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   للصالحيات التعليم مدراء ممارسة واقع
   وزارة التعليممناملمنوحة هلم 

  :المستخلص
 درجة ممارسة مدراء تعليم المناطق والمحافظات معرفة هذه الدراسة هدفت

 الفروق ذات تحديد وكذلك ، لهم من وزارة التعليمنوحةللصالحيات اإلدارية والمالية المم
 داريةراء تعليم المناطق والمحافظات للصالحيات اإلالداللة اإلحصائية في ممارسة مد

 المنطقة المؤهل، ، الخبرةتغيرات للمىوالمالية الممنوحة لهم من وزارة التعليم تعز
 منحيث تكون مجتمع الدراسة .  الوصفيالمنهج اعتمدت الدراسة على وقد. التعليمية

 بيانوتم استخدام االست. ت المناطق والمحافظافيالتربية والتعليم ب ا عاما مدير)١٦(
ولتحليل البيانات التي تم تجميعها فقد تم استخدام العديد من . كأداة لجمع البيانات

 االجتماعية والتي يرمز لعلوماألساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية ل
  ). SPSS (زلها اختصاراً بالرم

 أفراد عينة الدراسة من معظم أن  أظهرت الدراسة عددا من النتائج من أهمهاوقد
 للصالحيات اإلدارية والمالية ستهم والمحافظات يرون مماراطق المنتعليممدراء 

 توجد ال وأيضاً. الممنوحة لهم من وزارة التعليم بدرجة كبيرة جدا وذلك بشكل عام
 حول ممارسة مدراء تعليم المناطق والمحافظات للصالحيات ئيةفروق ذات داللة إحصا

 الممنوحة لهم من وزارة التعليم ترجع الختالف أي من المتغيرات لماليةاإلدارية وا
 أوصت النتائج على اعتماداُ).  المؤهل العلمي، سنوات الخبرةليم،نوع إدارة التع(الثالث 

 المناطق والمحافظات مزيداً من الصالحيات في ات مديري عموم إدارتفويض باسةالدر
 االتجاهات كانت نداري والمالي الذي يقومون به نظراً ألمختلف مجاالت العمل اإل

 وفاعليتهم تهم بند من بنود تقييم مدراء المناطق التعليمية بمدى قدرإضافةإيجابية، 
 التعليمية على ممارسة لمناطق ارات مديري إدايب بتدراالهتمامبممارسة الصالحيات، و

 دراسة تقويمية إجراءكما أوصت ب. الصالحيات في مختلف المجاالت اإلدارية والمالية
 تطبيق الدراسة على مدراء تعليم تكرار الممنوحة من حيث فعاليتها وكذلك حياتللصال

  .المحافظات التابعين لمدير إدارات العموم للمناطق والمحافظات ومقارنتها بهذه الدراسة
ية، مدير عموم  تربية وتعليم، مناطق تعليمية، محافظة تعليممدير:  المفتاحيةالكلمات

  . منطقة، صالحيات

                                                        
  جامعة الملك سعود– عمادة البحث العلمي – اإلنسانية هذا البحث من قبل مركز بحوث الدراسات دعمتم .  
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Abstract 
 The study aimed to identify the degree of 
practicing the terms of reference by the general 
directors of educational districts, Also, the study aimed 
to identify to differences in statistics in practicing the 
terms of reference by the general directors of 
educational districts according to their experience, 
qualification, and district. The study conducted with the 
descriptive analytical approach, using a questionnaire as 
a tool to collect study data and then analyze it 
statistically by SPSS software. Study society consist of 16 
general director of educational district.  

Results revealed that generally, the general 
directors of educational districts practice the terms of 
reference in a very high degree. It also revealed that 
there are no identified statistical differences in the 
degree of practices according to their experience, 
qualification, or district. In the light of the study results, 
the study insists on the importance of giving the 
directors of educational districts more terms of reference 
to be practice. Secondly, one of the criteria for directors' 
evaluation should be based on the practice efficiency. 
Moreover, the importance of directors training on 
practicing terms of reference should be considered. 
Finally, more studies on terms of reference proficiency 
should be made with more concentration on the 
evaluation of the practices. In addition, other studies 
should be conducted to compare other office directors' 
practices with general directors.  
Key words: educational director, educational district, 
educational region, terms of reference.  
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 :المقدمة
 والتغيرات التي باتت تشمل جميع ورات العصر الحالي مجموعة من التطيشهد
 والتي لها تأثير عميق وانعكاسات وغيرها والتعليمية، واالجتماعية، االقتصادية،الحاالت 

 ط التي ترتبط بأنمااألفكار بالتوجهات وتعلق خاصة فيما يواضحة،بشرية مجتمعية 
 مما فرض وألزم على لألفضل، نحو االرتقاء هاعمل والنهوض ب بيئات الوإدارةالقيادة 

 العصر هذا تطلبات يتوافق مع مالذي األداء يضمنالمجتمعات مواكبة هذه التغيرات بما 
  .  من تحديات متنوعةيمثلهوما 

 عليها هذه المجتمعات، فبمقدار نهض من أهم الدعامات التي توالتعليم التربية تعد و
كانته بين بقية  للمجتمع متكون  التعليم تحصيالً وتطبيقاً واستثماراالهتمام بمجتمع

 العصر الحديث ينادي باإلدارة الذاتية في؛ لذلك فإن التوجه العالمي المجتمعات األخرى
 اذالالمركزية التي تعطي مزيداً من االستقاللية والحرية في إدارة شؤون التعليم، واتخ

 والبيئة المحيطة به، وإن توجهات أغلبية الدارسات عمجتمتها وتلبية متطلبات الاقرار
إدارات التعليم بما يتماشى مع  المستقبلية في مجال اإلدارة التربوية تدعو إلى تطوير

 تعطى الصالحياتالتطورات الحديثة ومنح صالحيات أكبر لمدير التعليم، فبوجود هذه 
ظام االتصال الفعال بين إدارة  مع المحافظة على نالقراراتاالستقاللية لهم في اتخاذ 
  . التعليم والمستويات األعلى

 السنوات األخيرة اتجاهاً جديداً في سياسة التعليم في المملكة العربية شهدت وقد 
 اطق بالمنم الصالحيات لمدراء التعليتفويضالسعودية؛ وذلك من خالل التوجه نحو 

غيره من القطاعات األخرى فهو  ليس كالتعليم وذلك لمعرفة الوزارة بأن محافظاتوال
 والميدان التعليمي في حاجة للتخلص من الكثير من لتجديد، للحركة واإلبداع وامكان
 العملية التربوية جاحأهمية إدارة التعليم في ن  إال دليل علىت الصالحياهذهوما . القيود

دارات التعليم والتي تتوخى وزارة التعليم من خاللها أن تعمل على تحسين إ، والتعليمية
 الجانب ن مديري مكاتب التعليم بمناطق المملكة يمثلونوبما أ في المناطق والمحافظات؛

 لياتالتنفيذي في العمل اإلداري التربوي ويباشرون فعلياً تنفيذ جميع النشاطات والعم
 كبير ومؤثر جانب في هذا الورهم أهداف وزارة التعليم؛ حيث يعد دقالتي تسهم في تحقي

 اتصاً بالنسبة لتعامالتهم مع العنصر البشري بجميع مكوناته؛ لذلك فإن الصالحيخصو
 داخل هذه اإلدارات اإلدارية الحقيقي لتحريك العجلة دالتي تمنح وتفوض لهم تعتبر الوقو

 واتخاذ القرارات التي تواجه المنطقة كالتوذلك باكتساب الحق في التعامل مع المش
  ).م٢٠١٤الصقير، (التعليمية 

 التعليم وزارة سر تكا عام١٣ في السنتين األخيرتين وبعد جمود دام ويالحظ
المركزية وتحدث نقلة كبيرة في توسيع قاعدة تفويض الصالحيات لمديري إدارات التعليم 
بمختلف المناطق والمحافظات بمنحهم العديد من الصالحيات الجديدة من شأنها االرتقاء 
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غرسان، (ي المدارس التي تقع في نطاق الصالحيات بالعمل اإلداري والميداني ف
 مديري إدارات ممارسة يعتبر محاولة إللقاء الضوء على درجة حث؛ وهذا الب)هـ١٤٣٥

 الممنوحة لهم من وزارة والمالية للصالحيات اإلدارية فظات بالمناطق والمحامالتعلي
  .التعليم

  : الدراسةمشكلة
، معوقات فنية وروتينية تحد من فاعليتهاتعاني اإلدارة المدرسية من مشكالت و

أن اإلدارة المدرسية تتعرض إلى العديد من الصعوبات ) ٢٠٠١(فيذكر أحمد 
وعدم تشجيع المعلمين على ، ومن أبرزها كثرة المهام اإلدارية والروتين، والمشكالت

ل وهذه المشكالت ذات أثر مباشر على أداء مديري المدارس وتؤدي إلى تعطي، اإلبداع
فدفعت كثيراً من مديري المدارس لتقديم ، مهام المدير ومسؤولياته وتسبب قلقاً له

  .اعتذارهم عن العمل اإلداري أو العزوف عنه
 مجموعة هناك ن أ من )ه١٤٢٢ (الجواد وعبد الغامدي إليه أشار  ماذلك ويؤكد

 مركزية :أهمها نم السعودي العربية المملكة في التعليم إدارة تواجهها التي  المشكالتمن
 في المناطق تعليم الصالحيات المخولة لمدراء الارسة وعدم ممالتعليمية اإلدارية األنظمة

 يعد النمط اإلداري التقليدي قادراً على مواجهة فلم.  على الوجه المطلوبمحافظاتوال
 في البيئة االجتماعية والتعليمية غيرالتحديات والمشكالت الناتجة عن سرعة الت

  .درسيةوالم
من عينة مديري % ٧٥ذكر بأن ) ٢٠١٣(وفي دراسة مقدمة من الفوزان 

، المدارس يفكرون جدياً بالعزوف عن اإلدارة المدرسية بسبب كثرة األعباء اإلدارية
في نتائجها أن أهم معوقات اإلدارة المدرسية كان الروتين ) ٢٠٠٩(وذكرت الجندان 

والتمسك باألنظمة وعدم إدراك المسؤولين ، وغياب جو الحرية، اليومي لمدير المدرسة
في دراسته أن المدقق في حال اإلدارة ) ٢٠٠٩(ألهمية اإلبداع وأضاف يعقوب 

وتهاون اإلدارة المدرسية ، يشاهد تدني مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين، المدرسية
  .لمدرسيةأسبابها غياب اإلبداع في اإلدارة ا وذكر أن من، والمحاباة، مع المقصرين

أن اإلدارة المدرسية لكي تكون ناجحة في ضوء ) ٢٠١٢(وأضاف البارقي 
تحديات العولمة التربوية البد أن تتصف بخصائص ذكر منها تشجيع وتحفيز األفراد 

  .المبدعين وتطبيق األفكار والممارسات المبدعة داخل المدرسة
 الماسة حاجةل التربوي يدركون االتحول المعنيين باإلصالح ونفإومن ثم 

 التعامل مع المشكالت بالشكل الذي يساعد على سير على قادرة تعليميةلوجود إدارة 
العملية التعليمية التربوية بالطريقة المثلى، لذا بات من الضروري أن تسلك المؤسسات 

 بالمشاركة الفاعلة بالمؤسسات التربوية، ملين من خاللها للعاحالتعليمية سبالً تسم
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 بأنوأشارت العديد من الدراسات ، نجاحه العمل ورلمرونة الكافية ؛ لتسييوتمدهم با
 اإلنتاجية يزيد من سسات للمؤثقةوإعطاء ال لتفويض وزيادة االمسؤولية من التخفيف

وأن التعامل القائم على الثقة المتبادلة بين الفرد والمنظمة يخلق في نفس الفرد دافعاً 
  . نحو العمل

 ليات التطوير آلالل حالياً من خلوزارة التي تعمل عليها اومن مظاهر المرونة
 والمحافظات طريق إعطاء إدارات التعليم بالمناطق عن المؤسسة التعليمية فيالعمل 

 التي من شأنها اإلسهام في انسيابية العمل الية اإلدارية والمصالحياتمزيداً من ال
سة في استقصاء درجة ممارسة  مشكلة الدراتتحدد ضوء ما سبق وفي. واختصار الوقت

 التعليم في المناطق والمحافظات باعتبارها مدراءالصالحيات اإلدارية والمالية الممنوحة ل
 إذا أراد مسايرة تعليم أن تمارس من قبل مديري الجب اإلدارية التي يالكفاياتأحد أهم 
عه والمنطقة  مالعاملين وقدرات قدراته، تنمية وإدارته، وتطوير والتغيير، التطور،

  .والبيئة التعليمية التي تعمل تحت إدارته
  : الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيس التاليشكلة موتبلورت

 اإلدارية والمالية الممنوحة للصالحيات والمحافظات التعليم مدراءممارسة  واقع ما   
  تعليم؟ وزارة المن لهم

  : التاليةاألسئلة من السؤال الرئيس ويتفرع
 اإلدارية صالحيات للالمحافظات ومناطق التعليم درجة ممارسة مدراء ما -١

  التعليم؟والمالية الممنوحة لهم من وزارة 

 المناطق تعليم مدراء ممارسة يوجد فروق ذات داللة إحصائية في هل -٢
 لهم من وزارة التعليم الممنوحة اإلدارية والمالية صالحياتوالمحافظات لل

 – المؤهل العلمي – إدارة التعليم نوع –الخبرة : التالية تغيرات للمتعزى
  ؟المحافظة التعليمية/ المنطقة

  : الدراسةأهداف
 اإلدارية صالحيات تعليم المناطق والمحافظات للمدراء ممارسة درجة تحديد -١

 .والمالية الممنوحة لهم من وزارة التعليم

المناطق  في ممارسة مدراء تعليم اإلحصائية الفروق ذات الداللة تحديد -٢
 والمالية الممنوحة لهم من وزارة التعليم دارية اإلصالحياتوالمحافظات لل

   المؤهل العلمي؟– نوع إدارة التعليم –الخبرة : التاليةتعزى للمتغيرات 
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  : الدراسةأهمية
 اإلدارية صالحيات هذه الدراسة األولى في استقصاء درجة ممارسة التعتبر -

   تعليم المناطق والمحافظاتمدراءل الممنوحة الحديثةوالمالية 

 من خالل الوقوف التعليم وزارة في مسؤولين من هذه الدراسة أن تفيد اليؤمل -
 اإلدارية والمالية صالحيات للالمحافظات والمناطق تعليم مدراءعلى ممارسة 

 تعزيزها، فيها والعمل على القوة مواطن عرفة ومفاعليتها، ومدى الممنوحة،
 .عالجهالعمل على ومواطن الضعف وا

 التعليم ومدراء التعليم وزارة من هذه الدارسة أن تساعد المسؤولين في يؤمل -
 العمل ع على تحسين واقوصياتهافي المناطق والمحافظات من خالل نتائجها وت

 . التعليمإدارات توى في رفع مسيسهم بما التربوي،في الميدان 

وجه العموم من حيث الوقوف يمكن أن تستفيد منها اإلدارة المدرسية على  -
على مدى ممارسة مدراء التعليم للصالحيات الممنوحة لهم ومعوقات ذلك 

 .ومتطلبات التغلب عليها

 ول على القيام بدراسات مماثلة ححثين لهذه الدراسة أن تحفز البايمكن -
 جميع مستويات الهرم التعليمي، في التربوية للقياداتالصالحيات الممنوحة 

 .التعليميةي تطوير العملية  فيسهم مما

  : الدراسةمصطلحات
 طط اإلداري الذي يعمل على تنفيذ خوهو:  في المنطقة التعليميةممدير إدارة التعلي-أ

وزارة (التعليم في المنطقة التعليمية وما تحتاجه من أمور مالية، وإدارية، وتربوية 
  ). ١٤١٨المعارف، 

 قة عموم اإلدارة التعليمية في المنطمدير نهبأ بمدير التعليم في هذه الدراسة ويقصد
 يقود العملية اإلدارية والبشرية في فيها لتحقيق أهداف وزارة لذي بالمملكة والمحافظةوا

 .التعليم وفق سياستها ولوائحها التنظيمية

 حق إعطاء األوامر ضمن المخولة لإلدارة وتتالمسؤوليات هي:  اإلداريةالصالحيات – ب
  ).م٢٠٠٢ ،عصفور( واالمتثال لهم عة والطامرؤوسينللوالتوجيهات 

هي المسئوليات الممنوحة لإلدارة فيما يتعلق بالماليات من :  الصالحيات المالية-ج
  .إنفاق ومكافآت ونحوه
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 اإلدارية المسؤوليات هي:  هذه الدراسةفي لية اإلدارية والمابالصالحيات ويقصد
ت لمديري عموم ولمديري إدارات التربية تفويض الصالحيا" بقرار المعممةوالمالية 

  ".هـ١٤٣٦/١٤٣٧والتعليم في المناطق والمحافظات للعام المالي 
  :  الدراسةحدود

 عليم عموم التمدراء على تسليط الضوء على آراء ارسة هذه الدتقتصر
 لهم الممنوحة والمالية اإلدارية صالحياتبالمناطق والمحافظات حول درجة ممارستهم لل

 عموم تعليم المناطق مدراء على حيث طبقت هذه الدراسة التعليم،ارة  وزمن
 الدراسي لعام امن لثاني في الفصل الدراسي االسعودية، العربية بالمملكةوالمحافظات 

  م٢٠١٦-٢٠١٥ الموافق هـ ١٤٣٧-١٤٣٦
  : النظري والدراسات السابقةاإلطار

 التعليمية،وم إدارة المناطق  مفهالتعليمية، اإلطار النظري مفهوم اإلدارة يتناول
 مفهوم التعليم، مدراء وتطورها، في المملكة العربية السعودية التعليم رةنشأة إدا

 ا السابقة المتعلقة بهذوالدراسات الصالحيات، وأنواع الصالحيات، مصادر الصالحية،
  .الموضوع

  :التعليميةمفهوم اإلدارة : أوالً
 المفاهيم التي القت اهتماماً بالغ األهمية من  مفهوم اإلدارة التعليمية أحديعتبر

 من العمليات المتشابكة مجموعة: "بأنها) ٢٠٠٤( العبيدي فهاجانب التربويين فقد عر
 نفسها لتحقيق وبين ينها التعليمية أو بظمات بينها سواء داخل المنفيماالتي تتكامل 

فيعرفها ) هـ١٤٣٦يهي، ؛ في البل٢٠٠٦(أما سليمان ".  المنشودة من التربيةغراضاأل
الكيفية التي يدار بها التعليم في دولة ما وفقاً أليديولوجية المجتمع وأوضاعه : "بأنها

  ".  الفكية والتربوية السائد فيه، حتى تتحقق األهداف المرجوة من هذا التعليمالتجاهاتوا
 والتعليمية فعلى المستوى األول في قمة وية مستويات اإلدارة التربوتتعد

التنظيم يتولى األفراد في الجهاز المركزي تحديد األهداف ووضع المناهج 
 ويرأس هذا الجهاز وزير التعليم الذي يكون م،واالستراتيجيات العامة لجهاز وزارة التعلي

 عن التعليم أمام رئيس الدولة من تغيير أو تجديد، إضافة إلى مسؤوليته عن مسئول
 تنفيذ السياسة العامة لى العامة للدولة واألشراف عتنسيق سياسات التربية مع السياسة

  ). ٢٠٠٧مرزا، (للتعليم من خالل األجهزة اإلشرافية والقيادات الفنية واإلدارية 
 وهي ، الثاني لإلدارة التربوية فتمثله إدارة المنطقة التعليميةستوى المأما

 مشرف مدير أو سهايرأ للبنين والبنات ودارسعبارة عن وحدة إدارية مكونة من عدة م
 ومسئول وهو حلقة االتصال بين جهاز الوزارة ومدراس المنطقة، ية،المنطقة التعليم
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المنصوري، (عن النواحي اإلدارية، والمالية، والتربوية واالجتماعية في المنطقة 
 مالياً وفنياً لإلدارة المدرسية وتمدها والمساعدةوتقدم المنطقة التعليمية العون ). ٢٠٠١

 واألهداف اسةكوادر البشرية إلى جانب القيام باإلشراف والرقابة على تنفيذ السيبال
  . ليمية التعلعامةا

 المستوى الثالث لإلدارة التربوية فتمثله اإلدارة المدرسية، وهي الوحدة أما
القائمة بتنفيذ السياسة التعليمي، ويرأس اإلدارة المدرسية مديرها ومسؤوليته تتمثل في 

 التي تصدر من ليمية نحو أداء رسالتها وتنفيذ اللوائح والقوانين التعمدرسةتوجيه ال
  ). هـ١٤١٦السلوم، (الوزارة 

  : تطور اإلدارة المدرسية في المملكة العربية السعودية: ثانياً
وهو محور االرتكاز الذي بواسطته يتحقـق       ، قائد المدرسة هو القائد التربوي    

د الناجح يقود مدرسة ناجحة؛ ولكـي تتحقـق المهـام           فالقائ، نجاح المدرسة أو فشلها   
اإلدارية فإن تقويم الوظائف المنوط بها يجب أن يشتمل على التخطيط والتنظيم والتوجيه 

  .والقيادة
قبل بداية العام الدراسي يقـوم القائـد بوضـع التنظـيم ووضـع األسـاليب         

ي ملموس بحيث تـشمل  واإلجراءات اإلدارية التي تترجم أهداف المدرسة إلى واقع عمل      
واألعمال األخرى التي تنجز    ، والمهام التي تؤدى في أثنائه    . مهام ما قبل العام الدراسي    

على األفراد مع تحديد المسؤوليات ممـا ينهـى        ويكون ذلك موزعا  ، بعد العام الدراسي  
كما أن التوجيه والقيـادة همـا األسـلوب         ، مشكلة االرتباك واالرتجالية في أداء العمل     

داري الذي يستطيع الرئيس من خالله دفع مرؤوسيه إلى العمل بأقصى طاقاتهم فـي              اإل
ومن مهام القائـد    ، إطار من الضوابط التي تعين على إشباع رغباتهم وتحقيق أهدافهم         

أي التأكيد من أن كل شيء في المدرسة يسير وفق الخطط الموضوعة ، الرقابة والتقويم 
معتمدة بهدف كشف مواقع الضعف ومعرفـة األخطـاء         والتعليمات الصادرة والمبادئ ال   

 صمام األمان في عمل المدرسة بحيث يتأكـد      ويعد القائد هنا  ، منع تكرارها ،وتصحيحها  
وزارة (من أن العمل والخطة التي وضعها تسير وفق الهدف الصحيح المرسـوم لهـا               

  ).١٦٧، ٢٠٠٣المعارف، 
  : ة العربية السعودية في المملكالتطور النوعي لإلدارة المدرسية -أ 

على مستوى النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية يمكن تلمس تطور           
  :اإلدارة المدرسية من خالل التنظيمات اآلتية

  : مدير المدرسة مفتش مقيم-١
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 هـ مدير المدرسة االبتدائية مفتـشا     ١٣٤٧اعتبر نظام المدارس الصادر عام      
إلـى مديريـة     سـنويا  ويرسل تقريرا ، لتالميذ ودفاترهم يتابع أعمال المعلمين وا    مقيما

  .المعارف عن سير المدرسة والمعلمين ونتائج الطالب
  

  : التفتيش اإلداري-٢
هـ أحدثت التفتيش اإلداري    ١٣٧٦عندما طورت وزارة المعارف التفتيش عام       

 ومتابعة ما يطرأ من مخالفـات إداريـة أو مـشكالت          ، ليهتم بالجانب اإلداري للمدرس   
هـ إرشـاد   ١٣٨١ وضمن تعليمات وزارة المعارف طلب من التفتيش عام          -٣نظامية  

وكذلك االجتماع  ، اإلداريين والمعلمين بما يكفل فهمهم أهداف السياسة التعليمية العامة        
  .بهم في كل مدرسة إلفادتهم وحل مشكالتهم ودراسة األساليب التربوية الحديثة

   : تحديد واجبات مدير المدرسة-٤
فى اللوائح الداخلية المنظمة لمدارس التعلـيم العـام التـي صـدرت عـام               و

مسئوليته عن المدرسة وتوجيهها وجهـة      : هـ حددت واجبات قائد المدرسة في     ١٣٩٠
وسـلوك الطـالب    ، وفنيا، ومراقبة سير الدراسة وأعمـال المـوظفين        إسالمية إداريا 

د المعلمين إلـى الطرائـق      وإرشا، وتنفيذ المنهج ، ونشاطهم وصحتهم ونظافة المدرسة   
  .ومراقبة سير االختبارات، وتوزيع العمل، التربوية الصحيحة ومتابعتهم

  : اهتمام وثيقة التعليم باإلدارة المدرسية-٥
اهتمت وثيقة التعليم الصادرة عن اللجنة العليا لسياسة التعليم في ذلك العـام             

تربية األبنـاء   : المتمثلة في نفسه باإلدارة المدرسية حين أوضحت أهم أهداف المدرسة         
وتوجيه ميـولهم وقـدراتهم     ، تربيه إسالمية صحيحة وشاملة جميع جوانب شخصيتهم      

وتنميـة روح التـشاور     ، وتدعيم شخصية الطالب المـسلم    ، الوجهة اإلسالمية الواعية  
  .والتكافل والتضامن وتحمل المسئولية، واألخذ برأي الجماعة، والسماحة، اإلسالمي

  :قسم خاص باإلدارة المدرسية في إدارات التعليماستحداث -٦
كانت اإلدارة المدرسية ضمن مهام اإلدارة الفنية في إدارات التعليم من حيـث             
التوجيه والمتابعة وبهدف إدخال تطوير أعم وأشمل وتحديد أدق لمهام جميع األقـسام،             

ح في حائـل عـام      فقد بدأ إحداث قسم خاص باإلدارة المدرسية في إدارات التعليم فافتت          
وفي مكة المكرمـة وجـدة عـام        ، هـ١٣٩٧وفي شقراء والمجمعة عام     ، هـ١٣٩٦
  . هـ١٤٠٠وفي الرياض عام ، هـ١٣٩٨
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ومن حيثيات القرار أن اإلدارة المدرسية وهي واحدة من أهم الوظـائف فـي              
التربية قد شهدت خالل تطور الحركة التعليمية اتجاهات جديدة أملتها حاجة األمة إلـى              

من روح الدين اإلسالمي الحنيف من حيث   لتطور ومسايرة ركب التقدم التربوي انطالقا     ا
االهتمام بالتلميذ وتوفير كل الظروف والوسائل التي تساعده على النمو العقلي والروحي 

على التكيف معه واالندماج  في المجتمع بحيث يكون قادرا فاعال ليصبح عضوا، والبدني
  . فيه
  : يه التربوي إدارة التوج-٧

هـ أصدر معالي وزيـر     ١٤٠١وفي العاشر من شهر جمادي اآلخرة من عام         
يقضي بإنشاء أول إدارة للتوجيـه       المعارف آنذاك الدكتور عبد العزيز الخويطرة قرارا      

تشرف على التخصصات المعتمدة فـي التعلـيم التـي مـن ضـمنها اإلدارة         ،  التربوي
التربويين وطرق اختيار قائدي  )٥.(عداد الموجهينوتتولى هذه اإلدارة مهام إ، المدرسية
  . وتنظيم العمل اإلداري واإلشراف التربوي والتعليمي عليه داخل المدرسة، المدارس

  ): ٧٥هـ، ١٤٢٦الحسين، ( تطوير أداء اإلدارة المدرسية -٨
حرصت وزارة المعارف على إكساب قائد المدرسة المهارات المطلوب توافرها          

وحددت برامج يكن تنفيذها عن طريق جامعات المملكة في كل مـن            ، ناجحفي المدير ال  
هــ  ١٣٩٢وتم عقد أول دورة تدريبية لمديري المدارس عام         ، الرياض ومكة المكرمة  

حيث كان وزير المعارف السابق معالي      ) جامعة الرياض آنذاك  (ود  عفي جامعة الملك س   
ني إثر  اين في الفصل الدراسي الث    حينئذ أحد المحاضر  ) محمد بن أحمد الرشيد   (الدكتور  

كما نسقت الـوزارة مـع   ، درجة الدكتوراه من الواليات المتحدة األمريكية عودته حامال 
بينما تـم تكليـف     ، معهد اإلدارة العامة وبعض الكليات المتوسطة لعقد دورات تدريبية        

دي المدارس كلية في جميع أنحاء المملكة بتدريب قائ) ١٨(كليات المعلمين البالغ عددها 
وفي مجال االبتعاث تمكن عدد كبير من منـسوبي    ، بواقع فصل دراسي لكل قائد مدرسة     

وزارة المعارف من الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة المدرسية مـن خـارج              
 كما أتاحت الوزارة الفرصة للتفرغ لمن يرغب الحصول على الماجستير فـي              ؛ المملكة

كما قامت الوزارة بتصميم برنامج تدريبي قصير       ، د منظمة اإلدارة المدرسية وفق قواع   
المدى في اإلدارة المدرسية مدته أسبوعان يمكن تنفيذه داخل المناطق التعليمية لتريب             
قائدي المدارس الجدد وحديثي العهد باإلدارة المدرسية ومن هم في حاجة ملحة وعاجلة    

اء ذلك إلى تعريـف المتـدربين       للتدريب بناء على توصيات الموجهين، ويهدف من ور       
وتبصيرهم باختصاصات الوظيفة وأهدافها ومعرفة اللوائح والتعاميم وتنمية مهـاراتهم          

في سبيل تحقيق أهـداف المدرسـة عمـدت     . في توجيه المعلمين وتقويمهم ومتابعتهم    
وزارة المعارف إلى اتخاذ بعض اإلجراءات الهادفة إلى تهيئة المنـاخ المالئـم لنجـاح     
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ارة المدرسية، ومنها تخصيص موجهين تربويين لإلدارة المدرسية منذ إنشاء اإلدارة اإلد
هـ، كما صدر تعميم معـالي      ١٤٠١/١٤٠٢العامة للتوجيه التربوي والتدريب في عام       

هـ الـذي يحـدد التعليمـات الخاصـة         ١/١٢/١٤٠٤ وتاريخ   ٩٨٠/٣١الوزير برقم   
  . أهم المسئوليات المنوطة بهمبالموجهين التربويين لإلدارة المدرسية متضمناً

ومن أهم هذا الجانب فقد كثفت وزارة المعـارف عقـد اللقـاءات التربويـة               
للموجهين لمناقشة أهم المشكالت التي تواجه رجال الميدان التربوي وتقديم التوصيات           

 ٩٣٣/٣١بشأنها، وقدمت عداً من التوصيات، وصدر تعميم معالي الـوزير ذو الـرقم              
هـ الذي يؤكد مساندة موجهي المواد لموجهي اإلدارة المدرسية    ١٧/١٢/١٤٠٥بتاريخ  

بتقارير عن قائدي المدارس لدراسـتها       في متابعة قائدي المدارس وتقويمهم وتزويدهم     
الحسبان عند وضع تقديرات فنية لهم، وكذلك يؤكد دراسة أوضاع قائـدي         ووضعها في 

 نقلهم أو تحويلهم إلى التدريس وفقـاً  المدارس سنوياً والنظر في مسألة التحديد لهم أو  
  ).هـ١٤١٩وزارة التربية والتعليم، (لما تراه لجنة اختيار قائدي المدارس 

  متـضمنا  ٩١٨/٣١هـ صدر التعميم الوزاري برقم      ٢٨/١١/١٤٠٦وبتاريخ  
سجل متابعة قائد المدرسة للمعلم وتقويمه الذي ينظم عملية اإلشراف التربـوي لقائـد             

، وتقويمهم، وزيارتهم في الفصول  ، عته المستمرة للمعلمين في مدرسته    ومتاب، المدرسة
  .وتدوين مالحظاته وتوجيهاته لهم

هــ  ٢٩/١١/١٤٠٦ بتـاريخ    ٣٢١/٣١كما صدر تعميم الوزارة ذو الـرقم        
وقـد  ، بطاقة متابعة قائد المدرسة وتقويمه من قبل موجـه اإلدارة المدرسـية       متضمنا

لبه تقويم األداء التربوي لقائد المدرسة مـن توحيـد          صممت هذه البطاقة لتفي بما يتط     
مـن أهميـة     األساليب واألدوات المستخدمة لهذا الغرض في المناطق التعليمية انطالقا        

فـي التعمـيم    ، في العملية التربوية والتعميمية    رئيسا اإلدارة المدرسية وكونها محورا   
قويم الذاتي لعمل قائد هـ صدر نظام الت٢٩/١١/١٤٠٦ وتاريخ ٩٢٢/٣١الوزاري برقم 

المدرسة الذي تضمن قائمة بأهم أعمال قائد المدرسة التي تتطلب أعداد الهيئـة علـى               
والتأكد من قيامـه    ، ومساعدة قائد المدرسة على تعرف مسؤوليته     ، مدى العام الدراسي  

والتعـود علـى المحاسـبة الذاتيـة        ، واستكمالها في الوقت المناسب   ، ومراجعتها، بها
  ).هـ١٤١٦وزارة التربية والتعليم، ( المستمر والتقويم

هـ لتطـوير محتـوى دورة قائـدي    ٢١/٥/١٤٢٠ في ٧٣٣/٣١ صدور تعميم برقم     -
  .المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية

 وبتـاريخ   ١/٣٥٥٦ صدور القواعد التنظيمية لمدارس التعليم العام المعممة بـرقم           -
  هـ١٧/١٠/١٤٢٠
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 ١/١١٣٩المدارس الصادرة بـالقرار الـوزاري ذي الـرقم           إقرار صالحيات قائدي     -
  هـ٢٢/٣/١٤٢١وبتاريخ 

  :مفهوم إدارة المناطق التعليمية: لثاًثا
بأنها اإلدارة الوسطى من مستويات اإلدارة ) هـ١٤١٦( السلوم يعرفها

 السعودية، وهي حلقة االتصال بين جهاز الوزارة ومدارس لعربيةالتربوية في المملكة ا
 ة،، وهدفها اإلشراف على تنفيذ الخطط والبرامج التعليمية والتربوية في المنطقالمنطقة

). ٢٠٠١ه؛ المنصوري، ١٤١٨وزارة المعارف، (في إطار األهداف، واللوائح التنظيمية 
 بأنها اإلدارة المحلية في اًومما سبق يمكن تعريف إدارة المنطقة التعليمية إجرائي

 التعليمية لتحقيق أهداف وزارة التعليم في ضوء نشطةاألالمنطقة التي تعمل على تسيير 
  . السياسات واللوائح التنظيمية المرسومة لها

  : نشأة اإلدارة التعليمية في المملكة وتطورها: رابعاً
 إنشاء مديرية المعارف بمثابة إرساء حجر األساس لنظام التعليم الحديث كان   

 مكة المكرمة –رحمه اهللا -خل الملك عبد العزيز  دفعندمافي المملكة العربية السعودية، 
في عام .  دعا العلماء فيها وحثهم على نشر العلم والتعليم وتنظيمهه،١٣٤٣عام 

 التي تعتبر بمثابة البذرة األولى لنظام التعليم في ارف مديرية المعء أمر بإنشاه،١٣٤٤
على جميع المدارس في المملكة العربية السعودية، وقد تقرر في صالحياتها اإلشراف 

  . البالد
 انتشرت المدارس في مختلف مناطق المملكة، وأصبح الكثير منها وعندما

 كبيرة ، بات من المتعذر على مديرية المعارف افاتتفصله عن مقر اإلدارة المركزية مس
 بة بنظام المركزية في اإلشراف على المدارس ومراقالتمسكالعامة بمكة المكرمة 

تعليمية فيها، ولهذا بدأت المديرية باالتجاه نحو الالمركزية، حيث عملت العمليات ال
المديرية على إنشاء معتمديات ومكاتب إشراف وإدارات ومندوبيات تعليم في مختلف 
مناطق المملكة، وذلك لتصريف األمور اإلدارية والفنية في المدارس نيابة عن 

 التعليمية وتكون حلقة اتصال لسياسة االمؤسسات التعليمية المركزية في تنفيذ وتطبيق
 للبنين قد أسست على هيئة معتمدية في تعليموكانت أول إدارة  .مدارسبينها وبين ال

 ه ومقرها الهفوف، ثم أنشئت أخرى بالمدينة عام ١٣٥٦ مالمنطقة الشرقية عا
 وكان مقرها الرياض، وكذلك هـ١٣٦٥، ثم معتمدية المعارف بنجد عام ـه١٣٦٠
، ومعتمديات جيزان ـه١٣٦٩جدة والقصيم وأبها والطائف عام  :ة في كل منمعتمدي

ونتيجة لتوسع المعتمديات لمديرية المعارف . ـه١٣٧٣عام ) الباحة حاليا(والظفير 
 إنشاء متضمناً المرسوم الملكي صدر وزيادة عدد الطالب الراغبين في االلتحاق بالتعليم،

 – رحمه اهللا تعالى -هد بن عبد العزيز آل سعود وزارة المعارف وتعيين سمو األمير ف
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 باسم معارف المعارف في استبدال معتمديات مديرية الزارةفأخذت و وزيراً للمعارف،
 ـه١٣٧٤واستمرت وزارة المعارف في افتتاح إدارات التعليم من عام  م،إدارات التعلي

هد الذهب والقريات عام  بإدارتي التعليم في موانتهاء دمام بإدارة التعليم بالبتداءا
 ي أنه في العام التالي إلنشاء وزارة المعارف تم افتتاح إدارات تعليم فحيث .ـه١٤١٤

 وتحولت أنشئت إدارة التعليم بحائل ـه١٣٧٥وفي عام  .كل من الدمام والمدينة المنورة
 أصبح هناك خمس ـه١٣٨٠ عام يوف. معتمدية المعارف بالقصيم إلى إدارة تعليم

: من في كل عارف تعليم ومكتب إشراف واحد تتبع جميعها وزارة المارةدعشرة إ
 – جدة – األفالج–أبها - الطائف – المدينة المنورة – الدمام – كرمة مكة الم–الرياض 

ومكتب إشراف واحد في -جيزان - القنفذة –الباحة -سدير- الوشم – حائل – يمالقص
إدارات التعليم ومكاتب اإلشراف  بلغ عدد ـه١٣٩٣وفي عام  .الحريقالحوطة و

 وعشرين منطقة تعليمية؛ حيث ثالثبالمناطق ثالثاً وعشرين إدارة ومكتب إشراف في 
 واألحساء ومكاتب إشراف في كل من عنيزة، يشةأنشئت إدارات تعليمية في كل من ب

 بلغ عدد اإلدارات ـه١٤٠٤في عام . وتبوك، ووادي الدواسر، ونجران، والجوف
 وحفر الباطن، ث، تسعاً وثالثين، حيث أنشئت إدارات تعليمية جديدة في الليالتعليمية

 والعال، والزلفي، لرس، والعرض، وادمي، عسير، والدواومحايل النماص،وعرعر، و
، أنشئت إدارة ـه١٤٠٥وفي عام  . والمخواة، وعفيف، وسراة عبيدة، وصبيانبع،وي
 تعليم مهد الذهب والقريات وبهذا داراتإ أنشئت ه ١٤١٤وفي عام .  برجال ألمعتعليمال

 إدارة ٤٥أصبح عدد إدارات التعليم في المملكة اثنتان وأربعين إدارة، حتى وصل إلى 
  ).هـ١٤٣٠السبيعي، (هـ ١٤٣٥تعليمية في عام 

 وزير التعليم تغيير مسمى مراكز اإلشراف التربوي رهـ أصد١٤٣٠ عام وفي
 مع منحها صالحيات موسعة، وهي أشبه ما تكون م،ليفي إدارات التعليم إلى مكاتب التع

 يمهـ تم دمج وزارتي التربية والتعليم والتعل١٤٣٦أما في عام . بإدارات تعليم مصغرة
  ). هـ١٤٣٦البليهي، " (وزارة التعليم"العالي في وزارة واحدة هي 

  :  في المملكة لثالث فئاتالتعليم إدارات وتقسم
  .  ألف طالب٣٠ طالبها أكثر من دد التي يبلغ ععليملتتشمل إدارات ا: ى األولالفئة -١
 ألف ٣٠ آالف و١٠ بين بها التي يبلغ عدد طاليم التعلداراتتشمل إ:  الثانيةالفئة -٢

 .طالب

  .آالف طالب١٠تشمل إدارات التعليم التي يبلغ عدد طالبها أقل من :  الثالثةالفئة -٣
 دارات، أما اإل...." بالمنطقةمعامة للتعلياإلدارة ال" األولى لفئة إدارات التعليم في اوتسمى

  .بمحافظة التعليمإدارة  "سمىفي الفئة الثانية والثالثة فت
  : أهداف إدارات المناطق التعليمية: خامساً
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  .  الضغط على المركزيةتخفيف •
 الرقعة العمرانيةتساع بعد المراجعين إجراءات اتيسير .  
 ت على الخدماالمتابعة جهاز اإلشراف وتقريب.  
 كفايات اإلدارات الحكوميةتطوير  .  
 الظروف التربوية والنفسية لتنفيذ السياسات التربوية وتحقيق أهداف تهيئة 

  . لتربويالنظام ا
 •تنفيذ السياسات والبرامج التعليمية في المنطقةسرعة  .  
 اإلجراءات اإلدارية والمالية التي تعزز تحقيق األهداف التعليمية تطبيق 

وزارة المعارف، ( .اً لألنظمة والخطط المعتمدة للوزارةوالتربوية وفق
 ).١٩٩٤؛ عبود، ١٩٩٤ ج،هـ؛ الدعي١٤١٨

تتحدد واجبات قائد المدرسة في النقاط :  واجبات قائد المدرسة:سادساً
  )٣٧، ٣٦هـ، ١٤٣٦وزارة التربية والتعليم، (التالية 

  .اإلشراف على إعداد خطة المدرسة واعتمادها -١
لى جميع الموظفين في المدرسة في بداية العام الدراسي وذلك من توزيع المهام ع -٢

خالل إصدار التكاليف الالزمة للقيام بمهامهم وفق الدليل التنظيمي واإلجرائي 
  .لمدارس التعليم العام

متابعة إعداد الجداول المدرسية والتأكد من مراعاة العدل والمساواة بين جميع  -٣
  .منسوبي المدرسة

  .التعليم والتعلم في المدرسةقيادة عمليات  -٤
  .تعزيز قيم االنتماء والمواطنة والمحافظة على أمن الوطن -٥
دعم البرامج واألنشطة التي تعمل على االعتزاز بالدين والوالء للملك واالنتماء  -٦

  .للوطن لمنسوبي المدرسة واإلشراف عليها
التعليم أو مكتب متابعة الميزانية التشغيلية للمدرسة مع الجهة المعنية في إدارة  -٧

  .التعليم
اإلشراف على تجهيز وتنظيم مرافق وتجهيزات المدرسة قبل بدء الدراسة في  -٨

  .المواعيد المحددة
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تحديد احتياجات المدرسة من الهيئة التعليمية واإلدارية ومتابعة تأمينها من  -٩
  .الجهات المختصة

  .إجراء المفاضلة بين العاملية في المدرسة وتحديد الزائد منهم -١٠
تشكلي واعتماد المجالس واللجان المدرسية وفرق العمل واإلشراف عليها  -١١

  .وممارسة الصالحيات المعتمدة ومتابعة تنفيذها
متابعة أداء أعمال الهيئة التعليمية واإلدارية من خالل زيارتهم واالطالع على  -١٢

  .أعمالهم ونشاطاتهم ومشاركاتهم
اصر المقرر األسبوعية متابعة إنجاز المعلمين لتدريس المواد وفق عن -١٣

  .والشهرية
  .متابعة ودعم المعلم الجديد وتزويده بجميع المتطلبات ولالزمة ألداء عمله -١٤
المشاركة في بناء قدرات منسوبي المدرسة وتحديد البرامج التدريبية ووضع  -١٥

الخطط الالزمة لتدريبهم خالل العام الدراسي وتفعيل مفهوم مجتمعات التعلم 
  .المهني فيها

ف وكالء المدرسة بمهامهم لمدة عامين في حال استحقاق المدرسة ألكثر تكلي -١٦
من وكيل، وتكون عملية تكليفهم بعد العامين بمهام وكيل لم يكلف بها سابقاً وفقاً 

  .للدليل التنظيمي وذلك لرفع مستوى كفاءتهم وخبراتهم
لمدارس بناء الكفاءة الداخلية لوكالء المدرسة إلشغال الوظائف القيادية في ا -١٧

  .وفقاً للتعليمات المعتمدة
إجراء مفاضلة بين وكالء المدرسة لإلشراف على برنامج التربية الخاصة  -١٨

وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة في تنظيم لجنة القيادات ) الشئون التعليمية(
  . المدرسية مع مراعاة عدم بقاء الوكيل المكلف أكثر من عامين دراسيين

إلداريين إذا زاد عددهم عن خمسة فأكثر بالمشاركة بأعمال تكليف المساعدين ا -١٩
  .المناوبة مع المعلمين

يقوم قائد المدرسة بإصدار تكليف داخلي في المدارس التي ال يتوافر بها وكيل  -٢٠
وفق التشكيالت المدرسية المعتمدة يتضمن تخفيض نصاب أحد المعلمين للقيام 

  .بمهام وكيل المدرسة
 المشرفين التربويين وغيرهم ممن تقتضي طبيعة عملهم التنسيق والتعاون مع -٢١

  .زيارة المدرسة
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تزويد وإطالع مجلس المدرسة ومنسوبيها على التعاميم واللوائح األنظمة  -٢٢
  .الصادرة من جهات االختصاص ومناقشتها معهم لتوضيح مضامينها بموجبها

إجراءاتها متابعة نشاطات التقويم وأعمال االختبارات والتأكد من مدى سالمة  -٢٣
  .وفقاً للوائح واألنظمة

اإلشراف على نتائج االختبارات والتقويم واتخاذ ما يلزم بشأنها للرفع من  -٢٤
  .مستوى التحصيل الدراسي

تقديم المقترحات التي تسهم في تطوير العمل المدرسي ورفعها إلدارة التعليم أو  -٢٥
  .مكتب التعليم

لعمل التطوعي وفقاً للتعليمات تعزيز دور المدرسة االجتماعي من خالل تفعيل ا -٢٦
المعتمدة، وعقد االجتماعات واللقاءات وغيرها مع أولياء أمور الطالب وغيرهم 

  .ممن لديهم لقدرة على اإلسهام في تحقيق أهداف المدرسة
إعداد تقارير تقويم األداء الوظيفي للعاملين في المدرسة وفقاً للتعليمات  -٢٧

  .المعتمدة
سنوي إلنجازات المدرسة ونشاطاتها وتقديمها للجهات متابعة إعداد التقرير ال -٢٨

  .المعنية في إدارة التعليم
المشاركة في بناء قدرات منسوبي المدرسة وتحديد البرامج التدريبية ووضع  -٢٩

الخطط الالزمة لتدريبيهم خالل العام الدراسي وتفعيل مفهوم مجتمعات التعلم 
  .المهني فيها

ات وبرامج التدريب التي تحددها جهات المشاركة في االجتماعات واللقاء -٣٠
  .االختصاص

دراسة ومراجعة االتفاقيات مع الجهات الحكومية واألهلية المرخصة قبل  -٣١
  .اعتمادها والتي تسهم في إنجاز أعمال المدرسة وتحقيق أهدافها

متابعة عمليات الصرف من بنود الميزانية التشغيلية والتأكد من توثيقها  -٣٢
يمات المعتمدة وإعداد التقارير الالزمة بهذا الشأن وتقديمها وتسجيلها وفقاً للتعل

  .للجهات المعنية في إدارة التعليم أو مكتب التعليم
متابعة مقصف المدرسة والتأكد من تطبيق الشروط المنظمة لتشغيله وتوفر  -٣٣

  .الشروط الصحية فيما يقدم للطالب
يومي والتأكد من اإلشراف على برنامج االصطفاف الصباحي وتوجيه العمل ال -٣٤

  .انتظامه واكتمال متطلباته وتذليل معوقاته
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  .متابعة صرف مكافآت وإعانات الطالب في المدرسة -٣٥
العمل على تطوير أساليب وإجراءات العمل في المدرسة باستمرار وتنمية أداء  -٣٦

  .المسئولين نحوه
  .التأكد من إعداد وتجهيز الملفات والسجالت المتعلقة بعمل المدرسة -٣٧
  .ة العجز الطارئ من داخل المدرسة وفق التعليمات المعتمدةمعالج -٣٨
  .اإلشراف على نظافة وصيانة المبنى المدرسي -٣٩
متابعة عملية اإلرشاد األكاديمي وإجراءاتها وتعليماتها واعتماد تكليف المعلمين  -٤٠

  .بها
  .متابعة عمليات الحذف واإلضافة في المدرسة -٤١
  .متابعة سالمة تطبيق الخطة الدراسية -٤٢
  .شراف على خطة الفصل الصيفياإل -٤٣
  .القيام بأي مهام أخرى يكلف بها من قبل الرئيس المباشر في مجال اختصاصه -٤٤
  : الصالحياتمفهوم: اًسابع

هي القوة على اتخاذ القرارات التي ) م٢٠٠٣( جمع الصالحية ويعرفها سيمون هي   
حق شرعي ): م٢٠٠٠ (يليي كما يذكر عقحيةوتعد الصال" تهدي تصرفات طرف آخر 

 هو الرئيس أو المدير من خالل شغله لوظيفة إدارية رسمية ما،رسمي يمتلكه شخص 
 بالطاعة واالمتثال رين وعن طريقها يكتسب القوة والنفوذ في إلزام اآلخالمنظمة،داخل 

) م٢٠٠٦(ويذكر الشرقاوي .  عمل أو تحقيق هدفر من أجل تسيييطلبهفي تنفيذ ما 
 لآلخرين ووجوب توجه األوامر األوامراتخاذ القرارات وإعطاء بأنها الحق القانوني في 

  .المسؤولية تحت طائلة بالطاعة
 وتظهر من مالك نشأأن الصالحيات ت) م٢٠٠٣، Bennet( بنت ويشير

 العليا في وزارة التعليم فهؤالء يقومون بتفويض اإلدارةالمنشأة ومالك التنظيم في 
 مدراء التعليم ن وهؤالء المفوضون ملتعليم،االصالحيات الضرورية لمدراء إدارات 

  . التعليمية لمن هم تحت إدارتهم وفي محيط منطقتهم تفويضهايقومون ب
 التعليم هي لمديري اإلدارية الممنوحة حياتأن الصال) م٢٠٠٩( خليل ويذكر

 اإلداري، وتوفير الظروف واإلمكانات التي تساعد العملتنظيم وتسهيل وتطوير نظام 
 وتوفير الظروف واإلمكانات التي تساعد واالجتماعية،يق األهداف التربوية على تحق

 العملية فراد والعمل على رفع مستوى أالتروية،على تنمية جميع جوانب العملية 
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 وتنظيم العالقة بين تربويين، ومديري مدارس ومشرفين ومعلمين من طالب التعليمية
  . المحلي التعليمية والمجتمع البيئة

  :الصالحياتمصادر : اًمناث
  :أهمها) م٢٠٠٧( ذكر عريفج ما كر الصالحيات من عدة مصادتنشأ

 الهرم اإلداري وتتبع تتابع ينشأ من اتومصدر هذه الصالحي: الرسمية الصالحيات -١
 .يليه أي مركز إداري باتجاه إلى أعلى إلى مركز إداري نتفويضات الصالحية م

لصالحيات نتيجة تقبل اآلخرين آلرائه تستمد هذه ا:  الغير رسميةالصالحيات -٢
 وأفكاره دون أن يكون له سلطة فعلية

 الرسمية تتعلق بالتنظيم الرسمي الذي تحكمه لصالحيات مما سبق أن اويتضح
 التنظيم الخروج عنها وأن خل يحق للفرد داالتعليمات وتنظيمات رسمية محدودة 

الذي تحكمه العالقات الشخصية  غير الرمسي التنظيمالصالحية غير الرسمية تتعلق ب
  .النظاموالسمات التي يتمتع بها الفرد داخل 

  : الصالحياتأنواع : اتاسع
 بمقتضى األنظمة أو الفردوهي الصالحيات التي يحصل عليها : الرسمية الصالحيات -١

 .المنظمةالتي تفوض له في إطار 

تمدها الفرد من  التي يسبرةوهي التي تعتمد المعرفة والخ: الوظيفية الصالحيات -٢
 )هـ١٤٣٤ تيبي،الع. (معينتخصص في مجال 

 من خالل اقدميته في الفردوهي الصالحيات التي يستمدها : الشخصية الصالحيات -٣
 .المنظمة

 منه يمارس الدور المهني المتوقع أن يقوم مدير التعليم بعمله فعليه ولكي
يتطلب منه القيام  منح منها وهذا ما المختلفة وفق اعهاويمارس صالحياته بأنو

  بممارسة صالحياته في نوعين رئيسين وهمت 
وهي التي نحن في طور البحث عن درجة : والمالية اإلدارية الصالحيات  -  أ

 يتعلق بالصالحيات التي تكفل ضبط ماوهي . الدراسة في هذه ممارستها
 .والمالية وتيسير األعمال اإلدارية التعليمية،النظام في المناطق 

 العملية التعليمية ونشاطاتها ى يتعلق باإلشراف علماوهو : لفنيةا الصالحيات - ب
   خالل هذه الصالحيات الممنوحة من والمساهمة في تطويرها بها،والنهوض 
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 التعليم سبق نستنتج بأن الصالحيات اإلدارية الممنوحة لمدراء ما الل خومن
 ديري لمياتها العل وزارة التعليم من إدارتمنحههي التفويض والتخويل الرسمي الذي 

 لتمكنهم من التصرف بحرية محددة ومالية أداريه لتولي مهام يميةإدارات المناطق التعل
 للقيام بالعمل الذي منحت له واإلقدام فالصالحية تمنح القوة القرارات،في اتخاذ 
  .لممارستهالصالحية 
  :عليها السابقة والتعقيب الدراسات

 دور معرفة إلى الوصول إلى الدراسة ذهه هدفت) ـه١٤١٤( الزهراني دراسة .١
 في المقترحة اإلضافية الصالحيات ،وأهمية التعليم لمديري الممنوحة الصالحيات

 التحليلي، الوصفي المنهج الباحث  واتبعالتعليمية، العملية عناصر  بعضتحسين
 الطالب و المعلمين شؤون اقسام قسم رؤساء )١٢٠ (في  الدراسةعينة وتمثلت
 الصالحيات دور درجة أن إلى الدراسة  توصلتولقد المدرسية يوالمبان

 درجة ،وأن عالية درجة المعلم أداء مستوى رفع على التعليم لمديري الممنوحة
 درجة المعلم أداء مستوى رفع على التعليم لمديري الممنوحة الصالحيات أهمية
 رفع على التعليم لمديري الممنوحة الصالحيات دور درجة  وأن، جدا عالية

 الممنوحة  الصالحياتأهمية درجة وأن متوسطة درجة الطالب أداء مستوى
  . عالية درجة الطالب أداء مستوى رفع على التعليم لمديري

 للتعرف على صالحيات مدراء التعليم، تحديد هدفت) هـ١٤١٨( المهنا دراسة .٢
لمؤهل ا( وإلقاء الضوء على عالقة بعض المتغيرات مثل لها،واقع ممارستهم 

 ممارسة أن:  لعدد من النتائجالدراسةوتوصلت . بمدى ممارستهم لها) والخبرة
الصالحيات تتفاوت بنسب مختلفة، بعضها بنسب عالية وأخرى متوسطة، 

 في الخبرة فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير وجود، وثالثة متدنية
 فروق ذات ود وجعدم،  األكثرلخبرةممارسة الصالحيات اإلدارية لصالح ذوي ا

 فروق ال، داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة في ممارسة الصالحيات المالية
 الصالحيات اإلدارية ة لمتغير المؤهل في ممارسىذات داللة إحصائية تعز

  .والمالية
 إلى التعرف على درجة ممارسة الدراسة هدفت) هـ١٤٢٠( الجبر دراسة .٣

 وكذلك مدى اختالف ممن وجهة نظره ومسؤولياتهم مهامهممديري التعليم ل
 :إلى الدراسة توصلت وقد. درجة ممارستهم لها باختالف مؤهالتهم وخبراتهم

 ممارسة مديري التعليم لمهامهم ومسؤولياتهم في تحقيق أهداف التعليم درجة
 توجد فروق ذات داللة ال، فيما يتعلق بالجانب اإلداري جاءت بدرجة متقدمة

لتعليم في درجة ممارستهم للمهام والمسؤوليات تعزى إحصائية بين مدراء ا
 فروق ذات داللة إحصائية توجد،  الحاليةوظيفةلمتغيرات المؤهل والخبرة في ال
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بين مدراء التعليم في درجة ممارستهم للمهام والمسؤوليات تعزى لمتغيرات 
   . التربويوجيهالمؤهل والخبرة في الت

 مديري ممارسة على التعرف إلى اسةالدر هدفت) ـه١٤٢٦ (الهاجري دراسة .٤
 والتعرف والمعلمين المديرين نظر جهة من لهم  الممنوحةلصالحيات المدارس

 الباحث واستخدم .الدراسة عينة أفراد نظر  وجهاتبين االختالف مدى على
 مديرو أن الدراسة إليها توصلت التي النتائج من أهم وكان. الوصفي المنهج

  . ومتوسطةكبيرة بين ما بدرجة اإلدارية اتهمصالحي يمارسون المدارس
 المدارس مديري ممارسات واقع  للتعرفالدراسة هدفت، )م٢٠١٠ (زايد دراسة .٥

 نظرهم، وجهات من الغربية الضفة  شمالمحافظات في لصالحياتهم الحكومية
 واقع في العلمي والمؤهل الخبرة، ومنها الدراسة متغيرات أثر بيان إلى باإلضافة
 الدراسة عينة بلغت حيث. لصالحياتهم الحكومية المدارس ديري متممارسا

 الباحث استخدام كما المحافظات في الدراسية المراحل جميع  منمديرا) ٢٧١(
 واقع حقق :اآلتية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد المسحي، الوصفي المنهج

 شمال اتمحافظ في التربوية لصالحياتهم الحكومية المدارس مديري ممارسات
 داللة ذات فروق وجود عدم  جدا،عالية درجة نظرهم، وجهات من الغربية الضفة

 لصالحياتهم الحكومية المدارس مديري ممارسات واقع استجابات على إحصائية
 عدم، الخبرة لمتغير  تعزىنظرهم وجهات من الغربية الضفة شمال محافظات في

  المدارس مديري ممارسات واقع استجابات على إحصائية داللة ذات فروق
 نظرهم، وجهات من الغربية الضفة شمال محافظات في لصالحياتهم الحكومية

 .العلمي المؤهل لمتغير تعزى

التـنح  منـال محمـود     الـشريفي و  عباس عبد المهدي    هدفت دراسة كل من      .٦
إلى تعرف درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة بإمـارة          ) ٢٠١١(

اإلمارات العربية المتحدة للقيادة األخالقية وعالقتها بدرجـة        الشارقة في دولة    
معلم ومعلمة في المدارس )٢٠٠(تمكين المعلمين وقد تكونت عينة الدراسة من      

الثانوية الخاصة تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية واستخدمت أداتـان          
: خالقية والثانيةممارسة المدرين للقيادة األ لقياس درجة: لجمع البيانات األولى

لقياس تمكين المعلمين واستخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
ومعامل ارتباط بيرسون لمعالجة البيانات إحصائيا وأظهرت النتائج أن درجـة           
ممارسة المديرين للقيادة األخالقية كانت متوسطة من وجهة نظر المعلمين وأن 

سطة بشكل عام وللمجاالت الستة من وجهـة        درجة تمكين المعلمين كانت متو    
نظر المعلمين أنفسهم وكانت هناك عالقة ارتباطيه إيجابية دالة إحصائيا بـين            

  .درجة ممارسة المديرين للقيادة ودرجة تمكين المعلمين
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 )Soleimani and Tebyanian, 2011(وحــاول ســليماني وتبيانيــان .٧
و الـسعادة المدرسـية، عبـر       تكشاف العالقة بين سلوك المدراء اإلبداعي       اس

 كيف يمكن لمدراء المدارس أن يخلقوا بيئة مدرسية سعيدة يزدهر           عنالبحث  
طريقـة   واستخدمت   .فيها الطالب من ناحية الذكاء، اإلبداع، الثقافة، واإلنجاز       

ـ ١٧٠االرتباط الوصفي لمجموعة البيانات في البحث، وشارك كمجمل       اً مدرس
ملء استبيانين، واحد يقيس إبـداع المـدراء و   عبر في تركيا  مدرسة ثانوية   ل

أن هنالك عالقة كبيرة إيجابيـة       توصل في النتائج إلى      .اآلخر سعادة المدرسة  
المبادرة، المرونة، التحفيـز، والـصمود      (بين كل من األبعاد األربعة لإلبداع       

 يعني ذلك أن الممارسات اإلداريـة اإلبداعيـة للمـدراء           ،)والسعادة المدرسية 
وجد أن األبعاد األربعة لإلبداع تعـد       كما  ،  في خلق السعادة بين الطالب     تساعد

 أن سـلوك  اًال يظهر تحليل إحصائي الحقكما ، مؤشرات هامة لسعادة المدرسة 
لقـد تـم     .المؤهل العلمـي  المدراء يتغير وفقاً لبعض المتغيرات كجنسهم، أو        

 .مدراء المدارس االستنتاج أن خلق بيئة مدرسية سعيدة ممكن بواسطة إبداع          
، قـادرون علـى   ونةالمر الذين يمتلكون مهارة  استنتاج آخر هو أن المدراء      و

  .تزويد مدارسهم ببيئة سعيدة
 المدرسة في إصالح والتي تهدف إلى )Botha.R.J, 2013(دراسة بوثا جي  .٨

واستخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي وتم  ضوء قيادة مدرسية إبداعية
وتوصل ،  وكانت عينة الدراسة من المديرينأفريقياس جنوب تطبيقها في مدار

أن مدراء المدارس اآلن ال يمكن أن يقودوا مدارسهم بطرق : في نتائجه
وأنه ، تقليدية قديمة ولذا فإن عليهم أن يستخدموا ممارسات إدارية أكثر إبداعاً
ا بشكل إذا أردنا نوعية أفضل في مدارسنا فإنه يستوجب علينا أن نقود مدارسن

  .مختلف تتطلب طرقاً خالقة من التفكير
هدفت الدراسة إلى التعرف على الواقع الفعلي لدرجة   ): ٢٠١٤(دراسة الثبيتي    .٩

ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظة الطائف إلدارة التغيير من وجهـة           
نظر المعلمين، والتعرف على عالقة ممارسة مدير المدرسـة إلدارة التغييـر            

م التنظيمي للمعلمين، وكذلك الكشف عن الفروق في درجـة ممارسـة    وااللتزا
مدير المدرسة إلدارة التغيير بالمدارس الثانوية من وجهة نظر المعلمين والتي  

وتحقيقا ألهـداف   ). المؤهل العلمي، طبيعة المؤهل، الخبرة      ( تعزى الختالف   
إلـى المـنهج    الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي االرتباطي، باإلضافة        

 عبـارة لقيـاس واقـع       ٢٥السببي المقارن، وقام بإعداد استبانة مكونة من        
ممارسة إدارة التغيير من خالل محورها األول، حيث طبقت على عينة عشوائية 

ومما توصـلت   .  معلما من معلمي المدارس الثانوية بمدينة الطائف       ٤٥٠من  
انوية إلدارة التغيير كانت    أن درجة ممارسة مديري المدارس الث     : إليه الدراسة 
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بدرجة عالية، ووجود عالقة ارتباطية موجبة بين ممارسة مديري المـدارس           
الثانوية بمدينة الطائف إلدارة التغيير، ودرجة االلتزام التنظيمـي للمعلمـين،           
وعدم وجود فروق دالة إحصائية في تقديرات معلمي المدارس الثانوية بمدينة           

مديري المدارس إلدارة التغييـر وفقـا للمؤهـل         الطائف حول درجة ممارسة     
العلمي ونوعه، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات تقـديرات            
المعلمين لدرجات ممارسة المديرين إلدارة التغيير تعزى إلى متغيـر سـنوات           

وممـا  .  سنوات فأقـل   ٥الخبرة، لصالح تقديرات المعلمين الذين خبرتهم من        
ورة العمل على تدريب المديرين علـى عمليـات إدارة       أوصت به الدراسة ضر   

التغيير، وتعزيز جهود إدارات المدارس في إظهار المزيد من الحـرص علـى         
  .تطوير المناخ المدرسي الداعم للتغيير

 تعـرف  ال:Kotride, Jailani & Anaf (2014) دراسـة  استهدفت دراسة .١٠
 العملية التعليمية فـي     األدوار الرئيسة لمديري المدارس في دعم وتأكيد جودة       

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خالل . عدد من المدارس النيجيرية
، تحليل نتائج الدراسات التي تناولت أداء مديري المدارس في التعلـيم العـام            

توصلت الدراسة إلى تحديد عدد من أدوار مديري المدارس، والتي تتمثل في            و
مراقب لتنفيذ المنهاج الدراسي، واعتباره قدوة      دور المدير كمشرف تربوي، و    

للعاملين في المدرسة، ومحفزاً وداعما لعملية تغيير وتطـوير أداء العـاملين،      
باإلضافة إلى دوره في توفير التمويل الالزم الحتياجـات المدرسـة وصـيانة           

  .مرافقها
اتها يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة تنوعها من حيث أهدافها وأدو

 الدراسة الحالية مع دراسة تتفقبيد أنها تتفق جميعاً على أهمية اإلدارة المدرسية، و
، )ـه١٤١٨( المهنا راسة ود،)ـه١٤٢٠ (الجبر، ودراسة )ـه١٤١٤ (الزهراني

، )ـه١٤٢٠ (الجبر دراسة مع كذلكواتفقت .  التعليم بالمناطقمدراءكونها استهدفت 
 متغيري عالقة درست كونها) ٢٠١٠( زايد ، ودراسة)ـه١٤١٨( المهنا ودراسة

   .الخبرة والمؤهل بدرجة ممارسة الصالحيات
 ممارسة درجة الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة جميعها كونها وتختلف

 ما يؤكد وهو ،من وزارة التعليم) ـه١٤٣٦( اإلدارية والمالية المقرة حديثاً اتالصالحي
ع هذه الدراسات في هدفها الرئيسي ومجتمعها ، كما تختلف مأهمية هذه الدراسة

  .وعينتها
ورغم ذلك أفادت من هذه الدراسات في عرض بعض المفاهيم النظرية وفي 

   .إجراءاتها المنهجية وتفسير وتحليل نتائجها
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  :الدراسة إجراءات
  :وعينته لدراسةمجتمع ا: أوالً

 المناطق والمحافظات  البحث من جميع مدراء عموم تعليممجتمع اختيار تم
منهم مدراء عموم تعليم بمناطق ) ١٣. (مدير عام تعليم) ١٦(بالمملكة والبالغ عددهم 

  . مدراء عموم بمحافظات المملكة) ٣( و المملكة،
  )١ (جدول

   عينة الدراسة حسب نوع إدارة التعليمفراد توزيع أيبين

  المئويةالنسبة العدد تعليم إدارة النوع

 %٨١,٢٥ ١٣ منطقة

 %١٨,٧٥ ٣ محافظة

 %١٠٠ ١٦ اإلجمالي

 الدراسة من مدراء تعليم ة عينراد يتضح من الجدول السابق أن معظم أف
، ثم يأتي %)٨١,٢٥( وذلك بنسبة مئوية ة منطقعشرةالمناطق والذين يمثلون الثالث 

الطائف، جدة، (أفراد عينة الدراسة من مدراء تعليم المحافظات وهي ثالث محافظات 
  %).١٨,٧٥(وذلك بنسبة مئوية ) ألحساءا
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  )٢ (جدول

   حسب المؤهل العلمية توزيع أفراد عينة الدراسيبين
  المئويةالنسبة العدد  العلميالمؤهل

 بكالوريوس
 %٣٧,٥٠ ٦ تربوي
 %٦٢,٥٠ ١٠  عليادراسات

 %١٠٠ ١٦ اإلجمالي
 من مدراء التعليم ممن  من الجدول السابق أن معظم أفراد عينة الدراسةيتضح

 ينة، ثم يأتي أفراد ع%)٦٢,٥٠(وذلك بنسبة مئوية ) دراسات عليا(كان مؤهلهم العلمي 
 بنسبة كوذل) بكالوريوس تربوي(الدراسة من مدراء التعليم ممن كان مؤهلهم العلمي 

  %).٣٧,٥٠(مئوية 
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  )٣ (جدول
   توزيع أفراد عينة الدراسة حسب سنوات الخبرةيبين

  المئويةالنسبة العدد الخبرة سنوات

 %١٨,٧٥ ٣ سنة ١٦-٩

 %٨١,٢٥ ١٣ كثر سنة فأ١٧

 %١٠٠ ١٦ اإلجمالي

 من الجدول السابق أن معظم أفراد عينة الدراسة من مدراء التعليم ممن يتضح
، ثم يأتي أفراد عينة %)٨١,٢٥( مئوية نسبةوذلك ب)  سنة فأكثر١٧(سنوات خبرتهم 

  %).١٨,٧٥(وذلك بنسبة مئوية )  سنة١٦-٩(هم  ممن سنوات خبرتالدراسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :Internal consistently Validity )الداخلياالتساق ( الداخلي الصدق
 نقوم بقياس صدق االتساق ستبانة بالدرجة الكلية لالعبارات من تماسك الللتأكد

 منمل العينة الداخلي لالستبانة، لذلك تم حساب صدق االتساق الداخلي لالستبانة على كا
 بيرسون بين اط خاللها حساب معامل ارتبن وتم ملمحافظات، تعليم المناطق وامدراء

 لجداولوا) SPSS( لذلك برنامج استُخدمالدرجة لكل عبارة والدرجة الكلية لالستبانة، و
  :التالية توضح ذلك
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  )٤ (جدول

 معامالت ارتباط بيرسون بين كل عبارة من عبارات استبانة ممارسة مدراء تعليم يبين
 والمالية الممنوحة لهم من وزارة التعليم وبين ريةالمناطق والمحافظات للصالحيات اإلدا

   الكلية لالستبانةلدرجةا

 رقم
 العبارة

 رتباط االمعامل
بالدرجة الكلية 

 لالستبانة

 الداللة مستوى
 اإلحصائية

 قمر
 العبارة

 االرتباط معامل
بالدرجة الكلية 

 لالستبانة

 مستوى
الداللة 

 اإلحصائية

٠,٠٠٣ ٠,٦٩ ٢٦ *٠,٠٢٩ ٠,٥٥ ١** 

٠,٠٠ ٠,٨٧ ٢٧ **٠,٠٠ ٠,٩١ ٢** 

٠,٠٠ ٠,٨٦ ٢٨ **٠,٠٠٢ ٠,٧١ ٣** 

٠,٠٠ ٠,٩١ ٢٩ **٠,٠٠١ ٠,٧٥ ٤** 

٠,٠٠ ٠,٨٢ ٣٠ **٠,٠٠ ٠,٧٩ ٥** 

٠,٠١١ ٠,٦٢ ٣١ **٠,٠٠٧ ٠,٦٤ ٦* 

٠,٠٠١ ٠,٧٦ ٣٢ **٠,٠٠١ ٠,٧٧ ٧** 

٠,٠٠ ٠,٨٦ ٣٣ **٠,٠٠ ٠,٨١ ٨** 

٠,٠٠ ٠,٨٦ ٣٤ *٠,٠١٣ ٠,٦٠ ٩** 

٠,٠٠١ ٠,٧٦ ٣٥ **٠,٠٠٤ ٠,٦٨ ١٠** 
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 رقم
 العبارة

 رتباط االمعامل
بالدرجة الكلية 

 لالستبانة

 الداللة مستوى
 اإلحصائية

 قمر
 العبارة

 االرتباط معامل
بالدرجة الكلية 

 لالستبانة

 مستوى
الداللة 

 اإلحصائية

٠,٠٠ ٠,٧٨ ٣٦ *٠,٠١١ ٠,٦٢ ١١** 

٠,٠٠٤ ٠,٦٨ ٣٧ **٠,٠٠٢ ٠,٧١ ١٢** 

٠,٠٠ ٠,٨٦ ٣٨ **٠,٠٠ ٠,٩١ ١٣** 

٠,٠٠ ٠,٨٢ ٣٩ *٠,٠٢٧ ٠,٥٥ ١٤** 

٠,٠٠٧ ٠,٦٥ ٤٠ *٠,٠٣٣ ٠,٥٤ ١٥** 

٠,٠٠ ٠,٧٨ ٤١ **٠,٠٠ ٠,٩٤ ١٦** 

٠,٠٢ ٠,٥٧ ٤٢ *٠,٠١٥ ٠,٦٠ ١٧* 

٠,٠٢ ٠,٥٧ ٤٣ **٠,٠٠٥ ٠,٦٦ ١٨* 

٠,٠٠٩ ٠,٦٣ ٤٤ **٠,٠٠ ٠,٧٩ ١٩** 

٠,٠٠١ ٠,٧٥ ٤٥ **٠,٠٠٥ ٠,٦٧ ٢٠** 

٠,٠٠٥ ٠,٦٦ ٤٦ **٠,٠٠ ٠,٨٥ ٢١** 

٠,٠٠٨ ٠,٦٣ ٤٧ **٠,٠٠٤ ٠,٦٨ ٢٢** 

٠,٠٠١ ٠,٧٧ ٤٨ **٠,٠٠ ٠,٩٠ ٢٣** 

٠,٠٠١ ٠,٧٤ ٤٩ **٠,٠٠ ٠,٨٩ ٢٤** 

٠,٠١ ٠,٦٢ ٥٠ **٠,٠٠٢ ٠,٧١ ٢٥* 

  )٠,٠١(دالة عند مستوى (**) 
 من خالل معامالت ارتباط بيرسون في الجدول السابق ارتباط جميع يتضح

المالية  ودارية والمحافظات للصالحيات اإلطق المناتعليم استبانة ممارسة مدراء راتعبا
 ارتباطاً موجباُ ودال إحصائياً الستبانةالممنوحة لهم من وزارة التعليم بالدرجة الكلية ل

، ١٥، ١٤، ١١، ٩، ١(عدا العبارات ذات األرقام ) ٠,٠١(ومعظمها عند مستوى داللة 
 يدل على ارتفاع االتساق ا، مم)٠,٠٥(فكانت عند مستوى ) ٥٠، ٤٣، ٤٢، ٣١، ١٧

 ويؤكد قوة االرتباط الداخلي لعبارات االستبانة ويدل على أن أداة الداخلي لالستبانة
  .الدراسة تتسم بدرجة عالية من الصدق، وأنها صالحة لقياس ما وضعت لقياسه
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  : أداة الدارسةثبات
 من ر أكثتطبيقه بثبات المقياس أن يعطي النتائج نفسها تقريباً لو تكرر المقصود

  ). ٣٦٩م، ص ٢٠٠٣العساف، (اثلة مرة على نفس األشخاص في ظروف مم
 قامت الباحثة بحساب ثبات االستبانة وذلك باستخدام كل من معامل ثبات ألفا وقد
 ومعامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لسبيرمان Cronbach's Alphaكرونباخ 

 تعليم المناطق والمحافظات ويوضح الجدول التالي مدراءوذلك على كامل العينة من 
  . لعبارات استبانة على مستوى أبعاد ومجالي وإجمالي االستبانةتالثبامعامل 

  
  )٥ (جدول

 كل من معامل ألفا كرونباخ ومعامل التجزئة تخدام قيم معامالت ثبات االستبانة باسيبين
  النصفية لسبيرمان

 التجزئة النصفية معامل  ألفا كرونباخمعامل  العباراتعدد
 لسبيرمان

٠,٩٧ ٠,٩٨ ٥٠ 

 من الجدول السابق ارتفاع معامالت ثبات االستبانة باستخدام معامل ألفا ويتضح
، كما بلغ معامل الثبات بطريقة )٠,٩٨(كرونباخ حيث بلغ معامل ثبات إجمالي االستبانة 

وهو معامل ثبات مرتفع مما يدل ) ٠,٩٧( لسبيرمان إلجمالي االستبانة لنصفيةالتجزئة ا
  .عام ثبات االستبانة بشكل تحققعلى 

 تم استخدم األسلوب التالي لتحديد مستوى اإلجابة نتائج تفسير الولتسهيل
، ٤= ، كبيرة ٥= كبيرة جدا : ( وزن للبدائلاءحيث تم إعط. على بدائل المقياس

، ثم تم تصنيف تلك اإلجابات إلى خمس )١=، قليلة جدا ٢= ، قليلة ٣= متوسطة 
  : التاليةمستويات متساوية المدى من خالل المعادلة

  ٠,٨٠= ٥÷ ) ١-٥= (عدد بدائل المقياس ÷ )  أقل قيمة-أكبر قيمة= ( الفئة طول
  : على مدى المتوسطات التالية لكل وصف أو بديللنحصل

  )٦ (جدول
   توزيع مدى المتوسطات وفق التدرج المستخدم في أداة البحثيبين

  المتوسطاتمدى الوصف
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 ٥ – ٤,٢١  جداكبيرة

 ٤,٢٠ – ٣,٤١ كبيرة

 ٣,٤٠ – ٢,٦١ متوسطة

 ٢,٦٠ –١,٨١ قليلة

 ١,٨٠ – ١  جداقليلة

  
  :  اإلحصائيةاألساليب
 والنسب المئوية لوصف خصائص أفراد العينةالتكرارات .  
 الحسابيالمتوسط  "Mean "استجابات ارتفاع أو انخفاض دىوذلك لمعرفة م 

  .نةأفراد الدراسة حول عبارات االستبا
 المعياري استخدام االنحراف تم "Standard Deviation" على للتعرف 

 استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات االستبانة، افمدى انحر
ويالحظ أن االنحراف المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد عينة 

 حول كل عبارة، فكلما اقتربت قيمته من الصفر تركزت االستجابات دراسةال
  .مقياسوانخفض تشتتها بين ال

 لقياس صدق االستبانة" بيرسون" ارتباط معامل.  
 النصفية لسبيرمان زئة الثبات بطريقة التجومعامل"  كرونباخفاأل" ثبات معامل 

 .لقياس ثبات االستبانة

 مان ويتني اختبار )U) (Mann-Whitney U Test (لعينتين مستقلتين.  
  :نتائج الدراسة ومناقشتها

سة مدراء تعليم المناطق والمحافظات ما درجة ممار:  األولالسؤال
   الممنوحة لهم من وزارة التعليم؟الية اإلدارية والمصالحياتلل

 على السؤال السابق وللتعرف على درجة ممارسة مدراء تعليم المناطق ولإلجابة
 التعليم تم حساب زارة الممنوحة لهم من ولماليةوالمحافظات للصالحيات اإلدارية وا

ب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب التكرارات والنس
 المناطق والمحافظات ليم مدراء تعممارسةللمتوسط الحسابي لعبارات استبانة 

  :للصالحيات اإلدارية والمالية الممنوحة لهم من وزارة التعليم كما هو موضح فيما يلي
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  )٧ (جدول

 والترتيبوالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  التكرارات والنسب المئوية يبين
 الدراسة حول عبارات استبانة ممارسة مدراء تعليم ينةللمتوسط الحسابي ألفراد ع

  المناطق والمحافظات للصالحيات اإلدارية والمالية الممنوحة لهم من وزارة التعليم

 العبارة م
  كبيرة
  جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
   قليلة
 جدا

 لمتوسطا
 الحسابي

 االنحراف
يب المعياري

ترت
ال

 

 ٥ ٣ ٠ ٣ ٥ ك

١ 

ــديري إدارات ترشــيح  م
ــي  ــيم ف ــة والتعل التربي
ــة   ــات المرتبط المحافظ
بــاإلدارة وفقــاً للهيكــل 

 .التنظيمي المعتمد
% ٣١,٢٥ ١٨,٧٥ ٠ ١٨,٧٥ ٣١,٢٥ 

٥٠ ١,٧٥ ٣ 

 ٠ ٠ ١ ٥ ١٠ ك
٢ 

 مـساعدي مـدير     ترشيح
 التربية والتعليم وفقاً    عام

 ٠ ٠ ٦,٢٥ ٣١,٢٥ ٦٢,٥ % .دنظيمي المعتمللهيكل الت
١٣ ٠,٦٣ ٤,٥٦ 

 ٠ ٠ ١ ٤ ١١ ك

٣ 

 لمـديري   إنهاؤه و التكليف
مكاتب التربية والتعلـيم،    

ــديري  اإلدارات ومـــ
ورؤساء األقـسام وفقـاً     

 التكليف والضوابط   ئحةلال
 .المنظمة لذلك

% ٠ ٠ ٦,٢٥ ٢٥ ٦٨,٧٥ 
٩ ٠,٦٢ ٤,٦٣ 

 ٠ ٠ ٣ ٣ ١٠ ك

٤ 

ــة ــالموافق ــى إحال  ة عل
شاغلي (منسوبي اإلدارة    

المرتبة الثانية عشرة فما    
 الوظـائف   شاغليدون، و 

ــة  ــائفالتعليمي  والوظ
% ٠ ٠ ١٨,٧٥ ١٨,٧٥ ٦٢,٥ 

٢٥ ٠,٨١ ٤,٤٤ 



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة )  الجزء الثاني١٧١: (ربية، جامعة األزهر، العددمجلة كلية الت
 

 - ٧٢٣ -

 العبارة م
  كبيرة
  جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
   قليلة
 جدا

 لمتوسطا
 الحسابي

 االنحراف
يب المعياري

ترت
ال

 

 والعمـال بجميـع     الفنية،
علــى التقاعــد ) الفئــات

 االسـتقالة، المبكر وقبول   
 .عنهاوالعدول 

 ٠ ٠ ٥ ٠ ١١ ك

٥ 

ــين ــستخدمين، تعي  الم
 فقـا عمال، وترقيتهم و  وال

ألنظمة الخدمـة المدنيـة     
ــا، و ــولولوائحهـ  قبـ

 قيـدهم  وطي   استقاالتهم
بمن فيهم مـن شـاغلي      

 التعليميــة،الوظــائف 
 .والوظائف الفنية

% ٠ ٠ ٣١,٢٥ ٠ ٦٨,٧٥ 
٢٩ ٠,٩٦ ٤,٣٨ 

 ٠ ٢ ٤ ٠ ١٠ ك

٦ 

 على تمديد خدمة    الموافقة
شاغل الوظيفة التعليميـة    

 يامبعد بلوغه السن النظ   
ـ      كفي حال تطلب األمر ذل

 وافق موعـد تقاعـده    إذا
 الدراسي حتى   مأثناء العا 

 .الدراسي العامنهاية ذلك 

% ٠ ١٢,٥ ٢٥ ٠ ٦٢,٥ 
٣٩ ١,٢ ٤,١٣ 

 ٠ ٠ ٢ ١ ١٣ ك

٧ 

ــة ــة الموافق ــى إحال  عل
 المرتبـة   مـن الموظفين  

 دون،الثانية عشرة فيمـا     
وشـــاغلي الوظـــائف 

 والفنيـــة، التعليميـــة،
والعمــال والمــستخدمين 

ــع  ــات،بجمي ــى الفئ  إل
 أذا اقتــضت قيــقالتح

  لذلكالمصلحة 

% ٠ ٠ ١٢,٥ ٦,٢٥ ٨١,٢٥ 
٦ ٠,٧ ٤,٦٩ 

 ٠ ١ ١ ٦ ٨ ك

٨ 

 اليد وإنهـاؤه لمـن      كف
ــ ــه ش ــق علي  روطتنطب

وضوابط كف اليـد مـن      
ــ ــاً اإلدارة سوبيمن  وفق

لألنظمة واللوائح المنظمة   
 .لكلذ

% ٠ ٦,٢٥ ٦,٢٥ ٣٧,٥ ٥٠ 
٣٢ ٠,٨٧ ٤,٣١ 
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 العبارة م
  كبيرة
  جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
   قليلة
 جدا

 لمتوسطا
 الحسابي

 االنحراف
يب المعياري

ترت
ال

 

 ٠ ٠ ١ ٣ ١٢ ك

٩ 

 اإلجازات بمـا فيهـا     منح
ــية   ــازة الدراسـ اإلجـ
ــاً  ــسوبي اإلدارة وفق لمن
لألنظمة واللوائح المنظمة   

 .لذلك
% ٠ ٠ ٦,٢٥ ١٨,٧٥ ٧٥ 

٥ ٠,٦ ٤,٦٩ 

 ٠ ١ ٢ ٣ ١٠ ك

١
٠ 

 االنتـساب   طلبات ب الرفع
والدراســة المــسائية   
والدراسة خـالل نهايـة     
األسبوع بعـد اسـتكمال     

 .لالزمةااإلجراءات 
% ٠ ٦,٢٥ ١٢,٥ ١٨,٧٥ ٦٢,٥ 

٢٩ ٠,٩٦ ٤,٣٨ 

 ٠ ٣ ٢ ١ ١٠ ك

١
١ 

 صرف العـالوات    اعتماد
ــدالت   ــآت والب والمكاف

ــضاتوال ــات تعوي  ونفق
 المستحقة نظامـاً    السفر

 اإلدارة،لجميع منـسوبي    
ــر   ــدار األوامـ وإصـ

 .والقرارات الخاصة بها

% ٠ ١٨,٧٥ ١٢,٥ ٦,٢٥ ٦٢,٥ 
٤٠ ١,٢٦ ٤,١٣ 

 ١ ٢ ١ ٥ ٧ ك

١
٢ 

 ومنسوبي أنفسهم   تكليف
 عملاإلدارة عند الحاجة بال   

ــدوام   ــت ال ــارج وق خ
 وانتداب أنفسهم   الرسمي،

ومنسوبي اإلدارة لمدة ال    
تتجاوز عشرة أيـام فـي      

 حـسب   الواحـدة، المرة  
االعتمـــادات الماليـــة 

 . لإلدارةخصصةالم

% ٦,٢٥ ١٢,٥ ٦,٢٥ ٣١,٢٥ ٤٣,٧٥ 
٤٥ ١,٢٩ ٣,٩٤ 

 ١ ١ ٢ ٠ ١٢ ك

١
٣ 

 أوامـر األركـاب     إصدار
 والخارجيــة لداخليــةا

 اإلدارة سوبيلمنــــــ
 فـي ذلـك    اومرافقيهم بم 

المتدربين وفقاً لألنظمـة    
 .والتعليمات المنظمة لذلك

% ٦,٢٥ ٦,٢٥ ١٢,٥ ٠ ٧٥ 
٣٤ ١,٣ ٤,٣١ 

ــع١ ــر  توقي ــود غي  ١٠ ٠,٧٢ ٤,٦٣ ٠ ٠ ٢ ٢ ١٢ ك عق
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 العبارة م
  كبيرة
  جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
   قليلة
 جدا

 لمتوسطا
 الحسابي

 االنحراف
يب المعياري

ترت
ال

 

ــسعوديين  ٤ ــدها،ال  وتجدي
 وإلغاء  استقاالتهموقبول  

ـ   ـ  عقودهم وفق  شروطاً ل
العقــــد واألنظمــــة 

 .والتعليمات

% ٠ ٠ ١٢,٥ ١٢,٥ ٧٥ 

 ٠ ١ ١ ٤ ١٠ ك

١
٥ 

 على سفر غيـر     الموافقة
 من منـسوبي    عوديينالس

 تاإلدارة فــي الحـــاال 
 االطارئة أو التي يحـدده    

 وفقـاً   الصالحية،صاحب  
لألنظمــة والتعليمــات  

  المنظمة لذلك
  

% ٠ ٦,٢٥ ٦,٢٥ ٢٥ ٦٢,٥ 
٢٦ ٠,٨٩ ٤,٤٤ 

 ٠ ٠ ٢ ٢ ١٢ ك

١
٦ 

 تـدريب  قرارات ال  إصدار
داخل المملكة ومخاطبـة    
مؤسسات التدريب بـذلك    

 ب التـدري  خططفي ضوء   
 الـوزارة، المعتمدة مـن    

وفي حـدود االعتمـادات     
 .المالية المخصصة للبند

% ٠ ٠ ١٢,٥ ١٢,٥ ٧٥ 
١٠ ٠,٧٢ ٤,٦٣ 

 ٠ ٠ ٠ ٥ ١١ ك

١
٧ 

 صـرف مكافـآت     اعتماد
ــالب  ــاتهم الطـ وإعانـ

 في مختلف   تهمومخصصا
المراحل الدراسية، وفقـاً    
لألنظمــة والتعليمــات  

 المنظمة لذلك

% ٠ ٠ ٠ ٣١,٢٥ ٦٨,٧٥ 
٤ ٠,٤٨ ٤,٦٩ 

 ٠ ١ ٢ ٤ ٩ ك

١
٨ 

 العقوبـة التأديبيـة     إيقاع
 مخالفة،بمن يثبت ارتكابه    

 وفقـاً ألنظمـة     ومحوها،
الخدمة المدنية ولوائحها،   
 وإحاطة الجهات المعنيـة   

 .بذلك

% ٠ ٦,٢٥ ١٢,٥ ٢٥ ٥٦,٢٥ 
٣٣ ٠,٩٥ ٤,٣١ 

 ٢٨ ٠,٨١ ٤,٣٨ ٠ ٠ ٣ ٤ ٩ ك أيام الغياب وساعات    حسم١
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 العبارة م
  كبيرة
  جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
   قليلة
 جدا
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 الحسابي

 االنحراف
يب المعياري

ترت
ال

 

 بـدون   جالتأخر والخـرو   ٩
إذن من رواتب منـسوبي     
ــة   ــاً لألنظم اإلدارة وفق

 .كوالتعليمات المنظمة لذل

% ٠ ٠ ١٨,٧٥ ٢٥ ٥٦,٢٥ 

 ١ ٣ ٢ ٥ ٥ ك

٢
٠ 

  
  

 خدمة من يثبت عدم     إنهاء
صالحيته مـن المعينـين     
الجدد خالل سنة التجربة     
ــع  وفقــاً للنظــام، والرف
للجهــات المختــصة ذات 

  العالقة
 

% ٦,٢٥ ١٨,٧٥ ١٢,٥ ٣١,٢٥ ٣١,٢٥ 
٤٦ ١,٣١ ٣,٦٣ 

 ٠ ٢ ٢ ٦ ٦ ك

٢
١ 

 خـدمات المعينـين     إنهاء
الجدد الذين لم يباشـروا     

 وذلك بعـد مـضي      العمل
خمسة عشر يوماً علـى     

ـ    يختار  رارات صـدور ق
 .تعيينهم

% ٠ ١٢,٥ ١٢,٥ ٣٧,٥ ٣٧,٥ 
٤٣ ١,٠٣ ٤ 

 ٣ ٣ ١ ٢ ٧ ك
٢
٢ 

 خدمة الموظف الذي    إنهاء
يتكرر حصوله على تقدير    
أداء وظيفي غير مرضـى   

 . متتاليينلعامين 
% ١٨,٧٥ ١٨,٧٥ ٦,٢٥ ١٢,٥ ٤٣,٧٥ 

٤٩ ١,٦٧ ٣,٤٤ 

 ٠ ١ ١ ٢ ١٢ ك

٢
٣ 

 المباني المناسبة   استئجار
طفال  األ رياضللمدارس و 

أو المرافق اإلدارية بما ال     
ــاوز  ) ٢٠٠،٠٠٠(يتجـ

مائتي ألف ريـال وفقـاً      
 المتبعـة   نظاميةللقواعد ال 

وفي حـدود االعتمـادات     
 .المالية

% ٠ ٦,٢٥ ٦,٢٥ ١٢,٥ ٧٥ 
١٩ ٠,٨٩ ٤,٥٦ 

ـ    الموافقة٢  ٣٨ ١,٠٣ ٤,١٣ ٠ ٢ ١ ٦ ٧ ك ة على رفع قيم
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 العبارة م
  كبيرة
  جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
   قليلة
 جدا

 لمتوسطا
 الحسابي

 االنحراف
يب المعياري

ترت
ال

 

المباني المستأجرة عنـد     ٤
إنشاء غـرف وملحقـات     

 ة ومرافق إضافي
% ٠ ١٢,٥ ٦,٢٥ ٣٧,٥ ٤٣,٧٥ 

 ٠ ١ ٠ ٤ ١١ ك

٢
٥ 

 المبــاني بــسبب إخــالء
ــت ــدم غناءاالسـ  أو عـ

 مبنىصالحيتها، وإيجاد ال  
البديل بالضم إلـى مبنـى      
حكــومي أو االســتئجار، 
وإخالء المباني المستأجرة   
عند ضم مدارسـها إلـى      

 جديـدة أو    ة حكومي اٍنمب
 ليمـات قائمـة وفـق التع  

  .مة لذلكالمنظ
 

% ٠ ٦,٢٥ ٠ ٢٥ ٦٨,٧٥ 
١٤ ٠,٨١ ٤,٥٦ 

 ٠ ٣ ٢ ١ ١٠ ك

٢
٦ 

 دارة احتياجـات اإل   تأمين
 لها من   بعةوالمدارس التا 

ــات   ــزات والتقني التجهي
ــات   ــرامج والمركب والب

 فـق  و ثاثوالمعدات واأل 
ــصالحيات   المفوضــة،ال

 لكـل   مخصصةوالمبالغ ال 
 .بند

% ٠ ١٨,٧٥ ١٢,٥ ٦,٢٥ ٦٢,٥ 
٤٠ ١,٢٦ ٤,١٣ 

 ٠ ١ ٣ ٠ ١٢ ك

٢
٧ 

 علـى مـشاريع     االرتباط
اإلنشاء والترميم وإعـادة    
التأهيل والصيانة ضـمن    
البنود المخصصة لإلدارة   
وفقاً للصالحيات الماليـة    

 . لهالمفوضة 

% ٠ ٦,٢٥ ١٨,٧٥ ٠ ٧٥ 
٢٧ ١,٠٣ ٤,٤٤ 

 ٠ ٠ ٠ ٤ ١٢ ك

٢
٨ 

 االسـتالم  لجـان    تشكيل
 اإلنـشاء، لكافة عمليات    

 ووفقاً  الصيانةووالترميم  
ــات   ــضوابط والتعليم لل

 .لهاالمنظمة 
% ٠ ٠ ٠ ٢٥ ٧٥ 

٢ ٠,٤٥ ٤,٧٥ 
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 العبارة م
  كبيرة
  جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
   قليلة
 جدا

 لمتوسطا
 الحسابي

 االنحراف
يب المعياري

ترت
ال

 

 ١ ١ ٢ ٠ ١٢ ك

٢٩

 لكافـة   محاضـر  اعتماد
 وإعـادة   اإلنشاء،عمليات  

ــرميم   ــل والتـ التأهيـ
 وفقاً للضوابط   والصيانة،

 . المنظمة لذلكالتعليماتو
% ٦,٢٥ ٦,٢٥ ١٢,٥ ٠ ٧٥ 

٣٤ ١,٣ ٤,٣١ 

 ٠ ٠ ٢ ٤ ١٠ ك

٣٠

 المشاريع المسحوبة   طرح
ــرارات   ــدور ق ــد ص بع

 وفقاً  بها،السحب الخاصة   
ــضوابط والتع ــاتلل  ليم

 .المنظمة لذلك
% ٠ ٠ ١٢,٥ ٢٥ ٦٢,٥ 

٢١ ٠,٧٣ ٤,٥ 

 ١ ٣ ٢ ٦ ٤ ك

٣١

 أعمــال اإلدارة طــرح
واإلشراف علـى تنفيـذ     
المشاريع على المكاتـب    
الوطنيــة المؤهلــة مــن 
الوزارة طبقـاً لمـا ورد      

يل اإلجراءات وبمـا ال     بدل
يتجاوز ثالثة ماليين ريال    
ووفقـــاً للـــضوابط  

 . لذلك المنظمة لتعليماتوا

% ٦,٢٥ ١٨,٧٥ ١٢,٥ ٣٧,٥ ٢٥ 
٤٧ ١,٢٦ ٣,٥٦ 

 ٠ ١ ٤ ١ ١٠ ك

٣٢

 أعمال فحص التربة    طرح
لألراضي المطلوب إنشاء   
مباني عليها على المكاتب    
الوطنيــة المؤهلــة مــن 
الوزارة وفقـاً للـضوابط     

 . لذلك المنظمة ماتوالتعلي

% ٠ ٦,٢٥ ٢٥ ٦,٢٥ ٦٢,٥ 
٣٦ ١,٠٧ ٤,٢٥ 

 ٠ ٠ ٤ ٠ ١٢ ك

٣٣

ــاد ــصات اعتم  المستخل
الجارية والختامية ورفـع    
مسوغاتها النظامية إلـى    
الشؤون اإلدارية والمالية   

 وتزويد  للصرف،بالوزارة  
وكالة الـوزارة للمبـاني     

ــس ــاً خةبن ــا، وفق  منه
ــات   ــضوابط والتعليم لل

 منظمة لذلك ال

% ٠ ٠ ٢٥ ٠ ٧٥ 
٢٢ ٠,٨٩ ٤,٥ 
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 العبارة م
  كبيرة
  جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
   قليلة
 جدا

 لمتوسطا
 الحسابي

 االنحراف
يب المعياري

ترت
ال

 

 ٠ ٠ ٠ ٤ ١٢ ك

٣٤

ــشكيل ــتح  ت ــان ف  لج
المظـــاريف وفحـــص 
العـــروض والـــشراء 
ــام  ــاً لنظ ــر وفق المباش
المنافسات والمـشتريات   
ــه  ــة والئحتـ الحكوميـ
التنفيذيــة، واســتبدال  

 .أعضائها ألسباب موجبة

% ٠ ٠ ٠ ٢٥ ٧٥ 
٢ ٠,٤٥ ٤,٧٥ 

 ٠ ١ ٢ ٣ ١٠ ك

٣٥

 بالشراء المباشـر    تعميدال
 العاجلة، بمـا    لحاالتفي ا 

) ٥٠٠،٠٠٠(ال يتجــاوز 
خمسمائة ألف ريال وفي     
حدود المبالغ المخصـصة    

 .لإلدارة لكل بند

% ٠ ٦,٢٥ ١٢,٥ ١٨,٧٥ ٦٢,٥ 
٢٩ ٠,٩٦ ٤,٣٨ 

 ٠ ٠ ٣ ١ ١٢ ك

٣٦

 المنافسات  وترسيه طرح
 وتنفيــذ ياتوالمــشتر

األعمال والخـدمات بمـا     
ــشاء ــا إن ــاني فيه  المب

ــدة  ــية الجديـ المدرسـ
المعتمدة لـإلدارة بمـا ال      

) ٣،٠٠٠،٠٠٠(يتجـاوز  
 فـي   ريـال ثالثة ماليين   

حدود المبالغ لكـل عـام      
 مالي 

% ٠ ٠ ١٨,٧٥ ٦,٢٥ ٧٥ 
١٤ ٠,٨١ ٤,٥٦ 

 ١ ٠ ٠ ٩ ٦ ك

٣٧

 المنافسات  وترسيه طرح
ــية   ــف المدرس للمقاص
ــــ غير المشغلة من    
قبل شركة تطوير التعلـيم     

 ـــــ علـى     قابضةال
شــركات التغذيــة وفقــاً 
لألنظمــة والتعليمــات  
المنظمة لذلك بالتنـسيق    

ــ ــة المخت  صةمــع الجه
 .بالوزارة

% ٦,٢٥ ٠ ٠ ٥٦,٢٥ ٣٧,٥ 
٣٧ ٠,٩٨ ٤,١٩ 
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 العبارة م
  كبيرة
  جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
   قليلة
 جدا

 لمتوسطا
 الحسابي

 االنحراف
يب المعياري

ترت
ال

 

 ٠ ٠ ٤ ٠ ١٢ ك

٣٨

ــرام ــشاء إب ــود اإلن  عق
ــسحوبة  ــشاريع الم والم

 نظــام ووفـق  تـرميم وال
المنافسات والمـشتريات   

ت  والــصالحياكوميــةالح
ـ      االمفوضة وتبلـغ قيمته

خمسة ماليين ريال فأكثر    
 من وزارة المالية 

% ٠ ٠ ٢٥ ٠ ٧٥ 
٢٢ ٠,٨٩ ٤,٥ 

 ١ ١ ٠ ٠ ١٤ ك

٣٩

ــة ــركات مخاطبـ  شـ
 لهـا   صاالتصاالت المرخ 

ــصال  ــة إلي ــي المنطق ف
  الهاتفية وخدمـة   الخدمة

 وجميع  دارساإلنترنت للم 
 عالمرافق التابعة لإلدارة م 

ــصفر  ــة ال ــوفير خدم ت
ــإلدارات ا ــداخلي لـ لـ

 مكاتب التربيـة    ولمديري
والتعليم والمدارس التـي    
تقع خارج نطاق المدينـة     

 .ماتوفقاً لألنظمة والتعلي

% ٦,٢٥ ٦,٢٥ ٠ ٠ ٨٧,٥ 
٢٠ ١,٢١ ٤,٥٦ 

 ٠ ٢ ١ ٠ ١٣ ك

٤٠

 علـى التنـازل     الموافقة
والبيع ألصناف الرجيـع    

للجهـات  ) عدا الـورق  (
 واعـد  حسب الق  كوميةالح

 .لذلك المنظمة

% ٠ ١٢,٥ ٦,٢٥ ٠ ٨١,٢٥ 
٢٤ ١,١ ٤,٥ 

 ٠ ٠ ٣ ١ ١٢ ك

٤١

 صص توزيع المخ   اعتماد
لكل بند في إدارته بمـا ال       
يتجاوز المخـصص مـن     
الوزارة ووفقـاً لقواعـد     
وتعليمات تنفيذ الميزانيـة    

 الصادرة معها

% ٠ ٠ ١٨,٧٥ ٦,٢٥ ٧٥ 
١٤ ٠,٨١ ٤,٥٦ 

 ١ ٤ ١ ٥ ٥ ك
٤٢

بين بنـود    المناقلة   اقتراح
ــد  ــة داخــل البن الميزاني

 ٦,٢٥ ٢٥ ٦,٢٥ ٣١,٢٥ ٣١,٢٥ % مع مراعـاة مـا      الواحد،
٤٨ ١,٣٧ ٣,٥٦ 
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 العبارة م
  كبيرة
  جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
   قليلة
 جدا

 لمتوسطا
 الحسابي

 االنحراف
يب المعياري

ترت
ال

 

يقضي به نظام المنافسات    
ــة  والمــشتريات الحكومي

 وتعليمات الميزانية 

 ٠ ٠ ٢ ١ ١٣ ك

٤٣

 تواقيع المـوظفين    اعتماد
ــداع  ــولين باإليـ المخـ
والــسحب مــن حــساب 
ــن  ــل م ــدى ك اإلدارة ل

النقـد العربـي    مؤسسة  
الـسعودي والبنـوك ذات   
العالقة، حـسب األنظمـة    

 .والتعليمات

% ٠ ٠ ١٢,٥ ٦,٢٥ ٨١,٢٥ 
٦ ٠,٧ ٤,٦٩ 

 ٠ ٠ ٣ ١ ١٢ ك

٤٤

ــرام ــود إب ــد عق  وتجدي
 نقـل الطـالب،     ديمتعه

 اصـة وطالبات التربية الخ  
الذين تنطبق عليهم قواعد    
النقل المدرسي وشروطه   
ــة   ــراء عملي ــد إج بع

 . المفاضلة

% ٠ ٠ ١٨,٧٥ ٦,٢٥ ٧٥ 
١٤ ٠,٨١ ٤,٥٦ 

 ٠ ١ ٠ ٢ ١٣ ك

٤٥

 تواقيع المـوظفين    اعتماد
ــداع  ــولين باإليـ المخـ
والــسحب مــن حــساب 
ــن  ــل م ــدى ك اإلدارة ل
مؤسسة النقـد العربـي     
الـسعودي والبنـوك ذات   
العالقة، حـسب األنظمـة    

 .والتعليمات

% ٠ ٦,٢٥ ٠ ١٢,٥ ٨١,٢٥ 
٨ ٠,٧٩ ٤,٦٩ 

 ٠ ١ ٠ ٣ ١٢ ك

٤٦

 الخطـة التـشغيلية     إقرار
 على ضوء خطـة     لإلدارة

الوزارة التشغيلية وفـي    
حدود الميزانية المخصصة   

 والمـشروعات   لبرامجوا
 ارات وبرامج إد  المعتمدة،

التربيـــة والتعلـــيم  
 .شروعاتهاوم

% ٠ ٦,٢٥ ٠ ١٨,٧٥ ٧٥ 
١٢ ٠,٨١ ٤,٦٣ 
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 العبارة م
  كبيرة
  جدا

 قليلة متوسطة كبيرة
   قليلة
 جدا

 لمتوسطا
 الحسابي

 االنحراف
يب المعياري

ترت
ال

 

 ١ ٠ ٥ ١ ٩ ك

٤٧

 والهبات  ت بالرعايا الرفع
ية المقدمة  والتبرعات العين 

ــإل ــات دارةل ــن الهيئ  م
واألفراد العتمادها من قبل  

 .الصالحيةصاحب 
% ٦,٢٥ ٠ ٣١,٢٥ ٦,٢٥ ٥٦,٢٥ 

٤٢ ١,٢٤ ٤,٠٦ 

 ٠ ٠ ٠ ٣ ١٣ ك

٤٨

 اإلجراءات المناسبة   اتخاذ
 ظـروف  حالة حدوث    يف

طارئة بما يضمن سـالمة     
 وفقـاً لألنظمـة     الجميع،

 والتعليمات المنظمة لذلك
% ٠ ٠ ٠ ١٨,٧٥ ٨١,٢٥ 

١ ٠,٤ ٤,٨١ 

 ٠ ١ ٠ ٤ ١١ ك

٤٩

 أو تحديد أسـماء     ترشيح
من تحتاج الـوزارة إلـى     
تكليفهم أو تفـريغهم ألي     
مهمات أو برامج داخليـة     
أو خارجيــة شــريطة أن 

 مـالي   رتباطيكون هناك ا  
  . مسبق

 

% ٠ ٦,٢٥ ٠ ٢٥ ٦٨,٧٥ 
١٤ ٠,٨١ ٤,٥٦ 

 ١ ٢ ٢ ٢ ٩ ك

٥٠

 مــع ات بالــشراكالرفــع
ــا ــسات الجه ت والمؤس

 فيمـا   األهلية و لحكوميةا
ــدم اإل ــاً دارةيخـ  وفقـ

للـــضوابط والتعـــاميم 
 .المنظمة لذلك

% ٦,٢٥ ١٢,٥ ١٢,٥ ١٢,٥ ٥٦,٢٥ 
٤٤ ١,٣٧ ٤ 

  ٠,٩٦ ٤,٣٤ عام الالمتوسط

 تعليم راء من الجدول أعاله وجهات نظر أفراد عينة الدراسة من مديتضح
 مدراء تعليم مارسة استبانة مرات درجة ممارستهم لعبا والمحافظات حولالمناطق

، المناطق والمحافظات للصالحيات اإلدارية والمالية الممنوحة لهم من وزارة التعليم
 في الفئة قعوهو متوسط ي) ٥,٠ من ٤,٣٤(وكان المتوسط الحسابي العام لالستبانة 

مما يعني أن )  جدارةكبي(الخامسة من فئات المقياس الخماسي ويقابل درجة الممارسة 
  تعليم المناطق والمحافظات يرون ممارستهمدراء أفراد عينة الدراسة من مممعظ
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 الممنوحة لهم من وزارة التعليم بدرجة كبيرة جدا وذلك والماليةللصالحيات اإلدارية 
  .بشكل عام

 من لها فقد تراوح المتوسط الحسابي لدرجة الممارسة ت مستوى العباراوعلى
 – ٣,٠(هة نظر أفراد عينة الدراسة من مدراء تعليم المناطق والمحافظات ما بين وج

درجات وهي متوسطات تقابل درجات الممارسة الثالث ) ٥(درجة من أصل ) ٤,٨١
، وفيما يلي نتناول عبارات استبانة ممارسة مدراء تعليم ) كبيرة جدابيرة،متوسطة، ك(

رية والمالية الممنوحة لهم من وزارة التعليم المناطق والمحافظات للصالحيات اإلدا
  :بالتفصيل

 أفراد عينة الدراسة من مدراء تعليم المناطق والمحافظات يرون ممارسة معظم
 استبانة ممارسة مدراء تعليم المناطق والمحافظات عباراتست وثالثين عبارة من 

حيث ) كبيرة جدا(رجة  لهم من وزارة التعليم بدنوحةللصالحيات اإلدارية والمالية المم
 مرتبة تنازليا حسب المتوسط هيو) ٤,٨١، ٤,٢٥( بين حسابية الهاطاتمتوسانحصر 

  :الحسابي كما يأتي
 في حالة حدوث ظروف طارئة بما ةاتخاذ اإلجراءات المناسب( العبارة جاءت -

في المرتبة األولى ) يضمن سالمة الجميع، وفقاً لألنظمة والتعليمات المنظمة لذلك
 ).٠,٤٠(وانحراف معياري ) ٤,٨١(بمتوسط حسابي و

 والصيانة والترميم اإلنشاء، لكافة عمليات االستالمتشكيل لجان ( العبارتان جاءت -
 لجان فتح المظاريف وفحص شكيل لها، تةووفقاً للضوابط والتعليمات المنظم

حته  المباشر وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية والئشراءالعروض وال
في نفس المرتبة الثانية وبمتوسط ) التنفيذية، واستبدال أعضائها ألسباب موجبة

 .لكل منهما) ٠,٤٥( معياري وانحراف) ٤,٧٥(حسابي 

 وإعاناتهم ومخصصاتهم في مختلف الب صرف مكافآت الطتماداع( العبارة جاءت -
بة الرابعة في المرت) المراحل الدراسية، وفقاً لألنظمة والتعليمات المنظمة لذلك

 ).٠,٤٨( معياري افوانحر) ٤,٦٩(وبمتوسط حسابي 

 اإلدارة وفقاً بي اإلجازة الدراسية لمنسوامنح اإلجازات بما فيه( العبارة جاءت -
) ٤,٦٩(في المرتبة الخامسة وبمتوسط حسابي ) لألنظمة واللوائح المنظمة لذلك

 ).٠,٦٠(وانحراف معياري 

لة الموظفين من المرتبة الثانية عشرة فيما  على إحاالموافقة (تان العبارجاءت -
 الفئات، والمستخدمين والعمال بجميع والفنية، التعليمية، وشاغلي الوظائف دون،
 ن اعتماد تواقيع الموظفين المخوليلك، أذا اقتضت المصلحة لذلتحقيقإلى ا

باإليداع والسحب من حساب اإلدارة لدى كل من مؤسسة النقد العربي السعودي 
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في نفس المرتبة السادسة )  حسب األنظمة والتعليماتالعالقة،نوك ذات والب
 .لكل منهما) ٠,٧٠(وانحراف معياري ) ٤,٦٩(وبمتوسط حسابي 

 من حساب والسحباعتماد تواقيع الموظفين المخولين باإليداع ( العبارة جاءت -
ب  العربي السعودي والبنوك ذات العالقة، حسد لدى كل من مؤسسة النقرةاإلدا

وانحراف ) ٤,٦٩(في المرتبة الثامنة وبمتوسط حسابي ) األنظمة والتعليمات
 ).٠,٧٩(معياري 

التكليف وإنهاؤه لمديري مكاتب التربية والتعليم، ومديري ( العبارة جاءت -
في ) اإلدارات ورؤساء األقسام وفقاً لالئحة التكليف والضوابط المنظمة لذلك

 ).٠,٦٢(وانحراف معياري ) ٤,٦٣(المرتبة التاسعة وبمتوسط حسابي 

 ستقاالتهم وقبول اوتجديدها،توقيع عقود غير السعوديين ( العبارتان جاءت -
 واألنظمة والتعليمات، إصدار قرارات التدريب لعقدوإلغاء عقودهم وفقاً لشروط ا

داخل المملكة ومخاطبة مؤسسات التدريب بذلك في ضوء خطط التدريب المعتمدة 
في نفس المرتبة ) دود االعتمادات المالية المخصصة للبند وفي حالوزارة،من 

 .لكل منهما) ٠,٧٢(وانحراف معياري ) ٤,٦٣(العاشرة وبمتوسط حسابي 

 خطة الوزارة التشغيلية وء لإلدارة على ضةإقرار الخطة التشغيلي( العبارة جاءت -
رات وفي حدود الميزانية المخصصة والبرامج والمشروعات المعتمدة، وبرامج إدا

في المرتبة الثانية عشرة وبمتوسط حسابي ) وعاتهاالتربية والتعليم ومشر
 ).٠,٨١(وانحراف معياري ) ٤,٦٣(

 للهيكل التنظيمي فقاًترشيح مساعدي مدير عام التربية والتعليم و( العبارة جاءت -
وانحراف معياري ) ٤,٥٦(في المرتبة الثالثة عشرة وبمتوسط حسابي ) عتمدالم
)٠,٦٣.( 

 الحيتها، أو عدم صستغناءإخالء المباني بسبب اال( الخمس عبارات تجاء -
وإيجاد المبنى البديل بالضم إلى مبنى حكومي أو االستئجار، وإخالء المباني 

 اتالمستأجرة عند ضم مدارسها إلى مباٍن حكومية جديدة أو قائمة وفق التعليم
 والخدمات األعمال  وتنفيذلمشتريات المنافسات واوترسيهالمنظمة لذلك، طرح 

بما فيها إنشاء المباني المدرسية الجديدة المعتمدة لإلدارة بما ال يتجاوز 
ثالثة ماليين ريال، في حدود المبالغ لكل عام مالي، اعتماد ) ٣،٠٠٠،٠٠٠(

توزيع المخصص لكل بند في إدارته بما ال يتجاوز المخصص من الوزارة ووفقاً 
 نقل معها، إبرام وتجديد عقود متعهدي ةية الصادرلقواعد وتعليمات تنفيذ الميزان

 النقل المدرسي اعدالطالب، وطالبات التربية الخاصة الذين تنطبق عليهم قو
 المفاضلة، ترشيح أو تحديد أسماء من تحتاج الوزارة مليةوشروطه بعد إجراء ع
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إلى تكليفهم أو تفريغهم ألي مهمات أو برامج داخلية أو خارجية شريطة أن 
في نفس المرتبة العاشرة وبمتوسط حسابي ) ون هناك ارتباط مالي مسبقيك
 . لكل منها) ٠,٨١(وانحراف معياري ) ٤,٥٦(

 المباني المناسبة للمدارس ورياض األطفال أو المرافق تئجاراس( العبارة جاءت -
مائتي ألف ريال وفقاً للقواعد النظامية ) ٢٠٠،٠٠٠( ال يتجاوز ما بريةاإلدا

في المرتبة التاسعة عشرة وبمتوسط ) ي حدود االعتمادات الماليةالمتبعة وف
 ).٠,٨٩(وانحراف معياري ) ٤,٥٦(حسابي 

 إليصال لمنطقةمخاطبة شركات االتصاالت المرخص لها في ا( العبارة جاءت -
 الهاتفية وخدمة اإلنترنت للمدارس وجميع المرافق التابعة لإلدارة مع الخدمة

 مكاتب التربية والتعليم والمدارس ولمديريي لإلدارات  خدمة الصفر الداخلرتوفي
في المرتبة العشرين )  تقع خارج نطاق المدينة وفقاً لألنظمة والتعليماتتيال

 ).١,٢١ (معياريوانحراف ) ٤,٥٦(وبمتوسط حسابي 

طرح المشاريع المسحوبة بعد صدور قرارات السحب الخاصة ( العبارة جاءت -
 شرين المرتبة الحادية والعفي) ليمات المنظمة لذلك وفقاً للضوابط والتعبها،

 ).٠,٧٣(وانحراف معياري ) ٤,٥٦(وبمتوسط حسابي 

اعتماد المستخلصات الجارية والختامية ورفع مسوغاتها ( العبارتان جاءت -
 للصرف، وتزويد وكالة الوزارة الوزارةالنظامية إلى الشؤون اإلدارية والمالية ب

اً للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك، إبرام عقود للمباني بنسخة منها، وفق
 نظام المنافسات والمشتريات ووفقاإلنشاء والمشاريع المسحوبة والترميم 

 والصالحيات المفوضة وتبلغ قيمتها خمسة ماليين ريال فأكثر من كوميةالح
) ٤,٥٠(في نفس المرتبة الثانية والعشرين وبمتوسط حسابي ) وزارة المالية

 لكل منهما ) ٠,٨٩( معياري وانحراف

) عدا الورق( والبيع ألصناف الرجيع ازلالموافقة على التن( العبارة جاءت -
في المرتبة الرابعة والعشرين ) للجهات الحكومية حسب القواعد المنظمة لذلك

 ).١,١٠(وانحراف معياري ) ٤,٥٠(وبمتوسط حسابي 

شاغلي المرتبة الثانية (الموافقة على إحالة منسوبي اإلدارة ( العبارة جاءت -
 والعمال بجميع الفنية،عشرة فما دون، وشاغلي الوظائف التعليمية والوظائف 

في المرتبة الخامسة )  والعدول عنهااالستقالة،على التقاعد المبكر وقبول ) الفئات
 ).٠,٨١(وانحراف معياري ) ٤,٤٤(والعشرين وبمتوسط حسابي 

 ير السعوديين من منسوبي اإلدارة ف على سفر غيفقةالموا( العبارة جاءت -
 وفقاً لألنظمة والتعليمات الصالحية،الحاالت الطارئة أو التي يحددها صاحب 
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) ٤,٤٤ (سابيفي المرتبة السادسة والعشرين وبمتوسط ح) المنظمة لذلك
 )٠,٨٩ (ريوانحراف معيا

الصيانة  التأهيل وعادة والترميم وإنشاءاالرتباط على مشاريع اإل( العبارة جاءت -
في المرتبة )  لهوضةضمن البنود المخصصة لإلدارة وفقاً للصالحيات المالية المف

 ). ١,٠٣ (اريوانحراف معي) ٤,٤٤( وبمتوسط حسابي نالسابعة والعشري

 إذن من رواتب بدونحسم أيام الغياب وساعات التأخر والخروج ( العبارة جاءت -
في المرتبة الثامنة ) منظمة لذلك اليمات وفقاً لألنظمة والتعلةمنسوبي اإلدار

 ).٠,٨١(وانحراف معياري ) ٤,٣٨(والعشرين وبمتوسط حسابي 

 ألنظمة وفقا والعمال، وترقيتهم ين،تعيين المستخدم (ت الثالث عباراجاءت -
 بمن فيهم من شاغلي قيدهم وطي استقاالتهم ولوائحها، وقبول يةالخدمة المدن

 االنتساب والدراسة المسائية بات، الرفع بطل والوظائف الفنيةالتعليمية،الوظائف 
 التعميد بالشراء لالزمة، اات اإلجراءاستكمالوالدراسة خالل نهاية األسبوع بعد 

خمسمائة ألف ريال ) ٥٠٠،٠٠٠(المباشر في الحاالت العاجلة، بما ال يتجاوز 
في نفس المرتبة التاسعة )  المبالغ المخصصة لإلدارة لكل بنددودوفي ح
 .لكل منها) ٠,٩٦(وانحراف معياري ) ٤,٣٨(رين وبمتوسط حسابي والعش

كف اليد وإنهاؤه لمن تنطبق عليه شروط وضوابط كف اليد من  (بارة العجاءت -
في المرتبة الثانية )  لألنظمة واللوائح المنظمة لذلكفقاً واإلدارةمنسوبي 

 ).٠,٨٧( معياري رافوانح) ٤,٣١( حسابي بمتوسطوالثالثين و

 وفقاً ومحوها، مخالفة، التأديبية بمن يثبت ارتكابه بة العقواعإيق(لعبارة  اجاءت -
في المرتبة ) ألنظمة الخدمة المدنية ولوائحها، وإحاطة الجهات المعنية بذلك

 ).٠,٩٥(وانحراف معياري ) ٤,٣١( حسابي توسطالثالثة والثالثين وبم

 لمنسوبي اإلدارة يةوالخارجإصدار أوامر األركاب الداخلية ( العبارتان جاءت -
 تماد المنظمة لذلك، اعتعليمات والألنظمةومرافقيهم بما في ذلك المتدربين وفقاً ل

 وفقاً للضوابط والصيانة، لكافة عمليات اإلنشاء، وإعادة التأهيل والترميم محاضر
 الرابعة والثالثين وبمتوسط حسابي رتبةفي نفس الم) والتعليمات المنظمة لذلك

 .لكل منهما) ١,٣٠(اف معياري وانحر) ٤,٣١(

 عليها يطرح أعمال فحص التربة لألراضي المطلوب إنشاء مبان( العبارة جاءت -
على المكاتب الوطنية المؤهلة من الوزارة وفقاً للضوابط والتعليمات المنظمة 

وانحراف ) ٤,٢٥( حسابي سط وبمتونفي المرتبة السادسة والثالثي) لذلك
  ).١,٠٧(معياري 
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 المناطق والمحافظات تعليم معظم أفراد عينة الدراسة من مدراء أن نجد كما
يرون ممارسة ثالث عشرة عبارة من عبارات استبانة ممارسة مدراء تعليم المناطق 

) كبيرة( التعليم بدرجة وزارة لهم من منوحة والمالية المإلداريةوالمحافظات للصالحيات ا
وهي مرتبة تنازليا حسب ) ٤,١٩ ،٣,٤٤(حيث انحصر متوسطاتها الحسابية بين 

  :المتوسط الحسابي كما يأتي
 مشغلةغير ال- المنافسات للمقاصف المدرسية وترسيهطرح ( العبارة جاءت -

على شركات التغذية وفقاً لألنظمة -القابضةمن قبل شركة تطوير التعليم 
ة في المرتب) والتعليمات المنظمة لذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بالوزارة

 ).٠,٩٨(وانحراف معياري ) ٤,١٩( والثالثين وبمتوسط حسابي لسابعةا

الموافقة على رفع قيمة المباني المستأجرة عند إنشاء غرف ( العبارة جاءت -
 الثامنة والثالثين وبمتوسط حسابي المرتبةفي ) وملحقات ومرافق إضافية

 ) ١,٠٣ (اريوانحراف معي) ٤,١٣(

مديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية بعد بلوغه الموافقة على ت( العبارة جاءت -
 العام ثناءالسن النظامي في حال تطلب األمر ذلك إذا وافق موعد تقاعده أ

في المرتبة التاسعة والثالثين )  ذلك العام الدراسيهايةالدراسي حتى ن
 ).١,٢٠ (اريوانحراف معي) ٤,١٣(وبمتوسط حسابي 

 والبدالت والتعويضات ت والمكافآاعتماد صرف العالوات( العبارتان جاءت -
 األوامر وإصدار اإلدارة،ونفقات السفر المستحقة نظاماً لجميع منسوبي 

 لها من ةوالقرارات الخاصة بها، تأمين احتياجات اإلدارة والمدارس التابع
 والمركبات والمعدات واألثاث وفق الصالحيات برامج والقنياتالتجهيزات والت

في نفس المرتبة األربعين وبمتوسط ) مخصصة لكل بند والمبالغ الالمفوضة،
 .لكل منهما) ١,٢٦ (معياريوانحراف ) ٤,١٣(حسابي 

 والهبات والتبرعات العينية المقدمة لإلدارة من اياتالرفع بالرع( العبارة جاءت -
في المرتبة الثانية ) الهيئات واألفراد العتمادها من قبل صاحب الصالحية

 ).١,٢٤(وانحراف معياري ) ٤,٠٦(ابي واألربعين وبمتوسط حس

 وذلك بعد العمل لم يباشروا ذين المعينين الجدد الدماتإنهاء خ( العبارة جاءت -
في المرتبة الثالثة ) مضي خمسة عشر يوماً على تاريخ صدور قرارات تعيينهم

 ).١,٠٣(وانحراف معياري ) ٤,٠(واألربعين وبمتوسط حسابي 

ات مع الجهات والمؤسسات الحكومية واألهلية الرفع بالشراك (بارة العجاءت -
في المرتبة الرابعة ) فيما يخدم اإلدارة وفقاً للضوابط والتعاميم المنظمة لذلك

 ).١,٣٧(وانحراف معياري ) ٤,٠(واألربعين وبمتوسط حسابي 
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 خارج وقت بالعملتكليف أنفسهم ومنسوبي اإلدارة عند الحاجة ( العبارة جاءت -
 ال تتجاوز عشرة أيام دةنتداب أنفسهم ومنسوبي اإلدارة لم واالرسمي،الدوام 

في المرتبة )  حسب االعتمادات المالية المخصصة لإلدارةالواحدة، ةفي المر
 ).١,٢٩(وانحراف معياري ) ٣,٩٤ (بي واألربعين وبمتوسط حسالخامسةا

 من يثبت عدم صالحيته من المعينين الجدد خالل مةإنهاء خد( العبارة جاءت -
في المرتبة )  التجربة وفقاً للنظام، والرفع للجهات المختصة ذات العالقةسنة

 ).١,٣١(وانحراف معياري ) ٣,٦٣(السادسة واألربعين وبمتوسط حسابي 

 اإلدارة واإلشراف على تنفيذ المشاريع على عمالطرح أ( العبارة جاءت -
ءات وبما ال المكاتب الوطنية المؤهلة من الوزارة طبقاً لما ورد بدليل اإلجرا

في ) يتجاوز ثالثة ماليين ريال ووفقاً للضوابط والتعليمات المنظمة لذلك
وانحراف معياري ) ٣,٥٦( السابعة واألربعين وبمتوسط حسابي تبةالمر

)١,٢٦ .( 

 مع الواحد،اقتراح المناقلة بين بنود الميزانية داخل البند ( العبارة جاءت -
المشتريات الحكومية وتعليمات مراعاة ما يقضي به نظام المنافسات و

وانحراف ) ٣,٥٦( الثامنة واألربعين وبمتوسط حسابي مرتبةفي ال) زانيةالمي
 ). ١,٣٧(معياري 

 اءإنهاء خدمة الموظف الذي يتكرر حصوله على تقدير أد( العبارة جاءت -
في المرتبة التاسعة واألربعين وبمتوسط ) وظيفي غير مرضى لعامين متتاليين

  ).١,٦٧(وانحراف معياري ) ٣,٤٤(حسابي 
 نجد أن معظم أفراد عينة الدراسة من مدراء تعليم المناطق والمحافظات وأخيرا

 والتعليم في المحافظات المرتبطة ية إدارات التربريترشيح مدي(يرون ممارسة العبارة 
من عبارات استبانة ممارسة مدراء تعليم ) باإلدارة وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد

لمناطق والمحافظات للصالحيات اإلدارية والمالية الممنوحة لهم من وزارة التعليم ا
  ).٣,٠( حسابي توسط الخمسين واألخيرة وبمتبةحيث جاءت في المر) متوسطة(بدرجة 

 من خالل النظر إلى قيم االنحراف المعياري وهو مقدار تشتت استجابات ويتضح
 المعياري نحراف عبارة، فكلما زاد االكل لأفراد عينة الدراسة عن المتوسط الحسابي

 جدا، كبيرة، كبيرة(يزيد تشتت آراء أفراد عينة الدراسة حول الخمس اختيارات 
في الجدول السابق نجد أن معظم قيم االنحراف المعياري )  جداقليلة ،متوسطة، قليلة

 اليةوالم والمحافظات للصالحيات اإلدارية ناطقلعبارات ممارسة مدراء تعليم الم
وكان أقل انحراف معياري ) ١,٧٥، ٠,٤٠ (نالممنوحة لهم من وزارة التعليم تنحصر بي

 مة سالمن اإلجراءات المناسبة في حالة حدوث ظروف طارئة بما يضخاذات(للعبارة 
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مما يدل على أنها أكثر العبارات التي )  والتعليمات المنظمة لذلكلألنظمةالجميع ، وفقاً 
 أكبر قيمة لالنحراف المعياري للعبارة ت وكانلها،راد عينة الدراسة حوتقاربت آراء أف

ترشيح مديري إدارات التربية والتعليم في (تسوق الشبكات االجتماعية لفكرة (
مما يدل على أنها أكثر )  وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمدةالمحافظات المرتبطة باإلدار

  . مدراء تعليم المناطق والمحافظاتمنة  الدراسنةعبارة اختلفت حولها أفراد عي
 داللة إحصائية في ممارسة مدراء تعليم تهل يوجد فروق ذا:  الثانيالسؤال

 والمالية الممنوحة لهم من وزارة داريةالمناطق والمحافظات للصالحيات اإل
 المؤهل – التعليم نوع إدارة –الخبرة : التعليم تعزى للمتغيرات التالية

 المحافظة التعليمية؟/ ة المنطق–العلمي
 في ئية على هذا السؤال وللوقوف على الفروق ذات الداللة اإلحصاولإلجابة

 والمحافظات للصالحيات اإلدارية والمالية الممنوحة لهم ناطقممارسة مدراء تعليم الم
 المؤهل – نوع إدارة التعليم –الخبرة : من وزارة التعليم والتي تُعزى للمتغيرات التالية

) U(المحافظة التعليمية؟ سنقوم باستخدام اختبار مان ويتني /  المنطقة–علميال
)Mann-Whitney U Test ( الالبارامتري وذلك لصغر حجم العينة كما هو موضح

  :فيما يأتي
  
  
  
  

  : التي ترجع الختالف متغير نوع إدارة التعليمالفروق  - أ 
  )٨ (جدول

 إلدارية للصالحيات اوالمحافظات مدراء تعليم المناطق ارسة الفروق حول مميبين
 لهم من وزارة التعليم والتي ترجع الختالف نوع إدارة التعليم ة الممنوحاليةوالم

  )U) (Mann-Whitney U Test(باستخدام اختبار مان ويتني 
 إدارة نوع

 متوسط العدد التعليم
 الرتب

 مجموع
 مستوى Z قيمة U قيمة تبالر

 الداللة

 ١٠٣,٠ ٧,٩٢ ١٣ منطقة

 ٣٣,٠ ١١,٠ ٣ محافظة
٠,٣٦٤ ١,٠١- ١٢,٠ 
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  )٠,٠١( مستوى الداللة نييع** ، )٠,٠٥( الداللة وىيعني مست* 
) U( ومن خالل استعراض نتائج اختبار مان ويتني ق من الجدول السابيتضح

)Mann-Whitney U Test (إحصائية حول ممارسة اللةأنه ال توجد فروق ذات د 
حافظات للصالحيات اإلدارية والمالية الممنوحة لهم من وزارة مدراء تعليم المناطق والم

 ةوهي قيم) ١,٠١-) (Z(التعليم ترجع الختالف نوع إدارة التعليم حيث بلغت قيمة 
وهي قيمة غير دالة إحصائيا، مما يدل ) ٠,٣٦٤(صغيرة وبلغ مستوى الداللة عندها 

 ناطق ممارسة مدراء تعليم المىلعلى أنه ال يوجد تأثير لالختالف نوع إدارة التعليم ع
والمحافظات للصالحيات اإلدارية والمالية الممنوحة لهم من وزارة التعليم ترجع الختالف 

  .نوع إدارة التعليم
  : التي ترجع الختالف متغير المؤهل العلميالفروق -ب 

  )٩ (جدول
ية  المناطق والمحافظات للصالحيات اإلدارتعليم ء الفروق حول ممارسة مدرايبين

 لهم من وزارة التعليم والتي ترجع الختالف المؤهل العلمي باستخدام منوحةوالمالية الم
  )U) (Mann-Whitney U Test(اختبار مان ويتني 

 متوسط العدد  العلميالمؤهل
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 مستوى Z قيمة U قيمة
 الداللة

 ٦٤,٠ ١٠,٦٧ ٦ بكالوريوس
 ٧٢,٠ ٧,٢٠ ١٠  عليادراسات

٠,١٨١ ١,٤١- ١٧,٠ 

  )٠,٠١( مستوى الداللة عنيي** ، )٠,٠٥( الداللة توىيعني مس* 
) U( نتائج اختبار مان ويتني تعراض السابق ومن خالل اسلجدول امن يتضح

)Mann-Whitney U Test ( أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول ممارسة
والمالية الممنوحة لهم من وزارة مدراء تعليم المناطق والمحافظات للصالحيات اإلدارية 

وهي قيمة صغيرة ) ١,٤١-) (Z( العلمي حيث بلغت قيمة ؤهلالتعليم ترجع الختالف الم
وهي قيمة غير دالة إحصائيا، مما يدل على أنه ال ) ٠,١٨١(وبلغ مستوى الداللة عندها 

 حافظاتوالم على ممارسة مدراء تعليم المناطق علمي المؤهل اللالختالفيوجد تأثير 
 ؤهل والمالية الممنوحة لهم من وزارة التعليم ترجع الختالف المداريةللصالحيات اإل

  .العلمي
  :ة متغير سنوات الخبرختالف التي ترجع الالفروق - ج 

  )١٠ (جدول
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 للصالحيات اإلدارية حافظات الفروق حول ممارسة مدراء تعليم المناطق والميبين
ليم والتي ترجع الختالف سنوات الخبرة باستخدام والمالية الممنوحة لهم من وزارة التع

  )U) (Mann-Whitney U Test(اختبار مان ويتني 

 متوسط العدد  الخبرةسنوات
 الرتب

 مجموع
 مستوى Z قيمة U قيمة الرتب

 الداللة

 ٢٧,٠ ٩,٠ ٣  سنة١٦ - ٩ من

 ١٠٩,٠ ٨,٣٨ ١٣  سنة فأكثر١٧ من
٠,٨٤٠ ٠,٢٠- ١٨,٠ 

  )٠,٠١(يعني مستوى الداللة ** ، )٠,٠٥(ة يعني مستوى الدالل* 
) U (ي من الجدول السابق ومن خالل استعراض نتائج اختبار مان ويتنيتضح

)Mann-Whitney U Test (ذات داللة إحصائية حول ممارسة وقأنه ال توجد فر 
 الممنوحة لهم من وزارة ماليةمدراء تعليم المناطق والمحافظات للصالحيات اإلدارية وال

وهي قيمة صغيرة ) ٠,٢٠-) (Z(تعليم ترجع الختالف سنوات الخبرة حيث بلغت قيمة ال
وهي قيمة غير دالة إحصائيا، مما يدل على أنه ال ) ٠,٨٤٠(وبلغ مستوى الداللة عندها 

يوجد تأثير لالختالف سنوات الخبرة على ممارسة مدراء تعليم المناطق والمحافظات 
 لهم من وزارة التعليم ترجع الختالف سنوات حةالممنوللصالحيات اإلدارية والمالية 

  .الخبرة
  
  
  

  : النتائجخالصة
 ممارستهم والمحافظات يرون ق عينة الدراسة من مدراء تعليم المناطراد أفمعظم 

للصالحيات اإلدارية والمالية الممنوحة لهم من وزارة التعليم بدرجة كبيرة جدا وذلك 
، وزايد )ه١٤٢٦(، الهاجري )ه١٤٢٠(رسة الجبر وهو ما يتوافق مع دا. بشكل عام

 دراسة المهنا تتفاوت درجة كون) ه١٤١٨(وتتعارض مع دراسة المهنا ). ٢٠١٠(
 ة، متوسطرة،ممارسة الصالحيات لدى مدراء التعليم بدرجات متفاوتة بين كبي

 . دنيةومت

 رسة ست  أفراد عينة الدراسة من مدراء تعليم المناطق والمحافظات يرون ممامعظم
 من عبارات استبانة ممارسة مدراء تعليم المناطق والمحافظات رةوثالثين عبا
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، )كبيرة جدا( التعليم بدرجة زارة لهم من ولممنوحةللصالحيات اإلدارية والمالية ا
  : تنازليا حسب المتوسط الحسابي ما يأتيةومن أهمها ومرتب

 ةئة بما يضمن سالم اإلجراءات المناسبة في حالة حدوث ظروف طاراتخاذ 
 .الجميع، وفقاً لألنظمة والتعليمات المنظمة لذلك

 ووفقاً للضوابط والصيانة والترميم اإلنشاء، لكافة عمليات االستالم لجان تشكيل 
  . المنظمة لهاتوالتعليما

 لجان فتح المظاريف وفحص العروض والشراء المباشر وفقاً لنظام تشكيل 
 أعضائها ألسباب دالة والئحته التنفيذية، واستبالمنافسات والمشتريات الحكومي

  .موجبة
 ومخصصاتهم في مختلف المراحل اناتهم وإعالطالب صرف مكافآت اعتماد 

  . لذلكةالدراسية، وفقاً لألنظمة والتعليمات المنظم
 لمنسوبي اإلدارة وفقاً لألنظمة واللوائح ية اإلجازات بما فيها اإلجازة الدراسمنح 

  .المنظمة لذلك
 أفراد عينة الدراسة من مدراء تعليم المناطق والمحافظات يرون ممارسة عظمم 

 المناطق ممارسة مدراء تعليم نةثالث عشرة عبارة من عبارات استبا
 اإلدارية والمالية الممنوحة لهم من وزارة التعليم ياتوالمحافظات للصالح

 :بي ما يأتي المتوسط الحساسب حلياومن أهمها ومرتبة تناز) كبيرة(بدرجة 

 قبل نغير المشغلة م- المنافسات للمقاصف المدرسية وترسيه طرح 
على شركات التغذية وفقاً لألنظمة -القابضةشركة تطوير التعليم 

  .رة لذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة بالوزاالمنظمة التعليماتو
 المستأجرة عند إنشاء غرف وملحقات اني على رفع قيمة المبالموافقة 

  .ق إضافيةومراف
 على تمديد خدمة شاغل الوظيفة التعليمية بعد بلوغه السن الموافقة 

 أثناء العام اعده تطلب األمر ذلك إذا وافق موعد تقالالنظامي في ح
  .الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي

 صرف العالوات والمكافآت والبدالت والتعويضات ونفقات السفر اعتماد 
 رارات منسوبي اإلدارة، وإصدار األوامر والق لجميعماًالمستحقة نظا

  .الخاصة بها
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 من التجهيزات والتقنيات ا احتياجات اإلدارة والمدارس التابعة لهتأمين 
 المفوضة،والبرامج والمركبات والمعدات واألثاث وفق الصالحيات 

  .ندوالمبالغ المخصصة لكل ب
 ممارسة رونمحافظات ي من مدراء تعليم المناطق والالدراسة أفراد عينة معظم 

 في المحافظات المرتبطة التعليم مديري إدارات التربية وحترشي(العبارة 
من عبارات استبانة ممارسة مدراء ) باإلدارة وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد

 لهم من حة والمالية الممنواإلداريةتعليم المناطق والمحافظات للصالحيات 
 .حيث جاءت في المرتبة الخمسين واألخيرة) متوسطة(وزارة التعليم بدرجة 

 إحصائية حول ممارسة مدراء تعليم المناطق ة توجد فروق ذات داللال 
 التعليم وزارة الممنوحة لهم من ليةوالمحافظات للصالحيات اإلدارية والما

نوع إدارة التعليم، المؤهل العلمي، (ترجع الختالف أي من المتغيرات الثالث 
في متغيري المؤهل، ) ١٤٢٠(هو ما يوافق دراسة الجبر و). سنوات الخبرة

 المؤهل والخبرة تغيرفي م) ه١٤١٨( المهنا راسةوالخبرة بشكل عام، ود
 مع وتختلف. متغيري الخبرة والمؤهل) ٢٠١٠(للصالحيات المالية، وزايد 

 للصالحيات اإلدارية، ودراسة الجبر ةفي متغير الخبر) ه١٤١٨(دراسة المهنا 
  .  التربويهفي متغير الخبرة في التوجي) ه١٤٢٠(

  : التوصيات
 يوصى الدراسة من هذه حثات التي توصلت إليها الباالنتائج على اعتماداُ

  :باألمور التالية
 مزيداً من الصالحيات في ت المناطق والمحافظاات مديري عموم إدارتفويض .١

ن االتجاهات كانت  مجاالت العمل اإلداري والمالي الذي يقومون به نظراً ألمختلف
 .ايجابية

 بند من بنود تقييم مدراء المناطق التعليمية بمدى قدرتهم وفاعليتهم إضافة .٢
 .بممارسة الصالحيات

 .المكتسبة لتبادل الخبرات يمية لقاءات مستمرة بين مدراء إدارات المناطق التعلعقد .٣

تطلب المزيد  من أمور مما ييستجد وزارة التعليم باستطالع مستمر لمعرفة ما قيام .٤
 .من الصالحيات

 بين الجهات العليا في الوزارة مع مدير إدارات المناطق التعليمية دائم الالتواصل .٥
 لمعرفة حاجاتهم الفعلية لصالحيات جديدة
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 ي التعليمية على ممارسة الصالحيات فلمناطق بتدريب مديري إدارات ااالهتمام .٦
 . والماليةريةمختلف المجاالت اإلدا

 :ات مقترحة ودراسبحوث
 دارات اتجاهات مكاتب اإلشراف التربوي نحو الصالحيات الممنوحة لمديري إدراسة 

 .التعليميةالمناطق 

 على تجويد ليمية المناطق التعإدارات أثر الصالحيات الممنوحة لمديري دراسة 
 .التعليميةالمهام في المنظومة 

 لتعليمة على تنظيم البيئة  المناطق اإدارات لمديري وحة الصالحيات الممنر أثدراسة
 .التعليمية

 فعاليتها دراسة تقويمية للصالحيات الممنوحة من حيث إجراء. 

 تطبيق الدراسة على مدراء تعليم المحافظات التابعين لمدير إدارات العموم تكرار 
  .للمناطق والمحافظات ومقارنتها بهذه الدراسة

  
  
  
  
  
  
  

  : العربيةالمراجع
مكتبة : إلدارة المدرسية في األلفية الثالثة، اإلسكندريةا). ٢٠٠١(أحمد، إبراهيم -

 .المعارف الحديثة

درجة ممارسة مديري المدرسة الثانوية لمهامه مشرفاً ). ٢٠١٢(محمد، البارقي -
مقيماً في ضوء تحديات العولمة من وجهة نظر مديري ومعلمي المرحلة الثانوية 

كلية التربية، ، عة أم القرىجام، رسالة ماجستير غير منشورة، في محافظة جدة
 .مكة المكرمة
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 في أداء مديري إدارات التعليم في الحوكمة). ه١٤٣٦. ( محمد بن صالحالبليهي، -
نموذج مقترح : بالمملكة العربية السعودية) GEQAF(ضوء إطار جي كواف 

 . جامعة الملك سعود، الرياض). رسالة دكتوراه(

لمدرسة إلدارة التغيير وعالقته بااللتزام ممارسة مدير ا). ٢٠١٤.(الثبيتي، سلطان -
. التنظيمي للمعلمين بالمدارس الثانوية بمحافظة الطائف من وجهة نظر المعلمين

قسم اإلدارة التربوية والتخطيط، كلية التربية، جامعة . رسالة ماجستير غير منشورة
 .مكة المكرمة: أم القرى

 في تحقيق أهداف التعليم ليمي التع مديردور). ه١٤٢٠. (طيف عبداهللا عبداللالجبر، -
 .  جامعة الملك سعودالرياض،). نية ميدااسةدر(في ضوء مهامهم ومسؤولياتهم 

معوقات اإلبداع اإلداري المدرسي كما يراها مديرو ). ٢٠٠٩(عائشة ، الجندان -
، رسالة ماجستير غير منشورة، ومديرات مدارس التعليم العام بمحافظة األحساء

 .األحساء، فيصلجامعة الملك 

الحسين، حسن محمد، تصور مقترح للتوجيه وآليته اإلجرائية اإلدارة العامة  -
 .٧٥، ص١٤٢٦للتوجيه التربوي الرياض، 

 المدرسية الحديثة في ضوء الفكر اإلداري اإلدارة). م٢٠٠٩. ( نبيل سعدخليل، -
 .درا الفجر للنشر والتوزيع: القاهرة. المعاصر

دراسة تقويمية للوظائف القيادية إلدارة المناطق ). ١٩٩٤. ( العزيزعبد الدعيج، -
 . ٩ ج،٣٣ عالتربوية، المجلة. التعليمية في دولة الكويت

 ة ممارسات مديرو المدارس الحكوميواقع ). ٢٠١٠. (  حسنمحمد زايد، -
 رسالة( محافظات شمال الضفة الغربية من وجهات نظرهم فيلصالحياتهم التربوية 

  التربيةكلية ، النجاحجامعة). ةمنشورماجستير غير 

 الممنوحة لمديري التعليم ودورها الصالحيات).  ه١٤١٤. ( سعيدمحمد الزهراني، -
 جامعة).  ماجستير غير منشورةرسالة (عليمية التلية العمناصرفي تحسين بعض ع

 .التربية كلية لقرى،أم ا

هيجاني الرحمن  عبد: ترجمة.  اإلداريالسلوك). م٢٠٠٣. (هربرت سايمون، -
  الرياض ، اإلدارة العامةمعهد. وعبداهللا أهينة

 القيادية لمديري التربية األدوار). هـ١٤٣٠. (اهللا بن بحيتر  عبيد عبدالسبيعي، -
جامعة أم القرى، مكة ).  دكتوراهرسالة (التغييروالتعليم في ضوء متطلبات إدارة 

  . المكرمة
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يم في المملكة العربية السعودية  والتعلالتربية). هـ١٤١٦. ( إبراهيمد حمالسلوم، -
مؤسسة إنترناشونال : ميرالند.  تقويميةةنظر: بين السياسة والنظرية والتطبيق

  . جرافيكس
مكتبة النهضة : القاهرة. المدرسية اإلدارة). م٢٠٠٦. (محمد مريم الشرقاوي، -

 .المصرية

مديري درجة ممارسة ) "٢٠١١ ( التنح، منال محمود؛الشريفي، عباس عبد المهدي -
المدارس الثانوية الخاصة بإمارة الشارقة للقيادة األخالقية وعالقتها بدرجة تمكين 

 .)٢(١٢البحرين، ،مجلة العلوم التربوية والنفسية ،"المعلمين

 التعليم العام بمنطقة س مديري مدارممارسة). م٢٠١٤. ( المحسنعبد الصقير، -
لثقة التنظيمية من وجهة نظر  الممنوحة وعالقتها بادارية للصالحيات اإللقصيما
 ،جامعة أم القرى).  منشورةغير ماجستير رسالة( والمديرين ووكالئهم معلمينال

  .مكة
أعمال : عربي التعليم في الوطن الإدارة). ١٩٩٤. (وعمار، حامد.  الغنيعبد عبود، -

دار : القاهرة.  المقارنة واإلدارة التعليميةيةالمؤتمر الثاني للجمعية المصرية للترب
  . الفكر العربي

.  التعليميةواإلدارة التربوي اإلشراف). ٢٠٠٤. ( محمد جاسم محمدالعبيدي، -
 . دار الثقافة للنشر والتوزيع: عمان

 المدارس لمديري ممارسة الصالحيات الممنوحة درجة). م٢٠١٤. (صالح. العتيبي -
ن وجهة  الطائف ودورها في تحسين أداء اإلدارة المدرسية ممحافظةالثانوية ب

 مكة ،جامعة أم القرى).  ماجستيررسالة(نظرهم 

دار الفكر : القاهرة.  التربوية المعاصرةاإلدارة). م٢٠٠٧. ( سلطيسامي عريفج، -
 .للطباعة والنشر

دار : عمان). ٦ط ( التنظيم واألساليب أصول). م٢٠٠٢. ( شاكرمحمد عصفور، -
  الفكر للنشر والتوزيع 

دار : عمان.  وأسس ومفاهيمأصول: دارةاإل). م٢٠٠٢. ( وصفيعمر عقيلي، -
 .زهران للنشر والتوزيع

 في المملكة التعليم نظام تطور). ه١٤٢٢. ( نور الدين، الجوادوعبد.  أحمدالغامدي، -
 . مكتب التربية العربي لدول الخليج: الرياض. العربية السعودية
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. والتعليم  جديدة لمدير ومديرات مكاتب التربيةصالحية). ه١٤٣٥. ( عليغرسان، -
  على الرابط التالي١٠/٢/٢٠١٦تم استرجاعها في . االلكترونيةجريدة عكاظ 
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 المدرسية لدى مديري اإلدارةزوف عن أسباب الع). ٢٠١٣(صقر ، الفوزان -
رسالة ماجستير غير ،  التربية والتعليم بمحافظة الخرجإدارةالمدارس الحكومية في 

 .الرياض، كلية العلوم االجتماعية، اإلسالميةجامعة اإلمام محمد بن سعود ، منشورة

ء بالدول األعضا:  مديري المناطق التعليميةتدريب). ٢٠٠٧. ( هند محمودمرزا، -
مكتب التربية : الرياض). برنامج مقترح( لدول الخليج يفي مكتب التربية العرب

 .العربي

 المدرسية في تحقيق أهداف رة اإلدادور). ٢٠٠١. ( سلطان محمدالمنصوري، -
 عين جامعة)  ماجستيررسالة (تقويميةدراسة : التعليم الثانوي العام بدولة قطر

 . شمس، القاهرة

 لمديري التعليم منوحةواقع الصالحيات الم). ه١٤١٨. (ان محمد بن سليمالمهنا، -
الرياض، جامعة الملك ). ورةرسالة ماجستير غير منش(والعوامل المؤثرة فيها 

 . سعود

 مديري مدراس مراحل التعليم العام ممارسة). ه ١٤٢٦. ( محمدبر جالهاجري، -
 عير ماجستير ةرسال(دراسة ميدانية بمحافظة االحساء " للصالحيات الممنوحة لهم

  . التربية، جامعة الملك سعودكلية). منشورة
تطور التعليم في المملكة العربية السعودية، )  هـ١٤١٦(وزارة التربية والتعليم  -

 .بحث مقدم للمؤتمر الدولي للتربية الرابع واألربعون جنيف مركز المعلومات

دارة العامة دليل المشرف التربوي، اإل)  هـ١٤١٩(وزارة التربية والتعليم  -
 .لإلشراف التربوي، الرياض

الدليل التنظيمي لمدارس التعليم العام للعام الدراسي : وزارة التربية والتعليم -
 .٣٧، ٣٦هـ، اإلصدار الثالث، ص ص ١٤٣٧/ ١٤٣٦

 تفويض الصالحيات لمديري عموم ولمديري قرار). هـ١٤٣٦. ( التعليموزارة -
 .هـ١٤٣٦/١٤٣٧ مالي المللعا. والمحافظاتإدارات التربية والتعليم في المناطق 

موسوعة تاريخ التعليم في المملكة في مائة عام، )  م٢٠٠٣(وزارة المعارف  -
 .١٦٧المجلد األول الطبعة الثانية، الرياض، ص



 م ٢٠١٦ديسمبر لسنة )  الجزء الثاني١٧١: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد
 

 - ٧٤٨ -

 التنظيمي إلدارات الدليل). هـ١٤١٨. (السعودية المعارف بالمملكة العربية وزارة -
 . التعليم في المناطق

 في المدارس الثانوية الفنية في مصر اإلداري اإلبداع). ٢٠٠٩ (خالد، يعقوب -
بحث غير منشور، المعهد العالي للدراسات ، وكوريا الجنوبية دراسة مقارنة

 .القاهرة، النوعية بالجيزة
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