


كلمة التحرير
نعيش اليوم في عالم تتسارع فيه األحداث وتتجدد فيه العلوم بوتيرة مذهلة ، تركت 

املؤسسات التربوية جتري الهثة في محاولة املعاجلة الفعالة والسريعة للمتغيرات 

املتجّددة مبا يتوافق مع متطلبات العصر.

 ومع بداية عام جديد تقلب مجلة آفاق صفحة جديدة من صفحات تاريخها العريق 

، أقالم تسعى لتحقيق رسالة  التربوي والنفسي  رائدة متميزة في اجملالني  مع أقالم 

اجمللة من خالل طرح مستجدات  امليدان مسلطة الضوء على التحديات التي تواجه 

مؤسسات إعداد املعلم والتعليم العام على األصعدة احمللية و اإلقليمية والعاملية في 

هذا العصر املتقلب ، ومبنظور حديث مواكب للدراسات احلديثة والتجارب الدولية مبا 

يحقق االرتقاء بجودة العملية التعلمية والتعليمية على حّد سواء.

إعادة  لزوم  من  ذلك  تبع  وما   ، والتعليم  التربية  مع  العالي  التعليم  وزارة  دمج  فمن 

الهيكلة التنظيمية مبا يتطلبه ذلك الدمج من إعادة الهيكلة التنظيمية بوصفها 

واقعا يفرض نفسه؛ فال شيء يدوم دون تطوير. ومن االنعكاسات اإليجابية املتوقعة 

معلميه  تعّد  التي  التربوية  واملؤسسات  امليدان  بني  الصلة  توثيق  الدمج  هذا  من 

ومعلماته ، وهي حلقة جوهرية كانت مفقودة في الفترات املاضية ؛ فضعف الصلة 

بني اجلانبني أوجد فجوة أضعفت إعداد املعلم بالتعليم العالي وعرقلت عملية تطوير 

التعليم العام بشكل عام فجاء الدمج بهدف االرتقاء مبستوى اجلودة في اجلانبني.  

هذا  تواجه  التي  التحديات  بعض  العدد  هذا  يقدم  شمولية  أكثر  النظرة  ولتكون 

االنفتاح  ظل  في  وخاصة   ، والتعليم  اإلعالم  بني  العالقة  مثل  الدمج  في  التكامل 

 ، واملتضاربة أحيانا  املتباينة  العربي من ضخ لألفكار  الفكر  ، وما يواجهه  اإلعالمي 

واخملالفة للتعاليم اإلسالمية واملقوضة للهوية الوطنية في أحيان أخرى. فقد وجدت 

مؤسساتنا التربوية نفسها في موضع جديد يصعب معه إيجاد جتارب دولية تسهم 

املشكالت  عالج  طرق  على  وتدلّها  معها،  األمثل  التعامل  سبل  إلى  إرشادها  في 

يكفل  مبا  واإلسالمية  السعودية  العربية  الثقافة  بني  يوائم  عالجاً  عنها  الناجمة 

التقدم لألمام بخطى حثيثة ثابتة وراسخة.

عام جديد.. في عصر جديد... تتحد فيه أقالم كوكبة متميزة من املتخصصني في شتى 

اجملاالت لتقدم لكم عددا يجمع من كل مجال قطرة... وال غرابة أن تتعّدد اجملاالت ؛ أليس 

التعلم والتربية عملية متجانسة لبناء إنسان متكامل عقالً وروحاُ وجسداً؟!
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االختبارات الدولية بني التمثيل الدولي وتطوير النظام التعليمي : نظرة تقيميه
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إعادة هيكلة وزارة 
التعليم : لبناء 
تنظيمي أكثر 

فاعلية
أو  والدمج  اإلنشاء  أو  اإللغاء  عمليات  تعّد 
الهيكلة   إعادة  أدبيات  من  وغيرها  الفصل 
الهيكلة  إعادة  وتوصف  إداري،  جهاز  أي  في 
بأنها عملية ديناميكية طبيعية، تتطلبها 
مؤشرات النمو والتطوير، وتفرضها متطلبات 
ويحكمها  ومجتمعية،  واقتصادية  علمية 

معايير حتقيق األهداف اإلستراتيجية . 

العامة  واملؤسسات  ــوزارات  ال نشأة  ومنذ 
واملصالح احلكومية في اململكة لم تتوقف 
التطوير  بغية  الهيكلة  ــادة  إع عمليات 
للمستجّدات  استجابة  أو   ، والتحديث 
إنها تسارعت  بل  واالجتماعية،  االقتصادية 
الرغبة  تتضح  حيث  األخيرة،  السنوات  في 
في  احلكومي  للجهاز  الدائم  والسعي 
عملية التطوير واإلصالح اإلداري وعلى أعلى 
اململكة.  في  واإلدارة  السلطة  مستويات 
سبعة  من  أكثر  جرى  1424هـ  العام  فمنذ 
تعديالت جوهرية على اجلهاز اإلداري للوزارات، 
مابني تعديل مسّميات ، وإلغاء وزارات ، ونقل 
نشاطات ، وغيرها . وكان آخرها دمج وزارتي 
في  والتعليم  والتربية  العالي  التعليم 
جتدر  ومما  التعليم.  وزارة  باسم  واحدة  وزارة 
اإلشارة إليه أن عمليات تطوير اجلهاز الوزاري 
وحتديثه ال تعني بالضرورة وجود مشكالت أو 
الوزارات  في  اجلهاز،ممثالً  ذلك  أداء  في  قصور 
أو  أسمائها،  تعديل  متّ  التي  واملؤسسات 
هيكلتها، أو نقل بعض نشاطاتها ومهامها، 
أو إضافة نشاطات أخرى إليها إذ إن الدمج أو 
الفصل - كما أسلفنا -هي أساليب معمول 

بها في أدبيات إعادة الهيكلة اإلدارية، 

ملتغيرات  وفقاً  بأحدها  أو  بها  األخذ  ويتم 
ثقافة التنظيم، وإمكاناته املادية والبشرية، 
السياسية  والتحوالت  الظروف  ضوء  وفي 
التي  والضغوط  واالجتماعية،  واالقتصادية 

متارسها عناصر البيئة احمليطة بالتنظيم.

في  غاية  تساؤالت  تبرز  سبق  ما  ضوء  وفي 
مثل  تنفيذ  كيفية  في  تتمثل  األهمية 
الرئيسة  القضايا  وما  التوجهات؟  هذه 
وما  اإلدارية؟  الهيكلة  بإعادة  العالقة  ذات 

األساليب واآلليات املناسبة لتحقيق الغاية 
من تلك العمليات؟ وكيف ميكن استشراف 
مستقبل اجلهاز اإلداري بعد عمليات الدمج 

أو التعديل؟ 
التربية  وزارتي  دمج  إن  املثال:  سبيل  فعلى 
واحدة  وزارة  العالي في  التعليم  و  والتعليم 
حتت اسم وزارة التعليم تطّلب معه بالضرورة 
إعادة هيكلة إدارية للوزارة ، وفي هذا اجلانب 
تستطيع  ال  التعليم  وزارة  إن  القول  ميكن 
إال  ومهامها  وأهدافها  غاياتها  حتقق  أن 
وتنظيمها،  بنيتها  به  تسمح  الذي  بالقدر 
اليوم الوزارة  تواجه  التي  العقبات  ومعظم 
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عضو هيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية
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يكون مردّها -في الغالب - قصوراً في البيئة 
التنظيمية، األمر الذي يحتاج معه إلى فهم 
العناصر التي تتكون منها  الوزارة ، والقدرة 
فيما  لتتفاعل  العناصر  تلك  توجيه  على 
لتحقيق  لعملياتها  السليم  والربط  بينها، 
لوزارة  املرجعية  واألهداف  تّتفق  مخرجات 

التعليم.

ومع أن وزارة التعليم جزء من التنظيم اإلداري 
نظاماً  تعكس  أن  يجب  أنها  إال  الدولة،  في 
التعليم،  وهو   ، عملها  محور  مع  ينسجم 
والشّك  أخرى.  قطاعات  مع  التماثل  وعدم 
يتأثّر  التعليم  وزارة  في  اإلداري  التنظيم  أن 
وداخلية  خارجية  مبتغيرات  كبير  حدٍّ  إلى 
املسندة  والوظائف  الوزارة،  كحجم  عديدة 
بها،  تقوم  التي  النشاطات  وحجم  إليها، 
واملهام املناطة بها، والبنية التحتية املتوفرة 

وغيرها.

تعنى  لوزارة  اإلداري  التنظيم  سمات  من  إن 
تعّدد  عليه  بــاإلشــراف  وتقوم  بالتعليم 
منوها،  واستمرار   ، وتنوعها  االختصاصات 
والعالقات  االتصال  بناء  يجعل  ما  وهــو 
متعّدد  تنظيمي  هيكل  ضمن  متناغماً 
أفقياً.  الوحدات  ومتنوع  عمودياً  املستويات 
التعليمية  البيئة  في  العمل  طبيعة  ولعّل 
تفرض منح الوحدات التنظيمية استقاللية 
في   - لكنها  واسعة  وصالحيات  نسبية 
يضمن  مبا  مقنّنة  أو  محّددة  نفسه-  الوقت 
واجلودة  األداء  في  التميز  على حتقيق  القدرة 

في اإلنتاج.

 - التعليم  وزارة  في  اإلداري  التنظيم  إن 
للجهاز  اإلداري  التنظيم  من  جزءاً  بوصفه 
التنظيم  بدوره جزٌء من  الذي هو  احلكومي  
يجب  للدولة-   العامة  اإلدارة  في  اإلداري 
القرار  صنع  مسؤوليات  خالله  من  حتّدد  أن 
وإن  اإلدارية.  اإلجراءات  وتسلسل   ، واتخاذه 
بالضرورة  يعكس  أن  يجب  التنظيم  جناح 
األهداف واملهاّم والصالحيات في الوزارة، وأن 

يواكب التغيرات ويستجيب للمستجّدات.

إن بناء إعادة هيكلة التنظيم يجب أن يرتكز 
يقوم  حيث  اإلداري،  العمل  منهجية  على 
ذلك البناء على األهداف الرئيسة وما اشتقّ 
للتنفيذ،  وآليات  تفصيلية  أهداف  من  منها 
ومنه يتّم حتديد الوحدات، ومهاّم كّل وحدة، 
الوصف  حتديد  يتّم  الوحدات  مهام  ومن 

الوظيفي إلجناز  تلك املهام.

يختلف  قد  التنظيمي  الهيكل  تطوير  إن 
تبعاً ملراحل منو الوزارة وتطورها.ومبا يتناسب 
وأهدافها.  وخططهـا  الدولة  وتوجهــات 
النظر  أحياناً  يستوجب  الــذي  األمــر  وهو 
وليس  بكامله  الــوزارة  تنظيم  أسلوب  في 

الهيكل اإلداري فحسب.

أو  شكالً  ميثل  التنظيمي  الهيكل  كان  وملا 
الوحدات  يتضمن  اإلداري  للتسلسل  إطاراً 
حسب  واختصاصاتها  اخملتلفة  اإلداريــة 
والسلطة  اإلشراف  ونطاق  احملددة،  مهامها 
واملسؤولية في الوزارة؛ فإن ذلك سيظل غير 
ذي جدوى دون توفر أدلة عمل واضحة ومحّددة 
مبنية على نظام الوزارة وتشريعاتها ، الذي 
يستند إلى نظام الدولة وما تصدره اجلهات 

التشريعية من قرارات تنظيمية. 

الهيكل  بناء  عمليات  أن  إلى  يشير  والواقع 
حتديد  على  تقتصر  تطويره  أو  التنظيمي 
مسؤوليات الوحدات بشكل عام، إذ إن تلك 
الوحدات تقوم مبحاولة حتقيق تلك األهداف 
تنفذ  مفصلة  أغــراض  إلى  ترجمتها  دون 
الوحدات  مع  وتتكامل  منهجية  بطريقة 
دليل  وجود  أهمية  تتضح  وبهذا  األخــرى. 
للعمل اإلداري يتّم فيه حتديد مهام كل وحدة 
وظيفة،  لكل  وتصنيف  وصف  ووضع  إدارية 
لكل  اإلجرائية  اخلطوات  حتديد  إلى  إضافة 
نشاط تقوم به الوحدات، هذا الدليل يؤدي إلى 
حتقيق الفعالية اإلدارية وتطبيق مبدأ التكامل 

مقابل االزدواجية والتداخل في االختصاصات.

عن  االبتعاد  تقتضي  الهيكلة  ــادة  إع إن 

التوسع في الهيكل التنظيمي اإلداري الذي 

من  الهيكل  في  تعقيدات  عنه  ينتج  قد 

ملنع  التركيز  ينبغي  أخرى  جهة  ومن  جهة، 

تداخل الصالحيات. ومن املعلوم أن أي هيكل 

إداري يتوسع أفقياً أو عمودياً سيكون إحدى 

اتخاذ  وبطء  والتداخل،  التعقيد  سماته 

 )Conflict( نزاع  نشوء  نتائجه  ومن  القرار. 

وازدواجيتها،  املهاّم  لتشابك  العاملني  بني 

للهيكل  الرأسي  التوسع  ان  إلى  إضافة 

اإلجــراءات  إطالة  إلى  سيقود  التنظيمي 

اإلدارية انطالقاً من الوحدات اإلدارية ووصوالً 

إلى متَّخذ القرار.

العالقة  ذات  الرئيسة  القضايا  أبرز  من  إن 

الصالحيات  ــوح  وض الهيكلة،  بــإعــادة 

وتداخلها، والتداخل واالزدواجية بني األقسام 

واإلدارات اخملتلفة، والتوازن في معدالت أعداد 

وصالحيات  بهم،  املنوطة  واملهاّم  العاملني 

التعليمي،  العمل  وقيادات  الوزارة  قيادات 

املستقبلية  والرؤية  اإلداري،   والتضخم 

للوزارة في ظّل إعادة هيكلتها.

نسوقها  أن  التي ميكن  التوصيات  أهم  ومن 

الوزارة،  هيكلة  إعادة  أهداف  لتحقيق  هنا 

ــوزارة،  ال واقــع  عن  موثوقة  بيانات  توفر   ،

واملقارنة  للوزارة،  الراهن  الوضع  وتشخيص 

بالوظيفة  تقوم  مرجعية  جلهات  املعيارية 

التي  العناصر  أهم  سيوفر  وهذا  نفسها. 

يحقق  فاعل  تنظيمي  بناء  عليها  يقوم 

ومن   ، اإلستراتيجية  واألهــداف  التوجهات 

ذلك: مراجعة املهاّم والوظائف ، والدليل
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توزيع  وإعادة  مستمرة،  بصفة  التنظيمي 
اإلداريــة  الوحدات  مختلف  بني  العاملني 
على  ترتكز  ومؤشرات  معايير  على  بناء 
مؤهالتهم، واحتياج تلك الوحدات، والعمل 
تبعاً  مهاراتهم  وتطوير  تدريبهم  على 
ومنح  الوزارة مبختلف وحداتها،  الحتياجات 
التعليمي  امليدان  وقيادات  الــوزارة  قيادات 
صالحيات أوسع ، والتوّجه نحو الالمركزية، 
الوحدات  جلميع  والصالحيات  املهاّم  وحتديد 
املهام  تلك  بني  تناغم  وجود  على  والعمل   ،

، وتوفير أدلة عمل واضحة لكافة اإلجراءات 
اإلدارية، وحتديد وصف وظيفي مفصل

 ، مبوجبه  والتقيد  إعالنه  يتم  وظيفة  لكل 
الوزارة،  واحملاسبة من خالله جلميع موظفي 
واللقاءات  العمل  ورش  من  املزيد  وتنفيذ 
التغيير،  ثقافة  لنشر   ، النقاش  وحلقات 
ودمج األقسام واإلدارات املتشابهة من خالل 
اجلزئي،  وليس  الشامل  احلّل  تعتمد  هيكلة 
 ( أغراضها  استنفذت  التي  اإلدارات  وإلغاء 
بعض اإلدارات أنشئت حلاجة لم تعد موجودة 

املستويات  وتقليل  احلــالــي(،  الوضع  في 
اإلدارية ) رأسياً ( لسرعة اتخاذ القرار، ودمج 
 ) األفقي   ( املستوى  إلغاؤها على  أو  اإلدارات 
اخملرجات،  وتكرار  والتشابه  االزدواجية  ملنع 
ونشر الصالحيات واملهام والواجبات املنوطة 
بالعاملني في الوزارة كافة، وأن تكون متاحة 
مبدأ  وتفعيل  للوزارة.  اإللكتروني  املوقع  في 
في   ) الوزارة  حوكمة   ( واحملاسبية  التحفيز 

اجلوانب اإلدارية واملالية.
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