،F (0.862عند درجة حرية (،)433

التربكيات ،حكؿ درجة ممارسة مديرات مكاتب التعميـ بمدينة

كمستكل داللة ()0.549؛ كىك أكبر مف ( .)0.05كقد ُيعزل

الرياض لإلدارة باألىداؼ في بعد تحديد األىداؼ ،كفقنا لمتغير
مكتب التعميـ؛ حيث بمغ معامؿ ) ،F (3.806عند درجة حرية

ذلؾ إلى تشابو مكاتب التعميـ في الظركؼ كالمياـ المككمة

إلييـ ،كاف اختمفت مكاقعيـ الجغرافية؛ فالمقترحات التطكيرية

( )433كمستكل داللة ()0.00؛ كىك أصغر مف (.)0.05

التي ستساعد عمى تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في مكتب ما ،ىي

كلمعرفة مصدر تمؾ الفركؽ اُستخدـ اختبار ) ،(LSDكالجدكؿ

نفسيا ألم مكتب آخر .فالجميع بحاجة إلى دكرات تدريبية،

يبيف ذلؾ.
( ّ )9

فعالة بيف إدارة المكتب كالمشرفات ،كالى آلية
كقنكات اتصاؿ ّ

جدول 11

مصدر الفروق الختبار ( )LSDبين المكاتب في ُبعد تحديد األىداف
مكتب التعميم ومتوسطاتو

الشمال
3.52

الجنوب
3.79

الوسط

الغرب

3.67

النيضة
3.35

2.97

الروابي
3.42

البديعة
3.53

الشفا

3.45

الحرس
4.17

مكتب التعميـ كمتكسطاتو

الشماؿ 3.52
الجنكب 3.79

0.091

الكسط 3.67

0.333

0.500

الغرب 2.97

*0.006

*0.00

*0.001

النيضة 3.35

0.277

*0.007

*0.050

0.058

الركابي 3.42

0.497

*0.019

0.108

*0.023

0.663

البديعة 3.53

0.937

0.118

0.388

*0.006

0.261

0.464

الشفا 3.45

0.720

0.076

0.246

*0.031

0.582

0.843

0.678

الحرس 4.07

*0.009

0.203

0.072

*0.00

*0.001

*0.002

*0.012

*0.008

)*( دالة عند ((α ≤ 0.05

كالكسط؛ لصالح كؿ مف مكتبي الجنكب ،كالكسط .كما تكجد

يظير مف الجدكؿ ( )11أف مصادر الفركؽ كانت كما يمي:

فركؽ بيف مكتبي الركابي كالجنكب؛ لصالح مكتب الجنكب.

• أف الفركؽ بيف متكسطات تقدير المشرفات لتطبيؽ مديرات

كتكجد فركؽ بيف مكتبي الركابي كالغرب؛ لصالح مكتب الركابي.

مكاتب التعميـ بمدينة الرياض لإلدارة باألىداؼ في ُبعد تحديد

كتكجد فركؽ بيف مكتبي البديعة كالغرب؛ لصالح مكتب البديعة.

األىداؼ  -كانت بيف مكاتب الغرب ،كالشماؿ ،كالجنكب،

كتكجد فركؽ بيف مكتبي الشفا كالغرب؛ لصالح مكتب الشفا.

كالكسط؛ لصالح كؿ مف مكاتب الشماؿ ،كالجنكب ،كالكسط.

أيضا بيف مكتب الحرس ككافة المكاتب التسعة؛ ما
كتكجد فركؽ ن
عدا مكتبي الكسط كالجنكب ،كأف الفركؽ جميعي ػا كان ػت لصالػ ػ ػح

أيضا أف ىناؾ فركقنا بيف مكاتب النيضة ،كالجنكب،
كاتضح ن
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مكتب الحرس.

كأقميما كبفارؽ ( )0538مكتب الغرب.

• كيتضح أف أكثر المكاتب اختالفنا مع المكاتب األخرل ،مكتب

 .4كما يتضح مف الجدكؿ ( )10أنو تكجد فركؽ ذات داللة

الغرب؛ حيث اختمؼ مع كؿ المكاتب ،ماعدا مكتب النيضة،

إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ( ،(α ≤ 0.05بيف

كأف أقميا فركقنا مع المكاتب األخرل مكاتب الشماؿ ،كالكسط،

متكسطات استجابات المشرفات التربكيات ،حكؿ درجة ممارسة

كالبديعة ،كالشفا؛ حيث اختمؼ كؿ منيا مع مكتبيف فقط.

مديرات مكاتب التعميـ بمدينة الرياض لإلدارة باألىداؼ في ُبعد

التخطيط ،كفقنا لمتغير مكتب التعميـ؛ حيث بمغ معامؿ F

أيضا أف أعمى المكاتب تطبيقنا ُلبعد تحديد األىداؼ -
• ّ
يتبيف ن

) ،(5.802عند درجة حرية ( ،)433كمستكل داللة (،)0.00

مف كجية نظر المشرفات التربكيات  -مكتب التعميـ بالحرس ،ثـ
الجنكب ،يمييا الكسط ،ثـ البديعة ،كقريب منيا أداء مكتب

كىك أصغر مف ( .)0.05كلمعرفة مصدر تمؾ الفركؽ اُستخدـ

الشم ػاؿ ،كيتبعي ػا الشف ػا ،كقري ػب مني ػا أداء الركاب ػي ،ثػـ النيضة،

يبيف ذلؾ.
اختبار ) ،(LSDكالجدكؿ (ّ )10

جدول 12

مصدر الفروق الختبار ( )LSDبين المكاتب في ُبعد التخطيط
مكتب التعميم ومتوسطاتو

الشمال
3.51

الجنوب
3.99

الوسط

3.76

الغرب

2.98

النيضة
3.27

الروابي
3.53

البديعة
3.41

الشفا

3.56

الحرس
4.21

مكتب التعميـ كمتكسطاتو

الشماؿ 3.51
الجنكب 3.99

*0.004

الكسط 3.76

0.131

0.203

الغرب 2.98

*0.010

*0.00

*0.00

النيضة 3.27

0.129

*0.00

*0.004

0.162

الركابي 3.53

0.869

*0.006

0.169

*0.006

0.089

البديعة 3.40

0.490

*0.001

*0.036

*0.046

0.433

0.391

الشفا 3.56

0.770

*0.031

0.316

*0.011

0.120

0.873

0.388

الحرس 4.20

*0.001

0.354

0.053

*0.00

*0.00

*0.002

*0.00

*0.008

)*( دالة عند ((α ≤ 0.05

كالكسط .كتكجد فركؽ بيف مكتبي البديعة كالغرب؛ لصالح مكتب

يظير مف الجدكؿ ( )12أف مصادر الفركؽ كانت كما يمي:

البديعة .كما تكجد فركؽ بيف مكتبي الشفا كالجنكب؛ لصالح

• أف الفركؽ بيف متكسطات تقدير المشرفات لتطبيؽ مديرات

مكتب الجنكب ،كتكجد فركؽ بيف مكتبي الشفا كالغرب؛ لصالح

مكاتب التعميـ بمدينة الرياض لإلدارة باألىداؼ في ُبعد التخطيط

أيضا بيف مكتب الحرس ككافة
مكتب الشفا .كتكجد فركؽ
ن

أيضا أف ىناؾ فركقنا بيف مكاتب الغرب ،كالشماؿ،
كاتضح
ن

لصالح مكتب الحرس.

المكاتب؛ ما عدا مكتبي الكسط كالجنكب ،كأف الفركؽ كانت

 -كانت بيف مكتبي الشماؿ كالجنكب؛ لصالح مكتب الجنكب.

• كما يتضح أف أكثر المكاتب اختالفنا مع المكاتب األخرل،

كالجنكب ،كالكسط؛ لصالح مكاتب الشماؿ ،كالجنكب ،كالكسط.
كما تكجد فركؽ بيف مكاتب النيضة ،كالجنكب ،كالكسط؛ لصالح

مكتب الغرب؛ حيث اختمؼ مع كؿ المكاتب؛ ما عدا مكتب

أيضا فركؽ بيف مكتبي
كؿ مف مكتبي الجنكب ،كالكسط .كتكجد ن

النيضة ،كأف أقميا فركقنا مع المكاتب األخرل ،مكاتب الشماؿ،

الركابي كالجنكب؛ لصالح مكتب الجنكب ،كتكجد فركؽ بيف

كالكسط ،كالنيضة ،كالركابي ،كالشفا؛ حيث اختمؼ كؿ منيا مع

مكتبي الركابي كالغرب؛ لصالح مكتب الركابي .كتكجد فركؽ بيف

ثالثة مكاتب فقط.

مكاتب البديعة ،كالجنكب ،كالكسط؛ لصالح مكتبي الجنكب

أيض ػا أف أعػم ػى المك ػات ػب تطػبيقػنا لػُبع ػد التخطيػ ػط – مػف
• يتبيػّف ن
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كجية نظر المشرفات التربكيات  -مكتب التعميـ بالحرس ،ثـ

متكسطات استجابات المشرفات التربكيات ،حكؿ درجة ممارسة

مكتب الجنكب ،يمييا الكسط ،ثـ الشفا ،ثـ الركابي ،كقريب منيا
أداء مكتب الشماؿ ،ثـ يتبعيا البديعة ،ثـ النيضة ،كأقميـ كبفارؽ

مديرات مكاتب التعميـ بمدينة الرياض لإلدارة باألىداؼ في ُبعد
التنفيذ ،كفقنا لمتغير مكتب التعميـ؛ إذ بمغ معامؿ)،F (8.009

( )0529مكتب الغرب.

عند درجة حرية ( ،)433كمستكل داللة ( ،)0.00كىك أصغر

 .5كما يتضح مف الجدكؿ رقـ ( ،)8أنو تكجد فركؽ ذات داللة

مف ( .)0.05كلمعرفة مصدر تمؾ الفركؽ اُستخدـ اختبار

إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ( ،(α ≤ 0.05بيف

) ،(LSDكالجدكؿ ( )13يبيف ذلؾ.

جدول 13
مصدر الفروق الختبار ) (LSDبين المكاتب في ُبعد التنفيذ
مكتب التعميم ومتوسطاتو

الشمال
3.62

الجنوب
4.12

الوسط

3.81

الغرب

2.94

النيضة
3.34

الروابي
3.25

البديعة
3.55

الشفا

3.51

الحرس
4.34

مكتب التعميـ كمتكسطاتو

الشماؿ 3.62
الجنكب 4.02

*0.014

الكسط 3.80

0.271

0.207

الغرب 2.94

*0.001

*0.00

*0.00

النيضة 3.34

0.065

*0.00

0.005

*0.046

الركابي 3.25

*0.014

*0.00

*0.001

0.107

0.584

البديعة 3.55

0.658

*0.005

0.140

*0.002

0.179

0.055

الشفا 3.50

0.520

*0.007

0.123

*0.011

0.365

0.167

0.799

الحرس 4.34

*0.001

0.146

*0.014

*0.00

*0.00

*0.00

*0.00

)*( دالة عند ((α ≤ 0.05

*0.00

أيضا فركؽ بيف مكتب الحرس
لصالح مكتب الشفا .كتكجد
ن

يظير مف الجدكؿ ( )13أف مصادر الفركؽ كانت كما يمي:

ككافة المكاتب؛ ما عدا مكتب الجنكب ،كأف الفركؽ كانت

• أف الفركؽ بيف متكسطات تقدير المشرفات لتطبيؽ مديرات

لصالح مكتب الحرس.

مكاتب التعميـ بمدينة الرياض لإلدارة باألىداؼ في ُبعد التنفيذ -

• كما يتضح أف أكثر المكاتب اختالفنا مع المكاتب األخرل،
مكتب الغرب؛ حيث اختمؼ مع جميع المكاتب ،ما عدا مكتب

كانت بيف مكتبي الشماؿ كالجنكب؛ لصالح مكتب الجنكب.

الركابي ،كأف أقميا فركقنا مع المكاتب األخرل ،مكاتب الكسط،

أيضا أف ىناؾ فركقنا بيف مكاتب الغرب ،كالشماؿ،
كاتضح
ن

كالنيضة ،كالبديعة ،كالشفا؛ حيث اختمؼ كؿ منيا مع ثالثة

كالجنكب ،كالكسط؛ لصالح مكاتب الشماؿ ،كالجنكب ،كالكسط.
كما تكجد فركؽ بيف مكتبي النيضة كالجنكب؛ لصالح مكتب

مكاتب فقط.

الجنكب ،كتكجد فركؽ بيف مكتبي النيضة كالغرب؛ لصالح
مكتب النيضة .كتكجد فركؽ كذلؾ بيف مكاتب الركابي،

أيضا أف أعمى المكاتب تطبيقنا نلبعد التنفيذ  -مف كجية
• ّ
يتبيف ن

نظر المشرفات التربكيات -مكتب التعميـ بالحرس ،ثـ الجنكب،

كالشماؿ ،كالجنكب ،كالكسط؛ لصالح مكاتب الشماؿ ،كالجنكب،

يمييا الكسط ،ثـ الشماؿ ،ثـ البديعة ،كيميو الشفا ،ثـ النيضة،

كالكسط .كتكجد فركؽ بيف مكتبي البديعة كالجنكب؛ لصالح

كيتبعو مكتب الركابي ،كأف أقميـ كبفارؽ ()0531؛ مكتب

مكتب الجنكب ،كتكجد فركؽ بيف مكتبي البديعة كالغرب؛ لصالح

الغرب.

مكتب البديعة .كما تكجد فركؽ بيف مكتبي الشفا كالجنكب؛

 .6كيتضح مف الجدكؿ ( ،)10أنو تكجد فركؽ ذات داللة

لصالح مكتب الجنكب ،كتكجد فركؽ بيف مكتبي الشفا كالغرب؛

إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ( ،(α ≤ 0.05بيف
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متكسطات استجابات المشرفات التربكيات ،حكؿ درجة ممارسة

معامؿ ) ،F (5.647عند درجة حرية ( ،)433كمستكل داللة

مديرات مكاتب التعميـ بمدينة الرياض لإلدارة باألىداؼ في ُبعد

( ،)0.00كىك أصغر مف ( .)0.05كلمعرفة مصدر تمؾ
يبيف ذلؾ.
الفركؽ اُستخدـ اختبار ) (LSDكالجدكؿ (ّ )14

المتابعة كتقكيـ اإلنجاز ،كفقنا لمتغير مكتب التعميـ؛ حيث بمغ

جدول 14

مصدر الفروق الختبار ( )LSDبين المكاتب في ُبعد المتابعة وتقويم اإلنجاز
مكتب التعميم ومتوسطاتو

الشمال

الجنوب

الوسط

الغرب

النيضة

3.36

3.91

3.63

2.75

3.27

الروابي

البديعة

الشفا

الحرس

3.22

3.39

3.54

3.93

مكتب التعميـ كمتكسطاتو

الشماؿ 3.36
الجنكب 3.91

*0.001

الكسط 3.63

0.129

0.116

الغرب 2.75

*0.003

*0.00

*0.00

النيضة 3.27

0.567

*0.00

*0.043

*0.013

الركابي 3.22

0.351

*0.00

*0.017

*0.023

0.736

البديعة 3.39

0.876

*0.003

0.186

*0.003

0.481

0.291

الشفا 3.54

0.373

0.062

0.658

*0.001

0.175

0.095

0.461

الحرس 3.93

*0.010

0.940

0.184

*0.00

*0.003

0.001

*0.017

0.108

)*( دالة عند ((α ≤ 0.05

• كما يتضح أف أكثر المكاتب اختالفنا مع جميع المكاتب

يظير مف الجدكؿ ( )14أف مصادر الفركؽ كانت كما يمي:

األخرل ،مكتب الغرب ،كأف أقميا فركقنا مع المكاتب األخرل،

• أف الفركؽ بيف متكسطات تقدير المشرفات لتطبيؽ مديرات

مكتب الشفا؛ حيث اختمؼ مع مكتب الغرب فقط.

مكاتب التعميـ بمدينة الرياض لإلدارة باألىداؼ ،في ُبعد المتابعة

يتبيف كذلؾ أف أعمى المكاتب تطبيقنا ُلبعد المتابعة كتقكيـ
• ّ

كتقكيـ اإلنجاز  -كانت بيف مكتبي الشماؿ كالجنكب؛ لصالح

اإلنجاز  -مف كجية نظر المشرفات التربكيات -مكتب التعميـ

أيضا أف ىناؾ فركقنا بيف مكاتب
مكتب الجنكب .كاتضح
ن

بالحرس ،كقريب منو في درجة األداء مكتب الجنكب ،يميو
الكسط ،ثـ الشفا ،ثـ البديعة ،كقريب منو أداء مكتب الشماؿ ،ثـ

الغرب ،كالشماؿ ،كالجنكب ،كالكسط؛ لصالح مكاتب الشماؿ،

كالجنكب ،كالكسط .كما تكجد فركؽ بيف مكاتب النيضة،

النيضة ،كيميو الركابي ،كأقميـ كبفارؽ ()0547؛ مكتب الغرب.

كالجنكب ،كالكسط؛ لصالح مكتبي الجنكب كالكسط ،كتكجد فركؽ
بيف مكتبي النيضة كالغرب؛ لصالح مكتب النيضة .كتكجد

أيضا مف الجدكؿ ( ،)8أنو تكجد فركؽ ذات
 .7كيتضح ن

داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية (،(α ≤ 0.05

كذلؾ فركؽ بيف مكاتب الركابي كالجنكب ،كالكسط؛ لصالح

بيف متكسطات استجابات المشرفات التربكيات ،حكؿ درجة

مكتبي الجنكب كالكسط .كتكجد فركؽ بيف مكتبي الركابي

ممارسة مديرات مكاتب التعميـ بمدينة الرياض لإلدارة باألىداؼ

كالغرب؛ لصالح مكتب الركابي .كتكجد فركؽ بيف مكتبي البديعة

في األبعاد األربعة مجتمعة ،كفقنا لمتغير مكتب التعميـ؛ حيث

كالجنكب؛ لصالح مكتب الجنكب ،كتكجد فركؽ بيف مكتبي

بمغ معامؿ ) ،F (6.230عند درجة حرية ( ،)433كمستكل

البديعة كالغرب؛ لصالح مكتب البديعة .كما تكجد فركؽ بيف

داللة ( ،)0.00كىك أصغر مف ( .)0.05كلمعرفة مصدر تمؾ

أيضا فركؽ
مكتبي الشفا كالغرب؛ لصالح مكتب الشفا .كتكجد ن

يبيف ذلؾ.
الفركؽ اُستخدـ اختبار ) ،(LSDكالجدكؿ (ّ )15

بيف مكاتب الحرس ،كالشماؿ ،كالغرب ،كالنيضة كالبديعة؛ كأف

الفركؽ كانت لصالح مكتب الحرس.
369

جدول 15
مصدر الفروق الختبار( )LSDبين المكاتب في مجموع األبعاد األربعة لممحور األول
مكتب التعميم ومتوسطاتو
الشمال
3.51

الجنوب
3.94

الوسط

3.72

النيضة

الغرب

3.31

2.91

الروابي
3.36

البديعة
3.46

الشفا

3.52

الحرس
4.14

مكتب التعميـ كمتكسطاتو

الشماؿ 3.51
الجنكب 3.94

*0.006

الكسط 3.72

0.171

0.199

الغرب 2.91

*0.002

*0.00

*0.00

النيضة 3.30

0.173

*0.00

*0.009

*0.042

الركابي 3.36

0.315

*0.00

*0.021

*0.017

0.692

البديعة 3.46

0.784

*0.004

0.115

*0.005

0.296

0.491

الشفا 3.52

0.955

*0.023

0.268

*0.005

0.234

0.376

0.777

الحرس 4.14

*0.002

0.320

*0.044

*0.00

*0.00

*0.00

*0.001

*0.005

)*( دالة عند ((α ≤ 0.05

ثالثة مكاتب فقط.

يظير مف الجدكؿ ( )15أف مصادر الفركؽ كانت كما يمي:

أيضا أف أعمى المكاتب تطبيقنا لإلدارة باألىداؼ  -مف
• تبيف ن

• أف الفركؽ بيف متكسطات تقدير المشرفات لتطبيؽ مديرات

كجية نظر المشرفات التربكيات -مكتب التعميـ بالحرس ،ثـ

مكاتب التعميـ بمدينة الرياض لإلدارة باألىداؼ في مجمكع

الجنكب ،يميو الكسط ،ثـ الشفا ،كقريب منو أداء مكتب الشماؿ،

األبعاد األربعة  -كانت بيف مكتبي الشماؿ كالجنكب؛ لصالح

يتبعو البديعة ،ثـ الركابي ،ثـ النيضة ،كأف أقميما كبفارؽ

مكتب الجنكب .كما تكجد فركؽ بيف مكاتب الغرب ،كالشماؿ،

()0539؛ مكتب الغرب.

كالجنكب ،كالكسط؛ لصالح مكاتب الشماؿ ،كالجنكب ،كالكسط.

كتُعزل ىذه الفركؽ بيف مكاتب التعميـ في ممارسة اإلدارة

كتكجد فركؽ بيف مكاتب النيضة ،كالجنكب ،كالكسط؛ لصالح

باألىداؼ بأبعادىا األربعة إلى اختالؼ ميارات قياداتيا

مكتبي الجنكب كالكسط ،كتكجد فركؽ بيف مكتبي النيضة

مستقال عف
كقدراتيف ،كمف المعركؼ أف مكتب الحرس كاف
ن

أيضا فركؽ بيف مكاتب
كالغرب؛ لصالح مكتب النيضة .كتكجد ن

إدارة اإلشراؼ التربكم بالرياض حتى عاـ (1427ق) ،كقبؿ ذلؾ

الركابي ،كالجنكب ،كالكسط؛ لصالح مكتبي الجنكب ،كالكسط.

كاف يتبع رئاسة الحرس الكطني؛ مما جعمو يحظى بفرص

كتكجد فركؽ بيف مكتبي الركابي كالغرب؛ لصالح مكتب الركابي.

تدريبية أكثر مف ِقبؿ ك ازرة التعميـ كك ازرة الحرس الكطني ،كما أنو

كتكجد فركؽ بيف مكتبي البديعة كالجنكب؛ لصالح مكتب

أقؿ المكاتب مف حيث عدد المشرفات كالمدارس ،فعمى مالكو

الجنكب ،كتكجد فركؽ بيف مكتبي البديعة كالغرب؛ لصالح مكتب

أداء في مجاؿ
فقط ( 21مشرفة)؛ مما جعمو مف أفضؿ المكاتب ن

البديعة .كما تكجد فركؽ بيف مكتبي الشفا كالجنكب؛ لصالح
مكتب الجنكب ،كتكجد فركؽ بيف مكتبي الشفا كالغرب؛ لصالح

خصكصا أنو ُيستقطب لو
اإلدارة باألىداؼ بأبعادىا األربعة،
ن

أفضؿ المعممات المتقدمات لديكاف الخدمة المدنية ،كال يتـ قبكؿ

مكتب الشفا .كتكجد كذلؾ فركؽ بيف مكتب الحرس ككافة

إال مف تجاكزف االختبار التحريرم كالمقابمة الشخصية؛ كبالتالي

المكاتب؛ ماعدا مكتب الجنكب ،كأف الفركؽ كانت لصالح مكتب

ليكف مشرفات تربكيات
فإف ىذه الكفاءات ىي التي يتـ ترشيحيا ّ

• كما يتضح أف أكثر المكاتب اختالفنا مع جميع المكاتب

نظر لحداثة تكلي مديرة المكتب إدارتو؛ حيث لـ تتجاكز
أداء؛ نا
ن

مكاتب الشماؿ ،كالبديعة ،كالشفا؛ حيث اختمؼ كؿ كاحد منيا مع

نظر لتقاعد العديد مف مشرفاتو
نا
المشرفات المستجدات؛

ثـ قياداتو [ .]63أما مكتب تعميـ الغرب فأقميـ
لممكتب ،كمف ّ

الحرس.

عاما ،باإلضافة إلى أنو يتمتّع بأكبر عدد مف
مدة تكلييا اإلدارة ن

األخرل ،مكتب الغرب ،كأف أقميا فركقنا مع المكاتب األخرل،
370

5

2016

4

القديمات .أما بقية المكاتب فتفاكت أدائيا في كؿ ُبعد عمى

يكضح الجدكؿ ( )16نتائج تحميؿ التبايف األحادم (One-way
ّ

كقد انفردت الدراسة الحالية بيذا المتغير – عمى حد عمـ

المشرفات لدرجة ممارسة مديرات مكاتب التعميـ بمدينة الرياض

الباحثة -حيث ال تكجد دراسات تتفؽ أك تختمؼ مع نتائج ىذا

لإلدارة باألىداؼ ،كصعكبات التطبيؽ ،كالمقترحات التطكيرية،

الجانب.

كفقنا لفئات متغير الكظيفة الحالية ،الذم ُح ّدد في ثالث فئات،

)ANOVA؛ لمكشؼ عف داللة الفركؽ اإلحصائية في تقدير

حسب خبرة مديراتيا كمشرفاتيا ككفاءاتيف.

كىي( :مساعدة مديرة مكتب التعميـ ،كرئيسة الكحدة ،كمشرفة

• الفركؽ بيف المتكسطات التي تُعزل إلى الكظيفة الحالية:

فنية).
جدول 16
نتائج تحميل التباين األحادي؛ لمكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات استجابات المشرفات بحسب متغير الوظيفة الحالية
المحاور

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات

متوسط المربعات

قيمة F

مستوى الداللة

الحرية
المحكر األكؿ

بيف المجمكعات

13.496

2

6.748

(البعد األكؿ)
ُ
المحكر األكؿ

داخؿ المجمكعات

322.388

431

0.748

بيف المجمكعات

13.512

2

6.756

(البعد الثاني)
ُ
المحكر األكؿ

داخؿ المجمكعات

361.527

431

0.839

بيف المجمكعات

21.154

2

10.577

(البُعد الثالث)

داخؿ المجمكعات

343.158

431

0.796

بيف المجمكعات

11.581

2

5.790

داخؿ المجمكعات

374.859

431

0.870

بيف المجمكعات

14.693

2

7.347

داخؿ المجمكعات

310.857

431

0.721

بيف المجمكعات

1.387

2

0.694

داخؿ المجمكعات

226.638

431

0.526

بيف المجمكعات

3.848

2

1.924

داخؿ المجمكعات

261.740

431

0.607

المحكر األكؿ

(البعد الرابع)
ُ
مجمكع المحكر األكؿ
المحكر الثاني
المحكر الثالث

9.022
8.054
13.284
6.658
10.186
1.319
3.168

*0.00
*0.00
*0.00
*0.001
*0.00
0.269
*0.043

)*( دالة عند ((α ≤ 0.05

الحكافز ،ككثرة المشاريع الك ازرية ،كصعكبة تحديد الجدكؿ الزمني

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )16ما يمي:
ّ

لمخطط؛ بسبب كثرة المستجدات في الميداف التربكم.

 .1عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

كاتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة النكح [،]1

اإلحصائية ( ،(α ≤ 0.05بيف متكسطات استجابات المشرفات،

تكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
التي
َّ

حكؿ معكقات تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في مكاتب التعميـ بمدينة

كجيات نظر أفراد عينة الدراسة حكؿ صعكبات تطبيؽ اإلدارة

الرياض؛ تُعزل إلى فئات متغير الكظيفة الحالية؛ حيث بمغ
معامؿ ) ،F (1,319عند درجة حرية ( ،)433كمستكل داللة

تبعا الختالؼ طبيعة عمميـ الحالي
باألىداؼ في مدارسيـ ،ن
(مدير ،كمعمـ) .كما اتفقت مع نتيجة دراسة صادؽ [،]47

()05269؛ كىك أكبر مف (.)0.05

تكصمت إلى عدـ جكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
التي
َّ
كجيات نظر المديريف كالمعمميف ،حكؿ صعكبات تطبي ػ ػ ػؽ اإلدارة

كقد يرجع ذلؾ إلى أف الصعكبات التي تكاجو مساعدات

تبعا لمتغير الكظيفة.
باألىداؼ في مدارسيـ ،ن

المكتب ،أك رئيسات الكحدات ،أك حتى المشرفات الفنيات –

كاختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الرحيمي [،]46

كاحدة ،فجميعيف يعانيف مف جمكد المكائح كاألنظمة ،كقمة
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الحالية.

التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كجيات نظر
أفراد عينة الدراسة ،حكؿ صعكبات تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في

 .3تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

تبعا لمتغير الكظيفة.
جامعة أـ القرل ،ن

اإلحصائية ( ،(α ≤ 0.05بيف متكسطات استجابات المشرفات،

 .2تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

حكؿ المقترحات التطكيرية لتطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في مكاتب

اإلحصائية ( ،(α ≤ 0.05بيف متكسطات استجابات المشرفات،

التعميـ ،كفقنا لفئات متغير الكظيفة الحالية؛ حيث بمغ معامؿ F

حكؿ درجة تطبيؽ مديرات المكاتب في مدينة الرياض لإلدارة

) ،(3,168عند درجة حرية ( ،)433كمستكل داللة (،)0.043

باألىداؼ ،كفقنا لفئات متغير الكظيفة الحالية في األبعاد األربعة:

كىك أصغر مف ()0.05؛ مما يعني كجكد فركؽ في تقدير

(تحديد األىداؼ ،التخطيط ،كالتنفيذ ،كالمتابعة كتقكيـ اإلنجاز)،

المشرفات بمدينة الرياض لممقترحات التطكيرية لتطبيؽ اإلدارة

كالدرجة الكمية لممحكر األكؿ؛ حيث بمغ معامؿ  Fعمى التكالي:

باألىداؼ؛ تُعزل إلى متغير الكظيفة الحالية.

( ،)6.658 ،135284 ،85054 ،9.022كلمدرجة الكمية

كلمعرفة مصدر ىذه الفركؽ بيف مستكيات متغير (الكظيفة

( ،)10.186عند درجة حرية ( ،)433كمستكل داللة عمى

الحالية) ،ضمف مستكياتو (مساعدة مديرة المكتب ،كرئيسة

البعد الرابع؛ حيث بمغ مستكل الداللة
التكالي ()0.00؛ ما عدا ُ

الكحدة ،كمشرفة فنية) ،كعمى األبعاد األربعة لممحكر األكؿ:

( ،)05001كجميعيا أصغر مف ()0.05؛ مما يعني كجكد فركؽ

(تحديد األىداؼ ،كالتخطيط ،كالتنفيذ ،كالمتابعة كتقكيـ اإلنجاز)،

في تقدير المشرفات بمدينة الرياض لتطبيؽ مديرات المكاتب

ككذلؾ المحكر الثالث (المقترحات التطكيرية)؛ اُستخدـ اختبار

لإلدارة باألىػ ػداؼ بأبع ػادىػ ػا األربػعػ ػة؛ تُع ػزل إلػ ػى متغيػ ػر الكظيفػة

يكضح نتائج ىذا االختبار.
) ،(LSDكالجدكؿ (ّ )17

جدول  .17مصدر الفروق الختبار ( )LSDلمتوسط استجابات المشرفات وفق متغير (الوظيفة الحالية)
الوظيفة الحالية

المحاور

الوظيفة الحالية

المتوسطات الحسابية

المحكر األكؿ

مساعدة المديرة

3580

(تحديد األىداؼ)

رئيسة الكحدة

3،79

0.968

مشرفة فنية

3541

*0.038

المحكر األكؿ

مساعدة المديرة

3586

(التخطيط)

رئيسة الكحدة

3583

0.883

مشرفة فنية

3544

*0.040

المحكر األكؿ

مساعدة المديرة

4.12

(التنفيذ)

رئيسة الكحدة

3.86

0.221

مشرفة تربكية

3.43

*0.001

المحكر األكؿ

مساعدة المديرة

3574

(المتابعة كتقكيـ اإلنجاز)

رئيسة الكحدة

3567

0.764

مشرفة تربكية

3533

*0.045

مساعدة المديرة

3.88

رئيسة الكحدة

3.79

0.644

مشرفة تربكية

3.40

*0.011

المحكر الثالث

مساعدة المديرة

4.16

(المقترحات)

رئيسة الكحدة

4.35

0.215

مشرفة تربكية

4.13

*0.971

مساعدة المديرة

مجمكع أبعاد المحكر األكؿ

)*( دالة عند ((α ≤ 0.05
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رئيسة الوحدة

*0.00

*0.00

*0.00

*0.001

*0.00

*0.013

مشرفة فنية
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يظير مف الجدكؿ ( )17أف مصادر الفركؽ كانت كما يمي:

داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ بقية

 -أف الفركؽ بيف متكسطات تقدير المشرفات لتطبيؽ مديرات

مجاالت اإلدارة باألىداؼ؛ تُعزل إلى متغير المستكل الكظيفي.

مكاتب التعميـ بمدينة الرياض لإلدارة باألىداؼ بأبعادىا األربعة

كاختمفت مع نتيجة دراسة خكالدة [ ،]50التي تكصَّمت إلى

كالمجمكع الكمي  -كانت بيف مف كظيفتيف مساعدة مدير مكتب،

عدـ كجكد فركؽ بيف متكسط استجابة أفراد العينة ،حكؿ درجة

كمف كظيفتيف مشرفة تربكية؛ لصالح مف كظيفتيف مساعدة

بعماف؛
تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في جامعة العمكـ اإلسالمية ُ

مديرة مكتب .كتبيف كذلؾ كجكد فركؽ بيف مف كظيفتيف رئيسة

تُعزل إلى الدكر الكظيفي .كما اختمفت مع نتيجة دراسة النكح

كحدة ،كمف كظيفتيف مشرفة تربكية؛ لصالح مف كظيفتيف رئيسة

[ ،]1التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

كحدة.

كجيات نظر أفراد عينة الدراسة ،حكؿ درجة تطبيؽ مديرم

كقد ُيعزل سبب ىذه الفركؽ إلى أف مديرات مكاتب التعميـ

تبعا الختالؼ طبيعة عمميـ الحالي
المدارس لإلدارة باألىداؼ ،ن

في تحديد أىداؼ المكتب كترتيبيا حسب أكلكيتيا ،كاشراكيف

التي ّبينت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كجيات

ككضع جدكؿ زمني لمتنفيذ ،كأف مديرة المكتب عمى االتصاؿ

باألىداؼ؛ تُعزل إلى متغير الكظيفة.

الدائـ معيف ،كما تككؿ إلييف ميمة التنفيذ كمتابعة المشرفات،

 -أف الفركؽ بيف متكسطات تقدير المشرفات لممقترحات

كتقييـ المشرفات الفنيات؛ كلذلؾ ال تكجد فركؽ دالة إحصائيِّا

التطكيرية لتطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في مكاتب التعميـ بمدينة

بيف مف كظيفتيف مساعدات ،كمف كظيفتيف رئيسات كحدات.

الرياض -كانت بيف مف كظيفتيف مساعدة مدير مكتب ،كمف

كلكف المشرفات الفنيات يعانيف مف ككنيف الجية التنفيذية غير

كظيفتيف مشرفة تربكية؛ لصالح مف كظيفتيف مساعدة مديرة

المشاركة في التخطيط أك طرح األفكار اإلبداعية.

كتبيف كذلؾ كجكد فركؽ بيف مف كظيفتيف رئيسة كحدة،
مكتبّ .

يضا مع نتيجة دراسة صادؽ [،]48
(مدير ،كمعمـ) .كاختمفت أ ن

يممف إلى إشراؾ قيادات المكتب مف مساعدات كرئيسات كحدات

نظر المشرفيف ،كالمديريف ،كالمعمميف حكؿ درجة تطبيؽ اإلدارة

أيضا في كضع الخطط االستراتيجية لممكتب كالتنفيذية لمكحدات،
ن

كانفردت الدراسة الحالية بمتغير الكظيفة الحالية ،الذم تناكؿ

كمف كظيفتيف مشرفة تربكية؛ لصالح مف كظيفتيف رئيسة كحدة.

اإلشراؼ التربكم .كاتفقت نتيجة الدراسة الحالية بالنسبة لمتغير
الكظيفة بشكؿ عاـ مع نتيجة دراسة [49] Erik & Timothy

يعزل كجكد فركؽ في المقترحات التطكيرية لتطبيؽ
كقد ُ

اإلدارة باألىداؼ في مكاتب التعميـ لصالح قيادات المكتب؛ إلى

التي تكصمت إلى اختالؼ أثر اإلدارة باألىداؼ في العامميف

العالقات اإلنسانية الجيدة التي تربط مديرة المكتب بالمساعدات

بالمدارس الثانكية السكيدية باختالؼ كظيفتيـ .كما اتفقت مع

كرئيسات الكحدات؛ حيث إنيا تشجعيف عمى النمك الميني،

نتيجة دراسة الرحيمي [ ،]46التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة

بعضا مف صالحياتيا،
كتفكض إلييف
ن
كتقديـ األفكار اإلبداعيةّ ،
بخالؼ المشرفات الفنيات ،الالتي يكدف أف يكف ميمشات في

باألىداؼ في جامعة أـ القرل؛ تُعزل إلى متغير الرتبة الكظيفية.

ىذا الجانب .كما أف قربيف مف مديرة المكتب ،كمشاركتيف

إحصائية بيف تقديرات عينة الدراسة ،حكؿ درجة تطبيؽ اإلدارة
كاتفقت نتيجة الدراسة الحالية ُج ْزئِيِّا مع نتيجة دراسة شبير

الفعمية في التخطيط؛ جعؿ رؤيتيف تختمؼ عف المشرفات
الفنيات الالتي بمعزؿ عما يدكر في قيادة المكاتب.

تكصمت إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
[ ،]22التي
َّ

متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ مجالي (كضع األىداؼ،

حد عمـ الباحثة -حيث
كقد انفردت الدراسة بيذا المحكر– عمى ّ

كالتخطيط كالرقابة)؛ تُعزل إلى متغير المستكل الكظيفي؛ لصالح

ال تكجد دراسات تتفؽ أك تختمؼ مع نتائج ىذا الجانب.

المديريف؛ بينما اختمفت مع نتيجتيا في عدـ كجكد فركؽ ذات

• الفركؽ بيف المتكسطات التي تُعزل إلى المؤىؿ العممي:
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لإلدارة باألىداؼ ،كصعكبات التطبيؽ ،كالمقترحات التطكيرية،

يكضح الجدكؿ ( )18نتائج تحميؿ التبايف األحادم (One-way
ّ

كفقنا لفئات متغير المؤىؿ العممي ،الذم ُح ّدد في أربع فئات:

)ANOVA؛ لمكشؼ عف داللة الفركؽ اإلحصائية في تقدير

(دكتكراه ،كماجستير ،كبكالكريكس تربكم ،كبكالكريكس).

المشرفات لدرجة ممارسة مديرات مكاتب التعميـ بمدينة الرياض

جدول 18
نتائج تحميل التباين األحادي؛ لمكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات استجابات المشرفات بحسب متغير المؤىل العممي
المحاور

مصدر التباين

مجموع المربعات

المحكر األكؿ

بيف المجمكعات

8.326

3

(البُعد األكؿ)

داخؿ المجمكعات

327.559

430

0.762

المحكر األكؿ

بيف المجمكعات

7.865

3

2.622

(البعد الثاني)
ُ
المحكر األكؿ

داخؿ المجمكعات

367.173

430

0.854

بيف المجمكعات

5.775

3

1.925

(البعد الثالث)
ُ
المحكر األكؿ

داخؿ المجمكعات

358.537

430

0.834

بيف المجمكعات

4.993

3

1.664

(البُعد الرابع)

داخؿ المجمكعات

381.447

430

0.887

بيف المجمكعات

6.384

3

2.128

داخؿ المجمكعات

319.166

430

0.742

بيف المجمكعات

3.491

3

1.164

داخؿ المجمكعات

224.534

430

0.522

بيف المجمكعات

1.928

3

0.643

داخؿ المجمكعات

263.659

430

0.613

مجمكع المحكر األكؿ
المحكر الثاني
المحكر الثالث

درجات

متوسط

الحرية

المربعات
2.775

قيمة F
3.643
3.070
2.309
1.876
2.867
2.228
1.048

مستوى الداللة
*0.013
*0.028
0.076
0.133
*0.036
0.084
0.371

)*( دالة عند ((α ≤ 0.05

النظر عف مؤىميف .كما أف مديرات المكاتب يتمتّعف

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )18ما يمي:
ّ

فرقف في تقييميف لممشرفات بناء عمى
بالمكضكعية ،كال ُي ّ

 .1عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

المؤىؿ؛ بؿ يعتمدف عمى معايير ثابتة كفؽ بطاقة األداء

اإلحصائية ( ،(α ≤ 0.05بيف متكسطات استجابات المشرفات،

الكظيفي المعتمدة مف الك ازرة.

حكؿ درجة تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في مكاتب التعميـ في ُبعدم

كاتفقت نتيجة الدراسة الحالية ُج ْزئِيِّا مع نتيجة دراسة شبير

لمبعديف عمى التكالي،25309( :
ُ

متكسط تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة اإلدارة باألىداؼ

(التنفيذ ،كالمتابعة كالتقكيـ) ،كفقنا لفئات متغير المؤىؿ العممي؛
حيث بمغ معامؿ )(F

[ ،]22التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
في الجامعات الفمسطينية في كافة مجاالتيا األربعة؛ تُعزل إلى

لمبعديف عمى
 ،)15876عند درجة حرية ( ،)433كمستكل داللة ُ

متغير المؤىؿ العممي.

التكالي ( ،)05084 ،05076كىك أكبر مف (.)0.05

كما اتفقت ُج ْزئِيِّا مع نتيجة دراسة قطاف [ ،]51التي

تحصمت
كقد يرجع ذلؾ إلى أف الدكرات التدريبية التي
ّ

عمييا المشرفات؛ قممت مف الفركقات بينيف في المؤىؿ العممي،

أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط

كيؤكد ذلؾ استيعابيف كايمانيف بأىمية تطبيؽ أسمكب اإلدارة

تقديرات مجتمع الدراسة لدرجة ممارسة اإلدارة باألىداؼ في

باألىداؼ في مكاتب التعميـ؛ لتحقيؽ األىداؼ بكفاءة عالية ،كما

جامعة أـ القرل في كافة مجاالتيا األربعة؛ تُعزل إلى متغير

أف جميع المشرفات  -باختالؼ مؤىميف -مطالبات بتنفيذ خطط

المؤىؿ العممي.
كاتفقت ُج ْزئِيِّا كذلؾ مع نتيجة دراسة عيسى [ ،]17التي أظيرت

المكتب ،كأنو يتـ متابعة إنجازىف لممياـ كمحاسبتيف؛ بغض
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عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط تقديرات عينة

كيمررف بالظركؼ نفسيا في مكاتب التعميـ التسعة بمدينة

الدراسة لدرجة ممارسة مديرم المناطؽ التعميمية في ككالة

الرياض ،كما أنيف مطالبات بتنفيذ المياـ المكضحة نفسيا في

الغكث الدكلية لإلدارة باألىداؼ في كافة مجاالتيا األربعة؛ تُعزل

منظكمة قيادة األداء اإلشرافي.

إلى متغير المؤىؿ العممي؛ في حيف اختمفت مع نتيجتيا بأنو

كاتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة النكح [ ،]1التي

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة

أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط

الدراسة لدرجة أداء مديرم المدارس لمجاؿ (المتابعة كالتقكيـ)؛

تقديرات عينة الدراسة لصعكبة تطبيؽ مديرم المدارس لإلدارة

تُعزل إلى متغير المؤىؿ (بكالكريكس ،دراسات عميا)؛ لصالح

باألىداؼ؛ تُعزل إلى متغير المؤىؿ العممي.
تكصمت إلى
كما اتفقت مع نتيجة دراسة صادؽ [ ،]48التي َّ

البكالكريكس.
كاتفقت نتيجة الدراسة الحالية ُج ْزئِيِّا مع نتيجة دراسة النكح

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كجيات نظر كؿ مف
المشرفيف التربكييف ،كالمديريف ،كالمعمميف حكؿ صعكبة تطبيؽ

[ ،]1التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسط تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديرم المدارس

اإلدارة باألىداؼ في المدارس؛ تُعزل إلى متغير المؤىؿ العممي.

لإلدارة باألىداؼ في مجالي (المراجعة الدكرية ،كالتقكيـ)؛ تُعزل

أيضا مع نتيجة دراسة صادؽ [ ،]47التي أظيرت
كاتفقت ن

إلى متغير المؤىؿ العممي؛ بينما اختمفت معيا في عدـ كجكد

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط تقديرات عينة

فركؽ ذات داللة إحصائية في مجاؿ (التخطيط).

الدراسة لصعكبة تطبيؽ مديرم المدارس المتكسطة بالمدينة

تكصمت
كاتفقت ُج ْزئِيِّا مع نتيجة دراسة األسطؿ [ ،]23التي َّ

المنكرة لإلدارة باألىداؼ؛ تُعزل إلى متغير المؤىؿ العممي.

إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لدرجة تطبيؽ اإلدارة

كاتفقت مع نتيجة دراسة الجيضمي [ ،]45التي أظيرت

باألىداؼ بكافة مجاالتيا في الجامعات األردنية الخاصة  -مف

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط تقديرات عينة

كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية -تُعزل إلى الرتبة

الدراسة لمعكقات تطبيؽ مديرم مدارس المنطقة الشرقية بسمطنة

األكاديمية.

ُعماف لإلدارة باألىداؼ؛ تُعزل إلى متغير المؤىؿ العممي.

كاختمفت ُج ْزِئيِّا مع نتيجة دراسة الرحيمي [ ،]46التي أظيرت

بينما اختمفت مع نتيجة دراسة الرحيمي [ ،]46التي

أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط تقديرات

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط تقديرات عينة
الدراسة لدرجة تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في جامعة أـ القرل في

عينة الدراسة لصعكبة تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ بجامعة أـ القرل؛

كافة مجاالتيا األربعة؛ تُعزل إلى متغير المؤىؿ العممي.

تُعزل إلى متغير المؤىؿ العممي.

 .2كما يتضح مف جدكؿ ( ،)18عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

 .3كما يتضح مف جدكؿ ( ،)18عدـ كجكد فركؽ ذات داللة

إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ( ،(α ≤ 0.05بيف

إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ( ،(α ≤ 0.05بيف

متكسطات استجابات المشرفات حكؿ معكقات تطبيؽ اإلدارة

متكسطات استجابات المشرفات حكؿ المقترحات التطكيرية

باألىداؼ في مكاتب التعميـ بمدينة الرياض ،كفقنا لفئات متغير

لتطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في مكاتب التعميـ بمدينة الرياض ،كفقنا

المؤىؿ العممي؛ حيث بمغ معامؿ ) ،(F) (2.228عند درجة

لفئات متغير المؤىؿ العممي؛ حيث بمغ معامؿ )،(F) (1,048

حرية ( ،)433كمستكل داللة ( ،)0.084كىك أكبر مف

عند درجة حرية ( ،)433كمستكل داللة ( ،)0.371كىك أكبر

( .)0.05كقد ُيعزل ذلؾ إلى أف المشرفات التربكيات -

مف ( .)0.05كقد ُيعزل ذلؾ إلى أف المشرفات التربكيات،
بالرغـ مف اختالؼ مؤىميف العممي؛ لكف لدييف الرؤية التطكيرية

باختالؼ مؤىميف العممي -يعانيف مف الصعكبات نفسيا،
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نفسيا لمكاتب التعميـ ،إذ ساعدت الدكرات التدريبية ،ككرش

األكؿ ،كفقنا لفئات متغير المؤىؿ العممي؛ حيث بمغ معامؿ )(F

العمؿ ،كالندكات التي تقيميا الك ازرة عمى تكسعة مداركيف،

لمبعديف عمى التكالي ،)3.070 ،3.643( :كلمدرجة الكمية
ُ

كايمانيف باألساليب الحديثة لإلدارة ،كتقميؿ الفجكة بينيف في
حد عمـ
المؤىؿ .كقد انفردت الدراسة بيذا المحكر – عمى ّ

لمبعديف
( ،)2.867عند درجة حرية ( ،)433كمستكل داللة ُ
عمى التكالي ،)0.028 ،0.013( :كلمدرجة الكمية (،)05036

الباحثة -حيث ال تكجد دراسات تتفؽ مع نتائج ىذا الجانب أك

كىك أصغر مف (.)0.05
كلمعرفة مصدر ىذه الفركؽ بيف مستكيات متغير (المؤىؿ

تختمؼ معو.
 .4تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

العممي) ،ضمف مستكياتو (دكتكراه ،كماجستير ،كبكالكريكس

اإلحصائية ( ،(α ≤ 0.05بيف متكسطات استجابات المشرفات

تربكم ،كبكالكريكس) ،كعمى ُبعدم المحكر األكؿ (تحديد

(تحديد األىداؼ ،كالتخطيط) ،كاألبعاد األربعة مجتمعة لممحكر

يكضح نتائج ىذا االختبار.
(ّ )19

األىداؼ ،كالتخطيط)  -اُستخدـ اختبار ) ،(LSDكالجدكؿ

حكؿ درجة تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في مكاتب التعميـ في ُبعدم

جدول 19

مصدر الفروق الختبار ( )LSDلمتوسط استجابات المشرفات وفق متغير (المؤىل العممي)
المحاور

المؤىل العممي

المتوسطات

المحكر األكؿ

دكتكراه

2.76

(تحديد األىداؼ)

ماجستير

3.43

*0.050

بكالكريكس تربكم

3.50

*0.029

0.545

بكالكريكس

3.72

0.006

*0.028

المحكر األكؿ

دكتكراه

2.80

(التخطيط)

ماجستير

3.55

*0.039

بكالكريكس تربكم

3.51

*0.044

0.757

بكالكريكس

3.75

*0.009

0.139

مجمكع أبعاد المحكر

دكتكراه

3.96

األكؿ

ماجستير

3.47

0.132

بكالكريكس تربكم

3.48

0.112

0.876

بكالكريكس

3.72

0.025

*0.048

الحسابية

دكتوراه

)*( دالة عند ((α ≤ 0.05

المؤىل العممي

ماجستير

بكالوريوس تربوي

بكالوريوس

*0.042

*0.038

*0.027

أيضا فركؽ بيف مف مؤىميف
العممي بكالكريكس ،كما تكجد
ن

يظير مف الجدكؿ ( )19أف مصادر الفركؽ كانت كما يمي:

بكالكريكس تربكم ،كمف مؤىميف بكالكريكس؛ لصالح مف مؤىميف

 -أف الفركؽ بيف متكسطات تقدير المشرفات لتطبيؽ مديرات

العممي بكالكريكس.

مكاتب التعميـ بمدينة الرياض لإلدارة باألىداؼ ،في ُبعد تحديد

 -أف الفركؽ بيف متكسطات تقدير المشرفات لدرجة ممارسة

األىداؼ  -كانت بيف مف مؤىميف العممي دكتكراه ،كمف مؤىميف
العممي ماجستير؛ لصالح مف مؤىميف العممي ماجستير .كاتضح

مديرات مكاتب التعميـ بمدينة الرياض لإلدارة باألىداؼ في ُبعد

التخطيط  -كانت بيف مف مؤىميف العممي دكتكراه ،كمف مؤىميف

أيضا أف ىناؾ فركقنا بيف مف مؤىميف العممي دكتكراه ،كمف
ن

العممي ماجستير؛ لصالح مف مؤىميف العممي ماجستير ،كاتضح

مؤىميف العممي بكالكريكس تربكم؛ لصالح مف مؤىميف العممي

كذلؾ أف ىناؾ فركقنا بيف مف مؤىميف العممي دكتكراه ،كمف

بكالكريكس تربكم ،كأنو تكجد فركؽ بيف مف مؤىميف العممي

مؤىميف العممي بكالكريكس تربكم؛ لصالح مف مؤىميف العممي

ماجستير ،كمف مؤىميف العممي بكالكريكس؛ لصالح مف مؤىميف

بكالكريكس تربكم ،كما تكجد فركؽ بيف مف مؤىميف العممي
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دكتكراه ،كمف مؤىميف العممي بكالكريكس؛ لصالح مف مؤىميف

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط تقديرات عينة

أيضا فركؽ بيف مف مؤىميف
العممي بكالكريكس ،كأنو تكجد
ن

الدراسة لدرجة ممارسة مديرم المناطؽ التعميمية في ككالة

بكالكريكس تربكم ،كمف مؤىميف بكالكريكس؛ لصالح مف مؤىميف

الغكث الدكلية لإلدارة باألىداؼ ،في كافة مجاالتيا األربعة؛

العممي بكالكريكس.
 كتبيف كذلؾ أف الفركؽ بيف متكسطات تقدير المشرفات لدرجةممارسة مديرات مكاتب التعميـ بمدينة الرياض لإلدارة باألىداؼ

تغير المؤىؿ العممي.
تُعزل إلى ُم ّ
كاتفقت ُج ْزئِيِّا مع نتيجة دراسة النكح [ ،]1التي أظيرت
كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط تقديرات عينة

بشكؿ عاـ بيف مف مؤىميف العممي ماجستير ،كمف مؤىميف

الدراسة لدرجة ممارسة مديرم المدارس لإلدارة باألىداؼ في

العممي بكالكريكس؛ لصالح مف مؤىميف العممي بكالكريكس .كما

مجاؿ (تحديد األىداؼ)؛ بينما اختمفت معيا في عدـ كجكد

اتضح أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مف مؤىميف

فركؽ في مجاؿ (التخطيط) ،كمجمكع المجاالت األربعة لإلدارة

العممي بكالكريكس تربكم ،كمف مؤىميف بكالكريكس؛ لصالح مف

باألىداؼ؛ تُعزل إلى متغير المؤىؿ العممي.

كاختمفت ُج ْزئِيِّا مع نتيجة دراسة شبير [ ،]22التي أظيرت

مؤىميف العممي بكالكريكس.

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط تقديرات عينة

كيتبيف مف الفركؽ السابقة في تقدير المشرفات لتطبيؽ مديرات
ّ

الدراسة لدرجة ممارسة اإلدارة باألىداؼ في الجامعات

مكاتب التعميـ بمدينة الرياض لإلدارة باألىداؼ في ُبعدم تحديد

الفمسطينية ،في مجمكع كافة مجاالتيا األربعة؛ تُعزل إلى متغير

دائما
األىداؼ كالتخطيط ،كالمحكر بشكؿ عاـ  -أنيا كانت ن

المؤىؿ العممي.

لصالح مف تأىيميف العممي أقؿ .كقد ُيعزل ذلؾ إلى خبرتيف

كما اختمفت ُج ْزئِيِّا مع نتيجة دراسة قطاف [ ،]51التي

العممية األطكؿ في الميداف التربكم؛ حيث إنيف لـ يحصمف عمى

أظيرت عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط

تفرغ دراسي إلكماؿ دراستيف؛ مما ساعد عمى حصكليف عمى
ّ

مناصب قيادية م ّكنتيف مف المشاركة مع مديرة المكتب في

تقديرات مجتمع الدراسة لدرجة ممارسة اإلدارة باألىداؼ في

تحديد أىداؼ المكتب ،كالتخطيط لتنفيذ المياـ كالبرامج

جامعة أـ القرل ،في كافة مجاالتيا األربعة؛ تُعزل إلى متغير

كاألنشطة ،كما أف كجكدىف في الميداف لفترة أطكؿ؛ جعمتيف

المؤىؿ العممي.
كاختمفت ُج ْزئِيِّا كذلؾ مع نتيجة دراسة األسطؿ [ ،]23التي

يعاصرف المستجدات المتسارعة في الميداف التربكم.
كاتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الرحيمي

تكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لدرجة تطبيؽ
َّ

[ ،]46التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

اإلدارة باألىداؼ بكافة مجاالتيا في الجامعات األردنية الخاصة

متكسط تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في

 -مف كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية -تُعزل إلى الرتبة

جامعة أـ القرل ،في مجمكع كافة مجاالتيا األربعة؛ تُعزل إلى

األكاديمية.

متغير المؤىؿ العممي.

• الفركؽ بيف المتكسطات التي تُعزل إلى الخبرة في المجاؿ

كاتفقت ُج ْزئِيِّا مع نتيجة دراسة عيسى [ ،]17التي أظيرت

التعميمي:
يكضح الجدكؿ ( )20نتائج تحميؿ التبايف األحادم (One-
ّ

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة
الدراسة لدرجة أداء مديرم المدارس لمجاؿ (تحديد األىداؼ

)way ANOVA؛ لمكشؼ عف داللة الفركؽ اإلحصائية في

كالتخطيط)؛ تُعزل إلى متغير المؤىؿ (بكالكريكس ،دراسات

تقدير المشرفات لدرجة ممارسة مديرات مكاتب التعميـ بمدينة

عميا)؛ لصالح البكالكريكس؛ بينما اختمفت مع نتيجتيا في عدـ

الرياض لإلدارة باألىداؼ ،كصعكبات التطبيؽ ،كالمقترحات
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سنكات -أكثر مف  11سنة).

التطكيرية ،كفقنا لفئات متغير الخبرة في المجاؿ التعميمي ،الذم
ُح ّدد في ثالث فئات( :أقؿ مف  5سنكات -مف  5إلى 10

جدول 21

نتائج تحميل التباين األحادي؛ لمكشف عن داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات استجابات المشرفات بحسب متغير عدد سنوات الخبرة في
المجال التعميمي
المحاور

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات

متوسط المربعات

قيمة F

مستوى الداللة

المحكر األكؿ

بيف المجمكعات

1.423

2

0.712

0.917

0.401

(البُعد األكؿ)

داخؿ المجمكعات

334.462

431

0.776

المحكر األكؿ

بيف المجمكعات

1.418

2

0.709

(البعد الثاني)
ُ
المحكر األكؿ

داخؿ المجمكعات

373.620

431

0.867

بيف المجمكعات

2.025

2

1.012

داخؿ المجمكعات

362.287

431

0.841

بيف المجمكعات

3.124

2

1.562

(البعد الرابع)
ُ
مجمكع أبعاد المحكر

داخؿ المجمكعات

383.316

431

0.889

بيف المجمكعات

1.690

2

0.845

األكؿ

داخؿ المجمكعات

323.860

431

0.751

المحكر الثاني

بيف المجمكعات

3.903

2

1.951

داخؿ المجمكعات

224.122

431

0.520

بيف المجمكعات

5.857

2

2.928

داخؿ المجمكعات

259.731

431

0.603

(البعد الثالث)
ُ
المحكر األكؿ

المحكر الثالث

)*( دالة عند ((α ≤ 0.05

الحرية

0.818
1.204
1.756
1.125
3.753
4.859

0.442
0.301
0.174
0.326
*0.024
*0.008

خصكصا في مجاؿ التخطيط
بف بشكؿ مكثّؼ،
التربكم ُيدر ّ
ن
التربكم؛ حتى ال يككف ىناؾ فجكة بينيف كبيف المشرفات

يتبيف مف الجدكؿ رقـ ( )20ما يمي:
ّ

 .1عدـ كجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة

القديمات في العطاء ،خاصة أف التخطيط أىـ بند في تقييـ

اإلحصائية ( ،(α ≤ 0.05بيف متكسطات استجابات المشرفات،

أدائيف؛ لذلؾ فإف نظرتيف حكؿ درجة ممارسة مديرات مكاتبيف

حكؿ درجة تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في مكاتب التعميـ في

لإلدارة باألىداؼ ال تختمؼ باختالؼ خبرتيف ،كما أف نسبة

األبعاد األربعة( :تحديد األىداؼ ،كالتخطيط ،كالتنفيذ ،كالمتابعة

مفردات الدراسة مف المشرفات التربكيات الالتي خبرتيف (أقؿ

كتقكيـ اإلنجاز) ،كفي الدرجة الكمية لممحكر ،كفقنا لفئات متغير

مف  5سنكات)؛ ال تتجاكز  ،%2كمف خبرتيف (مف  5إلى 10

عدد سنكات الخبرة في المجاؿ التعميمي؛ حيث بمغ معامؿ F

سنكات)؛ ال تتجاكز  ،%8بينما الغالبية العظمى مف مفردات

عمى التكالي ،)1.756 ،1.204 ،0.818 ،0.917( :كلمدرجة

الدراسة ممف خبرتيف أكثر مف ( 11سنة)؛ بمغت حكالي %90؛

الكمية ( ،)1.125عند درجة حرية ( ،)433كمستكل داللة عمى

كعميو فإف نسبة  %10مف ذكات الخبرة األقؿ ال تُش ّكؿ فرقنا في

التكالي ،)0.174 ،0.301 ،0.442 ،0.401( :كلمدرجة الكمية

النتيجة العامة.
كقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة شبير

( ،)0.326كجميعيا أكبر مف (.)0.05

تكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
[ ،]22التي
َّ

كقد ُيعزل ذلؾ إلى قدرة المشرفات عمى تقدير درجة

ممارسة مديرات المكاتب لإلدارة باألىداؼ في أبعادىا األربعة،

بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة تطبيؽ الجامعات

ىف حديثات عيد في اإلشراؼ
ألف مف ّ
كاف اختمفت خبرتيف؛ ّ

الفمسطينية لإلدارة باألىداؼ في كافة مجاالتيا ،كأثرىا في اتخ ػ ػاذ
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كاتفقت مع نتيجة دراسة العيسى [ ،]17التي تكصَّمت إلى
عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات

كاتفقت مع نتيجة دراسة قطاف [ ،]51التي ّبينت عدـ كجكد

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كجيات نظر القيادات األكاديمية

عينة الدراسة لدرجة أداء مديرم المدارس لإلدارة باألىداؼ في

كاإلدارية لمبنات ،حكؿ درجة تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ بكافة

كافة مجاالتيا؛ تُعزل إلى متغير سنكات الخدمة؛ بينما اتفقت
ُج ْزئِيِّا مع نتيجة عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

مجاالتيا في جامعة أـ القرل؛ تُعزل إلى متغير الخبرة.
تكصمت إلى عدـ
كاتفقت مع نتيجة دراسة صادؽ [ ،]48التي
َّ

متكسطات تقديرات عينة الدراسة لدرجة أداء مديرم المناطؽ

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كجيات نظر المعمميف،

التعميمية في ككالة الغكث لإلدارة باألىداؼ ،في مجالي (تحديد

حكؿ مدل تطبيؽ مديرم المدارس لإلدارة باألىداؼ في كافة

األىداؼ ،كالتخطيط)؛ تُعزل إلى متغير سنكات الخدمة ،كاختمفت

تبعا الختالؼ الخبرة التعميمية.
مجاالتيا ،ن

معيا في كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط تقديرات
عينة الدراسة لدرجة أداء مديرم المناطؽ التعميمية في ككالة

أيضا مع نتيجة دراسة النكح [ ،]1التي أظيرت عدـ
كاتفقت ن

الغكث لإلدارة باألىداؼ ،في مجالي (تنفيذ الخطة ،كتقكيـ

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد

اإلنجاز كالمراجعة الدكرية)؛ تُعزل إلى متغير سنكات الخدمة.

عينة الدراسة لدرجة ممارسة مديرم المدارس لإلدارة باألىداؼ

تكصمت
أيضا مع نتيجة دراسة صادؽ [ ،]48التي َّ
كاتفقت ن

في كافة مجاالتيا؛ تُعزل إلى متغير الخبرة.
تكصمت إلى عدـ
كاتفقت مع نتيجة دراسة الحربي [ ]24التي
َّ

إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كجيات نظر كؿ

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات

مف المديريف كالمعمميف ،حكؿ درجة تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ؛

المديريف بمدارس تبكؾ لدكر تطبيؽ أسمكب اإلدارة باألىداؼ

تُعزل إلى الخبرة.
تكصمت إلى
كاختمفت مع نتيجة دراسة الرحيمي [ ،]46التي َّ

عمى كفاءاتيـ؛ تُعزل إلى متغير الخبرة.

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة

تكصمت
أيضا مع نتيجة د ارسة األسطؿ [ ،]23التي
َّ
كاتفقت ن

إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات

الدراسة لتطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في جامعة أـ القرل؛ تُعزل إلى

تقديرات أعضاء الييئة التدريسية لدرجة تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ

متغير الخبرة.

بكافة مجاالتيا في الجامعات األردنية الخاصة؛ تُعزل إلى متغير

 .2كيتضح مف الجدكؿ ( ،)20كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية

الخبرة.

عند مستكل الداللة اإلحصائية ( ،(α ≤ 0.05بيف متكسطات

كاتفقت ُج ْزئِيِّا مع نتيجة دراسة الغامدم [ ،]52التي

استجابات المشرفات حكؿ معكقات تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في
مكاتب التعميـ بمدينة الرياض ،كفقنا لفئات متغير عدد سنكات

تكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
َّ
متكسطات تقديرات المعممات لدرجة أداء مديرات مدارس الباحة

الخبرة في المجاؿ التعميمي؛ حيث بمغ معامؿ ) ،F (3.753عند

لإلدارة باألىداؼ ،في مجاؿ (تنفيذ الخطة كمتابعتيا)؛ تُعزل إلى

درجة حرية ( ،)433كمستكل داللة ( ،)0.024كىك أصغر مف

متغير الخبرة؛ بينما اختمفت مع نتيجتيا في كجكد فركؽ ذات

(.)0.05

داللة إحصائية بيف متكسط تقدي ارت المعممات لدرجة ممارسة

 .3كاتضح كذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل

المديرات لإلدارة باألىداؼ ،في مجالي (الخطة كأىدافيا ،كتقكيـ

الداللة اإلحصائية ( ،(α ≤ 0.05بيف متكسطات استجابات

اإلنجاز) ،كالمجمكع الكمي لممجاالت الثالثة؛ تُعزل إلى متغير

المشرفات حكؿ المقترحات التطكيرية لتطبيؽ اإلدارة باألىداؼ

الخبرة؛ لصالح مف خبرتيف (10سنكات فأكثر).

في مكاتب التعميـ بمدينة الرياض ،كفقنا لفئات متغير عدد سنكات
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الخبرة في المجاؿ التعميمي؛ حيث بمغ معامؿ ) ،F (4.859عند

الخبرة في المجاؿ التعميمي) ،ضمف مستكياتو (أقؿ مف 5

درجة حرية ( ،)433كمستكل داللة ( ،)0.008كىك أصغر مف

سنكات -مف  5إلى  10سنكات -أكثر مف  11سنة) ،كعمى

(.)0.05

محكر (المعكقات) ،كمحكر (المقترحات التطكيرية) -اُستخدـ
يكضح نتائج ىذا االختبار.
اختبار ) ،(LSDكالجدكؿ (ّ )21

كلمعرفة مصدر ىذه الفركؽ بيف مستكيات متغير (عدد سنكات

جدول 21

مصدر الفروق الختبار ( )LSDلمتوسط استجابات المشرفات ،وفق متغير (عدد سنوات الخبرة في المجال التعميمي)
المحاور

سنوات الخبرة

المتوسطات الحسابية

المحكر الثاني

أقؿ مف  5سنكات

2.94

(المعكقات)

 10 – 5سنكات

3.66

*0.011

 11سنو فأكثر

3.65

*0.007

المحكر الثالث

أقؿ مف  5سنكات

3.34

(المقترحات)

 10 – 5سنكات

4.24

*0.011

 11سنو فأكثر

4.19

*0.007

)*( دالة عند ((α ≤ 0.05

أقل من  5سنوات

سنوات الخبرة

 11 – 5سنوات

 11سنة فأكثر

0.915

0.915

كاختمفت مع نتيجة دراسة النكح [ ]1التي أظيرت عدـ

يتضح مف الجدكؿ ( )21ما يمي:

كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات أفراد

• أف الفركؽ بيف متكسطات تقدير المشرفات لمعكقات تطبيؽ

عينة الدراسة لصعكبة تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في مدارسيـ؛

اإلدارة باألىداؼ في مكاتب التعميـ بمدينة الرياض  -كانت بيف

تُعزل إلى متغير الخبرة.

مف عدد سنكات خبرتيف (أقؿ مف  5سنكات) ،كمف خبرتيف (مف

كاختمفت كذلؾ مع نتيجة دراسة صادؽ [ ،]47التي

 10 – 5سنكات)؛ لصالح مف خبرتيف (مف  10 – 5سنكات).

تكصمت إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف كجيات
َّ

أيضا كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مف خبرتيف
كاتضح ن

نظر كؿ مف المديريف كالمعمميف في المدارس المتكسطة بالمدينة
المنكرة ،حكؿ معكقات تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ؛ تُعزل إلى

(أقؿ مف  5سنكات) ،كمف خبرتيف ( 11سنة فأكثر)؛ لصالح

الخبرة.

مف خبرتيف ( 11سنة فأكثر).
كتُعزل نتيجة ىذه الفركؽ ،التي كاف جميعيا لصالح مف

تكصمت
كما اختمفت مع نتيجة دراسة الجيضمي [ ،]45التي
َّ

خبرتيف التعميمية أكثر؛ إلى أنو كمما زادت خبرة المشرفة؛

إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات

اختمفت المعكقات التي تكاجييا بسبب اختالؼ منصبيا القيادم.

تقديرات اإلدارييف لصعكبة تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في مدارس

يكف إما رئيسات
كعادة فمف تزيد خبرتيف عف ( 11سنة)؛ ّ

المنطقة الشرقية بسمطنة ُعماف؛ تُعزل إلى متغير الخبرة.

ىف حديثات عيد
المعكقات كادراكيف ليا ،يختمؼ عمف ّ

لممقترحات التطكيرية لتطبيؽ اإلدارة باألىداؼ في مكاتب التعميـ

تبيف أف الفركؽ بيف متكسطات تقدير المشرفات
• كما ّ

كحدات ،أك مساعدات لمديرة المكتب؛ لذلؾ فحكميف عمى

بمدينة الرياض  -كانت بيف مف عدد سنكات خبرتيف (أقؿ مف

باإلشراؼ ،كلـ يتكليف أم منصب قيادم في المكتب.

كاتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة الرحيمي

 5سنكات) ،كمف خبرتيف (مف  10 – 5سنكات)؛ لصالح مف

[ ،]46التي أظيرت كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف

أيضا كجكد فركؽ
خبرتيف (مف  10 – 5سنكات) ،كاتضح
ن

متكسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لصعكبة تطبيؽ اإلدارة

ذات داللة إحصائية بيف مف خبرتيف (أقؿ مف  5سنكات)،

باألىداؼ في جامعة أـ القرل؛ تُعزل إلى متغير الخبرة.

كمف خبرتي ػف ( 11سن ػة فأكث ػر)؛ لصال ػح م ػف خبػرتيف ( 11سنة
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• استعراض النماذج المتميزة في تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ عمى
مستكل مكاتب التعميـ ُليحتذل بيا.

كقد تُعزل تمؾ الفركؽ ،التي كانت لصالح المشرفات ذكات
الخبرة األكثر؛ إلى أف كعييف كادراكيف لممقترحات التطكيرية

مقترحات الدراسة:

يككف أكثر ،كما أف الخبرة في الميداف التربكم أكسبتيف رؤية

في ضكء ىذه الدراسة تقترح الباحثة إجراء الدراسات التالية:

ىف مستجدات
مستقبمية لكيفية تجاكز الصعكبات ،بخالؼ مف ّ

• درجة ممارسة مديرات المدارس الثانكية بمدينة الرياض لإلدارة
باألىداؼ ،مف كجية نظر المعممات ،كسبؿ تفعيميا.

في الميداف التربكم.

كلقد انفردت الدراسة بيذا المحكر التطكيرم – عمى ِّ
حد عمـ

• الصعكبات التي تكاجو مديرات المدارس الثانكية بمدينة

الباحثة -حيث ال تكجد دراسات تتفؽ مع نتائج ىذا الجانب أك

الرياض في تطبيؽ اإلدارة باألىداؼ.

تختمؼ معو.

طبؽ في مكاتب التعميـ لمبنيف بمدينة
• إجراء دراسة مماثمة تُ ّ
الرياض ،كالمكازنة بيف نتائجيا كنتائج الدراسة الحالية.

 .6التوصيات

طبؽ عمى عينة أكبر،
• إجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية تُ ّ

تكصمت إلييا الدراسة ،يمكف
بناء عمى النتائج السابقة التي َّ
تقديـ عدد مف التكصيات ،كىي كما يمي:

تشمؿ جميع مكاتب التعميـ في كافة المناطؽ التعميمية بالمممكة

خصكصا الفنيات في تحديد
• ضركرة إشراؾ جميع المشرفات،
ن

العربية السعكدية.
• إجراء دراسة مكازنة بيف كاقع اإلدارة باألىداؼ في الجامعات

أىداؼ المكتب.

• إشراؾ المشرفات الفنيات في تصميـ برنامج لتقييـ أدائيف

الحككمية كالجامعات األىمية بالمممكة العربية السعكدية.

يتناسب مع األىداؼ.

• دراسة عالقة منظكمة قيادة األداء اإلشرافي في تحقيؽ اإلدارة

• تقديـ الحكافز المادية كالمعنكية؛ لزيادة دافعية المشرفات.

باألىداؼ في مكاتب التعميـ بمدينة الرياض.

• تقنيف المشاريع الك ازرية التي تعكؽ تطبيؽ أسمكب اإلدارة

تصكر مقترح لمعمميات اإلدارية في مكاتب التعميـ في
• كضع
ّ
ضكء اإلدارة باألىداؼ.

• تطبيؽ الالمركزية في ك ازرة التعميـ؛ بجعؿ مكاتب التعميـ أكثر

المراجع

باألىداؼ.
استقاللية ،كجعؿ المكائح أكثر مركنة.

أ .المراجع العربية

• نشر الكعي بأىمية تطبيؽ أسمكب اإلدارة باألىداؼ لدل

] [1النكح ،عبد العزيز .)2011( .كاقع كأىمية تطبيؽ مديرم

المديرات كالمشرفات.

المدارم في مدينة الرياض ألسمكب اإلدارة باألىداؼ.

• تشجيع إدارات مكاتب التعميـ عمى تفكيض الصالحيات

الجمعية السعكدية لمعمكـ التربكية كالنفسية ،العدد (.)37

لممشرفات.

] [2أحمد ،إبراىيـ أحمد .)2011( .االتجاىات المعاصرة في

• تدريب قيادات مكاتب التعميـ عمى الطريقة الصحيحة لتطبيؽ

التطكير التنظيمي بالمدارس .القاىرة :دار الفكر العربي.

خصكصا كيفية إشراؾ جميع مشرفات في
اإلدارة باألىداؼ،
ن

] [3اإلدارة العامة لمتربية كالتعميـ بمنطقة الرياض (بنات).

تحديد أىداؼ المكتب ،كالمتابعة ،كتقكيـ اإلنجاز.

(1427ق) .الدليؿ التنظيمي :الصالحيات كاليياكؿ التابعة

• أف تككف اإلدارة باألىداؼ أحد معايير تقييـ قيادات مكاتب

لمساعد المدير العاـ لمشؤكف التعميمية كمساعد المدير العاـ

التعميـ.

لمشؤكف المدرسية .الرياض :ك ازرة التربية كالتعميـ.
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] [4الجميؿ ،عبد اهلل حمكد1429( .ق) .دكر اإلشراؼ التربكم

] [12القرني ،سعيد بف محمد 14-12( ،جماد األكؿ،

في تمييف التدريس تصكر مقترح .رسالة دكتكراه غير

1428ق) ،نمكذج مقترح لتطبيؽ الجكدة الشاممة في مراكز

منشكرة .المناىج كاإلشراؼ التربكم ،كمية التربية ،جامعة أـ

اإلشراؼ التربكم ،كرقة عمؿ مقدمة لمقاء الثاني عشر

القرل ،مكة الكرمة.

لإلشراؼ التربكم لمديرم كمديرات مراكز اإلشراؼ التربكم
بالمممكة ،تبكؾ :ك ازرة التربية كالتعميـ ،اإلدارة العامة

] [5العمرم ،عمي إبراىيـ1429( .ق) .الصعكبات التي تكاجو

لإلشراؼ التربكم.

المشرؼ التربكم عند تطبيقو لمكرش التعميمية .رسالة

] [13المطيرم ،خالد عمي1429( .ق) .كاقع تنفيذ خطة مديرم

ماجستير غير منشكرة .كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،مكة.

اإلشراؼ التربكم بإدارات التربية كالتعميـ .رسالة ماجستير

] [6العبد الكريـ ،راشد حسيف 24-22( ،شكاؿ1430 ،ق) ،كاقع

غير منشكرة .كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.

التعميـ في المممكة العربية السعكدية رؤية خاصة ،كرقة

] [14البيز ،سعد محمد1434( .ق) .المشكالت التي تكاجو

عمؿ لكرشة عمؿ إصالح التعميـ في الدكؿ العربية،

المشرؼ التربكم في تفعيؿ الخطة اإلشرافية .رسالة

المنعقدة بكمية التربية بجامعة الممؾ سعكد ،الرياض.

ماجستير غير منشكرة .قسـ اإلدارة كالتخطيط التربكم ،كمية

] [7آؿ طالب ،عمي إبراىيـ1429( .ق) .الكفاءة الداخمية لنظاـ

العمكـ االجتماعية ،جامعة اإلماـ محمد بف سعكد

اإلشراؼ التربكم في المممكة العربية السعكدية .رسالة

اإلسالمية ،الرياض.

دكتكراه غير منشكرة .كمية التربية ،جامعة اإلماـ محمد بف

] [15البركاتي ،ممكة بنت يحيى1424( .ق) .ممارسة تفكيض

سعكد اإلسالمية ،الرياض.

السمطة بيف الكاقع كاألىمية في مكاتب اإلشراؼ التربكم

] [8القرني ،سعداء بنت فرحاف .)2009( .تطبيؽ إدارة الجكدة

بمدينة مكة المكرمة .رسالة ماجستير غير منشكرة .كمية

الشاممة في إدارات اإلشراؼ التربكم لمبنات بالمممكة العربية

التربية ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.

السعكدية (تصكر مقترح) .رسالة ماجستير غير منشكرة.

] [16المحمدم ،منصكر غازم1431( .ق) .األدكار اإلدارية

كمية التربية ،جامعة الممؾ سعكد .الرياض.

لمديرم اإلشراؼ التربكم بإدارات التربية كالتعميـ في

] [9معيد اإلدارة العامة ،مؤتمر "القيادات اإلدارية الحككمية في

المممكة العربية السعكدية "الكاقع كاألىمية" .رسالة ماجستير

المممكة العربية السعكدية" ،استرجع بتاريخ 1436/9/26ق

غير منشكرة .قسـ اإلدارة التربكية ،كمية التربية ،جامعة

عمى الرابط http://goo.gl/YikQcW

طيبة ،المدينة المنكرة.

] [10ك ازرة التربية كالتعميـ .)1430( .الدليؿ التنظيمي إلدارات

] [17عيسى ،صفاء عمي .)2014( .درجة ممارسة مديرم

التربية كالتعميـ بالمناطؽ .الرياض.

المناطؽ التعميمية بككالة الغكث ألسمكب اإلدارة باألىداؼ

] [11مشاط ،زىير سميماف ،كعالـ ،عبد الرحمف سعيد.

كعالقتيا بأداء مديرم المدارس .رسالة ماجستير غير

(2007ـ) .اإلشراؼ التربكم عمؽ الفعؿ كالبناء .العاصمة

منشكرة .قسـ اإلدارة التربكية ،كمية التربية ،الجامعة

المقدسة :إدارة اإلشراؼ التربكم.

اإلسالمية ،غزة.
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] [28الطراكنة ،ىاني .)2011( .نظريات اإلدارة الحديثة

] [19شريؼ ،عابديف2003( .ـ)" .دكر اإلدارة باألىداؼ في

ككظائفيا .عماف :دار أسامة.

تطكير الكفاية اإلدارية كالمينية لمدير المدرسة .المجمة
التربكية ،)66( 17 ،ص .)220-185

] [29حسيف ،سالمة2004( .ـ) .اتجاىات حديثة في اإلدارة
المدرسية الفعّالة .عماف :دار الفكر.

] [20عقيالت ،ىند .)2002( .درجة تطبيؽ نمكذج اإلدارة
باألىداؼ في اإلشراؼ التربكم مف كجية نظر المشرفيف

] [31عبدالعميـ ،أسامة محمد شاكر ،كالشريؼ ،عمر أحمد

التربكييف في محافظات الشماؿ في األردف .رسالة

( )2009المداخؿ اإلدارية الحديثة في التعميـ ،دار المناىج

ماجستير غير منشكرة .جامعة اليرمكؾ ،إربد ،األردف.

لمنشر كالتكزيع ،عماف :األردف.

] [22شبير ،محمد تكفيؽ2015( .ـ) .كاقع تطبيؽ أسمكب

] [32عابديف ،محمد2005( .ـ) .اإلدارة المدرسية الحديثة.

اإلدارة باألىداؼ في الجامعات الفمسطينية بغزة كأثرىا عمى

عماف :دار الشركؽ.

مشاركة المرؤكسيف في اتخاذ الق اررات .رسالة ماجستير

] [33درة ،عبد البارم2004( .ـ) .العامؿ البشرم كاإلنتاجية في

غير منشكرة .قسـ إدارة األعماؿ ،كمية التجارة ،الجامعة

المؤسسات العامة .عماف :دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع.

اإلسالمية ،غزة.

] [35عبكم ،زيد منير2006( .ـ) .اإلدارة باألىداؼ .عماف:

] [23األسطؿ ،طارؽ زياد2008( .ـ) .درجة تطبيؽ اإلدارة

دار كنكز المعرفة.

باألىداؼ في الجامعات األردنية الخاصة في عماف ،مف
كجية نظر أعضاء الييئة التدريسية .رسالة ماجستير غير

] [36عبد اهلل ،رابح سرير2012( .ـ) .الق اررات اإلدارية .عماف:

منشكرة .قسـ اإلدارة كالقيادة التربكية ،كمية العمكـ التربكية،

مكتبة دار الحامد لمنشر كالتكزيع.

جامعة الشرؽ األكسط ،األردف.

] [37البستاف ،محمد؛ كعبدالجكاد ،عبداهلل؛ كبكلص ،كصفي.

] [24الحربي ،مكسى سميماف2008( .ـ) .دكر اإلدارة باألىداؼ

( .)2010اإلدارة كاإلشراؼ التربكم .القاىرة :مكتبة الفالح

في تطكير الكفايات لمديرم المدارس في منطقة تبكؾ

لمنشر كالتكزيع.

التعميمية مف كجية نظرىـ .رسالة ماجستير غير منشكرة.

] [38حافظ ،محمد ،كأحمد ،حافظ2003( .ـ) .إدارة المؤسسات

جامعة مؤتو ،األردف.

التربكية .القاىرة :عالـ الكتب لمنشر كالطباعة كالتكزيع.

] [25عياصرة ،عمي ،كالفاضؿ ،محمد2006( .ـ) .االتصاؿ

] [39رضا ،ىاشـ حمدم .)2014( .اإلدارة باألىداؼ .عماف:

اإلدارم كأساليب القيادة اإلدارية في المؤسسات التربكية.

دار الراية لمنشر كالتكزيع.

األردف :دار الحامد.

] [40الطعاني ،حسف أحمد2010( .ـ) .اإلشراؼ التربكم

] [26العمرك ،إبراىيـ عمي .)2013( .اإلدارة كاإلدارة التربكية.

(مفاىيمو ،أىدافو ،أسسو ،أساليبو) .عماف :دار الشركؽ

عماف :دار البداية لمنشر.

لمنشر كالتكزيع.

] [27العمايرة ،محمد حسف2012( .ـ) .مبادئ اإلدارة

] [41اإلدارة العامة لإلشراؼ التربكم1999( .ـ) .دليؿ المشرؼ

المدرسية .عماف :دار المسيرة.

التربكم .ط .1الرياض :مكتبة الممؾ فيد الكطنية.
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] [42إدارة اإلشراؼ التربكم ،مكاتب التربية كالتعميـ ،استرجع

] [51قطاف ،ىبة حمزة2014( .ـ) .درجة ممارسة اإلدارة

بتاريخ 1437/1/5ق عمى الرابطhttp://www.1d.sa :

باألىداؼ بجامعة أـ القرل كمدل تحقيقيا لمتطمبات

.?t=2927/vb/showthread.php

االعتماد األكاديمي في المعيار الثاني "السمطات كاإلدارة".
رسالة ماجستير غير منشكرة .قسـ اإلدارة التربكية

] [43القحطاني ،حميد .)2005( .المشكالت التي نكاجو مراكز

كالتخطيط ،كمية التربية ،جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.

اإلشراؼ التربكم بالمنطقة الشرقية كما يراىا المشرفكف
التربكيكف .رسالة ماجستير غير منشكرة .كمية التربية،

] [52الغامدم ،فكزية سعيد2014( .ـ) .درجة تطبيؽ اإلدارة
باألىداؼ مديرات المدارس بمنطقة الباحة التعميمية .رسالة

جامعة الممؾ سعكد ،الرياض.

ماجستير غير منشكرة .كمية التربية ،جامعة الباحة ،الباحة.

] [44ك ازرة المعارؼ1999( .ـ) .مكسكعة التعميـ في المممكة
العربية السعكدية خالؿ مائة عاـ .الرياض :ك ازرة المعارؼ.

] [53ك ازرة التربية كالتعميـ1435( .ق) .التعميـ الكزارم رقـ
 2/602/3بتاريخ 1435/12/27ق ،الرياض.

] [45الجيضمي ،سميماف راشد2005( .ـ) .معكقات تطبيؽ
اإلدارة باألىداؼ في مدارس المنطقة الشرقية في سمطنة

] [54ك ازرة

عماف كما يتصكرىا اإلداريكف التربكيكف .رسالة ماجستير

التعميـ.

(1437ق).

التعميـ

الكزارم

رقـ

( )3735005بتاريخ 1437/2/17ق .الرياض.

غير منشكرة .جامعة اليرمكؾ ،أربد ،األردف.

] [55الصيرفي ،محمد2006( .ـ) .أصكؿ التنظيـ كاإلدارة

] [46الرحيمي ،سمية سميماف .)2009( .اإلدارة باألىداؼ

لممدير المبدع "النظريات كاألنماط اإلدارية" .االسكندرية:

بجامعة أـ القرل بمكة المكرمة فاعمية التطبيؽ كالمعكقات

مؤسسة حكرس العالمية لمنشر كالتكزيع.

مف كجية نظر القائمات بالعمؿ اإلدارم بالجامعة .رسالة

] [56إدارة التطكير في اإلدارة العامة لإلشراؼ التربكم.

ماجستير غير منشكرة .جامعة أـ القرل ،مكة المكرمة.

(1436ق) .منظكمة قيادة األداء اإلشرافي .ط ،3الرياض:

] [47صادؽ ،عبد القادر2009( .ـ) .معيقات تطبيؽ اإلدارة

مطابع ك ازرة التعميـ.

باألىداؼ مف كجية نظر مديرم كمعممي المدارس

] [57الدىاسي ،مشارم .)2015( .مشركع الممؾ عبد اهلل –

المتكسطة في المدينة المنكرة .رسالة ماجستير غير

رحمو اهلل-لتأىيؿ كاختيار القيادات التربكية .مجمة المعرفة،

منشكرة .جامعة ككلكمبس ،أمريكا.

(.79-78 ،)234

] [48صادؽ ،عبد القادر2011( .ـ) .مدل تطبيؽ اإلدارة

] [58أسعد ،كليد2005( .ـ) .اإلدارة التعميمية .عماف :مكتبة

باألىداؼ في التعميـ العاـ بالمممكة العربية السعكدية.

المجمع العربي.

رسالة دكتكراه غير منشكرة .جامعة ككلكمبس ،أمريكا.

] [59المجنة العممية لجائزة التربية كالتعميـ لمتميز1436( .ق).

] [50خكالدة ،تيسير محمد2012( .ـ) .درجة تطبيؽ اإلدارة

الدليؿ اإلدارم لجائزة التربية كالتعميـ لفئة المشرؼ التربكم
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THE REALITY OF APPLYING
MANAGEMENT BY OBJECTIVES BY
MANAGERS OF SUPERVISION OFFICES IN
RIYADH CITY FROM THE PROSPECTIVE
OF SUPERVISORS
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RANA A. AL-KHUDAI
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Al-Imam Mohammed Ibn Saud Islamic University
ABSTRACT_ This study aimed at identifying the reality of applying MBO by the managers of
supervision offices in Riyadh city from the prospective of supervisors. It aimed at studying the
obstacles of applying MBO and providing developmental suggestions. The researcher used
descriptive approach. To collect data, a questionnaire was developed. The community of the study
consisted (503) supervisors, yet only (434) answered. The main results of the study were that the
degree of applying MBO by managers was high with a mean of (3.52), the obstacles were high
with a mean of (3.63), and the developmental suggestions were high with a mean of (4.18). There
were statistically significant difference between the means of supervisors’ estimations of the
degree of applying MBO due to the variables of office, occupation and educational qualifications,
and their estimations of the obstacles due to the different years of experience. There were
statistically significant difference between the means of supervisors’ estimations of the
developmental suggestions of applying MBO due to the different occupations and years of
experience. The main recommendations of the study were to engage all supervisors in determining
the objectives of the supervision office, and in designing evaluation plan of their performance that
is suitable to the objectives. Also, to provide rewards to increase their motivation, and to use MBO
as one of the criteria to evaluate managers of supervision offices.

386

