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متطلبات بناء القدرات املؤسسية يف مكاتب

التعليم مبدينة جدة من وجهة نظر املشرفني
الرتبويني فيها

سعود بن عبد الجبارهويدي الحارثي*

امللخص_ هدفت الدراسة إلى التعرف على متطلبات بناء القدرات املؤسسية ( في مجاالت القدرات الفردية ,والقدرات الجماعية ,والقدرات التنظيمية
) في مكاتب التعليم بمدينة جدة من وجهة نظر املشرفين التربويين فيها ,و التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية – إن وجدت  -عند مستوى
الداللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة ملتطلبات بناء القدرة املؤسسية ملكاتب التعليم في مدينة جدة من وجهة نظر املشرفين
فيها يمكن أن تعزى ملتغيرات الدراسة ( الدرجة العلمية – اسم املكتب -سنوات الخدمة) ,ولتحقيق أهداف هذه الدراسة أعد الباحث إدارة الدراسة
ً
مشرفا تر ً
بويا في مكاتب التعليم بمدينة جدة والتي يبلغ عددها ( )6مكاتب وذلك خالل الفصل
التي اشتملت على ( )29فقرة ,ووزعت على ()147
الدراس ي األول 1441ه ,وأظهرت الدراسة أن متطلبات بناء القدرات املؤسسية في مجاالت الدراسة الثالثة (الفردية – الجماعية -التنظيمية) كانت
عالية ,كما أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة ملتطلبات بناء القدرات املؤسسية تعزى ملتغير الدرجة
العلمية بين حملة البكالوريوس وحملة الدكتوراه لصالح حملة البكالوريوس ,كما أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
استجابات مجتمع الدراسة ملتطلبات بناء القدرات املؤسسية تعزى ملتغير اسم املكتب ,و أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
استجابات مجتمع الدراسة ملتطلبات بناء القدرات املؤسسية تعزى ملتغير سنوات الخدمة بين الذين سنوات خدمتهم أقل من  5سنوات وكل من
الذين سنوات خدمتهم تتراوح ما بين  5إلى أقل من  10سنوات والذين سنوات خدمتهم من  10سنوات فأكثر لصالح الذين سنوات خدمتهم أقل من 5
سنوات.
الكلمات املفتاحية :القدرات املؤسسية ،املشرفين التربويين ،مكاتب التعليم.

*األستاذ املساعد _ كلية امللك عبد هللا للدفاع الجوي
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متطلبات بناء القدرات املؤسسية في مكاتب التعليم بمدينة جدة من وجهة نظر
املشرفين التربويين فيها
املستجدات ,كما كشفت دراسة الحربي [ ]8أن صناعة القرار والتمكين
اإلداري والتخطيط االستراتيجي والتحسين والتطوير ال تمارس في مكاتب
التعليم إال بدرجة متوسطة ,وهذا ما يؤكد ضرورة بناء القدرات املؤسسية
ملكاتب التعليم على املستويات الثالثة (الفردي والجماعي والتنظيمي)
لتستطيع النهوض بعملياتها اإلدارية بشكل يالئم تطلعات الوزارة في تطوير
وتحسين العملية التعليمية.
ً
ونظرا لندرة الدراسات العربية في بناء القدرات املؤسسية وقلة األبحاث
املحلية التي ركزت على مكاتب التعليم كميدان للدراسة؛ جاءت هذه الدراسة
لإلجابة على التساؤالت التالية:
أ .أسئلة الدراسة
 .1ما متطلبات بناء القدرة املؤسسية (في مجال القدرات الفردية) في مدينة
جدة من وجهة نظر املشرفين التربويين فيها؟
 .2ما متطلبات بناء القدرة املؤسسية (في مجال القدرات الجماعية) في مكاتب
التعليم في مدينة جدة من وجهة نظر املشرفين التربويين فيها؟
 .3ما متطلبات بناء القدرة املؤسسية (في مجال القدرات التنظيمية) في
مكاتب التعليم في مدينة جدة من وجهة نظر املشرفين التربويين فيها؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05بين
متوسطات استجابات مجتمع الدراسة ملتطلبات بناء القدرة املؤسسية
ملكاتب التعليم في مدينة جدة من وجهة نظر املشرفين فيها يمكن أن تعزى
ملتغيرات الدراسة (الدرجة العلمية – اسم املكتب -سنوات الخدمة)؟
ب .أهداف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى:
 .1التعرف على متطلبات بناء القدرة املؤسسية (في مجال القدرات الفردية)
في مكاتب التعليم بمدينة جدة من وجهة نظر املشرفين التربويين فيها.
 .2التعرف على متطلبات بناء القدرة املؤسسية (في مجال القدرات الجماعية)
في مكاتب التعليم بمدينة جدة من وجهة نظر املشرفين التربويين فيها.
 .3التعرف على متطلبات بناء القدرة املؤسسية (في مجال القدرات الجماعية)
في مكاتب التعليم بمدينة جدة من وجهة نظر املشرفين التربويين فيها.
 .4التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية – إن وجدت  -عند مستوى
الداللة ( )α ≥ 0.05بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة ملتطلبات بناء
القدرة املؤسسية ملكاتب التعليم في مدينة جدة من وجهة نظر املشرفين فيها
يمكن أن تعزى ملتغيرات الدراسة (الدرجة العلمية – اسم املكتب -سنوات
الخدمة).
ج .أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من عدة أمور أهمها:
 .1أهمية ميدان الدراسة (مكاتب التعليم) في منظومة العمل التربوي كحلقة
وصل بين اإلدارة العليا واإلدارة الدنيا في الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم
وألهمية أدوارها املنوطة بها وندرة الدراسات التي ركزت على تطوير أدائها
جاءت هذه الدراسة ,والتي من املمكن أن تساهم في أي عمليات تطوير
مستقبلية لهذه املكاتب.

 .1املقدمة
تسعى املؤسسات التربوية كغيرها إلى تحسين وتطوير قدراتها لتكون قادرة
على تحقيق أهدافها في ظل املتغيرات الكبيرة التي تحيط بنا ,ويعتبر بناء
القدرات املؤسسية أحد أهم املداخل اإلدارية الحديثة التي تستخدم في إدارة
التغيير والتطوير املؤسس ي ,حيث يمكن من خالله االستجابة للتحديات التي
تواجه املؤسسة وتحقيق التحول املطلوب الزهراني [ ]1ومما يؤكد أهمية
مدخل بناء القدرات املؤسسية في التغيير ما ذكره السالم [ ]2أن موضوع بناء
القدرات يمثل الحلقة املفقودة في إدارة التغيير املؤسس ي في وقت أصبح
التغيير سمة طبيعية في سلوكيات املؤسسات وأنشطتها الفكرية والتنفيذية,
حيث خرج التغيير من فكرة اإلصالح واملعالجات األنية إلى فكرة التجديد
واالبداع املتواصل ,وتتزيد أهمية مدخل بناء القدرات املؤسسية في التغيير
املؤسس ي كما يشير رشوان [ ]3إلى أنه يتضمن مجموعة من العمليات التي
تستهدف التغيير في مكونات املؤسسة سواء كان ذلك في األهداف أو القيم أو
اللوائح أو التكنولوجيا وأساليب العمل والسلوكيات اإلدارية والفنية بصورة
تمكن من إحداث تطوير األداء الفردي والجماعي في املؤسسة ,وتطوير
منظومة العمل في املؤسسات التربوية يستدعي بناء قدراتها املؤسسية من
خالل تطوير قدرات أفرادها ومساعدتهم في امتالك مهارات واتجاهات مالئمة
تساهم في إدارة عمليات التغيير املؤسس ي فيها.
 .2مشكلة الدراسة
إن بناء القدرات الذاتية ألي مؤسسة هو السبيل نحو تحقيق أهدافها
ومزاحمة مثيالتها نحو التميز وهو ما يؤكده  ]4] Dillمن أن أواخر القرن
املاض ي شهد تركيز صناع السياسات التعليمية على تطبيق وسائل وأدوات
ً
تمركزا حول سد متطلبات السوق وتحقيق الصالح العام للمجتمع
جودة أكثر
من خالل زيادة االهتمام بتطبيق نظم بناء القدرات املؤسسية كأداة لدعم
السياسات العامة أو الحكومية املطبقة في مجال التعليم ,ومكاتب التعليم
التي صدر قرار إنشائها مطلع عام 1430ه ضمن مجموعة من اإلجراءات
التطويرية التي أحدثتها الوزارة في ذلك الوقت حيث تم تغيير مسماها من
مراكز اإلشراف التربوي إلى مكاتب التعليم وزادت املهام املنوطة بها
والصالحيات املمنوحة ملدرائها بقرار وزير التربية والتعليم حينها تقوم بدور
محوري وحساس في منظومة العمل التعليمي من خالل ربطها بين اإلدارة
العليا واإلدارة الدنيا في الوزارة وذلك من خالل اإلشراف املباشر على
العمليات األساسية داخل املدارس ,وقد كشفت عدد من الدراسات التي
درست واقع املكاتب (املراكز ً
سابقا) مثل دراسة املطيري [ ]5عن قصور كبير
في تنفيذ بعض املهام مثل دراسة املقررات الدراسية ,وقلة االستفادة من
تقنية املعلومات في تطوير طرائق التدريس وتفعيل اإلنترنت في التدريب
والحفز إلى إجراء دراسات تطويرية ,كما كشفت دراسة القرش ي [ ]6أن مديري
املكاتب ال يمارسون القيادة التشاركية إال بدرجة متوسطة مما يدل على عدم
وجود ثقة في قدرات العاملين ,كما أكدت دراسة الشمراني [ ]7على ضرورة
تطوير األداء اإلداري ملديري مكاتب التعليم حيث أوصت دراسته بضرورة
وضع استراتيجية لتطوير األداء اإلداري ملديري مكاتب التعليم وفق أحدث
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السياسة واالقتصاد والسلوك التنظيمي ونظرية التنظيم ,ويعرف
 ]12]Silimperiبناء القدرات املؤسسية بأنها مجموعة العمليات املستمرة التي
تقوم بها املؤسسة بهدف ضمان تمتع العاملين باملعرفة واملهارة الفنية
ً
واإلدارية والقيادية الالزمة لتمكينهم من االضطالع بمسؤولياتهم ,فضال عن
تحديد متى وكيف يمكنهم االستفادة وتوظيف هذه املهارات على نحو ممكن
لتحقيق أهداف املؤسسة.
كما يعرفها  ]13] Hortonبأنه مدخل منهجي منظم للتعلم املستمر يسهم
في االرتقاء بقدرة املؤسسة للوصول إلى مستوى االستغالل الكفء والفعال ملا
لديها من موارد بشرية ومالية بما يحقق أهداف املؤسسة من منظور
مستدام .ويعرفها  ]9] Wrightبأنها مجموعة العمليات املتكاملة التي تدعم
قدرة املؤسسة على تحسين أدائها وتأثيرها في البيئة املحيطة عبر تمكينها من
القيام برسالتها نحو األفضل .أما الزهراني [ ]1فيرى بأنها مدخل منهجي منظم
يتضمن مجموعة من العمليات املستمرة التي تهدف إلى توفير البيئة
التنظيمية الداعمة للتعلم والتطوير املستمر وإحداث تغيير على مستوى
األفراد والجماعة والتنظيم على نحو متكامل ومتناسق بما يسهم في االرتقاء
بالقدرات الذاتية للمؤسسة من خالل استثمار قدرات األفراد للوصول إلى
مستوى االستخدام الكفء والفعال للموارد املتاحة وبما يحقق األهداف
املنشودة ,كما عرفتها  ]9] Wrightبأنها االستعدادات التي تتمتع بها املؤسسة
في تصميم وتطبيق وإدارة ودعم وتطوير البرامج واالستراتيجيات التنظيمية
الالزمة لتمكينها من القيام برسالتها وأهدافها.
ومما سبق يمكن القول بأن مفهوم بناء القدرات املؤسسية يعتمد بشكل
كبير على العمليات التي يتم إحداثها داخل املنظمة لتحسين وتطوير األداء
بشكل متكامل مع األخذ في االعتبار بأن تكون هذه العمليات مستمرة وشاملة
تحقق أهداف املنظمة بجودة عالية.
مجاالت بناء القدرات املؤسسية:
يرى  ]14] Caillodsأن مجاالت بناء القدرات املؤسسية ثالثة وهي:
 .1القدرات البشرية  Human Resource Capacityوالتي تركز على كفايات
األفراد وترجمتها إلى إمكانيات وقدرات فعالة مع األخذ في االعتبار تحفيزهم
للعمل واملشاركة إلظهار ما لديهم من معارف ومهارات وقيم وخبرات تحقق
أهداف املنظمة.
 .2القدرات التنظيمية  Organizational Capacityوتركز على االرتقاء باألداء
الوظيفي للمؤسسة التي يعمل بها األفراد وتهتم هذه القدرات بتعزيز وضمان
الجودة للمؤسسة ككل و مراجعة وتقويم فاعلية ُ
البنى واللوائح التنظيمية
املطبقة في الواقع و التأكد من توافر املوارد املطلوبة في تصنف هذه املؤسسة
على أنها ذات الجودة املرتفعة
 .3القدرات املؤسسية  Institutional Capacityوتركز على البيئة التي تعمل
بها املؤسسات املختلفة بحيث تشمل عدة عناصر ومكونات متنوعة تتفاعل
ً
معا بهدف إقامة بيئة داعمة لبناء القدرات الالزمة للتطوير على مستوى
املجتمع ككل
ويشير  ]15] Peterإلى ضرورة توفر ثالثة أنواع من القدرات األساسية في
أي تنظيم وهي:
 .1القدرة على األداء والفعل
 .2القدرة على توليد نتائج إيجابية
 .3القدرة على التكييف

 .2ندرة الدراسات املحلية والعربية عن بناء القدرات املؤسسية ,حيث لم
يعطى هذا املفهوم القدر الكافي من الدراسة والبحث رغم أهميته الكبيرة
كمدخل لتطوير وتحسين العمليات اإلدارية ,ومن املتوقع أن تسهم هذه
الدراسة في إثراء هذا املفهوم.
د .حدود الدراسة
الحدود املوضوعية :تناولت الدراسة متطلبات بناء القدرات املؤسسية في
مكاتب التعليم في محافظة جدة من وجهة نظر املشرفين التربويين فيها في
املجاالت الثالثة (مجال القدرات الفردية  -مجال القدرات الجماعية – مجال
القدرات التنظيمية).
الحدود املكانية :اقتصرت الدراسة على مكاتب التعليم داخل مدينة جدة وهي
ستة مكاتب (الشمال – الجنوب – الشرق -الوسط – النسيم – الصفا).
الحدود البشرية :تم تطبيق الدراسة على املشرفين العاملين في مكاتب التعليم
والذين ال يرتبطون بعمل إداري في املكتب حيث بلغ عددهم في آخر إحصائية
ً
إلدارة اإلشراف التربوي بتعليم جدة ( )22مشرفا في كافة التخصصات.
ً
ميدانيا في الفصل الدراس ي األول
الحدود الزمانية :تم تطبيق هذا البحث
1441ه.
ه .مصطلحات الدراسة
القدرات املؤسسية :عرفها  ]9] Wrightبأنها مجموعة من العمليات املتكاملة
التي تدعم قدرة املؤسسة على تحسين أدائها وتأثيرها على البيئة املحيطة عبر
تمكينها من القيام برسالتها نحو األفضل ,ويعرفها الباحث (إجر ً
ائيا) بأنها:
عمليات التحسين والتطوير املستمرة والتي تستهدف رفع مستوى كفاءة
العاملين فيها واستثمار قدراتهم الفردية والجماعية لتحقيق أهداف املنظمة.
مكاتب التعليم :هي وحدات إدارية إشرافية مستقلة تتبع ملدير عام التعليم
مباشرة تشرف بشكل مباشر على العملية التعليمية في عدد من املدارس وفق
نطاق جغرافي محدد.
 .3اإلطارالنظري
ظهر مفهوم بناء القدرات املؤسسية في أوائل عقد الستينات امليالدية من
القرن املاض ي  ]10] McKinseyويرى ,وقد خرج هذا املفهوم كما يرى ]11
 ]Smillieمن رحم عدد من املصطلحات واملفاهيم اإلدارية السابقة مثل البناء
املؤسس ي  Institutional Buildingوالتطوير التنظيمي Organizational
 ,Developmentودخل هذا املفهوم إلى املجال التعليمي في عقد التسعينات
امليالدية من القرن املاض ي ,ذلك من خالل تركيز صناع السياسات التعليمية
على تطبيق وسائل وأدوات الجودة التي تتمركز حول سد متطلبات السوق
وتحقيق الصالح العام للمجتمع من خالل زيادة االهتمام بتطبيق نظام بناء
القدرات املؤسسية كأداة لدعم السياسة العامة أو الحكومية املطبقة في
مجال التعليم [.]12
ً
ويعتبر مفهوم بناء القدرات املؤسسية أحد املجاالت الحديثة – نسبيا-
ً
وخصوصا فيما يتعلق
والتي شاع استخدامها في إدارة تطوير املؤسسات
باإلصالح املؤسس ي.
مفهوم بناء القدرات املؤسسية
يشير  ]4] Dillإلى أن مفهوم بناء القدرات املؤسسية الذي يحظى بقدر
كبير من االنتشار والتناول في أدبيات السياسات اإلدارية والتنظيمية
والتربوية ,ورغم ذلك فهو مازال يكتنفه ش يء من الغموض بسبب حداثته من
ناحية والحتوائه على عدد من املفاهيم الفرعية من ناحية أخرى مثل علم
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وفي مجال املنظمات التعليمية يرى  ]16] Dinhamأن هناك ثالثة مجاالت
من القدرات للمؤسسات التعليمية وهي
 .1القدرات املادية امللموسة وتشمل الطالب واملعلمين واإلداريين والبنية
التحتية واملوارد املادية األخرى
 .2القدرات غير املادية أو غير امللموسة ومن أمثلتها الثقافة و املناخ
واملؤسس ي واالنسجام وتوافق العاملين وقدرات القيادة املوزعة وفاعليتها
وكذلك التعليم املنهي والذاكرة الجمعية للمؤسسة وفاعلية التدريس وجودة
املعلمين
 .3املوارد والدعم الخارجي ويشمل ذلك الدعم املقدم للمؤسسات التعليمية
على كافة املستويات املحلية واإلقليمية والوطنية وحتى الدولية.
ويعد نموذج  Mitchell & Sackneyالذي ذكره الزهراني [ ]1من أشهر
النماذج املعتمدة ً
عامليا في الوقت الراهن في مجال بناء القدرات في التعليم
والذي حدد ثالثة مجاالت رئيسية للقدرات املؤسسية هي:
 .1القدرات الفردية Individual Capacity
 .2القدرات الجماعية Group Capacity
 .3القدرات التنظيمية  ,Organizational Capacityوهذا النموذج هو الذي
تم اعتماده في هذه الدراسة ألن مجالها أحد مجاالت التعليم متطلبات بناء
القدرات املؤسسية:
تعددت محاوالت تحديد متطلبات بناء القدرات املؤسسية وكل من تناول
هذا املجال تناوله من اتجاه اهتماماته ،فقد حدد  ]10] McKinseyمجموعة
ً
من املتطلبات األساسية والهامة الواجب توافرها سلفا لنجاح جهود بناء
القدرات املؤسسية وهي:
 .1صياغة رؤية تنظيمية واضحة املعالم
 .2تحديد الرسالة والقيم األساسية املوجهة ملنظومة العمل
 .3بناء الخطة االستراتيجية للتطوير املؤسس ي
 .4بناء الخطة التشغيلية للمنتجات والخدمات
 .5بناء الشراكات وعالقات التعاون مع املؤسسات األخرى
 .6إضفاء الطابع املؤسس ي على عمليات النظام املستخدمة
 .7االرتقاء بقيم النزاهة واألمانة والشفافية املالية
 .8استغالل املوارد املتاحة على املستوى املؤسس ي
 .9إضفاء الطابع املؤسس ي على املمارسات املطبقة في إدارة املوارد البشرية
 .10بناء نظام دقيق لتقييم األداء
.11إدارة التغير التنظيمي الفعال
 .12اإلدارة الفعالة للشؤون املالية واملحاسبة  -١٣تطبيق استراتيجية
متكاملة إلدارة املعرفة منظور بناء القدرات املؤسسية
ويؤكد  ]17] Shawyunعلى أن هناك ثالث متطلبات مهمة في بناء القدرات
املؤسسية وهي:
 .1مراجعة و إعادة هيكلة رؤية املؤسسة للمستقبل لتعبر عن الهدف
الحقيقي من وجود املؤسسة ولكي تصاغ االستراتيجية الالزمة لتحقيقها
 .2اتباع مدخل تنظيمي نشط في إدارة وقيادة املؤسسة
 .3االهتمام باألبعاد الرئيسية التي تدفع جهود املؤسسة في بناء القدرات التي
يأتي من أهمها بناء سياسات وممارسات املوارد البشرية و العمليات الداخلية
للمؤسسة والفاعلية التنظيمية و توظيف أدوات الجودة في العمليات اليومية
املختلفة للمؤسسة
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أما  ]18] Connollyفيرى أن هناك أربعة عوامل مهمة تؤثر في بناء القدرات
املؤسسية مبادراتها وهي:
 .1توافر املوارد التنظيمية املطلوبة لبناء القدرات املؤسسية
 .2االستعداد التنظيمي للمشاركة في جهود ومبادرات بناء القدرات املؤسسية
 .3توافر الخبرات والكوادر املتخصصة
 .4مراحل دورة حياة منظومة العمل املؤسس ي التي تؤثر في الجهود املبذولة في
بناء القدرات املؤسسية على نحو يؤدي باملؤسسة إلى املستوى املطلوب من
الكفاءة والفعالية.
ويرى الباحث من خالل ما سبق أن متطلبات بناء القدرات املؤسسية على
مستوى املنظمات التعليمية تتلخص في اآلتي:
 .1وجود خطة استراتيجية متكاملة لدى املنظمة تساهم في توجيه مسارها
املستقبلي نحو تحقيق أهدافها.
 .2وجود ثقافة تنظيمية داعمة لإلبداع و االبتكار للمساهمة في تطوير بيئة
العمل.
 .3استثمار املبادرات الفردية والجماعية التي تساهم في حل املشكالت
التنظيمية.
 .4توفير املوارد الالزمة إلنجاز املهام املختلفة بما يضمن استمرار وتيرة العمل
بكفاءة وفعالية.
 .5دعم بنا فرق العمل املختلفة والتي تساهم بدورها في إنجاز املهام وتحقيق
الدعم االجتماعي املطلوب في بيئة العمل.
 .6دعم عمليات التدريب والتطوير املختلفة والتي تنعكس بشكل إيجابي على
مستوى إنجاز األفراد في املنظمة.
استراتيجيات بناء القدرات املؤسسية:
حدد مركز خدمات املنظمات الحكومية [ ]19ثالث استراتيجيات عامة لبناء
القدرات املؤسسية وهي:
 .1استراتيجية التغيير من الخارج إلى الداخل حيث تقوم جهة خارجية بتقديم
الدعم واملساعدة للمنظمة للوصول معها إلى أمثل صورة ،ثم تشترك مع
األفراد العاملين باملنظمة لتحديد نقاط القوة والضعف والتخطيط إلى
معالجة أوجه القصور في ذلك ،وفي هذه االستراتيجية يقوم الشريك الخارجي
بجمع البيانات وتحليلها وضع التوصيات املناسبة لها إال أنه يعاب على هذه
االستراتيجية ظهور مقاومة التغيير من قبل بعض أفراد املنظمة وبالتالي عدم
تبني هذه الخطة التطويرية
 .2استراتيجية التغيير من الداخل إلى الخارج وفي هذه االستراتيجية يقتصر
دور الشريك الخارجي على طرح األسئلة حول الرسالة والرؤية واألهداف
واألنشطة وكذلك فحص السجالت والوثائق ثم تحديد املشكالت الرئيسية
ومواجهة املنظمة بها ملساعدتها في إيجاد الحلول لها باعتبارها قادرة على
ذلك
 .3االستراتيجية التي تجمع بين االستراتيجيتين السابقتين التغيير من الخارج
و التغيير من الداخل باستخدام املشاركة الفاعلة التي تستهدف إشراك
املؤسسة في عملية التقييم و التخطيط لبناء قدراتها حيث تقدم الجهات
الخارجية في هذه االستراتيجية الدعم واملساعدة من خالل (أداة التقييم
املؤسس ي ) إلى املؤسسة والتي تشمل معايير محددة تهدف إلى قياس وتقييم
القدرات وتطبيقها بشكل جماعي وبناء ،أن على ما تسفر عن عمليات التقييم
املؤسس ي يتم بناء خطة معالجة نقاط الضعف.
77

ويرى  ]20] Burnesأن هناك ثالث استراتيجيات لبناء القدرات املؤسسية
تعتمد بشكل كبير على اتجاه التغيير والبناء في الهيكل التنظيمي وهي على
النحو التالي:
 .1استراتيجية التغيير من أعلى إلى أسفل وتسمى استراتيجية التغيير املوجهة
أو املخطط
 .2استراتيجية التغيير من أسفل إلى أعلى وتسمح باالتجاه الحديث في التغيير
 .3االستراتيجية التي تجمع بين االستراتيجيتين السابقة
و تنفيذ االستراتيجيات السابقة بشكل كبير في تحديد احتياجات التغيير
ومتطلباته لبناء القدرات املؤسسية
ً
كما أن من املهم أن تكون املنظمة أكثر انفتاحا أمام أي استراتيجية تدعم
التغيير اإليجابي و عمليات التطوير إذا كانت قادرة على تحقيق أهداف بناء
القدرات املؤسسية للمنظمة
مراحل بناء القدرات املؤسسية:
يعتبر بناء القدرات املؤسسية عملية منهجية تتضمن مجموعة من املراحل
والعمليات املتتابعة حيث يشير  ]9] Wrightإلى مجموعة من املراحل يرى أنها
مهمة لبناء القدرات املؤسسية ألي منظمة وهي:
 .1رصد البيئة الخارجية لتحديد االحتياجات والفرص من أجل إدارة عملية
التغيير املناسب.
 .2مراجعة استراتيجية املؤسسة ورصد احتياجات بناء قدراتها في إطار
استراتيجي.
 .3تحديد االحتياجات من القدرات وصياغة خطة متكاملة لبناء القدرات
املؤسسية.
 .4التفاوض بهدف الحصول على الدعم الخارجي إذا كانت املنظمة ال تمتلك
املوارد الكافية لبناء قدراتها.
 .5تنفيذ وإدارة عمليات بناء القدرات املؤسسية من خالل تتبع عملية
التخطيط الشامل بشكل جاد وباستخدام إدارة فعاله.
 .6تقييم عملية بناء القدرات املؤسسية بشكل دوري لتبقى االستراتيجيات
املؤسسية حيوية ومرنة.
ً
وقدم  ]21] Rohdewohdأنموذجا لبناء القدرات املؤسسية ذا طابع دائري
يبدأ من مرحلة اإلعداد وتحديد املصادر ثم تقويم احتياجات بناء القدرات
من خالل العديد من األنشطة ثم تحليل أهم احتياجات النظام واألفراد
وصياغة خطة متوسطة األجل لبناء القدرات املؤسسية بمشاركة
املستفيدين ،ثم تنفيذ الخطط والبرامج و املبادرات والتدخالت الداخلية
ً
والخارجية ً
مسبقا ثم تقويم مدى نجاح األساليب
وفقا للخطة املعدة
املستخدمة وتقييم آثرها على بناء القدرات املؤسسية.
وتشير لجنة االنتوساي [ ]22إلى أن بناء القدرات املؤسسية تكون أكثر فعالية
عندما تدمج في عملية هيكلية مكونة من خمس خطوات وهي:
 .1تقييم القدرات الحالية والعوائق.
 .2وضع استراتيجيات بناء القدرات.
 .3تنفيذ االستراتيجية.
 .4التعلم من التجارب والخبرات السابقة.
 .5تعزيز ودعم التحسينات.
وبناء على ما سبق فإن مراحل بناء القدرات املؤسسية يجب أن تمر بمراحل
أساسية يتفق عليها أغلب الكتاب والباحثين يمكن أن أجملها في ما يلي:

 .1مرحلة اإلعداد وقياس الوضع الراهن.
 .2مرحلة إعداد خطة بناء القدرات املؤسسية.
 .3مرحلة تنفيذ خطة بناء القدرات املؤسسية.
 .4مرحلة تقييم الخطة وتحسينها وتعديل االنحرافات.
 .5مرحلة تبني الخطة بشكل كامل من قبل اإلدارة واألفراد.
 .4الدراسات السابقة
دراسة باوزير [ ]23وهدفت إلى وضع تصور مقترح لبناء القدرات
املؤسسية في جامعة امللك عبد العزيز في ضوء نظرية الذكاءات املتعددة من
خالل تحديد املعارف واملهارات املطلوبة ألداء املهام في ضوء نظرية الذكاءات
املتعددة وتم اتباع املنهج الوصفي التحليلي لتحليل مهام جميع الوظائف
اإلدارية في العمادات املساندة لشطر الطالبات بجامعة امللك عبد العزيز
بجدة وأظهرت الدراسة أن جميع املعارف واملهارات والقدرات املطلوبة ألداء
ً
ارتباطا ً
وثيقا بمؤشرات الذكاءات املتعددة و
مهام الوظائف اإلدارية مرتبطة
أن جميع الوظائف اإلدارية بتعدد مسمياتها تتطلب قدرات عالية من الذكاء
ً
وأخيرا الذكاء الحركي و
املنطقي ثم الذكاء االجتماعي ويليه الذكاء الشخص ي
أوصت الباحثة بضرورة وضع الخطط والبرامج التطويرية من قبل الجهات
التطويرية في الجامعة لتعزيز الذكاءات املتعددة لدى املوظفات اإلداريات
دراسة الزهراني [ ]1وهدفت إلى تقديم تصور مقترح لبناء القدرات
املؤسسية كمدخل لضمان الجودة واالعتماد األكاديمي في الجامعات
السعودية وتكون مجتمع الدراسة من القادة األكاديميين في الجامعات وهم
العمداء والوكالء ورؤساء األقسام و استخدم الباحث أداة االستبيان و املنهج
الوصفي التحليلي وأظهرت الدراسة أن متطلبات بناء القدرة املؤسسية تتوفر
بدرجة متوسطة وأن أنشطة بناء القدرات املؤسسية تمارس بدرجة ضعيفة
وأن مؤشرات ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي متوافرة بدرجة متوسطة
كما أظهرت الدراسة أن متطلبات أنشطة بناء القدرات املؤسسية تسهم في
ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي حسب تقديرات أفراد العينة ،وقدمت
ً
ً
الدراسة في نهايتها تصورا مقترحا لبناء القدرات املؤسسية كمدخل لضمان
الجودة واالعتماد األكاديمي في الجامعات السعودية
دراسة مصطفى [ ]24وهدفت إلى وضع خطة تنفيذية مقترحة لتحسين
القدرة املؤسسية داخل مدارس التعليم االبتدائي في محافظة الوادي الجديد
وذلك بعدما تعرف الباحث على واقع تطبيق معايير القدرة املؤسسية داخل
ً
وأيضا متطلبات التطبيق فيها اقتصرت الدراسة على دراسة
تلك املدارس
معايير الجودة واالعتماد الخاصة بالقدرة املؤسسية التي وضعتها الهيئة
القومية لضمان الجودة واالعتماد في مصر ومدى تحقيق هذه املعايير داخل
املؤسسات التعليمية وانتهج الباحث املنهج الوصفي التحليلي باستخدام أداة
االستبانة وكانت عينة الدراسة مجموعة من املعلمين مديري املدارس
االبتدائية في محافظة الوادي الجديد والذين بلغ عددهم ً 550
فردا ومن
ً
ً
خالل النتائج التي أظهرتها الدراسة قدم الباحث تصورا مقترحا لتحسين
القدرة املؤسسية في مدارس التعليم االبتدائي من خالل خطة تنفيذية يمكن
تطبيقها على املدى القريب للحصول على االعتماد املؤسس ي من قبل الهيئة
القومية لضمان الجودة واالعتماد
دراسة شاويون [ ]17وهدفت إلى تناول بناء القدرات املؤسسية في
مؤسسات التعليم العالي من منظور االكتفاء الذاتي واالستدامة واعتمدت
منهجية الدراسة على أسلوب تحليل املحتوى ،وكشفت نتائج الدراسة عن أن
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االكتفاء الذاتي هو منتصف الطريق الذي تستطيع فيه املنظمة بناء قدراتها
املؤسسية و تحقيق االستدامة وأظهرت النتائج ً
أيضا أن أكثر ما تعانيه
منظمات التعليم العالي هو نقص التركيز على بناء القدرات التنظيمية
األخالقية القائمة على املهارات والخبرات واملعارف الشخصية التي تتفاعل في
إطار من القيم واملعتقدات واملثل العليا و تؤثر على زيادة تعزيز القدرات
وتحسين إجراءات األداء ومن ثم تحقيق االستدامة.
دراسة ماثيو وأخرون [ ]25وهدفت إلى تناول آليات بناء القدرات
املؤسسية واملهنية في مؤسسات التعليم الصحي باستراليا في ضوء تصورات
عينة مختارة من أصحاب املصالح في منظومتي الصحة والتعليم العالي
استخدمت الدراسة منهجية وأسلوب دراسة الحالة حيث استعان الباحث
بعينة عمدية مؤلفة من  ٢٧من أعضاء الفئات والشرائح املستهدفة في مدينة
سيدني وتم جمع البيانات و إجراء املقابالت معهم حيث كشفت الدراسة أن
أبرز العوامل واملمارسات اإليجابية املتبعة في بناء القدرات املؤسسية املهنية
للتعليم الصحي باستراليا هي تحديد اآلليات وتطوير البرامج و املقررات
الدراسية باستخدام مداخل التدريس والتعليم املناسبة و االستعانة باملعايير
املقننة للحكم على جودة املمارسات املهنية وتصميم وتطبيق برامج لدعم
أنشطة البحث العلمي.
دراسة واالس وهوليكي [ ]26وهدفت إلى التعرف على سبل بناء القدرات
التنظيمية الالزمة لقياس عمليات القبول في الجامعات األمريكية بوالية
نبراسكا ،حيث استخدمت الباحثة أدوات البحوث الكمية والكيفية ً
معا
واستعانت بعينة عمدية مؤلفة من ( )13من مديري أقسام القبول والتحاق
الطالب في خمس مؤسسات جامعية مختلفة في والية نبراسكا األمريكية ،و
شملت قائمة األدوات املستخدمة في جمع البيانات االستبيانات واملقابالت
الشخصية و كشفت النتائج عن وجود نقص كبير في بناء القدرات التنظيمية
في الجامعات في موضوع الدراسة وهو (عمليات القبول)
دراسة مين وجوف [ ]27دراسة مين ،سوكويون؛ جوف ،بيتر بعنوان:
"عالقات القدرة املؤسسية بتحصيل الطالب في املدارس "و هدفت هذه
الدراسة للتعرف على كيفية ارتباط القدرة املؤسسية بتحصيل الطالب في
ً
ً
ً
ً
ولغويا ،والعوامل املؤثرة على
وعرقيا
واقتصاديا
اجتماعيا
املدارس املتنوعة
القدرة املؤسسة باملدارس ,واستخدم الباحث نماذج خطية هرمية ثنائية
املستوى الستكشاف العالقات بين أنواع متعددة من التنوع املدرس ي و
تحصيل الطالب ودراسة الدور الذي تلعبه قدرة املؤسسة على التنوع,
توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :أهمية القدرة املؤسسـة علـى
تأديــة وظائفهــا وتحقيــق أهــدافها بفعاليــة؛ وذلــك مــن خــالل ام ـتالك املــوارد
اإلنتاجيــة املالئمــة املتمثلــة فــي املــوارد البشــرية واملاديــة واملاليــة
ً
والتكنولوجيــةً ،فضــال عــن بيئــة مســاعدة للمؤسســة علــى العمــل وإنجــاز
رسالتها وتحقيق أهدافها بفعالية ,كما أكدت النتائج أن األنواع املختلفة من
التنوع املدرس ي لها روابط مختلفة مع التحصيل الدراس ي للطالب من خلفيات
عائلية ولغوية متنوعة ,وكشفت الدراسة أن من متطلبات القدرة املؤسسية
واملؤثرة على تحصيل الطالب (تتناسب مساحات الفصول باملدرسة مع أعداد
الطالب -تتوافر باملكتبة كتب ومراجع علمية قيمة -تتوافر باملدرسة أماكن
ملمارسة األنشطة الرياضية والفنية).
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دراسة اوناجيت واويرنيد [ ]28بعنوان " :تعزيز القدرة املؤسسية لتحسين
قدرات أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي في والية دلتا
بنيجيريا ,وتناولت هذه الدراسة أهمية تعزيز القدرة املؤسسية لتحسين
قدرات أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي في والية دلتا
بنيجيريا ،والكشف عن معوقات القدرة املؤسسية وآليات التغلب عليها
واستخدمت الدراسة تصميم البحث االستقصائي الوصفي ,وتوصلت
الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها :أهمية تعزيز القدرة املؤسسية في قطاع
التعليم العالي في والية الدلتا .فوائدها وأهميتها بالنسبة ملدرس ي األعمال (أي
املحاضرين) و التي ال يمكن إنكار أهميتها كما كشفت ً
أيضا العديد من
املمارسات التي عززت القدرة املؤسسية بين أعضاء هيئة التدريس في قطاع
أيضا أن هناك ً
التعليم العالي في والية دلتا ,وكشفت الدراسة ً
ضعفا في القدرة
املؤسسية للتعليم العالي في والية الدلتا وأن من معوقات بناء القدرة
املؤسسية ما يلى ( املعوقات الخاصة بالتخطيط االستراتيجي والهيكل
التنظيمي ،واملعوقات الخاصة باملصداقية واألخالقيات والجهاز اإلداري
وآليات التغلب عليها ،واملعوقات الخاصة باملوارد املالية واملادية واملشاركة
املجتمعية وتنمية البيئة واملعوقات الخاصة بالتقويم املستمر للقدرة
املؤسسية ونظام إدارة الجودة والقيادة والحوكمة).
التعليق على الدراسات السابقة
من خالل الدراسات السابقة التي تم االطالع عليها ظهر أن هناك ً
نقصا
ً
ً
وخصوصا في تناول
كبيرا في األبحاث العربية في مجال بناء القدرات املؤسسية
مؤسسات التعليم العام حيث لم يتم العثور إال على دراسة مصطفى والتي
هدفت إلى بناء خطة تنفيذية لتحسين القدرة املؤسسية في مدارس التعليم
االبتدائي في جمهورية مصر العربية بينما جاءت دراسة الزهراني [ ]1ودراسة
با وزير على مؤسسات التعليم العالي ،وقد استفادت الدراسة الحالية من تلك
الدراسات في بناء اإلطار النظري لها وبناء أداة الدراسة ،و تختلف الدراسة
الحالية عن الدراسات السابقة في كونها ركزت على مجال بناء القدرات
املؤسسية في مكاتب التعليم والتي تشكل نقطة الوصل بين اإلدارات العليا في
وزارة التعليم واإلدارات الدنيا في املدارس وهذا املجال لم يطرق من قبل على
حد علم الباحث.
.5الطريقة واإلجراءات
يتناول هذا الجزء منهج الدراسة ومجتمعها ،يلي ذلك التعرف على أداة
الدراسة ومراحل تصميمها ،والتأكد من صدق هذه األداة وثباتها ،وأساليب
ُ
ً
إحصائيا ،وذلك على
املعالجة اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات
النحو التالي:
أ .منهج الدراسة
تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية املسحية.
ب .مجتمع الدراسة
يشمل مجتمع الدراسة على جميع املشرفين التربويين الذين يعملون
ً
ً
بمكاتب التعليم بمدينة جدة والبالغ عددهم ( )226مشرفا تربويا ،حيث قام
الباحث بتوزيع االستبيان على جمع أفراد مجتمع الدراسة وبلغ عدد املشرفين
الذين تفاعلوا وقاموا بتعبئة االستبيان ( )147والجدول التالي يوضح توزيع
أفراد مجتمع الدراسة على حسب مكاتب اإلشراف.
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جدول 1
يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب مكاتب التعليم
عدد املشرفين

املكتب
الشمال
الجنوب
الشرق
النسيم
الصفا
النسيم
املجموع

36
34
40
39
40
37
226

وفيما يلي وصف البيانات األولية ملجتمع الدراسة:
جدول 2
يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب متغيرالدرجة العلمية
املؤهل
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
املجموع

يتبين من الجدول أعاله أن غالبية أفراد الدراسة درجتهم العلمية
ماجستير وذلك بنسبة بلغت ( )%66.0بينما بلغت نسبة الذين درجتهم

التكرار

النسبة

42
97
8
147

28.6
66.0
5.4
100.0

العلمية بكالوريوس ( )%28.6أما الذين درجتهم العلمية دكتوراه فقد بلغت
نسبتهم (.)%5.4

جدول 3
يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب متغيراملكتب
املكتب
الشمال
الوسط
الصفا
النسيم
الجنوب
الشرق
املجموع

التكرار
26
27
21
24
22
27
147

يتبين من الجدول أعاله أن غالبية أفراد الدراسة من مكتب تعليم الشرق
والوسط وذلك بنسبة متساوية بلغت ( )%18.4بينما بلغت نسبة منسوبي
مكتب الشمال ( )%17.7يليهم منسوبي مكتب النسيم بنسبة بلغت ()%16.3

النسبة
17.6
18.4
14.3
16.3
15.0
18.4
100.0

يليهم منسوبي مكتب الجنوب بنسبة بلغت ( )%15.0أما منسوبي مكتب
الصفا فقد بلغت نسبتهم (.)%14.3

جدول 4
يوضح توزيع مجتمع الدراسة حسب متغيرسنوات الخدمة
التكرار
15
14
118
147

سنوات الخدمة
اقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات
من  10سنوات فأكثر
املجموع

يتبين من الجدول أعاله أن غالبية أفراد الدراسة سنوات خبرتهم من 10
سنوات فأكثر وذلك بنسبة بلغت ( )%80.3بينما بلغت نسبة الذين سنوات
خبرتهم أقل من  5سنوات ( )%10.2أما الذين سنوات خبرتهم تتراوح ما بين 5
إلى أقل من  10سنوات فقد بلغت نسبتهم (.)%9.5
الصدق الظاهري ألداة الدراسة:

النسبة
10.2
9.5
80.3
100.0

قام الباحث بعرض أداة الدراسة بعد االنتهاء منها على مجموعة من املحكمين
املتخصصين في املجال للتأكد من صحة عباراتها وبنائها.
صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:
ً
بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قام الباحث بتطبيقها ميدانيا
على عينة استطالعية ،وبعد تجميع االستبانات قام الباحث باستخدام
برنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية Statistical Package For Social
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 )SPSS( Sciencesومن ثم قام باستخدام معامل االرتباط بيرسون" Pearson
 "Correlationلحساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات
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1

االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه الفقرة ،جاءت النتائج كما
يوضحها الجدول أدناه:

جدول 5
يوضح صدق االتساق الداخلي لفقرات أداة الدراسة
القدرات الفردية

القدرات التنظيمية

القدرات الجماعية

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط

1

**.916

1

**.729

1

**.874

2

**.782

2

**.803

2

**.849

3

**.660

3

**.915

3

**.822

4

**.826

4

**.826

4

**.879

5

**.686

5

**.936

5

**.935

6

**.879

6

**.891

6

**.863

7

**.713

7

**.801

7

**.824

8

**.890

8

**.844

8

**.816

9

**.836

9

**.802

9

**.877

10

**.853

10

**.686

ويبين الجدول أعاله أن قيم معامل ارتباط فقرات محاور أداة الدراسة
ً
إحصائيا عند مستوى داللة
بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه دالة
( )0.01لجميع فقرات املحاور.
ج -ثبات أداة الدراسة:

لقياس مدى ثبات أداة الدراسة استخدم الباحث (معادلة ألفا كرونباخ)
( )Cronbach's Alpha (αللتأكد من ثبات أداة الدراسة ،كما هو مبين
بالجدول التالي.

جدول 6
يوضح معامل ألفا كرنباخ لقياس ثبات أبعاد متطلبات بناء القدرة املؤسسية
املحاور

عدد العبارات

ثبات املحور

القدرات الفردية

10

0.94

القدرات الجماعي

10

0.94

القدرات التنظيمية

9

0.96

الثبات الكلي

29

0.98

يتضح من الجدول أعاله أن معامل الثبات ملحاور أداة الدراسة تراوح بين
(0.94و )0.98وهذا يدل على أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات
يمكن االعتماد عليها في التطبيق امليداني للدراسة.
أساليب املعالجة اإلحصائية:
لتحقيق أهداف الدراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها ،فقد تم
استخدام العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام الحزم
اإلحصائية للعلوم االجتماعية  Statistical Packageقيمة For Social
ً
 Sciencesوالتي يرمز لها اختصارا بالرمز (.)SPSS
وهكذا أصبح طول الخاليا كما يأتي:
ً
 من  1إلى  1.80يمثل (االستجابة ضعيفة جدا) نحو كل فقرة. من  1.81وحتى  2.60يمثل (االستجابة ضعيفة) نحو كل فقرة. -من  2.61وحتى  3.40يمثل (االستجابة متوسطة) نحو كل فقرة.

 من  3.41وحتى  4.20يمثل (االستجابة عالية) نحو كل فقرة.ً
 من  4.21وحتى  5.00يمثل (االستجابة عالية جدا) نحو كل فقرة.وبعد ذلك تم حساب اإلحصائية التالية:
 )1التكرارات والنسبة املئوية و املتوسط الحسابي ملعرفة استجابات أفراد
عينة الدراسة على بنود أداة الدراسة ومحاورها.
ً
 )2االنحراف املعياري لترتيب العبارات لصالح األقل تشتتا عند تساوي
املتوسطات الحسابية.
 )3تحليل التباين ( )ANOVAللتعرف على الفروق في متوسطات متطلبات
بناء القدرة املؤسسية التي تغزى ملتغيرات الدراسة (الدرجة العلمية – اسم
املكتب  -سنوات الخدمة)
السؤال األول :ما متطلبات بناء القدرة املؤسسية (في مجال القدرات الفردية)
في مدينة جدة من وجهة نظر املشرفين التربويين؟
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جدول 7
يوضح متطلبات بناء القدرة املؤسسية (في مجال القدرات الفردية) في مدينة جدة من وجهة نظراملشرفين التربويين
رقم
العبارة

ترتيب
العبارة

1

2

2
3
4
5
6
7
8
9
10

6
8
4
10
9
7
3
1
5

العبارات
تقدم إدارة املكتب ما لديها من معارف وخبرات للعاملين في املكتب ملساعدتهم في إنجاز
املهام
يحدد العاملون باملكتب املهارات التي يحتاجونها لتطوير أدائهم املنهي
تقدر إدارة املكتب املشرفين املتميزين باستمرار من خالل تقديم املكافآت لهم
يتعامل املشرفون في املكتب مع املشكالت التي تواجههم على أنها فرص للتعلم الذاتي
يحصل املشرفون على املوارد الالزمة التي يحتاجونها إلنجاز أعمالهم
يشارك املشرفون في بناء خطط املكتب املستقبلية
هناك آلية واضحة الستقطاب املشرفين في مختلف التخصصات
هناك فرص متساوية لكل مشرفي املكتب لتطوير أدائهم
يتم تقييم أداء املشرفين في املكتب في ضوء معايير ثابتة
تستثمر إدارة املكتب املبادرات الفردية للمشرفين لإلسهام في حل مشكالت العمل
املتوسط العام

يتبين من النتائج املوضحة أعاله أن أفراد عينة الدراسة يرون أن متطلبات
مجال القدرات الفردية متوفرة بدرجة عالية بمتوسط حسابي مقداره ()3.48
وانحراف معياري قدره ( )1.18وتراوحت متوسطات العبارات بين ( 3.06و
 )3.72حيث حصلت عبارة (تقدم إدارة املكتب ما لديها من معارف وخبرات
للعاملين في املكتب ملساعدتهم في إنجاز املهام) على املتوسط األعلى وحصلت
عبارة (يحصل املشرفون على املوارد الالزمة التي يحتاجونها إلنجاز أعمالهم)

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

الدرجة

3.72

1.29

عالية

3.44
3.24
3.67
3.06
3.22
3.37
3.69
3.8
3.58
3.48

1.05
1.11
1.15
1.09
1.23
1.09
1.33
1.21
1.2
1.18

عالية
متوسطة
عالية
متوسطة
متوسطة
متوسطة
عالية
متوسطة
عالية
عالية

على املتوسط األقل وربما يعود ذلك إلى عدم وجود استقاللية كاملة لدى
إدارة املكتب للتحكم في مواردها وذلك الرتباطها ً
إداريا ً
وماليا بشكل كامل مع
اإلدارة العامة للتعليم.
إجابة السؤال الثاني :ما متطلبات بناء القدرة املؤسسية (في مجال القدرات
الجماعية) في مدينة جدة من وجهة نظر املشرفين التربويين؟

جدول 8
يوضح متطلبات بناء القدرة املؤسسية (في مجال القدرات الجماعية) في مدينة جدة من وجهة نظراملشرفين التربويين
رقم
العبارة
1

ترتيب
العبارة
1

2

10

3
4
5

2
6
4

6

3

7

5

8

7

9

9

10

8

العبارات
يتعاون جميع مشرفي املكتب فيما بينهم إلنجاز املهام التي تحقق أهداف العمل
يشترك مشرفو املكتب في إجراء البحوث والدراسات التي تستهدف إيجاد حلول
ملشكالت امليدان التربوي
تسهم إدارة املكتب في بناء فرق العمل من مشرفي املكتب إلنجاز بعض املهام
توفر إدارة املكتب احتياجات فرق العمل لتسهيل مهامها
تأخذ إدارة املكتب بتوصيات املشرفين ومقترحاتهم التي تخدم مصلحة العمل
تتيح إدارة املكتب الفرص للمشرفين لتقديم تجاربهم في إنجاز املهام لزمالئهم
لالستفادة منها
تسمح إدارة املكتب للمشرفين باالشتراك مع مشرفي املكاتب األخرى في إنجاز بعض
املهام
تشجع إدارة املكتب الحوارات املشتركة بين املشرفين والتي تسهم في وضع حلول
مناسبة ملشكالت العمل
تشرك إدارة املكتب املشرفين في إيجاد حلول للمشكالت اإلدارية التي تواجهها
تدعم إدارة املكتب اللقاءات االجتماعية بين أفراد املكتب خارج أوقات العمل لتحسين
بيئة العمل
املتوسط الحسابي

يتبين من النتائج املوضحة أعاله أن أفراد عينة الدراسة يرون أن متطلبات
مجال القدرات الجماعية متوفرة بدرجة عالية بمتوسط حسابي مقداره
( )3.58وانحراف معياري قدره ( )1.28وتراوحت متوسطات العبارات بين (3.2
و  )4.05حيث حصلت عبارة (يتعاون جميع مشرفي املكتب فيما بينهم إلنجاز

املتوسط
الحسابي
4.05

االنحراف
املعياري

الدرجة

1.17

عالية

3.09

1.31

متوسطة

3.88
3.6
3.65

1.22
1.36
1.11

عالية
عالية
عالية

3.71

1.33

عالية

3.65

1.45

عالية

3.52

1.12

عالية

3.2

1.17

متوسطة

3.47

1.51

عالية

3.58

1.28

عالية

املهام التي تحقق أهداف العمل) على املتوسط األعلى وحصلت عبارة (تشرك
إدارة املكتب املشرفين في إيجاد حلول للمشكالت اإلدارية التي تواجهها) على
املتوسط األقل وربما يعود ذلك إلى عدم إيمان إدارة املكتب بالقدرات الكبيرة
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التي يمتلكها املشرفون التربويون األمر الذي ينعكس بشكل سلبي على درجة
تمكينهم للمشاركة في إيجاد حلول مناسبة ملشكالت العمل

1

2020

السؤال الثالث :ما متطلبات بناء القدرة املؤسسية (في مجال القدرات
التنظيمية) في مدينة جدة من وجهة نظر املشرفين التربويين؟

جدول 9
يوضح متطلبات بناء القدرة املؤسسية (في مجال القدرات التنظيمية) في مدينة جدة من وجهة نظراملشرفين التربويين
رقم العبارة
1

ترتيب
العبارة
5

2

3

3
4

8
1

5

5

6

2

7
8

7
9

9

4

العبارات
تبني إدارة املكتب ثقافة تنظيمية داعمة لإلبداع واالبتكار للمساهمة في تطوير العمل
لدى إدارة املكتب خطة استراتيجية شاملة توجه منظومة العمل لتحقيق رؤية
ورسالة مشتركة
توفر إدارة املكتب نظام اتصال فعال يساعد على تبادل املعلومات
تثق إدارة املكتب في قدرات املشرفين على تطوير أدائهم
تستخدم إدارة املكتب مقاييس متطورة لقياس الفجوة بين األداء الحالي واألداء
املتوقع
تدعم إدارة املكتب عمليات التدريب والتطوير الالزمة لتنمية مهارات املشرفين في
املكتب
تتعاون إدارة املكتب مع املكاتب األخرى لالستفادة من تجاربهم املتميزة
توفر إدارة املكتب املوارد الالزمة للمشرفين لتنفيذ البرامج والفعاليات
تسهم إدارة املكتب في إعداد قيادات إدارية جديدة للمكتب من خالل عمليات
التفويض
املتوسط الحسابي

يتبين من النتائج املوضحة أعاله أن أفراد عينة الدراسة يرون أن
متطلبات مجال القدرات الفردية متوفرة بدرجة عالية بمتوسط حسابي
مقداره ( )3.43وانحراف معياري قدره ( )1.28وتراوحت متوسطات العبارات
بين ( 3.12و  )3.98حيث حصلت عبارة (تثق إدارة املكتب في قدرات املشرفين
على تطوير أدائهم) على املتوسط األعلى وحصلت عبارة (توفر إدارة املكتب
املوارد الالزمة للمشرفين لتنفيذ البرامج والفعاليات) على املتوسط األقل

املتوسط
الحسابي
3.32

االنحراف
املعياري

الدرجة

1.24

متوسطة

3.53

1.39

عالية

3.16
3.98

1.19
1.09

متوسطة
عالية

3.32

1.24

متوسطة

3.8

1.25

عالية

3.25
3.12

1.53
1.35

متوسطة
متوسطة

3.39

1.23

متوسطة

3.43

1.28

عالية

وربما يعود ذلك إلى عدم وجود استقاللية إدارية ومالية إلدارة املكتب ,وكذلك
ضعف اإلدارة في تمويل برامجها وفعاليتها من خالل الشراكات.
السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
( )α≥ 0.05بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة ملتطلبات بناء القدرة
املؤسسية ملكاتب التعليم في مدينة جدة من وجهة نظر املشرفين فيها يمكن
أن تعزى ملتغيرات الدراسة (الدرجة العلمية – اسم املكتب -سنوات
الخدمة)؟

جدول 10
يوضح الفروق بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة ملتطلبات بناء القدرة املؤسسية ملكاتب التعليم في مدينة جدة من وجهة نظراملشرفين التي تعزى ملتغيرالدرجة
العلمية
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

مجموع املربعات
7677.942
115910.806
123588.748

متوسط املربعات
3838.971
804.936

درجة الحرية
2
144
146

يتبين من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
استجابات مجتمع الدراسة ملتطلبات بناء القدرة املؤسسية تعزى ملتغير

قيمة F
4.769

الداللة اإلحصائية
.010

الدرجة العلمية والجدول التالي يعرض نتائج االختبار البعدي (شيفي) ملعرفة
داللة الفروق لصالح أي فئة من فئات الدرجة العلمية.

جدول 11
يوضح نتائج االختبار البعدي (شيفي) ملعرفة داللة اتجاه الفروق بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة ملتطلبات بناء القدرة املؤسسية التي تعزى ملتغيرالدرجة
العلمية
)(Iالدرجة العلمية
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه

)(Jالدرجة العلمية
ماجستير
دكتوراه
بكالوريوس
دكتوراه
بكالوريوس

الفروق بين املتوسطات)(I-J
12.77516
*28.47619
-12.77516
15.70103
*-28.47619

االنحراف الخطأ
5.24056
10.94450
5.24056
10.43625
10.94450

الداللة اإلحصائية
.054
.037
.054
.325
.037

ماجستير

-15.70103

10.43625

.325
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يتبين من الجدول أعاله أن الفروق كانت بين حملة البكالوريوس وحملة
الدكتوراه لصالح حملة البكالوريوس أي أن حملة البكالوريوس
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متوسطاتهم أعلى من متوسطات حملة الدكتوراه.

جدول 12
يوضح الفروق بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة ملتطلبات بناء القدرة املؤسسية ملكاتب التعليم في مدينة جدة من وجهة نظراملشرفين التي تعزى ملتغيراسم
املكتب
مجموع املربعات
8225.261
115363.487
123588.748

بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

متوسط املربعات
1645.052
818.181

درجة الحرية
5
141
146

يتبين من الجدول أعاله عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات استجابات مجتمع الدراسة حول متطلبات بناء القدرة

قيمة F
2.011

الداللة اإلحصائية
.081

املؤسسية تعزى ملتغير اسم املكتب.

جدول 13
يوضح الفروق بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة ملتطلبات بناء القدرة املؤسسية ملكاتب التعليم في مدينة جدة من وجهة نظراملشرفين التي تعزى لسنوات الخدمة
بين املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

مجموع املربعات
55158.170
68430.579
123588.748

متوسط املربعات
27579.085
475.212

درجة الحرية
2
144
146

يتبين من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
استجابات مجتمع الدراسة ملتطلبات بناء القدرة املؤسسية تعزى ملتغير

قيمة F
58.035

الداللة اإلحصائية
.000

سنوات الخدمة والجدول التالي يعرض نتائج االختبار البعدي (شيفي) ملعرفة
داللة الفروق لصالح أي فئة من فئات سنوات الخدمة.

جدول 14
يوضح نتائج االختبار البعدي (شيفي) ملعرفة داللة اتجاه الفروق بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة ملتطلبات بناء القدرة املؤسسية التي تعزى ملتغيرسنوات
الخدمة
)(Iسنوات الخدمة
اقل من  5سنوات
من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات
من  10سنوات فأكثر

)(Jسنوات الخدمة
من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات
من  10سنوات فأكثر
اقل من  5سنوات
من  10سنوات فأكثر
أقل من  5سنوات

الفروق بين املتوسطات)(I-J
*-53.98095
*-64.30904
*53.98095
-10.32809
*64.30904

االنحراف الخطأ
8.10090
5.97562
8.10090
6.16206
5.97562

الداللة اإلحصائية
.000
.000
.000
.249
.000

من  5سنوات إلى أقل من  10سنوات

10.32809

6.16206

.249

إدارات املكاتب استثمرت هذه القدرات لرفع مستوى القدرات املؤسسية في
املكاتب.
 النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني :ما متطلبات بناء القدرة املؤسسية (فيمجال القدرات الجماعية) في مدينة جدة من وجهة نظر املشرفين
التربويين؟
بلغ املتوسط العام ملحور متطلبات مجال القدرات املؤسسية ( )3.58وهو
متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات املقياس الخماس ي (من  3.41إلى )4.20
وهي الفئة التي تشير إلى خيار التوفر بدرجة عالية .وهذا يدل على أن القوة
الجمعية للمشرفين التربويين في إنجاز األعمال عالية ودرجة انسجامهم
ً
وقدرتهم على العمل الجماعي بينهم عالية أيضا مما يسهل على إدارات مكاتب
التعليم بناء فرق العمل إلنجاز املهام ,وتنفيذ عمليات التحسين والتطوير
وهذا ينعكس بشكل كبير على مستوى بناء القدرات املؤسسية ملكاتب التعليم
بمدينة جدة ً
نظرا ملا تشكله القوة البشرية الجمعية من دور في عمليات بناء
القدرات املؤسسية.
 النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث :ما متطلبات بناء القدرة املؤسسية (فيمجال القدرات التنظيمية) في مدينة جدة من وجهة نظر املشرفين التربويين؟

يتبين من الجدول أعاله أن الفروق كانت بين الذين سنوات خدمتهم أقل
من  5سنوات وكل من الذين سنوات خدمتهم تتراوح ما بين  5إلى أقل من 10
سنوات والذين سنوات خدمتهم من  10سنوات فأكثر لصالح الذين سنوات
خدمتهم أقل من  5سنوات أي أن الذين سنوات خدمتهم أقل من  5سنوات
متوسطاتهم أعلى من متوسطات الذين سنوات خدمتهم تتراوح ما بين  5إلى
أقل من  10سنوات والذين سنوات خدمتهم من  10سنوات فأكثر.
 .6النتائج
 النتائج املتعلقة بالسؤال األول :ما متطلبات بناء القدرة املؤسسية (في مجالالقدرات الفردية) في مدينة جدة من وجهة نظر املشرفين التربويين؟
بلغ املتوسط العام ملحور متطلبات مجال القدرات الفردية ( )3.48وهو
متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات املقياس الخماس ي (من  3.41إلى )4.20
وهي الفئة التي تشير إلى خيار بدرجة عالية .ويمكن تفسير ذلك بأن املشرفين
التربويين بمكاتب التعليم بجدة يتمتعون بقدرات فردية عالية تمكنهم من
تحقيق أهداف إدارات مكاتبهم بشكل خاص وإداراتهم التعليمية بشكل عام
ً
استعدادا ً
عاليا للمساهمة في عمليات التطوير والتحسين ,كما أن
وأن لديهم
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بلغ املتوسط العام ملحور متطلبات مجال القدرات التنظيمية ( )3.43وهو
متوسط يقع في الفئة الرابعة من فئات املقياس الخماس ي (من  3.41إلى )4.20
وهي الفئة التي تشير إلى خيار التوفر بدرجة عالية .وهذا يدل على أن البنية
التحتية والتنظيمية للمكاتب مناسبة لعمليات التطوير والتحسين
املستقبلية ,وأن إدارات املكاتب استفادت من هذه االمكانيات بشكل كبير.
 النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عندمستوى الداللة ( )α≥ 0.05بين متوسطات استجابات مجتمع الدراسة
ملتطلبات بناء القدرة املؤسسية ملكاتب التعليم في مدينة جدة من وجهة نظر
املشرفين فيها يمكن أن تعزى ملتغيرات الدراسة (الدرجة العلمية – اسم
املكتب -سنوات الخدمة)؟
 .1وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات مجتمع
الدراسة ملتطلبات بناء القدرة املؤسسية تعزى ملتغير الدرجة العلمية بين
حملة البكالوريوس وحملة الدكتوراه لصالح حملة البكالوريوس أي أن حملة
البكالوريوس متوسطاتهم أعلى من متوسطات حملة الدكتوراه واملاجستير
وذلك يعود إلى أن درجة تركيزهم في العمل واإلنجاز أعلى ,أما حملة املاجستير
والدكتوراه فقد تكون لديهم اهتمامات إكمال الدراسة والبحث العلمي أهم
من إنجاز متطلبات العمل ,كما أن لدى الكثير منهم رغبة في تغيير بيئة العمل
واالنتقال من التعليم العام للتعليم العالي.
 .2عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات مجتمع
الدراسة ملتطلبات بناء القدرة املؤسسية تعزى ملتغير اسم املكتب ,وهذا يدل
على أن بيئة العمل في املكاتب الستة متقاربة وال يوجد بينها فروق يمكن أن
تؤثر على طبيعة العمل وجودته.
 .3وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات مجتمع
الدراسة ملتطلبات بناء القدرة املؤسسية تعزى ملتغير سنوات الخدمة بين
الذين سنوات خدمتهم أقل من  5سنوات وكل من الذين سنوات خدمتهم
تتراوح ما بين  5إلى أقل من  10سنوات والذين سنوات خدمتهم من 10
سنوات فأكثر لصالح الذين سنوات خدمتهم أقل من  5سنوات أي أن الذين
سنوات خدمتهم أقل من  5سنوات متوسطاتهم أعلى من متوسطات الذين
سنوات خدمتهم تتراوح ما بين  5إلى أقل من  10سنوات والذين سنوات
خدمتهم من  10سنوات فأكثر ,وهذا يدل على أن ذوي الخدمة  5سنوات
فأقل لديهم دافعية للعمل أكثر من البقية وأن حماسهم للعمل يدفعهم
لإلنجاز أكثر من غيرهم.
 .7التوصيات
 -1على وزارة التعليم أن تتخذ املزيد من االجراءات لضمان استقاللية مكاتب
إداريا ً
التعليم ً
وماديا بما يضمن لها بناء قدراتها الذاتية والقيام بمهامها بشكل
مستقل ومن هذه اإلجراءات:
أ .منح مديري املكاتب ً
مزيدا من الصالحيات في مجال اختيار العاملين وبناء
الشراكات والتمويل الذاتي.
ب .تخصيص ميزانيات مستقلة للمكاتب إما من ميزانية الوزرة مباشرة أو من
خالل مخصصات الصناديق واملقاصف املدرسية لتتمكن املكاتب من تحقيق
استقالليتها والقيام بأدوارها.
 -2على إدارات مكاتب التعليم في مدينة جدة استثمار القدرات الفردية
العالية للمشرفين التربويين لتطوير وبناء منظومة عمل متميزة تساهم في بناء
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القدرات املؤسسية لهذه املكاتب وذلك من خالل تشجيعهم وتحفيزهم للعمل
واإلنجاز.
 -3على إدارات مكاتب التعليم بمدينة جدة أن تستثمر املبادرات الفردية
والجماعية التي يقدمها املشرفون لحل مشكالت العمل والتعامل مع ما
يقدمونه من حلول.
 -4على إدارات املكاتب أن تعمل على إجراء الدراسات والبحوث التي تسهم في
ً
رفع مستوى جاهزيتها لتحقيق االستقاللية الكاملة ً
وإداريا لتصبح
ماليا
إدارات تعليمية مصغرة.
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ABSTRACT: The thesis aims at introducing the requirements which are needed to build the institution ability
– here we mean the education departments in different areas throughout province of Gada (The kingdom of
Saudi Arabia) which are six – on three levels ; individual level, social level and organizational level. The
thesis is attached with a survey that is directed in particular to educational inspectors to acquire their own
point of view in this regard. The survey uses the function (0.05≥α) in order to distinguish the significant
statistic differences – in case they are existed –that could appear from making a comparison between the
survey results of the six areas. The survey consists of (29) items. It has distributed among (147) of educational
inspectors who are working at the areas that the survey has allocated. The period of time that is identified for
this survey is the first semester of the year 1441 (of Hegira Calendar.) The survey concludes to reflect that the
requirements of institutional abilities on the three levels ( individual, social and organizational) are achieved
at high quality. Furthermore, the survey acquaints with significant statistic differences between the averages of
the results of the research population which are referred to the factor of years of experience that is classified
in to three classifications. The first one is the educational inspectors with experience of five years. The second
is the educational inspectors with experience from five to fewer than ten years. And the third classification is
the educational inspectors with experience of ten years and forward. The results are pro - five years'
experience inspectors.
KEY WORDS: Institutional Abilities, Educational Inspector, and Education Departments .
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