
 
 
 

  

  كلیة التربیة 
  التعلیمیة واإلدارةالتربیة المقارنة قسم 

  
  
  

  
تطویر األداء المؤسسي إلدارات التربیة والتعلیم بالمملكة 

  العربیة السعودیة 
 في ضوء مدخل اإلدارة االستراتیجیة

 رسالة مقدمة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في التربیة
  )تخصص إدارة تربویة (

  

  إعـــــداد
  حسن ناصر سعد العسیري

 

  إشراف
  األستاذ الدكتور

  شاكر محمد فتحي أحمد
  أستاذ التربیة المقارنة واإلدارة التعلیمیة

   جامعة عین شمس–كلیة التربیة 

  األستاذ الدكتور  

  أحمد عبد العزیز الراشد
  ستاذ اإلدارة التربویةأ

جامعة اإلمام محمد بن  -كلیة العلوم االجتماعیة
  سعود

 

  
  ردكتو

  عبد الناصر محمد رشاد
  أستاذ التربیة المقارنة واإلدارة التعلیمیة المساعد

   جامعة عین شمس–كلیة التربیة 
  

  
  م٢٠١٤ -ھـ ١٤٣٥
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  :قال تعالى

 َوَرُسوُلُھ َعَمَلُكْم اللَُّھ َفَسَیَرى اْعَمُلواَوُقِل "
 اْلَغْیِب َعاِلِم  ِإَلىَٰوَسُتَردُّوَن ۖ َواْلُمْؤِمُنوَن
  "َتْعَمُلوَن ُكْنُتْم ِبَما َفُیَنبُِّئُكْم َوالشََّھاَدِة

  صدق اهللا العظیم
)١٠٥اآلیة (سورة التوبة 
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  صفحة العنوان
  حسن ناصر سعد العسیري: اسم الباحث

  دكتوراه الفلسفة في التربیة: الدرجة العلمیة
  علیمیةالتربیة المقارنة واإلدارة الت: القسم التابع لھ

  التربیة: اسم الكلیة
  عین شمس: اسم الجامعة
  ١٩٩٥ :سنة التخرج

  ٢٠١٤: سنة المنح



  - ٤ -

 
  رسالة دكتوره

  حسن ناصر سعد العسیري: اسم الطالب
تطویر األداء المؤسسي إلدارات التربیة والتعلیم بالمملكة : عنوان الرسالة

   مدخل اإلدارة االستراتیجیة في ضوءالعربیة السعودیة 
  دكتوراه الفلسفة في التربیة: درجةاسم ال

  :لجنة اإلشراف
  شاكر محمد فتحي أحمد/ د.أ )١

 جامعة -كلیة التربیة بأستاذ التربیة المقارنة واإلدارة التعلیمیة
  عین شمس

 أحمد عبد العزیز الراشد / د.أ )٢
أستاذ اإلدارة التربویة بكلیة العلوم االجتماعیة جامعة اإلمام 

  محمد بن سعود
   الناصر محمد رشادعبد/ د.م.أ )٣

 -كلیة التربیة بأستاذ التربیة المقارنة واإلدارة التعلیمیة المساعد
  جامعة عین شمس

  
  ٢٠١٤/    / تاریخ المنح     

  :الدراسات العلیا
  :أجیزت الرسالة بتاریخ  :ختم اإلجازة

 /       /      ٢٠١٤      /       /   ٢٠١٤  
  :لجامعةموافقة مجلس ا  :موافقة مجلس الكلیة

 /       /      ٢٠١٤      /       /   ٢٠١٤  
  
  
  

  الشكر
  :، وھم على ھذا العمل العلميأشكر السادة األساتذة الذین قاموا باإلشراف

  شاكر محمد فتحي أحمد/ د.أ )١
 جامعة -كلیة التربیة بأستاذ التربیة المقارنة واإلدارة التعلیمیة

  عین شمس
 أحمد عبد العزیز الراشد / د.أ )٢
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أستاذ اإلدارة التربویة بكلیة العلوم االجتماعیة جامعة اإلمام 
  محمد بن سعود

  عبد الناصر محمد رشاد/ د.م.أ )٣
 -كلیة التربیة بأستاذ التربیة المقارنة واإلدارة التعلیمیة المساعد

  جامعة عین شمس
  :كما أشكر الھیئات التي تعاونت معي

 .الملحقیة الثقافیة السعودیة بالقاھرة -١
 .بیة في المملكة العربیة السعودیةارة العامة للبحوث بوزارة التراإلد -٢
.إدارات التربیة والتعلیم بالمملكة العربیة السعودیة -٣
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  الشكر والتقدیر

  أما بعد.. الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا
  :األستاذ الدكتور شاكر

لك، حین تجد عالما یھدیك وقتھ، فاعلم أنھ قد أھداك أغلى ما یم
فكیف إن توج ذلك ومنحك بالتواضع كلھ عصارة الفكر والتجربة والعلم 

األستاذ الدكتور والخبرة، عندھا ستعرف أنك أمام قامة العطاء والبذل 
تنغلق .. تأتیھ وقد أعیاك الھم فینسیك بابتسامة . شاكر محمد فتحي أحمد

  .علیك الفكرة، فیفتح لك من الفكر آفاقا
ات الحبر الذي ُكتبت بھ الصفحات، شكًرا لك شكًرا لك عدد كل قطر

ھنیًئا لي، ولكّل  .بكل إبداعات الفكر الذي منحتنا مغلًفا بالحب والوداد
 .الطالب الذین یمرون من بین یدیھ، ھنیًئا لنا العلم والخلق الحسن

  :األستاذ الدكتور عبد الناصر
أثناء مسیرة العمل، كانت الكلمات تسافر في صفحات البحث، تبحث 
عن الحرّیة، تبحث عن جودة المكان الذي یلیق أن تكون فیھ، عن صحة 

الدكتور عبد المعلومة، عن فضاء تجد لنفسھا ألًقا، حتى تصل بین یدي 
، الذي ما یلبث أن یمنح المعلومة صفة األمان، ویعطي الناصر محمد رشاد

ة مساحة القوة، مغلًفا كّل ذلك بابتسامة ال تكاد تغیب، وحّب ال أظّنھ الكلم
أشكره شكًرا یقَلص مساحة تقصیري، وأدعو لھ دعاًء . مع الزمن إال یتجّدد

  .یجبر شیًئا من أخطائي
  
  
  
  
  

 األستاذ الدكتور ھّمام بدراوي زیدان 
تأتیھ حامًال أوراقك، وقد عالك الحیاء من اقتطاع وقتھ، 

ھدوء  .نك قلبھ قبل أن تحتضن یداه أوراقك، وكأنھا لھ ال لكفیحتض
عندما یستلم عملك  .یأسرك، وبشاشة تحرجك، وإنجاز بالنبل یشعرك

لھ مني شكر بال حّد، ودعاء إلى  .فاعلم أّن اإلنجاز والدقة حلیفاه
  .السماء یمتّد

 األستاذ الدكتور رمضان أحمد عید
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تبرح أن تشّد من األزر، ُیسعد من یعمل معھ بإضاءات أمل ال 
 ..وتبعث الھمة، وتثري الّروح، تأتیھ مرتبًكا فتغادر مكتبھ منشرًحا

لھ مني  ..ابتسامتھ المشرقة تفتح لك أمًال، وتوجیھاتھ الدقیقة تمنحك ثقة
 ...كل الشكر والتقدیر
  :أسرتي الكریمة

فقد أھدیتني ،  ألن أھدیك حروفي األولى في ھذه الرسالة..أبي الحبیب
 أھدیك وفائي ..أمي الغالیة .حبك وعطفك منذ وطئت قدماي ثرى الدنیا

أھدیك شیئا من ثمرة التعب، یا من عرفت من أجلنا كل ... عبر رسالتي
 .التعب

فعیونكم المتلھفة للقاء !!  وتتوقف العبارات...زوجتي وأبنائي الكرام
  .بعد كل فراق تستحق أن أھدي لھا ھذا الجھد المتواضع
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أحمد عبد / األستاذ الدكتورسعادة  یسعني إلى أن أتقدم إلى كما ال

  .، وكریم أخالقھ على متابعتھ واھتمامھالعزیز الراشد
عادل عبد / سعادة األستاذ الدكتورأتقدم بوافر التقدیر إلى كما 

 جامعة عین شمس لشئون خدمة –وكیل كلیة التربیة الفتاح سالمة 
 .المجتمع وتنمیة البیئة

أستاذ نھلة عبد القادر ھاشم / ة األستاذ الدكتورسعادوإلى 
 .ورئیس قسم التربیة المقارنة واإلدارة التعلیمیة بجامعة عین شمس

السادة األساتذة محكمي كما أتقدم بخالص الشكر والتقدیر إلى 
االستبانة والسادة األساتذة خبراء اإلدارة التربویة والتخطیط التربوي 

لجمیع أساتذة  والشكر موصول الذین منحوني عصارة فكرھم
 .وأعضاء ھیئة التدریس بقسم التربیة المقارنة واإلدارة التعلیمیة

 .وإلى جمیع من مد لي ید العون سائًال ربي التوفیق والسداد
 الباحث
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 مستخلص

 األسس النظرية لإلدارة االستراتيجية ومتطلباتها لتطوير       ن ع كشفالهدفت الرسالة إلي    
التعرف على الواقع الحالي لجهود تطوير األداء المؤسسي إلدارات التربيـة  ، و األداء المؤسسي 

علـى   الوقـوف ، وكذلك    على المستويين النظري والميداني    والتعليم بالمملكة العربية السعودية   
 التربيـة   ات لتطـوير األداء المؤسسـي إلدار       التربوي والتخطيطالتربوية  آراء خبراء اإلدارة    
 .يةستراتيجلعربية السعودية في ضوء مدخل اإلدارة االوالتعليم في المملكة ا

ستخدم البحث المنهج الوصفي؛ للتعرف على الممارسات التي تسـتخدمها القيـادات            او
ن البحـث بأحـد     استعاكما  ،  التربوية في إدارات التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية        

 للتوصل إلى التصـور  Delphi Technique أساليب الدراسات المستقبلية، وهو أسلوب دلفاي
المقترح للبحث الحالي، من خالل التنبؤ بالتطورات المستقبلية بعد أخـذ رأي مجموعـة مـن                

 وذلك من اجل التوصل الـي        حول موضوع البحث   خبراء اإلدارة التربوية والتخطيط التربوي    
ملكة العربية السـعودية    إلدارات التربية والتعليم في الم    تصور مقترح لتطوير األداء المؤسسي      

  مدخل اإلدارة االستراتيجية في ضوءاإلدارة 

  
  agemStrategic Manent  :االستراتيجيةاإلدارة 

    Institutional Performance :  المؤسسيءاألدا
  



  ح

ات   فهرس المحتو

  الصفحة  الموضــــــــــوع

  الفصل األول
حث   اإلطـار العـام لل

٤٢-١  

  ٣  مقدمة  
 حث لة ال   ٧  مش
 حث   ٨  حدود ال
 حث   ٩  أهداف ال
 حث ة ال   ٩  أهم
  حث   ١٠  مصادر ال
 حث   ١٠ مصطلحات ال
 قة   ١٣  الدراسات السا
 حث   ٤٠  وأدواته منهج ال
 حث   ٤١  خطوات ال

  الفصل الثاني
م ومدخل اإلدارة  ة والتعل األداء المؤسسي في إدارات التر

ة ) االستراتیج   (إطار نظر
١٣٢-٤٣  

  ٤٥  تمهید 
م:أوال( ة والتعل ة إلدارات التر   ٤٦  ) اإلدارة االستراتیج
م. )١( ة والتعل ة في إدارات التر   ٤٨  مبررات اإلدارة االستراتیج
ة في إدارات  )٢( ادئ اإلدارة االستراتیج م.م ة والتعل   ٥٠  التر
م.مراحل  )٣( ة والتعل ة في إدارات التر   ٥٢  اإلدارة االستراتیج
م. )٤( ة والتعل ة في إدارات التر   ٧٢  نماذج اإلدارة االستراتیج
ا( م:ثان ة والتعل   ٧٨  ) األداء المؤسسي إلدارات التر
  ٨١  مقومات األداء المؤسسي. )١(
ر األداء المؤسسي. )٢(   ٨٢  مراحل تطو
ر األداء المؤسسي.نماذ )٣(   ٨٧  ج تطو



  

  الصفحة  الموضــــــــــوع

  ٩٥  معاییر األداء المؤسسي المتمیز.  )٤(
ر األداء المؤسسي في ضوء مدخل اإلدارة مجاالت (ثالثًا)  تطو

م: ة والتعل ة بإدارات التر   ١١٢  االستراتیج

  ١١٢  التوجه االستراتیجي. )١(
  ١١٥  فرق العمل. )٢(
ة في صنع القرار. )٣(   ١٢٠  المشار
)٤( .   ١٢٧  التحفیز اإلدار

  الفصل الثالث
ة  المملكة العر م  ة والتعل واقع األداء المؤسسي بإدارة التر

ة ة(دراسة  السعود ة تحلیل   )وصف
١٦٨-١٣٣  

  ١٣٥  تمهید
: -أوالً  عة المجتمع السعود   ١٣٦  طب

ة )١( ة االجتماع   ١٣٦  الخلف
ة )٢( ة االقتصاد   ١٣٨  الخلف
ة )٣( اس ة الس   ١٣٩  الخلف
ا ة -ثان ة الترو   ١٤١  الخلف
م في المملكة  -ثالثاً  ة والتعل عة إدارات التر   ١٤٥  طب

م وتطورها . )١( ة والتعل   ١٤٥  نشأة إدارات التر
م  )٢( ة والتعل مي إلدارات التر ل التنظ   ١٤٧  اله
م )٣( ة والتعل   ١٥١  أهداف إدارات التر
م  )٤( ة والتعل ات العاملین بإدارات التر   ١٥٤  مهام ومسئول
عاً  م معوقات ا -را ة والتعل   ١٥٨  ألداء المؤسسي في إدارات التر
  ١٥٩  معوقات التوجه االستراتیجي )١(
  ١٦١  معوقات فرق العمل  )٢(
ة في صنع القرار )٣(   ١٦٣  معوقات المشار
 معوقات التحفیز اإلدار  )٤(

  ١٦٥  



  

  الصفحة  الموضــــــــــوع

ع   الفصل الرا
ة وتحلیل    هاوتفسیر النتائج إجراءات الدراسة المیدان

٢٠٨-١٦٩  

  ١٧١  تمهید
ة (أوًال)   ١٧١ أهداف الدراسة المیدان

قه ان وتطب ا) إعداد االستب   ١٧١ (ثان
حث١( ار عینة ال   ١٧٢  ) اخت
اغة فقراته. بناء) ٢( ان وص   ١٧٣  االستب

ة. -أ      ان في صورته المبدئ اغة االستب   ١٧٤  ص
ان -ب        ١٧٤  صدق االستب

مین -١             ١٧٤  صدق المح
  ١٧٥  الداخلي االتساقصدق  -٢          

ة - ) صدق المقارنة الطرف   ١٧٩  (الصدق التمیز
ان -ج ات االستب   ١٨٠  ث
  ١٨١  ) إجراءات التطبی٣(

ة(ثالثا) فروض ال   ١٨٣ .دراسة المیدان
عًا)  ة(را   ١٨٣  المعالجة اإلحصائ

ة وتفسیرها   ١٨٥  (خامسا) نتائج الدراسة المیدان
  الفصل الخامس

عض خبر  ط الترو  تصورات  ة والتخط اء اإلدارة الترو
م في  ة والتعل ر األداء المؤسسي في إدارات التر لتطو

ة  في ضوء مدخل اإلدارة  ة السعود المملكة العر
استخدام أسلوب دلفا ة    االستراتیج

٢٣٤-٢٠٩  

  ٢١١  تمهید
  ٢١٢  أسلوب دلفا من حیث:(أوًال) 

)١( .   ٢١٢  مفهوم أسلوب دلفا
ة أسل )٢( .أهم   ٢١٢ وب دلفا



  ك

  الصفحة  الموضــــــــــوع

)٣( .   ٢١٣ خصائص أسلوب دلفا
)٤( .   ٢١٣ ممیزات أسلوب دلفا
)٥( .   ٢١٤ خطوات أسلوب دلفا
)٦(  .   ٢١٦ مراحل أسلوب دلفا
  ٢١٦  عیوب أسلوب دلفا )٧(

تضمن ما یلي: ا) تطبی جوالت أسلوب دلفا و   ٢١٧  (ثان
)١( .   ٢١٨  تطبی الجولة األولى من أسلوب دلفا
ة من أسلو  )٢( .تطبی الجولة الثان   ٢١٨ ب دلفا
)٣( .   ٢٢٢  تطبی الجولة الثالثة من أسلوب دلفا

ــــا ــــة مــــن جــــوالت أســــلوب دلف ــــة الثالث ــــائج الجول ــــل نت ــــًا) تحلی  (ثالث
  ٢٢٥  .هاوتفسیر 

  الفصل السادس
ة  ر األداء المؤسسي إلدارات التر تصور مقترح لتطو

ة في ضوء مدخل اإلدارة  ة السعود المملكة العر م  والتعل
  ةاالستراتیج

٢٤٦-٢٣٥  

  ٢٣٧  تمهید
حث    ٢٣٧  .(أوًال) نتائج ال

ًا) التصور المقترح :   ٢٣٩  (ثان
  ٢٤٠  أهداف التصور المقترح  )١(
  ٢٤٠  أسس التصور المقترح )٢(
ات تنفیذه )٣( ونات التصور المقترح وآل   ٢٤١  م
  ٢٤٤  معوقات تطبی التصور المقترح )٤(
ة التغلب على معوقات التصور المقترح )٥(   ٢٤٥  ف

حوث مقترحة (ثالثاً    ٢٤٦  ) دراسات و
  ٢٦٨-٢٤٧  قائمة المراجع
  ٣٦٢-٢٦٩  قائمة المالح



  ل

ال  فهرس األش
ل ــــل  رقم الش   الصفحة  الش

  ٧٣  نموذج هارفارد   ١
  ٧٥  نموذج أصحاب المصالح    ٢
  ٧٦  نموذج سیجما    ٣
ر األداء المؤسسي   ٤   ٨٤  مراحل تطو
ي   ٥   ٩٧  معاییر التمیز في النموذج األمر
يمعایی   ٦   ١٠٠  ر التمیز المؤسسي وفقًا للنموذج األورو
ادئ التمیز المؤسسي وفقًا لنموذج األردني   ٧   ١٠٦  م
م العام (بنین، بنات) في الفترة ما بین    ٨ النمو في أعداد مدارس التعل

 هـ١٤٣٣/١٤٣٤) إلى ٢٠٠٨/٢٠٠٩هـ (١٤٢٩/١٤٣٠
)٢٠١٢/٢٠١٣(  

١٤١  

ات في الفترة ما بین الن   ٩ هـ ١٤٢٩/١٤٣٠مو في أعدد الطالب والطال
  ١٤٢ ).٢٠١٢/٢٠١٣هـ (١٤٣٣/١٤٣٤) إلى ٢٠٠٨/٢٠٠٩(

الفترة ما بین المعلمین والمعلمات في النمو في أعداد    ١٠
هـ ١٤٣٣/١٤٣٤) إلى ٢٠٠٨/٢٠٠٩هـ (١٤٢٩/١٤٣٠

)٢٠١٢/٢٠١٣.(  
١٤٤  

مي    ١١ ل التنظ   ١٤٧  جدید لمدیرة المعارفالاله
المحافظات   ١٢ م  ة والتعل مي إلدارات التر ل التنظ   ١٤٩  اله
المناط   ١٣ م  ة والتعل مي إلدارات التر ل التنظ   ١٥٠  اله
ر األداء المؤسسي في ضوء مدخل اإلدارة مجاالت    ١٤ تطو

ة   االستراتیج
٢٤١  

 



  م

 فهرس الجداول
  الصفحة  الجــــــدول  رقم الجدول

ةتوزع عدد أفراد العینة وا   ١   ١٧٢  لنسب المئو
  ١٧٥  صدق االتساق الداخلي للمحور األول   ٢
  ١٧٦  صدق االتساق الداخلي للمحور الثاني٣
  ١٧٦ صدق االتساق الداخلى للمحور الثالث   ٤
ع   ٥   ١٧٧ صدق االتساق الداخلي للمحور الرا
  ١٧٨  صدق االتساق الداخلى للمحور الخامس   ٦
ة و    ٧ ا بین المحاور الفرع انمعامالت االرت ة لالستب   ١٧٩  الدرجة الكل
ان    ٨ ان بین أفراد العینة في محاور االستب   ١٨٠  الصدق التمیز  لالستب
ل   ٩ ان  ان واالستب ات لمحاور االستب   ١٨٠ معامالت الث
ذلك عدد عدد االستمارات الموزعة   ١٠ عدة، و  والفاقدة والمست

ة للصالح منها ة المئو   ١٨١  االستمارات الصالحة والنس

حث و  توزع أفراد   ١١ حث حسب متغیرات ال ة لها عینة ال ة المئو   ١٨٢  النس
ة بإدا   ١٢ ادات الترو ات الق م حول ممارسةاستجا ة والتعل  رات التر

  محور "التوجه االستراتیجي" 
١٨٥  

ة بإدا   ١٣ ادات الترو ات الق م حول ممارسةاستجا ة والتعل  رات التر
  محور  " فرق العمل "

١٨٨  

م حول ممارسة ا   ١٤ ة والتعل ة بإدارات التر ادات الترو ات الق ستجا
ة في صنع القرار "   ١٩٠  محور " المشار

م حول ممارسة    ١٥ ة والتعل ة بإدارات التر ادات الترو ات الق استجا
  محور "التحفیز اإلدار "

١٩٢  

م حول معوقات    ١٦ ة والتعل ة بإدارات التر ادات الترو ات الق استجا
محور " التوجه االستراتیجي" ر األداء المؤسسي المتعلقة    تطو

١٩٥  

ر    ١٧ م حول معوقات تطو ة والتعل ة بإدارات التر ادات الترو ات الق استجا
محور " فرق العمل "   ١٩٦  األداء المؤسسي  المتعلقة 

م حول معوقات    ١٨ ة والتعل ة بإدارات التر ادات الترو ات الق استجا
ر  محور "األتطو ة في صنع القرارالداء المؤسسي المتعلقة    "مشار

  
١٩٧  


