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مقدمة
من منطلق التوجهات السديدة للقيادة الرشيدة الحياة  ،تسعى الادارة العامة للتعليم باألحساء الى استشراف مستقبلها لرسم
رؤية طموحة ورسالة سامية وقيم هادفة واعدة  ،بغية تطوير وتيرة العمل وتحسين مستوى الجودة في كافة مجاالت التطوير
والتحسين  :الطالبية والقيادية  ،التنفيذية والادارية  ،العلمية والعاملية  ،الداخلية والخارجية  ،الشراكة املجتمعية .......
وتعتبر هذه التوجهات نتيجة عمل دؤوب وجهود مخلصة قامت بها اللجان القيادية وإلاشراقية والتنفيذية املختصة واملوجهة ،
ً
ً
ً
باالضافة الى عقد مايزيد عن (  15اجتماعا حضوريا والكترونيا) و (  6ورش عمل ) على مدى أكثر من عام  ،وذلك بهدف امتالك
ً
رؤية ورسالة وقيما متجانسة ،معلنة و واضحةُ ،يسترشد بها في عمليات التخطيط ،والتنفيذ ،وإلادارة ،وممارسة آليات العمل في جميع
قطاعات القطاعات التعليمية .
وتستند الادارة في بناء توجهاتها الاستراتيجية على بناء نظام تعليمي وقيادي متكامل يهدف الى اعداد كوادر بشرية مؤهلة متخصصة
لتلبي احتياجات املجتمع الحالية واملستقبلية بما يتوائم مع رؤية وسالة وأهداف وزارة التعليم ورؤية اململكة . 2232

مراحل بناء التوجهات االسرتاتيجية
املرحلة الاولى  :الاعداد والتهيئة :
 .1تشكيل فرق العمل واللجان العاملة لبناء التوجهات الاستراتيجية  ،وتحديد املسؤوليات وتوزيع الصالحيات على أعضاء
الفريق:
 فريق التخطيط الاستراتيجي. فريق التخطيط التشغيلي . منسقي ومنسقات الخطة التشغيلية في جميع الادارات والوحدات ومكاتب التعليم . .2تحديد أدوات جمع البيانات املطلوبة وترتيبها وتصنيفها.
 .3وضع خطة آلية العمل في بناء التوجهات الاستراتيجية ( التنفيذية  /الزمنية ) .
املرحلة الثانية  :التنفيذ :
 .1دراسة الثقافة التنظيمية لإلدارة العامة للتعليم باألحساء من خالل :
 التحليل الاستراتيجي للوضع الراهن املؤسس ي من خالل دراسة نقاط الضعف والقوة وفرص التحسين والتطوير واملخاطراملتوقعة لكل مجال من مجاالت العمل الرئيسة
 تنفيذ ورش العمل الاستطالعية والتقويمية للمستفيد الداخلي والخارجي تحديد الشركاء ومشاركتهم في ورش البناء ألجل بناء التوجهات الاستراتيجية .2استخراج نتائج ورش العمل املتعلقة بالتوجهات الاستراتيجية وتحليلها
املرحلة الثالثة :التقويم
 -اعالن رؤية املؤسسة ورسالتها وقيمها

أ /العيس ى
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تشكيل فرق العمل باعتماد القرار اإلداري

رقم  9 /37142187وتاريخ 1437 /1 /16هـ

أ /العيس ى
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مرتكزات بناء التوجهات االسرتاتيجية

التشخيص
والتحليل

• تحليل الوضع الراهن لالدارة العامة لتعليم الاحساء .
• استطالع رأي القيادات حول وضع إلادارة .
• تقويم توجهات إدارة تعليم الاحساء السابقة .
• التحليل الرباعي لجميع الادارات والوحدات ومكاتب التعليم .

رؤية ورسالة
وأهداف وزارة
التعليم

• برنامج تحقيق التوجهات والرؤى وألاهداف لوزارة التعليم 1437هـ  1441 -هـ .
• برنامج التحول الوطني . 2020

توجهات
وتطلعات
املستفيدين

• الورشة إلالكترونية التحضيرية لورشة إعداد التوجهات الاستراتيجية لإلدارة
العامة للتعليم باالحساء من عام 1437هـ  -الى عام  1441هـ
• استخدام اداة الكترونية " استطالع رأي  :التوجهات الاستراتيجية لإلدارة
العامة للتعليم بمحافظة الاحساء 1437هـ  1441 -هـ "

نتائج ورش
عمل
التوجهات
الاستراتيجية

أ /العيس ى

• نتائج ورشة إلاعداد
• نتائج ورشة التقويم .

-
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حتليل الوضع الراهن لالدارة العامة للتعليم باألحساء
أوال -توصيف ورشة العمل:
التوصيف
بيانات الورشة
الوضع الراهن لإلدارة العامة للتعليم باألحساء
عنوان الورشة
التحليل الداخلي والخارجي لإلدارة العامة للتعليم باألحساء في إطار الخطة الاستراتيجية
موضوع ورشة العمل
ألاستاذ عادل العتيبي
قيادة ورشة العمل الخاصة بالبنين
املكلف بقيادة ورشة
العمل
ألاستاذة مريم الزيد /فوزية العصيمي
قيادة ورشة العمل الخاصة بالبنات
 .1التعريف بمفهوم التحليل البيئي وعالقته ببناء الخطة الاستراتيجية لإلدارة.
أهداف الورشة
 .2تحليل البيئة الخارجية لإلدارة.
 .3تحديد التحديات الاستراتيجية الخارجية لإلدارة ومستوى تأثيرها.
 .1تحليل البيئة الداخلية لإلدارة.
 .5تحديد التحديات الاستراتيجية الداخلية لإلدارة ومستوى تأثيرها.
 .6التحليل الاستراتيجي واختيار البدائل املناسبة.
الجلسة الثانية ()12332-11315
الجلسة ألاولى ()11-2332
زمن ورشة العمل
املحور (ب)  :تحليل البيئة الداخلية لإلدارة
املحور (أ)  :تحليل البيئة الخارجية لإلدارة
مفهوم التحليل البيئي وعالقته ببناء الخطة  -تحليل البيئة الداخلية لإلدارة.املحاور التفصيلية
 تحديد التحديات الاستراتيجية الداخلية لإلدارةالاستراتيجية لإلدارة.
ومستوى تأثيرها.
 تحليل البيئة الخارجية لإلدارة. تحديد التحديات الاستراتيجية الخارجية لإلدارة  -التحليل الاستراتيجي واختيار البدائل املناسبة.ومستوى تأثيرها.
القيادات العاملة بالدارة العامة للتعليم باألحساء
الفئة املشاركة
32
عدد املشاركين
ثانيا-تعريف عام بمحتويات الورشة:
التحليل البيئي للمنظمة :يقصد به مسح وتحليل وتقويم البيئة الخارجية والبيئة الداخلية للمنظمة 3بغرض التعرف على التحديات
واملخاطر التي سوف تواجهها في املستقبل 3وما سوف يتاح لها من فرص ونقاط قوة تمكنها من التغلب على تلك التحديات 3من أجل بلوغ
أهداف مستقبلية محددة .التحليل البيئي يشمل:
بيئة داخلية يقصد بها :العناصر التي لها دور مباشر أو غير مباشر في تعزيز أو باملقابل إضعاف قدرة إلادارة في القيام بأدوارها3
ويكون بإمكان إلادارة التحكم عليها أو السيطرة عليها .وبحيث تصنف تلك العوامل إلى:
( Strengths نقاط قوة).
أ /العيس ى
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( Weaknesses نقاط ضعف).
ً
ً
بيئة خارجية ويقصد بها :العوامل التي تحيط ببيئة عمل الوزارة وتأثر إيجابا أو باملقابل سلبا على قدرة إلادارة في القيام بأدوارها.
وتعتبر جميع العناصر في البيئة الخارجية خارجة عن إمكانية التحكم بها بل البد من التكييف معها.
( Opportunities فرص).
( Threats مخاطر).
ثالثا -نتاج التحليل البيئي لإلدارة العامة للتربية والتعليم باألحساء
 /1تحليل البيئة الخارجية (الفرص  3التهديدات)
 1 /1الفرص املتاحة لإلدارة:
املؤثرات الخارجية (الفرص)
م
1

املؤثر الخارجي ( الفرص )

درجة التأثير
ألاثر

تنوع الخبرات وثراؤها خارج إلادارة (إلادارات

توفر فرص لالستفادة من تلك الخبرات والبرامج

التعليمية ألاخرى)

واملشاريع في إلادارات التعليمية ألاخرى من خالل
اللقاءات او التواصل الالكتروني (منتديات الوزارة/

قوية

متوسطة ضعيفة

√

الامانة)...
2
3

رؤية تطويرية عالية املستوى لدى الوزارة

التوحيد والتكاملية في البرامج لتحقيق الرؤية

تصب في تجويد التعليم ورفع أداء املعلم

الطموحة في تطوير التعليم

√

الدراسات البحثية وامليدانية في املجال التربوي الاستفادة من هذه الدراسات في تطوير وتحسين

√

التعليم
1

توحيد إلاجراءات بين قطاعي البنين والبنات

الاستفادة من الخبرات والتجارب التربوية الناححة

5

استضافة إلادارة للفعاليات واللقاءات

الاستفادة من الخبرات والتجارب التربوية الناححة

√
√

والزيارات
زيادة مشاركة أولياء ألامور من ذوي الخبرة في دعم

6

دعم أولياء ألامور

1

دعم مؤسسات التعليم العالي

8

الشراكة املجتمعية مع مؤسسات املجتمع

التوسع والاستفادة من مؤسسات املجتمع في توفير

املختلفة (جمعية املتقاعدين /الجمعيات

فرص وبرامج تأهيلية او توعوية 3وتوقيع مذكرات

الخيرية)...

تفاهم مع الجهات ألاخرى

√

وتقديم برامج ومناشط متنوعة
التوسع والاستفادة من مؤسسات التعليم العالي في

√

توفير فرص وبرامج تأهيلية

توفر وسائل وقنوات إعالمية مختلفة

2

أ /العيس ى

دعم أهداف التربية والتعليم وإبرازها كشريك
استراتيجي

√
√

-
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املؤثرات الخارجية (الفرص)
12

املؤثر الخارجي ( الفرص )
التطور التقني
(توفر شركات متخصصة وخبراء)

م

درجة التأثير
ألاثر

توظيف التطور التقني في تحسين الخدمات التي
تقدمها إلادارة للمستفيدين وتوفير الوقت والجهد
واملال

قوية
√

11

وفرة املوارد املالية

دعم تنفيذ إلادارة لبرامج وأنشطة متنوعة

√

12

توفر برامج الكترونية تخدم امليدان التربوي

الاستفادة من هذه البرامج والبيانات التي توفرها

√

13

وجود جوائز للجودة (مسابقات تنافسية)

توسيع دائرة املشاركة في الجوائز بما يسهم في تجويد
ألاداء

√

11

توفر فرص تنمية مهنية (لقاءات وبرامج
تدريبية) على مستوى اململكة

مشاركة إلادارة في مثل هذه اللقاءات الكتساب
وتبادل الخبرات

√

15

توفر مركز متخصص بالجودة
(مركز امللك فهد للجودة)

الاستفادة من خبرات املركز في تحسين وتطوير البرامج
وتجويد ألاداء

متوسطة ضعيفة

√

 2 /1التهديدات التي تواجهها إلادارة:
درجة التأثير

املؤثرات الخارجية (التهديدات)
م

املؤثر الخارجي ( التهديدات )

ألاثر

1

وجود انطباعات سلبية تجاه إلادارة لدى
املستفيدين

الحاجة إلى تكوين اتجاه ايجابي لدى املستفيدين
من خدمات إلادارة

2

عدم التزام الشركات في أداء املهام املنوطة بهم
في موعدها

تأخر الانجاز وتدني مستواه وهدر الوقت والجهد

√

3

الصحافة

نشر أخبار مثيرة غير صادقة أحيانا

√

1

املوارد املالية إلاعالمية

عدم وجود مخصص مالي لألغراض إلاعالمية

√

5

تبني الوزارة ملشروعات وزارية غير مخطط لها

تعارض مع الخطط املوضوعة

√

6

إقرار بند التدريب في امليزانية التشغيلية
للمدارس

تخفيض املخصص املالي للتدريب املركزي

√

1

عدم توفر كوادر متخصصة في مجال إلارشاد
الطالبي

تدني مستوى ألاداء في مجال إلارشاد الطالبي

√

8

مستوى الوعي التربوي لدى بعض أفراد املجتمع

عدم فهم الحاجة إلى بعض البرامج وإلاجراءات
وبالتالي معارضة تطبيقها

√

2

عدم توفر مقاولين أكفاء

تأخر تسليم املشاريع

√

12

حدوث عدد من التغييرات الاجتماعية

-

√

أ /العيس ى

قوية
√

متوسطة ضعيفة

-
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درجة التأثير

املؤثرات الخارجية (التهديدات)
م

املؤثر الخارجي ( التهديدات )

ألاثر

قوية

11

ارتفاع تكلفة التدريب في القطاع الخاص

12

منح مديري ومديرات املدارس العديد من
الصالحيات وذلك في إطار التوجه نحو
الالمركزية

ارتفاع تكاليف التدريب مما يؤدي إلى تقليص عدد
البرامج التي ينفذها القطاع الخاص لإلدارة
ضرورة إعداد وتهيئة مديري ومديرات املدارس
ملمارسة الصالحيات بما يحقق الجودة ويضمن
الاستخدام ألامثل للصالحيات

√

 /2تحليل البيئة الداخلية (القوة 3الضعف)
 1/2نقاط القوة

متوسطة ضعيفة
√

ً
أبرز نقاط القوة في إلادارة ( داخليا )

م

نقاط القوة

أثرها على أداء إلادارة

1

استقطاب الكوادر املتميزة

وجود أفراد مؤهلين قادرين على فهم وتحقيق ألاهداف املنشودة

2

قيادة تدعم أهداف إلادارة

تذليل الصعوبات في سبيل تحقيق ألاهداف

3

وجود برامج وتجارب وزارية تنفذها إلادارة

مشاركة منسوبي إلادارة في هذه التجارب يكسبهم نموا مهنيا

1

وجود قيادات في إلادارة تتبنى مبدأ الشراكة في اتخاذ القرار

توحيد الرؤى وانجاز ألاعمال بروح متفانية وعالية

5

العمل بروح الفريق

توحيد الرؤى وانجاز ألاعمال بروح متفانية وعالية

6

جودة العالقات إلانسانية

توفير جو عمل فاعل ومريح

1

قيادات متميزة

تفهم ألهداف العمل وتخطيط وتنفيذ جيد بالضافة

8

توفر أدلة عمل إجرائية للوحدات التنظيمية

وضوح إجراءات تنفيذ العمليات

2
12

إتاحة الفرص لألفراد للمشاركة في تحسين العمل وتطويره
التوجه نحو املشاركة في املنافسات والجوائز على مستوى
اململكة أو إلاقليمية وتحقيق مراكز متقدمة فيها

حفز ألافراد إلى مزيد من التميز
تطوير وتجويد ألاداء النوعي لألفراد أو املدارس

11

التكامل بين الوحدات التنظيمية في إلادارة

تكاتف الجهود وتكامل ألادوار وتعزيز مفهوم العمل الجماعي

12

التوجه السائد لدى القيادات نحو الاهتمام بالجودة

تبني برامج تسهم في تطوير وتجويد ألاداء النوعي

13

توجه القيادة العليا نحو خدمة كتاب هللا

تبني برامج تسهم في خدمة كتاب هللا

11

التوجه السائد نحو الاهتمام باملستفيد

تبني برامج تسهم في تطوير وتجويد الخدمات املقدمة للمستفيد

15

وجود إدارة تعنى بالجودة وتقويم أداء إلادارات
تطوير آليات تقويم ألاداء

مساعدة إلادارات على تحسين العمل

16

أ /العيس ى

تجويد أداء العاملين في إلادارة

-

-9

 2/2نقاط الضعف

ً
أبرز نقاط الضعف في إلادارة ( داخليا )

م

نقاط الضعف

أثرها على أداء إلادارة

1

عدم وضوح رؤية إلادارة بعد توحيد إلاجراءات في
القطاعين

عدم القدرة على تحديد ألاهداف املنشودة

2

ضعف التجهيزات املادية الالزمة لتطوير املناهج

ضعف تطبيق املناهج ومحدودية أثرها

3

نقص الكوادر البشرية في إلادارات املستحدثة
ضعف الكوادر العاملة ي امليدان التربوي (املدارس)

تأخر انجاز ألاعمال
تدني مستوى ألاداء

5

انعدام الدافعية بسبب ضعف الحوافز املقدمة وعدم
املحاسبية

ضعف إلانتاجية وتدني الوالء لإلدارة

6

كثرة املعامالت (ألاعباء إلادارية) وعدم التفرغ لألعمال
ألاساسية
عدم وضوح دور مكاتب التربية والتعليم
محدودية الصالحيات املمنوحة ملديري إلادارات

تأخر انجاز ألاعمال في وقتها وتدني مستوى ألاداء

1

1
8

ضعف الحوافز
2
 12عدم اكتمال الكادر إلاشرافي وإلاداري في عدد من إلادارات
قلة البرامج التدريبية املقدمة ملنسوبي إلادارات
11
ضعف برامج تأهيل وتنمية الكادر إلاداري
12

الازدواجية وعدم جودة ألاداء
تأخر انجاز ألاعمال
تدني مستوى ألاداء
تأخر انجاز ألاعمال
تدني مستوى ألاداء
تدني مستوى ألاداء

13

قلة املخصص املالي املخصص للتدريب

11

نقص الكادر إلاشرافي

محدودية عدد البرامج التدريبية املقدمة للموظفين واملوظفات
تأخر انجاز ألاعمال وتدني مستوى ألاداء

15

كثرة البرامج واملشاريع

تشتت الجهود وتدني مستوى ألاداء

16

تأخر صرف السلف /الاحتياجات التعليمية
(صعوبة تحصيل املبالغ للبرامج وألانشطة)

تأخر الانجاز

11

نقص التجهيزات الخاصة بالتدريب

محدودية البرامج التدريبية املقدمة

18

عدم وجود قواعد بيانات أساسية يتم تحديثها باستمرار

عدم دقة البيانات املتوفرة-هدر الوقت والجهد

12

عدم إمكانية التأمين املباشر لالحتياجات التعليمية

22

سوء توزيع الكوادر البشرية في إلادارة

تأخر في صرف الاحتياجات التعليمية
تأخر انجاز ألاعمال وتدني مستوى ألاداء

21

عدم مرونة إلاجراءات إلادارية

تأخر انجاز ألاعمال

أ /العيس ى
-

-

11

استطالع رأي القيادات باإلدارة العامة للتعليم باألحساء حول وضع اإلدارة
رغبة في تحسين وضع إلادارة وتطوير أداؤها النوعي وتوجيهه نحو الوجهة املأمولة 3وملا للقيادات من دور محوري وهام في ذلك ،عمدنا إلى
الوقوف على توجه القيادات العاملة في إلادارة العامة للتربية والتعليم باالحساء ورؤيتها حول واقع إلادارة وقدرتها على تحقيق أهدافها
وفرص التحسين التي تراها هذه القيادات 3وذلك من خالل توزيع استطالع رأي مفتوح يهدف إلى الوقوف على واقع إلادارة من حيث
قدرتها على تحقيق أهدافها 3فرص التحسين املمكنة والتغيرات املطلوب القيام بها لتحسين الوضع 3وذلك من وجهة نظر القيادات.
وقد احتوى الاستطالع على ثالثة أسئلة أساسية هي:
 .1هل ترى أننا اقتربنا من تحقيق أهدافنا؟ وان برامجنا ومشاريعنا تحقق ألاهداف املوضوعة لها؟ حدد أسباب وجهة نظرك هذه
 .2ما ابرز النقاط التي تحتاج إلى تحسين في إلادارة من وجهة نظرك 3سواء أكانت على مستوى ألافراد أو ألانظمة أو التوجهات؟؟
 .3إذا كان بمقدورك إحداث تغيير في إلادارة 3ما هو التغيير الذي ستعمله والذي ترى أن من شأنه تحسين الوضع؟؟
ً
يجيب عليها املستجيب بجمل من إنشائه 3وقد تم توزيع الاستطالع أثناء ورشة العمل  3و بلغ عدد املستجيبين على الاستطالع  11فردا
فقط 3ويعزى قلة الاستجابة لتأخر البعض في الحضور.
وسنعرض فيما يلي النتائج مقسمة على ألاسئلة الثالث والتي تمثل محاور الاستطالع :
عرض النتائج:
أوال :نتائج السؤال ألاول والذي ينص على "هل ترى أننا اقتربنا من تحقيق أهدافنا؟ وان برامجنا ومشاريعنا تحقق ألاهداف
املوضوعة لها؟ حدد أسباب وجهة نظرك هذه 3وقد كانت الاستجابة (نعم /إلى حد ما  /ال) وفق جدول التكرارات التالي:
ال
إلى حد ما
نعم
الاستجابة
5
8
1
التكرار
نعم
%24

ال
%29

الى حد ما
%47

ألاسباب:
 .1ألاعمال واملشاريع ما يي إال ردود أفعال ملتطلبات أو أفكار آنية/لحظية غير مخطط لها.
 .2هناك تحديات عاملية وتوجهات تؤثر على أداء إلادارة.
 .3وجود نقص كبير في تجهيز املباني املدرسية ووسائل السالمة بها.
 .1عدم جودة املشاريع والبرامج وعدم تحقق أهدافها.
 .5عدم الارتباط بين إلادارة والوزارة.
أ /العيس ى
-

-

11

.6
.1
.8
.2
.12
.11
.12
.13

وجود أدلة وخطط إستراتيجية ساهمت في تحقيق ألاهداف.
حصول إلادارة على جوائز في مسابقات ومنافسات محلية ووطنية وإقليمية.
عدم كفاءة القيادات.
سيطرة إلاجراءات الروتينية.
عدم التواصل الجيد بين الوحدات التنظيمية في إلادارة.
وجود تعارض بين آليات التنفيذ 3وكثرة التغيرات الطارئة عليها.
بروز نواحي جودة وتميز أداء إلادارات واملدارس.
التخطيط والجيد واملتابعة.

ثانيا :نتائج السؤال الثاني والذي ينص على " ما ابرز النقاط التي تحتاج إلى تحسين في إلادارة من وجهة نظرك 3سواء أكانت على
مستوى ألافراد أو ألانظمة أو التوجهات؟؟" 3فيما يلي جدولة بالجوانب التي تحتاج للتحسين من وجهة نظر القيادات وتكرار ورودها..
التكرار
م الجانب الذي يحتاج للتحسين
1
 1البعد عن املركزية
2
 2تأسيس العمل املؤسس ي
1
 3تطوير املمارسات التقليدية
1
 1إدارة الوقت
3
 5انجاز ألاعمال وتسليمها في وقتها املحدد
1
 6الحد من املعامالت العاجلة
1
 1تقوية اثر التدريب
1
 8العناية باملدرسة :مبنى /معلمين /إدارة
1
 2التنمية املهنية للكوادر البشرية في إلادارة (إداريا)
1
 12البنية التحتية الالكترونية :توفير /صيانة /دعم
1
 11زيادة عدد املوظفين
3
 12تبسيط إلاجراءات خاصة تلك املتعلقة باملصروفات املالية
2
 13العالقات إلانسانية والتواصل إلانساني (حسن التعامل)
1
 11تبني مشاريع حقيقية تمس الواقع
1
 15البعد عن املجاملة في الطرح والتنفيذ
3
 16التنسيق بين إلادارات في إعداد وتنفيذ ألانشطة
1
 11تطوير نظم اختيار ألافراد وتفعيل مركز القيادات
1
 18تعزيز قيم الشفافية /العدالة /التنافسية/املحاسبية/والتحفيز
1
 12شركة النظافة -شركة ألامن والسالمة
1
 22أتمتة العمليات
1
 21تحسين مستوى ألاداء الوظيفي لإلفراد والاستعانة بالكفاءات
أ /العيس ى
-

-

12

م
22
23
21
25
26
21
28

الجانب الذي يحتاج للتحسين
التصنيف الوظيفي حسب الكفاءة واملؤهالت بحيث ال يتساوى الجميع
نظام الحوافز
نظام إلاجازات
تحسين الجودة النوعية للمشاريع وعدم الاهتمام بالكم في مقابل الكيف
صالحيات الالتزام بالصالحيات املمنوحة لكل ادارة /قسم
التنظيم إلاداري لألعمال والبرامج
التخطيط املسبق لألعمال

التكرار
1
2
2
3
1
2
1

ثالثا :نتائج السؤال الثالث والذي ينص على "إذا كان بمقدورك أحداث تغيير في إلادارة 3ما هو التغيير الذي ستعمله والذي ترى ان من
شأنه تحسين الوضع؟؟" فيما يلي جدولة بالتغييرات التي يرغب في أحداثها القيادات وتكرار ورودها..
التكرار
م الجانب الذي يحدث تغييرا ومن شأنه تحسن ألاوضاع
1
إنشاء لجنة او وحدة تنسيقية للمشروعات والبرامج الوزارية او إلابداعية املستجدة بالدارة
1
أعداد خطة فاعلة تنفذ و ال تكون حبيسة إلادراج
1
العناية باملوارد البشرية تأهيال وتحفيزا وتمكينا
1
مراجعة إجراءات العمل وتبسيطها
1
تقليل تنفيذ البرامج واملشاريع
1
دمج املعارض التي تنفذها إلادارات في معرض واحد كبير
1
دراسة الخطط التشغيلية لإلدارات قبل اعتمادها
1
إلزام كل إدارة باستخدام صالحياتها
1
الاهتمام بمشاكل الطالب /الطالبة
1
التغيير التنظيمي إلاشرافي
2
املباني املدرسية -التخلص من املباني املستأجرة
2
الكفاءات القيادية في إلادارة واملدارس
1
تخفيض أنصبة املعلمات
1
إحالل الكوادر املتخصصة وفق خطة زمنية
2
رفع مستوى أداء املوظفين عن طريق التعليم والتدريب املستمر
2
توفير الكوادر املتخصصة في املدارس /إلادارة
2
تكثيف الدورات التدريبية للقيادات التربوية مع وضع برنامج لقياس مدى التطور في املمارسات إلادارية
1
اعادة تكليف الكفاءات والقيادات
1
منح القيادات النسائية مساحة اكبر في إلاشراف على عدد من إلادارات
1
الحد من الروتين والنمطية
2
استخدام التقنية بشكل أفضل
1
العمل على ال مركزية القرار
أ /العيس ى
-

-
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تقويم التوجهات السابقة لإلدارة العامة للتعليم مبحافظة االحساء
ً
نتائج تقييم رؤية ورسالة إلادارة العامة للتعلـيم باألحسـاء والتـي تمثـل نتـائج اسـتطالع الـرأي الـذي تـم توزيعـه الكترونيـا علـى جميـع
القيادات في إلادارة 3وقد بلـغ عـدد املسـتجيبين  15فـرد ،وقـد اشـتمل الاسـتطالع علـى ثالثـة محـاور :الرؤيـة /الرسـالة /القـيم وفـي كـل محـور
تم تقييم العنصر وفق معايير محددة ،كما تم تخصيص جزء مفتوح يمكن للفرد التعبير عن رأيه أو اقتراح ما يراه مناسب.
املحور ألاول /الرؤية
الرؤية :يي تصور أو طموح مستقبلي تسعى لتحقيقه قيادة املؤسسة 3ويأتي ليجيب عن ألاسئلة التالية :من نحن؟ إلى أين نحن ذاهبـون؟
ما الصورة التي ينبغي أن تكون عليها املؤسسة في املستقبل؟ وبماذا ستميزنا عن غيرنا؟
الصيغة املوجودة حاليا:
ً
ً
ً
 تسعى إدارتنا مبشيئة اهلل إىل أن تكون أمنوذجا متميزا ورائدا يف جودة الرتبية والتعليم غايتها إسعاد املستفيد 

 :1/1نتائج معايير تقييم الرؤية:
م

املعيار

1
2
3
1

الواقعية
الوضوح
التحديد
الشمولية

5

املرونة

تكرار
تكرار
(متحقق) (غير متحقق)
1
11
1
11
6
2
6
2
12

5

11

1

آراء متفرقة
يصعب تحقيقها وفق معطيات الواقع
توجد لوائح غير واضحة للمستفيد الداخلي
لم تحدد الزمان واملكان
حصر الرؤية في الحد ألاعلى و هو أنموذجا 3ال توجد
مرونة للمستفيد الداخلي

تحفيز إلابداع
6
التعبير عن التغيرات املستقبلية
6
2
1
الكبرى املتوقعة
 : 2 /1جوانب ترى أهمية توافرها في رؤية إلادارة أو صياغة مقترحة للرؤية أو جزء منها:


ً
يجب أن تكون الواقعية تدفع الجميع إلى الطموح والتحدي لتحقيق املمكن وليس شعارا يرفع .



تسعى إلادارة بان تكون متميزة و رائدة و قائدة في جودة ألاداء بمخرج تعليمي مميز .



ذكر املشيئة ال داعي لها.



هناك تكرار وركاكة في ألاسلوب فنجد أنها أنموذج متميز ورائد في جودة التربية والتعليم 3ثم ذكر غايتها إسعاد املستفيد وهنا تكرار،
الجودة تتضمن إسعاد املستفيد.



عبارة الغاية في الرؤية بحاجة إلى إعادة نظر.

أ /العيس ى
-

-
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املحور الثاني /الرسالة
الرسالة :عبارة تشرح بطريقة أكثر تفصيال وتحديدا مضمون الرؤية 3وتحمل في مضمونها ألاهداف والوسائل وامليزات التنافسية 3وتأتي
لتجيب على ألاسئلة :من نحن؟ ماذا نقدم؟ ملن نقدم عملنا؟ وكيف نقدم عملنا؟
الصيغة الحالية:
 نعمل على تقديم خدمات تربوية وتعليمية ذات جودة عالية بكفـاءة وفعاليـة تسـهم يف التنميـة الشـاملة ل الدنـا مـن
خالل القيادة امل دعة واألساليب الرتبوية واإلدار ية املتميزة واالستخدام األمثل للتقنية احلديثة ومبشاركة جمتمعية بنـاءة
إلعداد أجيال صاحلة متمسكة بتعاليم دينها وقادرة على املنافسة والتعلم مدى احلياة 

 1 /2نتائج معايير تقييم الرسالة
تكرار
تكرار
املعيار
م
(غير متحقق)
(متحقق)
1
13
الارتباط بالرؤية
.1
1
13
الوضوح
.2
8
6
الاختصار
.3
2
11
سهولة الفهم
.1
3
2
تحفيز العاملين لتبنيها
.5
2
12
تحديد نوعية الخدمات
.6
1
13
تحديد سبب الوجود
.1
1
13
توضيح كيفية أداء الخدمات
.8
1
13
تحديد فئة املستفيدين
.2
 2 /2جوانب ترى أهمية توافرها في رسالة إلادارة أو صياغة مقترحة للرسالة أو جزء منها

آراء متفرقة

غير واضحة

 اختصار عبارة الرسالة.
 في الرسالة تم ذكر قيادة مبدعة ثم ذكر أساليب إدارية وتربوية متميزة 3القيادة املبدعة تفي بالغرض هنا تكرار ال داعي له.
املحور الثالث /القيم
القيم :مجموعة من ألاساسيات أو الاعتقادات والعبارات الفلسفية التي تقود السلوك 3وقد تتضمن اعتبارات اجتماعية أو أخالقية.
 يراعى فيها قلة الكلمات ( 5أو اقل) مركزة ،جامعة ،مانعة ،وحذف املتشابه والقريب في اللفظ والداللة.
 البعد عن الكلمات الواردة في نص الرؤية.
 تبنى وتختار من فلسفة وقيم ومبادئ ألافراد واملؤسسة واملجتمع املحيط بالدارة.
 تعكس مستوى الثقافة التنظيمية في إلادارة وفلسفة العمل .
 التفريق بين القيمة واملعتقد في اختيار كلمات القيم في التخطيط الاستراتيجي.

أ /العيس ى
-

-
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 1 /3تقييم القيم املوجودة حاليا:
القيم
.1
.2
.3
.1
.5
.6
.1
.8
.2
.12
.11

إلاتقان
إلابداع
الريادة
الالتزام
الانتماء والوالء
التكاملية
سرعة الانجاز
املرونة
الشفافية
العدالة
التحسين املستمر

تكرار
(تبقى)
12
12
6
8
11
1
8
1
12
12
8

تكرار
(تحذف)
1
3
1
5
3
1
1
1
3
1
5

آراء متفرقة

يتحقق مع إلاتقان
املواطنة واملسؤولية .يتحقق بالرضا الوظيفي
يتحقق مع إلاتقان 3داخلة في إلاتقان3
غير واقعية

 2 /3حدد خمس قيم ترى أن تتبناها إلادارة
 إلاتقان – الريادة – الالتزام – الانتماء والوالء – العدالة .
 العدل بحماس 3النظام 3السرعة
 العدالة 3الانتماء والوالء 3التحسين املستمر  3املرونة 3العالقات إلانسانية املتوازنة.
 إلاتقان 3إلابداع 3الانتماء والوالء 3التكاملية 3الشفافية.
 املواطنة واملسئولية 3القيم إلاسالمية 3الالتزام 3الشفافية 3إلابداع 3إلاتقان.
 إلاتقان  3إلابداع  3الشفافية 3العدالة 3التحسين املستمر.
 إلاتقان  3الانتماء والوالء 3سرعة الانجاز واملرونة والعدالة.
 تجويد  .تطوير 3تجويد 3تكامل  3تحفيز .
 إلابداع 3العدل 3الثقة 3الوالء 3التجاوب .
خالصة النتائج:
-1الحاجة إلى إعادة النظر في رؤية إلادارة بما يسهم في تحقيق معايير الجودة 3من ناحية التحديد وتحفيز إلابداع ومراعاة التغييرات
املستقبلية.
 -2الحاجة إلى اختصار رسالة إلادارة بإعادة صياغتها وإلغاء بعض العبارات.
 -3تحديد القيم التي تتبناها إلادارة على أال تزيد عن خمس قيم.

أ /العيس ى
-

-
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التحليل الرباعي لإلدارات والوحدات ومكاتب التعليم
تمثل مصفوفة التحليل الرباعي إحدى ألادوات الشائعة الاستخدام وأشهرها في مجال التخطيط لجمع أكبر قدر ممكن من البيانات
واملعلومات في إلادارة  ،مع إبراز العناصر ذات ألاهمية واحتمال استمرار أثرها  ،وتعتمد منهجية التحليل الرباعي على تحليل وتشخيص
شامل دقيق موزون لبيئة عمل إلادارة الداخلية والخارجية.
املستهدفون  :جميع الادارات والوحدات ومكاتب التعليم في الادارة العامة للتعليم بمحافظة الاحساء
املنفذون  :فريق التخطيط والسياسات في ادارة التخطيط والتطوير
ألاداة http://goo.gl/forms/U64ry8COuS :
أداة تشخيص وتحليل الواقع البيئي الداخلي والخارجي من حيث درجة ألاثر واحتمال البقاء الستخراج الوزن وترتيب ألاولويات
ً
أوال :بيئة الادارة الداخلية :القوة والضعف.
بيئة الادارة الداخلية ( ) 12 -3

.2
.3

عناصر الضعف

.1

قوية

متوسطة

ضعيفة

عناصر القوة

.1
.2
.3

درجة التأثير

ً
ثانيا :بيئة الادارة الخارجية :الفرص والتحديات.
بيئة الادارة الخارجية ( ) 3-2

.1
.2

ضعيفة

الفرص التحديات

.1

قوية

درجة التأثير
متوسطة

خالصة النتائج:
أ /العيس ى
-

-
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التكرار
10
6
9
4
5

الكتلة القيادية
ادارات املدير العام
الشؤون التعليمية بنين
الشؤون التعليمية بنات
الخدمات املدرسية
الخدمات املساندة

الشؤون التعليمية بنات

%29

عدد الاستجابات للعناصر
52
62
22
12
52

النسبة املئوية
29.4%
17.6%
26.5%
11.8%
14.7%

الشؤون التعليمية بنين

ادارات المدير العام

الخدمات المساندة

الخدمات المدرسية

%15
%12

%18

%26

بعض الاستجابات من الادارات
اسم الادارة

عناصر البيئة الداخلية
(القوة)

عناصر البيئة الداخلية
(الضعف)

عناصر البيئة الخارجية
( التحديات)

إدارة أمانة التعليم

التعاون

نقص التجهيزات املكتبيه

صعوبة عقد اللقاءات
املباشره بشكل دوري

التخطيط املدرس ي

التفاهم والعمل بروح
الفريق الواحد لدى
منسوبي إدارة التخطيط
املدرس ي

إدارة مراقبة
املخزون

التعاون بين إلادارات

طول فترة إلاجراءات
إلادارية املتعلقة باتخاذ
بعض القرارات حول
مدرسة ما
عدم توفر بيئة عمل
مناسبة

مكتب التعليم
باملبرز بنين

مبنى املكتب حديث وال
يحتاج للصيانة

أ /العيس ى
-

عدم وجود ميزانية للمكتب

عناصر البيئة الخارجية
( الفرص)
حسن تواصل ألامانة
العامة وأمانات التعليم
بالدارات الاخرى

الزيادة املضطردة في عدد
السكان في أحياء املحافظة
من خالل تنامي أعداد
املواليد

وجود شركة تطوير
القابضة التي تعنى باملباني
املدرسية

التحفيز

الدورات التطويرية

وجود املكتب على شارع
مزدحم

سرعة تحارب إدارات
وأقسام إلادارة مع متطلبات
املكتب

-
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إدارة تعليم الكبار

شعور فريق العمل بتقدير عدم وجود العدد الكافي من
املشرفات
القيادة التربوية باإلادارة

الخدمات العامة

التطوير املنهي

برنامج تطوير
مهارات التربويين-
إدارة التخطيط
والتطوير

توفر الامكانيات املادية

مكتب التعليم
بالهفوف

توفر قاعات تدريبية
مناسبة في املكتب.

التربية الخاصة

وجود كادر إشرافي مميز
وسد العجز فيه باملشرفات
املتعاونات

إدارة املوهوبين

تقارير ألاداء إلاحصائية

إدارة إلاشراف
التربوي
خدمات الطالب
التدريب التربوي
والابتعاث

ادارة التعليم
ألاهلي و ألاجنبي
التوعيه إلاسالميه

أ /العيس ى
-

قلة الكادر الوظيفي

عدم توفر خدمة واي فاي

البعد عن الجامعات
واملكتبات ومراكز التدريب
ضعف تفاعل املجتمع مع
إلادارة
وقت انجاز املعامالت

العجز في عدد معلمي بعض
التخصصات في املرحلة
قلة إلاقبال على العمل
الابتدائي كالرياضيات
إلاشرافي.
والتربية البدنية والتربية
الفنية.
قلة البرامج الوزارية
تأخير إصدار قرارات الندب
التأهيلية املتخصصة
ملعلمات التربية الخاصة
للكوادر إلاشرافية
والتعليمية
ضعف املخصصات املالية
ضعف الكفايات الالزمة
لبعض املشرفين

وجود بعض املشرفين
التربويين املميزين
وجود شبكة اتصاالت
قلة الكادر الوظيفي
انترنت عالية السرعة
دعم القيادة العليا لعملية عجز املوارد املالية مما يقلل
من تنفيذ املشاريع
التطوير املستمر للموارد
التدريبية.
البشرية وإلامكانات املادية.
ضعف التواصل مع
الجهات ذات العالقة (
إلاقبال املتزايد على
أمانة ألاحساء -الدفاع
الاستثمار في التعليم ألاهلي
املدني  -مكتب العمل -
و ألاجنبي بنات
وزارة التجارة .....
وسائل إلاتصال
العالقات إلانسانيه

تزاحم ألاعمال في أيام
محددة
ضعف إلاقبال على العمل
إلاشرافي
ضعف تفاعل املجتمع مع
إلادارة
التكليف بعدة مشروعات
وزارية غير مبرمجة سابقا
ارتفاع الرسوم الدراسية
نسبة للخدمات التعليمية
املقدمة
احتياج سوق العمل

قناعة بأهمية تعليم الكبار
وجود مستثمرين في املجتمع
تدعم إلادارة
إعطاء الصالحيات

التوجهات الحديثة للوزارة
في إعادة صياغة املناهج
وأدوار املعلم والطالب في
العملية التعليمية.
وجود مشرفات متعاونات
من إلادارات ألاخرى
وجود كلية للتقنية يمكن
الاستفادة منها في عقد
شراكة تدريب
دعم إلادارة العليا لدارة
إلاشراف التربوي
وجود قنوات فضائية
تعليمية
وجود تعزيزات مالية
ً
(أحيانا) تدعم البرامج
التدريبية
تحديد ممثل من كل جهة
حكومية معنية باألمر
للتواصل املباشر مع ادارة
التعليم ألاهلي و ألاجنبي
النجاز املعامالت
الدعم الخارجي

-
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رابط أداة جمع املعلومات http://goo.gl/forms/U64ry8COuS

قاعدة بيانات النتائج

أ /العيس ى
-

-
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ورشة إعداد التوجهات االسرتاتيجية لإلدارة العامة للتعليم باألحساء  1441 / 37ه

الرؤية

اإلدارة
العامة

الرسالة

القيم

تم عقد ورشتان تحضيريتان لبناء التوجهات الاستراتيجية :
الورشة الاولى :
 ورشة عمل عقدت برعاية وحضور املدير العام واملساعدين.
 تم توجيه دعوة إلى املشاركين تتضمن تحضير ذهني لإلجابة عن التساؤالت التالية:
 ما املنتج النهائي الذي تسعى إلادارة إلى تحقيقه.
 ما مجال التمايز الذي يجب أن تسعى له إلادارة.
 ما مجال التنافس الحقيقي لإلدارة.
 ما ابرز القضايا التي يجب أن تركز عليها إلادارة.
 املشاركون  :فريق التخطيط الاستراتيجي املركزي والتنفيذي ،ونخب تمثيلية مختصرة من القيادات الوسطى ومجتمع خارجي وجهات
حكومية ومعلمين وطالب املرحلـة الثانويـة وإداريـين وأوليـاء ألامـور وجامعـات ومعاهـد محليـة والقطـاع الخـاص ومـدارس أهليـة وإدارات
تعليمية نظيرة ،تربويين متقاعدون.
 تقسيم املشاركون إلى مجموعات متجانسة رجالية ونسائية.
 عرض نتائج الاستعداد القبلي (التشخيص والتحليل)
الجلسة ألاولى :بناء الرؤية:






تقديم ورقة عمل مختصرة تمهيدية عن الرؤية
ً
تقديم أفكارا لرسم صورة ذهنية تفصيلية مرغوبة لإلدارة.
تصويت لكل مجموعة الختيار خمس أفكار.
عرض ألافكار على العارض الورقي لكل مجموعة أمام املشاركين.
التصويت العام على ألافكار ،لكل مشارك خمس أصوات.

أ /العيس ى
-

-
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ً
 فرز ألافكار ألاكثر تصويتا وإعالنها.
 تصيغ كل مجموعة عبارة الرؤية مستندة على تلك ألافكار ،في شكل سيناريو له بداية ونهاية.
 عرض نتائج الرؤى والتصويت الفردي عليها
ً
 اختيار الرؤية ألاكثر أصواتا.
 إحالة الرؤية إلى فريق التخطيط الاستراتيجي املركزي ومختص لغوي للتأكد من سالمتها لغويا وفنيا.
 تعرض الرؤية في صياغتها الابتدائية في ورشة عمل التقويم.
الجلسة الثانية :بناء الرسالة:
 تح ــدد املجموع ــات ألافك ــار الرئيس ــة الت ــي تعتم ــد عليه ــا الرؤي ــة لتحدي ــد الوس ــائل الت ــي م ــن خالله ــا يمك ــن تحقيقه ــا ( إلاجاب ــة ع ــن كي ــف
سنحقق الرؤية؟ ).
 تم عرض كافة املحاوالت لكل مجموعة على حدة على العارض الورقي.
 تم التصويت العام على أفضل رسالة ( مع إمكانية الدمج أو التركيب ).
الجلسة الثالثة :بناء القيم
 تم تقديم ورقة عمل عن القيم ومفهومها.
 أعدت املجموعات مجموعة من القيم التي ستتبنها إلادارة (الفردية ،إلادارة العامة ،الشركاء).
 أختارت املجموعة خمس قيم بالتصويت داخل الداخلي.
 عرضت كل مجموعة لنتائجها على املجموعات ألاخرى.
 تم التصويت العام على خمس قيم.
ً
 ترتيب القيم الخمس ألاكثر تصويتا وعرضها أمام املشاركين.
 تدوين القيم الخمس بطريقة النص أو القوائم.
آلالية الثانية :
 ورشة عمل الكترونية بإشراف قسم التخطيط والسياسات في تدارة التخطيط والتطوير
 تم توجيه دعوة إلى املشاركين الخارجيين من نخب ممثلة تتضمن تحضير ذهني لإلجابة عن التساؤالت التالية:
 ما املنتج النهائي الذي تسعى إلادارة إلى تحقيقه.
 ما مجال التمايز الذي يجب أن تسعى له إلادارة.
 ما مجال التنافس الحقيقي لإلدارة.
 ما ابرز القضايا التي يجب أن تركز عليها إلادارة.
http://goo.gl/forms/RgUjUvvEqV
 استخدام اداة جمع املعلومات الالكترونية من خالل الرابط :

أ /العيس ى
-

-
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 تم رصد النتائج :
كانت الفئات املستجيبة كالتالي :

أ /العيس ى
-

-
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تم رصد املعلومات كالتالي :

 تم تنقيح النتائج واستخالص مجموعة من الرؤى والرسائل والقيم ملناقشتها في ورشة التقويم .

أ /العيس ى
-

-
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ورشة تقويم التوجهات االسرتاتيجية لإلدارة العامة للتعليم باألحساء  1441 / 37ه




تـم عقـد ورشـة التقـويم بــدعوة ورعايـة وحضـور املـدير العـام ،فــي يـوم عمـل كامـل مـن الســاعة  28.32إلـى السـاعة  22.22فـي مــدارس
الكفاح ألاهلية .
املشــاركون :شــريحة ممثلــة اكبــر مــن تمثيــل ورشــة إلاعــداد تتكــون مــن الشــركاء الــداخليين والخــارجيين (مــديري إلادارات ،وإلاداريــين،

نخــب مــن املجتمــع ،أوليــاء أمــور ،املعلمــين ،املرشــدين الطالبيــين ،مــديري مــدارس ،جامعــات ومعاهــد املحليــة ،جهــات تعليميــة نظيــرة،
جهات حكومية ،قطاع خاص ،مستثمرين ،رجال أعمال ،مدارس أهلية ،تربويين متقاعدون).
وكان عدد املشاركين واملشاركات (  88فردا مختلفين الجهات الوظيفية )
السيناريو:
 تقسيم املجموعات حسب تجانسها.
 التعريف العام بأهداف وإجراءات بناء وتقويم الرؤية والرسالة والقيم .

أ /العيس ى
-

-
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تم تقديم ورقات عمل مختصرة ملفهوم الرؤية والرسالة والقيم .
تم عقد جلسات التقويم وفق السيناريو املوحد (ألاولى :تقويم الرؤية  /الثانية :تقويم الرسالة  /الثالثة :تقويم القيم )
عرض أدوات التقويم تباعا مع شرح طريقة الاستجابة لها.
تتاح املداخالت واملناقشات في آخر كل جلسة من الجلسات الثالث .
تجمع الاستجابات بعد كل جلسة مباشرة ( فريق اللجنة العلمية ) .
التصويت على رؤية ورسالة وقيم مقترحة أثناء الورشة التقويمية .
ختام ورشة التقويم.

أ /العيس ى
-

-
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أدوات تقويم بناء التوجهات االسرتاتيجية لإلدارة العامة للتعليم باألحساء  1441 / 37ه
الجلسة ألاولى :تقويم بناء الرؤية :
عناصر الرؤية ومعايير التوفر( :توضع عالمة   √ أسفل الخيار املناسب لكم :
العنصر

معيار التوفر
إلى حد ما

متوفر

غير متوفر

واضحة
مختصرة
طموحة
مستقبلية
تنافسية
محددة
مبهرة
سالمة اللغة
الرأي إلاجمالي في الرؤية:
ما رأيكم إلاجمالي في الرؤية
ضع عالمة   √ أسفل الخيار املناسب لكم
وفي حالة اختياركم غير مناسبة ،فما التعديل املقترح؟ :

غير مناسبة

مناسبة

الجلسة الثانية :تقويم بناء الرسالة :
عناصر الرسالة ومعايير التوفر( :توضع عالمة   √ أسفل الخيار املناسب لكم :
العنصر

متوفر

معيار التوفر
إلى حد ما

غير متوفر

موضحة لنوعية الخدمات املقدمة
مبينة لسبب وجود إلادارة العامة
محددة من املستفيد الخدمات املقدمة
موضحة كيفية تقديم الخدمات
محققة للرؤية
سالمة اللغة
مختصرة
أ /العيس ى
-

-
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الرأي إلاجمالي :
ما رأيكم إلاجمالي في الرسالة
توضع عالمة   √ أسفل الخيار املناسب لكم
وفي حالة اختياركم غير مناسبة ،نرجو صياغة التعديل املقترح؟ :

غير مناسبة

مناسبة

الجلسة الثالثة :تقويم بناء القيم :
القيم ومعايير التوفر( :توضع عالمة   √ أسفل الخيار املناسب لكم:
القيم

موافق

معيار املوافقة
إلى حد ما

غير موافق

1
2
3
1
5
6
1
قيم أخرى ترى إضافتها:
القيم
1
2
3

أ /العيس ى
-

القيم
1
5
6

-

28

نتائج تقويم التوجهات االسرتاتيجية املقرتحة مع الشركاء
-

تم اعداد رابط الكتروني  http://goo.gl/forms/kk2JlU3Rj1وتمت مشاركة الشركاء للتصويت على التوجهات الاستراتيجية .

-

أ /العيس ى
-

تم رصد النتائج بعد استجابة الشركاء  ،وكانت النتائج كالتالي :

-

29

أ /العيس ى
-

-

31

نتائج تقويم التوجهات االسرتاتيجية لإلدارة العامة للتعليم باألحساء  1441 / 37ه
.1
.2
.3
.1
.5
.6
.1

أ /العيس ى
-

اجتماع فريق التخطيط الاستراتيجي بعد الاعالن املبدئي للنتائج مع املشاركين .
ً
دراسة وتحليل الاستجابات علميا .
تقويم النتائج بناء على املعايير الخاصة بالرؤية والرسالة والقيم
عرض التوجهات الاستراتيجية على الخبراء في اللغة العربية لتقويمها واخراجها بالصورة النهائية .
اعداد توصيف للقيم املعتمدة من قبل فريق التخطيط الاستراتيجي
اعالنها بصورتها النهائية للشركاء في البناء .
تدشين التوجهات الاستراتيجية لإلدارة العامة للتعليم باألحساء 1111 /1131ه .في لقاء اعالمي على مستوى املحافظة .

-
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التوجهات االسرتاتيجية لإلدارة العامة للتعليم باألحساء  1441 /1437ه

رؤيتنا
منتم لوطنه ..
خالق ٍ
الريادة في بناء ٍ
واع ٍ
جيل ٍ
رسالتنا
تقديم خدمات تربوية وتعليمية ،بكفاءة وفاعلية للمستفيدين من التعليم العام،
ً
باالستثمار ألامثل للموارد املتاحة والشراكة املجتمعية ،تحقيقا للتنمية املستدامة
قيمنا

املواطنة :نرسخ الانتماء والوالء وحب الوطن ،ونحافظ على مكوناته ووحدته وأصالته ورعاية مصالحه العليا.
العدل :نلتزم بتحقيق تكافؤ الفرص بنزاهة وشفافية ومساواة وإنصاف وحفظ الحقوق.
السالمة :نسعى إلى تأصيل ثقافة السالمة والبيئة آلامنة وتأمين اشتراطاتهما.

الاحترام :نهتم باملعاملة الحسنة واحترام الانظمة والوقت والحوار؛ تعزيزا للعالقات الانسانية.
إلاتقان :ننجز مهامنا بمهنية وسرعة ودقة ،ونعمل على التحسين املستمر.

أ /العيس ى
-

-
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