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 الدزاسةملدص 

المدرسية بالمدارس الثانوية مف  أداء القياداتىدفت الدراسة التعرؼ عمى واقع تطوير 
، التطوير، وتحديد معوقات ومتطمبات في ضوء مدخؿ الرشاقة التنظيمية وجية نظر المعمميف

المدرسية بالمدارس الثانوية في ضوء مدخؿ  أداء القياداتوضع تصور مقترح لتطوير و 
مف الرشاقة التنظيمية، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي، واعتمدت عمى استبانة 

واقع تطوير  أف ا، وتوصمت الدراسة إلى( معممٖٚ٘)بمغت عينة ثالثة محاور طبقت عمى 
درجة موافقة ب يف جاءعممالمدرسية بالمدارس الثانوية مف وجية نظر الم أداء القيادات

المدرسية  أداء القياداتمعوقات تطوير  6 كما جاءت(6ٕٙٛ)قميمة(، وبمتوسط عاـ بمغ )
درجة موافقة عامة )كبيرة(، وبمتوسط عاـ بمغ ب يفبالمدارس الثانوية مف وجية نظر المعمم

( 0ٓ٘ٓعدـ وجود فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )، كما توصمت إلى (6ٜٔٗ)
المدرسية بالمدارس الثانوية بجدة ُتعزي  أداء القياداتحوؿ آراء عينة الدراسة في تطوير 

عدد الدورات التدريبية(، وفي ضوء ما توصمت  –سنوات الخدمة  –لمتغير )المؤىؿ العممي 
مقترحا لتطوير أداء القيادات المدرسية بالمدارس  قدـ الباحث تصوراإليو الدراسة مف نتائج 

 الثانوية في ضوء مدخؿ الرشاقة التنظيمية 

 مدخؿ الرشاقة التنظيمية - : أداء القيادات المدرسيةالكممات المفتاحية 
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Abstract 

 The study aimed to identify the reality of developing the performance 

of school leaderships in secondary schools from the teachers ’point of view in 

light of the approach to organizational agility, identify obstacles and 

requirements for development, and develop a proposed vision for the 

development of school leadership performance in secondary schools in the 

light of the organizational agility approach. The study used the descriptive 

analytical approach, and relied on a questionnaire. From three axes applied to a 

sample of (357) teachers, the study concluded that the reality of developing 

school leadership performance in secondary schools from the teachers ’point of 

view came to a degree of approval (low), with a general average of (2.68). The 

obstacles to developing the performance of school leaderships in secondary 

schools came from the teachers ’point of view with a degree of general 

approval (large), with a general average of (4.19). The performance of school 

leaderships in secondary schools in Jeddah is attributed to the variable 

(academic qualification - years of service - number of training courses), and in 

light of the results of the study, the researcher presented a proposed scenario 

for developing the performance of school leaders in secondary schools in light 

of the approach of organizational agility. 

 Keywords: Performance of the leaders of schooling - organizational 

agility approach 

 
 
 

  



 م1212( 88) -1ج-أغسطسعدد                                   ... تصور مقترح لتطوير أداء القيادات المدرسية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                               - 099 - 

  :مكدمة

أصبح العالـ سريع الُخطى  ؛اليائمة والمتالحقة تكنولوجيةفي ظؿ التغيرات العممية وال
وجب عمى فقد  ؛ا كاف التعميـ ىو القاعدة األساسية لتحقيؽ ىذا اإلبداعنحو اإلبداع، ولم  

 ؛ؽ أىداَفيا بطرؽ إبداعية مبتكرةمسايرة ركب التطور اإلبداعي؛ لتحقيالمؤسسات التعميمية 
 حاجة إلى قيادات إبداعية لمتعامؿ مع تمؾ الظروؼ ومواجية التحديات6اللذا ظيرت 

ويعّد موضوع القيادة مف أكثر الموضوعات أىمية في عمـ اإلدارة، حيث أصبحت 
 نجاحفي يا مف تأثير لافيا؛ لما د نجاح أي مؤسسة في تحقيؽ أىدحدّ المعيار الذي يُ 

عمى  التعميمية المؤسسات بؿاألىداؼ المنشودة مف قِ  ؽتحقّ  ؼيتوقّ  لذا ؛وتطورىا المؤسسة
 نجاًحا أكثر المؤسسة كانت ؛فاعمية ذات القيادة كانت فكمما ،القيادات تمؾ كفاءة مقدار

 (6ٕٕٓٓ ،)القبيسي
بؿ  ؛ميامو تقتصر عمى المياـ اإلداريةلـ تعد  المدرسة لقائد الحديث الدور وفي ظؿ

شرؼ وف المدرسة البشرية والمادية، ويُ ؤ غدت ميامو اإلشرافية أكثر أىمية، حيث إنو يدير ش
تنمية و ، ياوتقويم تياومتابع ، وتنفيذ األنشطةعمى عممية التخطيط بجميع مستوياتو وأشكالو

شباع حاجات و يجابية نحو مينتيـ، ز اتجاىاتيـ اإلعزّ ويُ  ،العالقات اإلنسانية بيف المعمميف ا 
 6(ٖٕٔٓ الحمادات،) الجماعي والعمؿ التعاوفروح  يدعـو الطمبة وتمبية ميوليـ واتجاىاتيـ، 

 إدارتو عمى ؿعوّ إذ يُ  ؛مؤسستو في األوؿ المسؤوؿ أنو عمى المدرسة قائد إلى نظريُ و 
 مدير زميّ يُ  ما أىـ فإف عميوبناء و  ؛والتعميمية التربوية األىداؼ تحقيؽ في الكثير الشيء
 طبيعة معوافؽ يت بما اإلداري أدائو مستوى تطوير عمى قدرتو :غيره عف الناجح المدرسة
 6 مسؤولياتو وحجـ تووظيف ومياـ

ع لتطور إدارة المدارس الثانوية يجد بعض التحديات خاصة في أسموب اإلدارة المتتبّ و 
 يب تبناألمر الذي يتطمّ  ؛واألنظمة التي ُتسيِّر العمؿائح بالمو تتعمؽ والسياسات التي  ،تبعالمُ 

ونظًرا  6األساليب اإلدارية التي تؤدي إلى رفع مستوى أداء القيادة المدرسية والعامميف معيا
يجب ف ؛ء عممو عمى أكمؿ وجووأىمية تمكيف القائد مف أدا ،ألىمية دور القيادة المدرسية

 (6ٖٕٔٓ)الشريفي،  القائد مف تحقيؽ الكفاءة اإلداريةتطبيؽ المرونة اإلدارية بشكؿ يمكِّف 
 أىـ مف يعدّ  حيث بالمدارس، األداء تطوير ضرورة( ٕٗٔٓ)دت دراسة الدوسريأكّ و 

كوف العصر الحالي يتسـ بالتجديد والتطوير في األساليب  ؛مات نجاح القائد التربويمقوّ 
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تطبيؽ إلى ، ويسعى مف قيود المركزيةر بد لمقائد التربوي أف يتحرّ  اإلدارية الحديثة؛ لذا ال
 6مبدعة تربوية إدارية مدرسية بيئة ظؿ في لتحقيقيا المدرسة أىداؼ ؽحقّ نظاـ إداري مرف يُ 

 ؛نجاح المدرسة في تحقيؽ أىدافيا أساَس بيف قائد المدرسة ومعممييا  العالقة وتعدّ 
 المستقبمية اآلماؿ جميع بنىتُ  وعميو التعميمي، النظاـ في األساسية الركيزة المعمـ عدّ حيث يُ 
 عالقتو بطبيعة يتأثر التعميمي لدوره وئأدا أف التعميمية، كما العممية تحسيف إلى تيدؼ التي
، ويتضح ذلؾ حينما تسوء العالقات بيف العمؿ في لتوافقو ميمة مسألة ؿكّ شتُ  التيو ، قائدهمع 

 في السائدىنا يأتي أثر النمط القيادي  مفو المرؤوسيف والرئيس أو بيف الزمالء في العمؿ، 
 6 لمعمؿ دوافعيـ واستثارة المعمميف تعاوف تحقيؽفي  المدرسة

 أداء تطوير عمييا الزامً  كاف أىدافيا؛ تحقيؽ مف الثانوية المدارس فتتمكّ  ولكي
 التنظيمية بالرشاقة االىتماـ ؿشكّ يُ  حيث التنظيمية، الرشاقة مدخؿ مف واالستفادة قياداتيا،
 تجديد عمى المؤسسات ساعدتُ إذ إنيا  ؛خاصة التعميمية والمؤسسات عامة لممؤسسات ضرورة
 6(ٕ٘ٔٓ)القرشي،  ومواجيتو بالتغييروتزيد مف قدرتيا عمى االستشعار  ،ورسالتيا رؤيتيا

 ؛التسعينيات مف القرف العشريف فيظيرت  التيأحد المداخؿ الرشاقة التنظيمية  عدّ وتُ 
البيئة الخارجية، وتواكبيا  فيتحدث  التيمؤسسة سريعة االستجابة لمتغييرات اليدؼ جعؿ ب

ؽ أىداؼ المؤسسة بالسرعة حقّ ال تُ  التيمف خالؿ ترؾ الممارسات التقميدية الروتينية 
عصر يتسـ بالسرعة والتغير  فيا ىا بطيئً ءداأمما يجعؿ  ؛والكفاءة والجودة المطموبة

 في ورشاقةتجعؿ المؤسسة أكثر سرعة  ؛وآليات عمؿ جديدة المستمر، واستبداليا بممارسات
 6(ٕٙٔٓ)المصري،  عصر التنافسية فينحو تحقيؽ األىداؼ بفعالية  داءاأل

 المدارسفي لقيادات المدرسية أداء اعمى ضرورة تطوير  زلتركّ  الدراسة ىذه جاءت قدو 
حيث إف رفع مستوى الرشاقة التنظيمية عند  ؛التنظيمية الرشاقة مدخؿ ضوء في الثانوية

القيادات المدرسية ينعكس عمى تطوير األداء ، فاألساليب والطرؽ التقميدية في اإلدارة لـ تعد 
 ميارات امتالؾ ضرورة القادة عمى ـحتّ وىذا ما يُ  ؛مالئمة في ظؿ الظروؼ واألزمات الحالية

 مواجية في التنظيمية الرشاقة امتالكيـ خالؿ مف ات،ستجدّ المُ  كؿ مع المرف والتعامؿ ؼلمتكيّ 
 6التعميمية بالمؤسسات المحيطة والمخاطر التحديات
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 لذلؾ؛ يتضح أف تطوير األداء ورشاقة المؤسسة التعميمية يرتبط بفاعميتيا ؛سبؽ ومما
كما  ،التنظيمية الرشاقة ضوء في األداء تطوير باتتطمّ مُ  عمى ؼعرّ التّ  الحالي البحث سيحاوؿ
 6رحمة الثانوية بالمدارس الحكوميةالم عمميميراىا 
 :الدزاسة مظكلة

 مضى؛ وقت أي مف أكثر التعميمية المؤسسات تطوير إلى مصر في الحاجة تزايدت
مستوى  بتطويرضرورة االىتماـ  بمما يتطمّ  ؛العصرية اتستجدّ والمُ  التكنولوجية لمتطورات نظرًا

والمتابعة والتدريب المستمر، فالقائد  ،مف خالؿ التكويف الميني الجيد ،المدرسيةأداء القيادة 
 ىو المحرؾ األساسي والفاعؿ في جودة العممية التعميمية6

دت نتائج عدد مف الدراسات السابقة ضرورة االىتماـ بتوفير وفي ىذا الصدد أكّ 
ومسؤولياتيـ عمى الوجو ا؛ لمقياـ بمياميـ منظومة متكاممة لتنمية القيادات المدرسية ميني  

ضرورة تبني إدارات التعميـ الستراتيجيات ب( ٕٚٔٓ)دراسة اليتاني أوصتحيث األكمؿ، 
خالؿ استخداـ  مفتنمية الكفاءة المينية لمقيادات المدرسية، و  األداء لتطوير ؛تدريبية حديثة

 عمميـ6زة لمقيادات لإلبداع في عة، وتوفير بيئة محفّ متنوّ و  حديثة إداريةأساليب 
ضرورة امتالؾ القيادات المدرسية لمميارات ب( ٕٙٔٓوالوشمي) دراسة طيب أوصتكما 

لتنمية ممارستيـ  ؛أثناء الخدمةفي والكفايات القيادية، وضرورة تدريب القيادات التربوية 
يات الحديثة لممممكة في دمج وزارة التعميـ العاـ واالستفادة مف التوجّ  ،لمميارات القيادية

لتقديـ برامج تدريبية  ؛ميـ العالي في التعاوف مع أعضاء ىيئة التدريس بالجامعاتوالتع
لمقيادات التربوية في ممارسة الميارات القيادية وأىميتيا ودورىا في نجاح المنظمات 

 التعميمية6
 لتطوير تدريبية ضرورة توفير برامجب( ٕٙٔٓ)دراسة الطوخي والحربي أوصتكذلؾ 

ا، وتوفير التدريب المستمر وفرص النمو الميني، القيادات المدرسية ميني  تنمية ميارات و 
 والعمؿ عمى رفع مستوى كفاءة القيادات الفنية واإلدارية، وتكويف الخبرة العممية6

قد أوصى ممتقى المرونة والرشاقة المؤسسية ف المدرسيةلقيادات اأداء  ولتطوير
قادة المؤسسات بضرورة نشر  –الحكومي المتميزالذي أقامو برنامج دبي لألداء  -( ٕ٘ٔٓ)

لرسـ الخطط  ؛ثقافة الرشاقة المؤسسية، ومراجعة وتحميؿ وضع مؤسساتيـ بطريقة مينية
 لموصوؿ إلى أداء مميز ومؤسسات مرنة ورشيقة6 ؛التنفيذية وتحديد موطف التحسيف
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 ؛إلى إعداد القيادات المدرسية مةتقدّ المُ  الدوؿمثؿ معظـ  وزارة التربية والتعميـوتتجو 
طموحات المجتمع وتحقيؽ الة لمواجية التحديات المعاصرة، أىـ األدوات الفعّ وصفيـ ب

ولذلؾ كاف مف الضروري أف تولي المؤسسات  ؛ـٖٕٓٓ مصرالمستقبمية مف خالؿ رؤية 
ـ اإلداري؛ والمدارس الثانوية بخاصة أىمية لمقيادات المدرسية وتطوير أدائي ،التربوية بعامة

تزويدىا عبر يات العصر ا، والقادرة عمى مواجية تحدّ نة إداري  لبناء الشخصية القيادية المتمكّ 
 6الثانوية المدارس داخؿ التنظيمية الرشاقة ؽحقّ بما يُ  ،بالميارات القيادية الالزمة

 ،الرشاقة التنظيمية بمثابة اتجاه أو مدخؿ لزيادة القدرة اإلدراكية لممؤسسة وتعدّ 
وكيفية إيجاد  ،ومساعدتيا عمى اكتشاؼ ورؤية التغييرات البيئية وانعكاساتيا عمى المؤسسة

السبيؿ لزيادة  تعد   أنيا كما يرات،التغالمناسبة لتداعيات تمؾ  االستجاباتالكفيمة لتقديـ  بؿالس  
 زالتميّ  التوتحقيؽ أعمى معدّ  ،ياتومواجية التحدّ  ،التغيرات مع ؼقدرة المؤسسة عمى التكيّ 

 (6ٕٙٔٓ مغاوري،) المؤسسة لقيادات األداء في
يات ووجود العديد مف التحدّ  ،مف مشكالت الثانوية المدارس ما تعانيو ضوء وفي

 في وبخاصة أدائيا، مستوى وتطوير أىدافيا تحقيؽ عف المدرسة تعوؽ التي قاتوالمعوّ 
ؽ بالموائح واألنظمة التي ُتسيِّر والسياسات التي ُيعمؿ بيا فيما يتعمّ  ،تبعالمُ  اإلدارة أسموب

ظـ اإلدارية األساليب والن   يب المزيد مف العمؿ عمى تبنيتطمّ ىذا  فإف ؛العمؿ داخؿ المدارس
 مف ؽالحديثة التي تؤدي إلى رفع مستوى أداء القيادة المدرسية والعامميف معيا، وىو ما يتحقّ 

 6الثانوية بالمدارس التنظيمية الرشاقة ؿمدخ تبني خالؿ
 :الدراسة سئمةأ

 نظر المعمميف وجية مف الثانوية بالمدارس المدرسية أداء القيادات تطوير واقع ما 6ٔ
 التنظيمية؟ الرشاقة مدخؿ ضوء في

 مدخؿ ضوء في الثانوية بالمدارس المدرسية أداء القيادات تطوير ُمتطّمبات ما 6ٕ
 نظر المعمميف؟ وجية مف التنظيمية الرشاقة

نظر  وجية مف الثانوية بالمدارس المدرسية أداء القيادات تطوير قاتمعوّ  ما 6ٖ
 التنظيمية؟ الرشاقة مدخؿ ضوء في المعمميف
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 حوؿ ،العينة أفراد استجابة متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ 6ٗ
 ات:ر تغيّ لمُ  ىُتعز  ،الثانوية بالمدارس المدرسية أداء القيادات تطوير في آرائيف

 ؟(التدريبية الدورات عدد – الخدمة سنوات – العممي المؤىؿ)
 في الحكومية الثانوية بالمدارس المدرسية القيادات أداء لتطوير الُمقترح التصّور ما 6٘

 التنظيمية؟ الرشاقة مدخؿ ضوء
 :الدزاسة هدافأ

نظر  وجية مف الثانوية بالمدارس المدرسية أداء القيادات تطوير واقع عمى ؼعر  التّ  .1
 6المعمميف

نظر  وجية مف الثانوية بالمدارس المدرسية أداء القيادات تطوير باتتطمّ مُ  تحديد .2
 6المعمميف

نظر  وجية مف الثانوية بالمدارس المدرسية أداء القيادات تطوير قاتمعوّ  تحديد .3
 6المعمميف

أداء  تطوير في آرائيف حوؿ العينة أفراد استجابة متوسطات بيف الفروؽ عف الكشؼ .4
سنوات –)المؤىؿ العمميات:ر تغيّ لمُ  ىُتعز  ،الثانوية بالمدارس المدرسية القيادات
 عدد الدورات التدريبية(6–الخدمة

 ضوء في الثانوية بالمدارس المدرسية أداء القيادات لتطوير ُمقترح تصّور وضع .5
 6التنظيمية الرشاقة مدخؿ

 :الدزاسة هنيةأ

  :الهظسية األهنية: أوًلا

أداء بتطوير  الميتميف الباحثيف يفيد ما العربية لممكتبة الحالية الدراسة ـقدّ تُ  أف مؿيؤ  -
 ،القيادة مجاؿب الدراسات إثراء في سيـتُ  الحالية الدراسة ولعؿ ،المدرسية القيادات

 6المستقبمية الدراسات مف المزيد إجراء نحو المجاؿ وفتح
 المنظومة تطوير دتؤكّ  التي ،ـٖٕٓٓ مصر رؤية أىداؼ ةالحالي الدراسة تواكب -

 6التربوية القيادات وتأىيؿ يادية،ق شخصيات وبناء ناتيا،مكوّ  بجميع التربوية
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 المؤتمرات عف الصادرة التوصيات لتنفيذ الحديثة األساليب أحد الحالية الدراسة تعد   -
 لقادة األداء بتطوير منيا ؽيتعمّ  ما خاصة ،السابقة والبحوث الدراسات وتوصيات
 6التنظيمية الرشاقة مدخؿ تطبيؽ خالؿ مف الممارسات أفضؿ إلى لموصوؿ ؛المدارس

 المدرسة قائد وىو ،درسيةالم اإلدارة عناصر مف ارئيسً  اعنصرً  ةالحالي الدراسة تتناوؿ -
 ،التعميمية المؤسسة تواجييا التي راتتغيّ المُ  كافة لمواكبة -يأساس ركف وىو -

 أداء مستوى في كبير بشكؿ سيـيُ  التربوي القائد يمارسو الذي القيادي فالدور
 6المعمميف

 وضرورة ،اليومي المدرسية القيادات بعمؿ ارتباطو مف الدراسة موضوع أىمية تنبع -
 6ياومسؤوليات ياباتتطمّ ومُ  وظائفيـ بأعباء لمقياـ ؛األمثؿ بالشكؿ إعدادىـ

 :التطبيكيَّة األهنَّية: ثانًيا
أداء  تطوير قاتإلى معوّ  أنظارىـ وتوجيو ،التعميـ وزارةب القرار صناع في التأثير -

 6تطويرىا باتتطمّ ومُ  الثانوية بالمدارس المدرسية القيادات
 ؛تطبيقو وزارة التربية والتعميـ لمسؤولي يمكف اقترحً مُ  ارً تصوّ  الحالية الدراسة ـقدّ تُ  -

 الرشاقة مدخؿ تطبيؽ خالؿ مف الثانوية المدارسفي  المدرسية أداء القيادات تطويرل
 6التنظيمية

 وضع عند التربوي التخطيط مسؤولي الحالية الدراسة نتائج تفيد أف عالمتوقّ  مف -
 ينبغي التي المواصفات وتحديد المدرسية، القيادات إلعداد الالزمة التدريبية البرامج

 6المستقبمية ياوأىداف ـٖٕٓٓ رؤية ضوء في وبخاصة القائد، بيا ىحمّ يت أف
 الثانوية، المدارس لمديري األداء قوة جوانب تشخيص في الدراسة نتائج تفيد قد -

 6التطوير باتومتطمّ  قاتالمعوّ  أىـ عمى والوقوؼ ،ومعالجتو الضعؼ جوانب ورصد
 بؿسُ  أفضؿ عمى ؼعر  التّ  في الثانوية المدارس قادة الحالية الدراسة نتائج تفيد قد -

 مواجية مف نيـمكّ يُ  بما ؛التنظيمية الرشاقة مدخؿ تبني خالؿ مف ،األداء تطوير
 6معيا ؼالتكيّ  عمى والقدرة ،وخارجيا المدرسة بيئة في تحدث التي التغيرات
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 اإلجسائية للدزاسة: طصطلخا امل

 :التهظينية السطاقة

 الثانوية المدارس قدرة: بأنيا الدراسة ىذه في اإجرائي   التنظيمية الرشاقة الباحث ؼعرّ ي
 بسرعة معيا ؼالتكيّ  عمى والقدرة وخارجيا، المدرسة داخؿ البيئية التغيرات استشعار عمى

المشكالت بطريقة إبداعية،  وحؿّ  ياتالتحدّ  ومواجية الفرص استغالؿ خالؿ مف ومرونة،
 6المؤسسي األداء في زلتحقيؽ التميّ  ؛التقميدية اإلدارية الممارسات عف عدوالبُ 

 :األداء تطويس

 المستمر التحسيف عمميات: بأنو الدراسة ىذه في اإجرائي   األداء تطوير الباحث ؼعرّ ي
 استخداـو  باتتطمّ المُ  توفيرو  ،قاتالمعوّ  تذليؿمف خالؿ  ،الثانوية المدارس قادة أداء في

 والميارات والمعمومات بالمعارؼ تزويدىـعمى تساعد  التي ،اآلليات المناسبة لمتطوير
 6األمثؿ بالشكؿ عمميـ مياـ ألداء المطموبة والخبرات
 :املدزسية الكيادة

 مارسوت الذي السموؾ: بأنيا الدراسة ىذه في اإجرائي   المدرسية القيادة الباحث ؼعرّ ي
 ،واإلنجاز العمؿ عمى يـحثّ  طريؽ عف مرؤوسيو في لمتأثير ؛الثانوية بالمدارس القيادات

وفاعمية، مف خالؿ  بكفاءة المنشودة ألىداؼإلى ا لموصوؿ ؛وتنظيـ مجيوداتيـ ومتابعتيـ
 مف ىذا التفاعؿ نويتضمّ  وما ،المدرسية والجماعة المدرسة قائد بيف االجتماعي التفاعؿ
 المشكالت؛ لتحقيؽ األىداؼ وحؿ ،القرارات واتخاذ ،والتوجيو ،واالتصاؿ ،التأثير :عمميات
 .التربوية

 حدود الدِّزاسة:
لقيادات اأداء و الدراسة مف أسس نظرية لتطوير وىي ما تتناولالحدود الموضوعية:   -ٔ

 6المدرسية بالمدارس الثانوية الحكومية في ضوء مدخؿ الرشاقة التنظيمية
بمحافظة  المدارس الثانوية معمميمف  أداة الدراسة عمى عينة تقبّ الحدوُد البشرية: طُ  -ٕ

 الغربية6
 بمحافظة المدارس الثانوية الحكوميةبأداة الدراسة الميدانية  تقبّ الحدوُد المكانية: طُ  -ٖ

 الغربية6
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 6ـٕٕٔٓ/ٕٕٓٓأداة الدراسة في الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ  تقبّ الحدوُد الز مانية: طُ  -ٗ
 :املبخث األول: السطاقة التهظينية

 مفهوم السطاقة التهظينية:
إجراءات إدارية لتحسيف العمميات داخؿ  :أنياب( الرشاقة التنظيمية ٜٕٔٓؼ رزقي )عرّ يُ 
السعي إلى كسب رضا العمالء، ومشاركة جميع العامميف الذيف تتوافؽ  عبر ،المنظمة

 مبادراتيـ مع الممارسات والمبادئ الشائعة داخؿ المنظمة6
يعتمد عمى السعي نحو  اإداري   اؿ منيجً مثّ ( أف الرشاقة التنظيمية تُ ٜٕٔٓويرى كرتات )

وسرعة التجاوب مع  ،واستخداـ الحقائؽ والبيانات ،مف خالؿ عمؿ الفريؽ ،كماؿتحقيؽ ال
ص مف كؿ خرجات لمعمالء، والتخمّ تاح مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ المُ يات والفرص التي تُ التحدّ 

ؿ قدرة مثّ تُ  :( أنيإٛٔٓ) يرى سعدو  6ضافة لمعمؿ أو العميؿؿ أي قيمة مُ مثّ أنشطة ال تُ 
مف خالؿ تخطيط وتنفيذ التغيير الذي  ،المنظمة عمى االستفادة مف الفرص التي تتيحيا البيئة

 اؿ6يحدث في بيئة األعماؿ بشكؿ سريع وفعّ 
الممارسات واألساليب التي تتيح  :( إلى الرشاقة التنظيمية بأنيإٙٔٓينظر مغاوري )و 

واالستفادة منو في تحسيف  ،ؿ معو بفعاليةوسرعة التعام ،لممؤسسة التعميمية مواكبة التغيير
 يات البيئة التنافسية المحيطة بيا6مع تحدّ وافؽ وبما يت ،قدرتيا المؤسسية

قدرة تنظيمية مرتبطة بمجموعة مف الكفايات  :( بأنيإٙٔٓ) فيا المصريفي حيف يعرّ 
ئية وما يصاحبيا مة مف تحقيؽ االستجابة السريعة لمتغييرات البيلتمكيف المنظّ  ؛باتتطمّ والمُ 

 ؼ معيا بدرجة عالية مف السرعة والمرونة والتوازف6مف مواقؼ متغيرة، والتكيّ 
 أىمية مدخؿ الرشاقة التنظيمية:

مدخؿ الرشاقة التنظيمية أحد المداخؿ اإلدارية الميمة في نجاح المنظمات في  يعد  
مات في استخدامو في حيث بدأت المنظّ  ؛ؼ مع التغيرات المجتمعيةتحقيؽ أىدافيا والتكيّ 

مات في مكاناتيا الداخمية وما بيا مف نقاط قوة وضعؼ، ومساعدة المنظّ إؼ عمى حقيقة عرّ التّ 
ؼ عمى البيئة الخارجية وما بيا مف فرص يمكف استغالليا واالستفادة منيا، وما بيا مف عرّ التّ 

سات )الفتالوي، ليذه المؤس المستقبمير تيديدات يجب أخذىا في الحسباف عند وضع التصوّ 
ٕٓٔٚ6) 
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أحد المداخؿ الميمة التي تستوعب كؿ التغيرات بوصفو مدخؿ الرشاقة التنظيمية  يويأت
إجراءات في سبيؿ  أيخطوة أولى لنجاح بوصفيا والبيئة الخارجية،  ،في البيئة الداخمية

ص تمخّ وت 6الوصوؿ إلى تحقيؽ األىداؼ، وتأكيده وضع الرؤية والرسالة المستقبمية لممنظمة
 :فيما يميأىمية مدخؿ الرشاقة التنظيمية 

 واتخاذ اإلجراءات الكفيمة لمواجيتيا6 ،توضيحو لممستقبؿ والتنبؤ باألحداث واالستعداد ليا -
 وسموؾ الطريؽ األفضؿ لتحقيؽ أىدافيا6 ،تحديد خيارات المنظمة في العمؿ -
 وتحقيؽ أفضؿ النتائج في المستقبؿ6 ،التوظيؼ الرشيد لقدرات المنظمة المالية -
 .ستراتيجية ووضع أىدافياكسب الخبرة لكافة األفراد في بناء االويُ  ،ز العمؿ الجماعيعزّ يُ  -
 رات6تغيّ والتعامؿ بكفاءة مع المُ  ،كشؼ الصعوبات التي تواجيياو  ،تحسيف أداء المنظمة -
صد ،اتخاذ أفضؿ القرارات، واألساليب الالزمة لمتعامؿ معيا -  ار التوصيات6وا 
وبناء قواعد معموماتية لمختمؼ جوانب عمميا الداخمية  ،توسيع معارؼ المنظمة -

 .(ٕ٘ٔٓ)المطيري، الخارجية
 خطصائص السطاقة التهظينية:

ى بيا أي منظمة لكي مة الرشيقة بوجود مواصفات معينة يجب أف تتحمّ تتسـ المنظّ 
 المنظمة الرشيقة، وىذه المواصفات ىي: اطمؽ عمييا واقعي  يُ 

عاتيـ ؼ عمى توقّ عرّ والتّ ، باتيـ واحتياجاتيـ بصورةتطمّ توفير مُ و إرضاء العمالء  6ٔ
 واالستجابة لشكاوىـ واقتراحاتيـ6 ،الضمنية

 ع مف بيئة العمؿ الداخمية والخارجية6اإليجابي مع ُمتطمِّبات التغيير المتوقّ  التفاعؿ 6ٕ
 ا تجاه أصحاب المصمحة والعمالء6 وخارجي   ،تجاه العامميف اداخمي  ز بالشفافية التميّ  6ٖ
 المالية واإلنتاجية وجوانب اإلبداع والتعمـ6 توافر نظاـ قياس متكامؿ لممؤشرات 6ٗ
نتاجي   ايضمف االستدامة التنموية مالي   ؛اؿ ومرفتوافر نظاـ فعّ  6٘  ا داخؿ المنظمة6وا 
 6وواستطالع المستقبؿ واستشراف ،راتتغيّ المُ اليقظة الدائمة بما حوليا مف األحداث و  6ٙ
االىتماـ ببناء قواعد البيانات لجميع االحتياجات والممتمكات والمؤثرات الداخمية  6ٚ

 والخارجية لممنظمة6
قرارات المنظمة الرشيقة تخالؼ قرارات المنظمة البيروقراطية مف غير تعقيد أو إطالة  6ٛ

 (6ٕٕٓٓ؛ أبوطالب، ٕٕٓٓ)أحمد، 
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 اقة التهظينية:مبادئ السط

والمؤسسات التعميمية بخاصة أىدافيا الرئيسة في ضوء  ،بعامة المؤسساتؽ حقّ لكي تُ 
فإنو يحب أف ترتكز عمى مجموعة مف المبادئ األساسية  ؛تطبيؽ نموذج الرشاقة التنظيمية

 التي ال يمكف ليذا النموذج أف ينجح مف دونيا، وىي: 
والقبوؿ بالتكاليؼ عمى المدى  ،طويمة األمدتركيز قرارات المؤسسة عمى فمسفة  -

 القصير6
 ؽ مستمر في عمميات المؤسسة لمواجية المشاكؿ6تدفّ  إيجاد -
 اعتماد نظاـ السحب بدؿ الدفع الجتناب اإلنتاج الزائد6 -
 انسيابية األنشطة مف خالؿ عدـ عرقمة العمميات وبيروقراطيتيا6 -
 6ت المناسب لمعالجة المشاكؿالتأكيد في ثقافة المؤسسة عمى التوقؼ في الوق -
 واتباع قاعدة التحسيف المستمر6 ،تنميط وتوصيؼ العمميات اإلنتاجية -
ف مف عدـ بقاء األخطاء مكّ بما يُ  ؛أف تكوف كؿ القواعد واألساليب واضحة لمكؿ -

 6متخفية
 6وىدر الوقت والموارد ،لتفادي األخطاء ؛بة في اإلنتاججرّ استعماؿ التكنولوجيا المُ  -
 6أشخاص قيادييف عمى دراية كافية بتفاصيؿ كؿ العمميات داخؿ المؤسسةتكويف  -
 6صة في الجودة تتبع فمسفة المؤسسةتكويف فرؽ عمؿ متخصّ  -
 6ا نحو األفضؿ والتحسيفالسعي دومً عمى وتشجيعيـ  ،ديفاحتراـ الشركاء والمورّ  -
 6وفيـ الوضعية بالشكؿ الصحيح ،تكريس مبدأ العمؿ الميداني -
 6ات بروية بالتوافؽ مع األطراؼ الفاعمة في ضوء العوامؿ المحيطةاتخاذ القرار  -
والعمؿ عمى حميا )وارث  ،المؤسسة توتتبع مشكال ،التعمـ المستمرو  التحسيف -

 (6ٕٙٔٓوجابة، 
 :الكيادا  املدزسية أداءتطويساملبخث الثاني: 

 مفهوم تطويس األداء:

تمكيف القيادات مف القياـ بمياميـ  :تطوير األداء بأنو (ٕٕٓٓؼ عيد )عرّ يُ 
كسابيـ القدرات التي تُ  نيـ مف القياـ بتمؾ مكّ ومسؤولياتيـ المنوطة بيـ بكفاءة وفاعمية، وا 

 المياـ والمسؤوليات بصورة ترقى لمستوى أداء تنافسي عمى المستوى العالمي6
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قائمة عمى  ،مةأداء العمؿ بطريقة منظّ  :( تطوير األداء بأنوٕٕٓٓالدجني ) ؼعرّ ويُ 
ي يقوـ بيا األفراد أو الجماعات أسس وقيـ تنظيمية محددة مف خالؿ األنشطة والعمميات الت

( بأف تطوير ٕٕٓٓده أحمد )وىو ما أكّ  6عمى اختالؼ مستوياتيـ وخصائصيـ ،المنظمةفي 
دة، ستراتيجيات وبرامج محدّ ا التتـ وفقً  ،طةاألداء يعّد عممية متكاممة تنطوي عمى أنشطة مخطّ 

الموارد و اليياكؿ التنظيمية، و ىي: العمميات الداخمية، و  ،مف خالؿ أربعة محاور رئيسة
 التكنولوجيا6 و البشرية، 

ؿ جميع األدوار التي يقوـ بيا القائد مثّ ( أف تطوير األداء يُ ٜٕٔٓبينما يرى سالمة )
النتائج التي قو مف إنجازات يمكف قياسيا عمى أساس حقّ وما يُ  ،وفاعمية بكفاءةعممو  في
 داخؿ المدرسة6 وذلؾ مف خالؿ تقييـ أعمالو ،فترة زمنية مف مدة عممو فيقيا حقّ 

دة حدّ تخذ لتحقيؽ نتيجة مُ اإلجراءات التي تُ  :بأنو (ٜٕٔٓفو الرشيدي )عرّ في حيف يُ 
بحيث يشمؿ جميع وظائؼ التعميـ وأنشطتو، مثؿ: اتخاذ القرارات وتنفيذىا،  ،لعمؿ معيف

وتنفيذ األنشطة وبرامج التنمية المينية لممعمميف، وصيانة  ،المشكالت وتحديد األولويات وحؿّ 
 ات، وتوفير الخدمات لممجتمع المحمى وأولياء األمور6عدّ المباني والمرافؽ والمُ 

 املدزسية:  لكيادا اأداء أهداف تطويس 

 ألف تصبح المدارس منبًعا لإلصالح أداء لمقيادات المدرسية مدخاًل عّد عممية تطوير تُ 
ـّ  إذ ؛ولية النتائج وتقويمياؤ وتحّمؿ مس ،ة لصنع القرار وتنفيذهوالوحدة الرئيس ،والتطوير يت

 ؛داخؿ المدرسة بما يتناسب مع طبيعة العمؿ فييا وفي الوقت المطموب هواتخاذ صنع القرار
أىداؼ تطوير ويمكف تحديد  و6باتتطمّ ومُ  ب عميو مواجية مشكالت العمؿ المدرسيمما يترتّ 

 لقيادات المدرسية فيما يمي:اأداء 
والوصوؿ إلى أعمى معدالت  ،نيـ مف تحقيؽ الجودةمكّ منح قادة المدارس صالحيات تُ  -

 األداء6
 والمرونة في صنع القرار ودعـ اتصاليا بالمجتمع المحمي6 ،إعادة ىيكمة اإلدارة المدرسية -
 وتحديد األولويات ومجاالت اإلنفاؽ6 ،بما يضمف حسف توظيفيا ؛ترشيد استخداـ الموارد -
 6التعاوف بينيـ لجماعي وتنمية روحوتشجيعيـ عمي العمؿ ا ،تعزيز معنويات العامميف -
كسابيا القدرة عمي مواجية التحديات البيئية6 ،جعؿ المدرسة أكثر فاعمية -  وا 
 لتحقيؽ أقصي فاعمية ممكنة6 ؛نشر الوعي برؤية المدرسة ورسالتيا وأىدافيا -
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 يجيف6رّ وتحسيف جودة الخِ  ،إكساب المدرسة سمطات تمّكنيا مف إطالؽ اإلبداعات -
وربط الحوافز بمستوى  ،اؿاؽ عمي مواصفات األداء الفعّ واالتف ،تشجيع الرقابة الذاتية -

 األداء6
 الموائح ؛ لضماف سير العمؿ بالمدرسة6و توعية العامميف بالتشريعات  -
 نحو مستقؿ6 ىت عمالمشكال المرونة في اتخاذ القرارات واإلجراءات المناسبة؛ لحؿّ  -
)الرشيدي،  ومواردىاجعؿ عممية التخطيط مرنة في ضوء ظروؼ المدرسة وحاجات البيئية  -

 6(ٜٕٔٓ؛ العسيري، ٜٕٔٓعبدالجميؿ، ؛ ٜٕٔٓ
 لكيادا  املدزسية:اأداء قا  تطويس عّوُم

قاتىناؾ مجموعة مف  مديري المدارس في ضوء معايير أداء التي تعوؽ تطوير  الُمعوِّ
 :ومف أىميا ما يمي ،القيادة والحوكمة

 مشاركة المعمميف والعامميف بالمدرسة في وضع خطط التطوير بيا6 ضعؼ 
  ّفي مة لمعمؿ لإلعالـ بالموائح والقوانيف المنظّ  ار القيادة المدرسية نظامً ال توف

 المدرسة6
 6ضعؼ مساندة القيادة المدرسية لعمميات التجديد والمبادرات اإلبداعية 
  مما يعوؽ تحقيؽ أىدافيا6 ؛محدودية الموارد المالية المتاحة بالمدرسة 
  ّيـ في تطوير األداء في ضوء الحوكمة6سر ىيكؿ تنظيمي يُ ال يتوف  
 6اتخاذ القيادات القرارات دوف مشاركة المعمميف والعامميف معيـ في المدرسة 
  ّسواء داخؿ المدرسة أو  ،ؽ بتحسيف األداء المدرسيقمة دعـ األفكار التي تتعم

 .خارجيا
  ّعمى الشكميات دوف المضموف، والمركزية في إدارة المدرسةد في التركيز التشد. 
  والكشؼ عف الطاقات والقدرات الكامنة6ولياتؤ تقسيـ العمؿ وتوزيع المسإىماؿ ، 
  تحديد االحتياجات الفعمية لممدارس عمى أسس  عفعجز بعض القيادات المدرسية

 سميمة6
  داخؿ المدرسة وخارجياقمة تفعيؿ قنوات االتصاؿ عمى جميع المستويات اإلدارية. 
  ّواالنغالؽ التنظيمي6 يؤدي إلى عرقمة األداء ؛د اإلجراءات اإلداريةتعق 
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  القيود واإلحباط الذي يصيب المعمميف والعامميف بسبب تطبيؽ قوانيف ولوائح ونظـ جامدة
 6(ٕٛٔٓ؛ متولي، ٕ٘ٔٓ)القرشي، رة تغيّ ال تمبي احتياجات العمؿ المُ 

 كيادا  املدزسية:الأداء تطويس  ُمتطلِّبا 

د نجاح أي مؤسسة تعميمية في تحقيؽ حدّ تطوير األداء المعيار الذي يُ  موضوعأصبح 
وبناء الثقة  ،بؿ القادة عمى تعزيز التعاوفأىدافيا، وتعمؿ الممارسات اإلدارية السميمة مف قِ 

بيف الرؤساء ومرؤوسييـ، كما تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ المنشودة، ورفع الروح المعنوية 
)أبو  ا عمى األداء المؤسسيا إيجابي  مما يترؾ أثرً  ؛لمشكالت واتخاذ القرارات الصائبةا وحؿّ 

 (6ٕٗٔٓسمرة، 
 لقيادات المدرسية ما يمي:اأداء ب تطوير ويتطمّ 
  وتوضيح فوائد تطبيقيا في تطوير األداء6 ،الحوكمة الرشيدةنشر ثقافة 
 6كالقيادة الرشيقة ،نماط القيادية الحديثةلييكؿ التنظيمي بما يتالءـ مع األ تطوير ا 
  كالقيادة الرشيقة6 ،استخداـ أساليب إدارية حديثة عمىتدريب الكوادر البشرية 
 6يـ الذاتيوضع خطط لمتحسيف المستمر في ضوء نتائج دراسة التقي 
  ُساءلة إدارة المؤسسة التعميمية عف أدائيا تفعيؿ مبدأ المشاركة المجتمعية في م

 6اإلداري
 ،ساءلة عمنة ومحددة لممُ وجود الئحة مُ و  توعية المعمميف بحقوقيـ وواجباتيـ

 6والمحاسبية
  6(ٕٛٔٓ)متولي، القرارات  إلىتفويض القيادة لسمطاتيا واستخداـ الحوار لموصوؿ 
 لقيادات المدرسية إلى ما يمي:اأداء تطوير  ُمتطمِّبات( ٕٙٔٓؼ أحمد )ويصنّ 

االىتماـ بالصيانة الدورية و  ،ع عمى اإلبداعشجّ توفير مناخ يُ ة: إدارية وتنظيمي ُمتطمِّبات 6ٔ
 .ربط نظاـ المكافآت والحوافز بمستوى األداءو  ،لممرافؽ المدرسية

 ،بالبرامج التدريبية الالزمة لتطوير األداء اىتماـ المعمميف والعامميفبشرية:  ُمتطمِّبات 6ٕ
 .ونشر القيادات المدرسية االتجاىات والقيـ التي تدعـ اإلبداع واالبتكار

وتحديد مجاالت وأوجو  ،مادية: توفير األجيزة والمعدات، وتخصيص الميزانية ُمتطمِّبات 6ٖ
 .عد عف التشدد في التركيز عمى الشكميات دوف المضموفوالبُ  ،اإلنفاؽ
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تدريب المعمميف عمى استخداـ و  ،تكنولوجية: توفير البيانات والمعمومات ُمتطمِّبات 6ٗ
دارة الشبكات  .واستخداـ التقنيات الرقمية الحديثة الحاسب اآللي وا 

 الدزاسا  الشابكة: :اثانًي

 التهظينية:دزاسا  تهاولت السطاقة  -أ 
الرشاقة التنظيمية بكميات الت عر ؼ عمى واقع إلى (ىدفت الدراسة ٕٙٔٓدراسة أحمد ) 6ٔ

قت استبانة عمى بّ وطُ  ،جامعة جازاف، واعتمدت الدراسة عمى أسموب دراسة الحالة
مت الدراسة إلى أف درجة الرشاقة وتوصّ  6( عضو ىيئة تدريسٕٓٗعينة بمغت )

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  وأنومتوسطة، كانت التنظيمية بكميات جامعة جازاف 
ر تغيّ إلى مُ  ىعز بيف متوسطات أفراد العينة في محاور الرشاقة التنظيمية ككؿ، تُ 

ر تغيّ عزى إلى مُ لصالح الكميات ذات الطبيعة العممية بصفة عامة، وتُ  ؛)الكمية(
 6لصالح عينة الذكور ؛)النوع(

مستوى الرشاقة التنظيمية  الت عر ؼ عمىإلى (ىدفت الدراسة ٕٙٔٓدراسة المصري ) 6ٕ
اعتمد البحث المنيج و في المدارس الثانوية بمحافظات غزة مف وجية نظر المديريف، 

ستراتيجية الوصفي، كما اعتمد عمى أسموب التخطيط االستراتيجي لتصميـ اال
ؿ وقد توصّ  6ا ومديرة، ُطّبقت عمييـ استبانةمديرً  (ٜٛ)قترحة، وبمغت العينة المُ 

%، 6٘ٛٚمستوى الرشاقة التنظيمية في المدارس الثانوية كاف بنسبة  البحث إلى أف
قترحة لتحسيف مستوى الرشاقة التنظيمية في تمؾ ستراتيجية مُ اـ البحث وقدّ 

 المدارس6
الت عر ؼ عمى طبيعة العالقة بيف ممارسات إلى (ىدفت الدراسة ٜٕٔٓدراسة القدسي ) 6ٖ

واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي،  ،ةإدارة الموارد البشرية والرشاقة التنظيمي
وأسفرت  6قائمة استقصاء لجمع البيانات تممّ وصُ  ،( مفردةٖٓ٘وبمغت العينة )

 ؛الدراسة عف وجود عالقة موجبة بيف ثالثة أبعاد مف ممارسات إدارة الموارد البشرية
مت في تصميـ العمؿ، والتدريب، ومشاركة العامميف مف جانب، والرشاقة التنظيمية تمثّ 

 6مف جانب آخر اإجمالي   ارً تغيّ مُ بوصفيا 
ىدفت الدراسة إلى تقييـ دور اإلدارة المدرسية في (Tokel,2019) دراسة توكيؿ 6ٗ

اسة عمى اعتمدت الدر و  ،ستخدمة في المدارستكويف ثقافة توافقية لإلدارة الرشيقة المُ 
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مقابالت شخصية  تقدعُ و ط الضوء عمى الظواىر االجتماعية، نيج بحث نوعي يسمّ 
يعمموف في  ،مف خالؿ طرح أسئمة شبو منظمة عمى خمسة مديريف وسبعة معمميف

ست مؤسسات لمتعميـ الميني عف طريؽ المقابالت وجًيا لوجو، وكشفت نتائج 
في تعزيز  اكبيرً  ااإلدارة الرشيقة تأثيرً  بؿأف لمتكنولوجيا المستخدمة مف قِ عف الدراسة 

ألىداؼ إلى اإدارة التعمـ وتطوير الثقافة المدرسية عمى أساس اإلجماع عمى الوصوؿ 
 6بطريقة تعاونية

(ىدفت الدراسة إلى استخداـ اإلدارة الرشيقة في التغمب ٕٕٓٓ) طالب يدراسة أب 6٘
واستخدمت الدراسة المنيج  ،عمى اليدر الذي تواجيو مدارس الثانوي العاـ بمصر

مت وتوصّ  6قت ىذا النموذجتحميؿ بعض النماذج العالمية التي طبّ و  ،الوصفي التحميمي
وذلؾ بتقميص اإلدارة الرشيقة لنسبة اليدر  ،تعظيـ القيمة لنواتج التعمـ :الدراسة إلى

قت بيا، كما أف استخداـ اإلدارة الرشيقة يساعد عمى السرعة والدقة في العمؿ في و 
إجراء بواحد،، وتدريب القيادات التعميمية واإلدارية عمى أسموب اإلدارة الرشيقة 

 جمسات عصؼ ذىني وحمقات نقاشية6
(ىدفت الدراسة إلى تحديد ُمتطمِّبات تطوير األداء بكمية التربية ٕٕٓٓدراسة أحمد ) 6ٙ

 المنيجالدراسة  تاستخدمو  ،جامعة المنصورة في ضوء مدخؿ الرشاقة التنظيمية
مت الدراسة إلى أف تقييـ أعضاء ىيئة وتوصّ ا، ( عضو ٕٚالوصفي، وبمغت العينة )

تقييميـ أف و  ،التدريس ألداء عميد الكمية جاء بدرجة متوسطة لغالبية العبارات
وافؽ أعضاء ىيئة التدريس كما لوكالء الكمية جاء بدرجة متوسطة لكؿ العبارات، 

ربية في ضوء مدخؿ الرشاقة التنظيمية بدرجات عمى ُمتطمِّبات تطوير األداء بكمية الت
 ا6 كبيرة جد  

 األداء: تطويس دزاسا  تهاولت -ب 
تطوير األداء بالتعميـ األساسي في ضوء إلى ىدفت الدراسة  (ٕٚٔٓدراسة العجمي ) 6ٔ

( مف ٜ٘ٔر عدد )ختياُ خدمت الدراسة المنيج الوصفي، و مدخؿ إدارة التميز، واست
 الكويت،بدي بمدارس التعميـ األساسي في منطقة األحم الييئة اإلدارية والتعميمية

اختيار مدير المدرسة في  ُمتطمِّبات، وأشارت النتائج إلى أف أىـ استبانة طبقت عمييـ
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خالؼ وميارة التعامؿ مع ؿ النقد والرأي المُ تقبّ  :ؿ فيضوء مدخؿ إدارة التميز تتمثّ 
  6التميزبات إدارة تطمّ والوعي بمُ  ،التقنيات الحديثة

الكشؼ عف واقع ممارسة معايير إلى ىدفت الدراسة  (ٕٛٔٓدراسة الصعيدي ) 6ٕ
 6راتتغيّ في ضوء بعض المُ المممكة بإدارات التعميـ  ير يالتميز اإلداري لدى مد

 طبقت عمىاالستبانة أداة لمدراسة  تستخدمواُ واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي، 
ييـ والبالغ عددىـ ومساعد ،(ٙٗ)عددىـو مديري إدارات التعميـ بالمممكة  مفعينة 

وأشارت النتائج إلى أف درجة ممارسة معايير التميز اإلداري لدى قيادات  6(،ٖٗٔ)
كانت  ؛إدارات التعميـ في المممكة العربية السعودية مف وجية نظر مساعدييـ

اء قيادات إدارات التعميـ كانت مف تطوير أد أف الصعوبات التي تحدّ و "متوسطة"، 
بينما جاءت  6وجاء مجاؿ الصعوبات المالية والمادية والتقنية بالمرتبة األولى ،""كبيرة

  6، أو المؤىؿ التعميميالمرتبة األخيرة وبدرجة كبيرةفي "الصعوبات البشرية" 
الصالحيات مى درجة تفويض عالت عر ؼ إلى ىدفت الدراسة  (ٜٕٔٓ) دراسة أشتيمي 6ٖ

واتبعت الباحثة ، وعالقتيا باألداء ،الممنوحة لمديري المدارس الثانوية في دولة الكويت
ف مجتمع الدراسة مف جميع المنيج الوصفي، واستخدمت االستبانة أداة لمدراسة، وتكوّ 

 وبمغت العينة ،امديرً ( ٖٕٚ)والبالغ عددىـ  ،مديري المدارس الثانوية في دولة الكويت
دولة الكويت بوأظيرت النتائج أف مستوى األداء في المدارس الثانوية  6اديرً ( مٖٕٔ)

جاء بدرجة متوسطة، وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لدرجة تفويض 
 :راتتغيّ عزى لمُ الصالحيات الممنوحة لمديري المدارس الثانوية في دولة الكويت تُ 

  6الجنس، والخبرة، والمؤىؿ العممي
ؼ عمى كيفية إدراؾ قادة عرّ التّ إلى ىدفت الدراسة (ٜٕٔٓ) Tracyتريسي  دراسة 6ٗ

في منطقة  المدارس آلليات تطورىـ الميني وفاعميتو في تحسيف األداء المدرسي
واعتمدت عمى  ،واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي 6والية ماريالندبتعميمية 
باإلضافة  ،اًدا تعميمي  ( قائٕٓنت العينة مف )تكوّ و  ،أداة لجمع المعموماتاالستبانة 

مت وتوصّ  6إلى مقابالت فردية ومجموعة تركيز باستخداـ تحميؿ البيانات التصنيفية
الدراسة إلى أف برنامج التطوير الميني اإلداري في منطقة ماريالند التعميمية كاف 

 اأظيرت النتائج ضعفً و  6اٍؼ في معالجة أداء قائد المدرسةُينظر إليو عمى أنو غير ك
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الموضوعات التالية: السياسات واإلجراءات، واالتصاؿ، بفي قدرة قادة المدارس 
  6وتطوير البرامج وتحسينيا، وتحميؿ البيانات، والتعاوف

ؼ عمى كيفية تطوير أداء قادة عرّ التّ إلى ىدفت الدراسة  (ٜٕٔٓدراسة العسيري ) 6٘
المجتمعية في المممكة لتعزيز العالقة بيف المدرسة والمؤسسات  ؛مدارس التعميـ العاـ

نت أداة العربية السعودية، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي المسحي، وتكوّ 
مت الدراسة إلى: أف درجة وتوصّ ، ا( قائدً ٖ٘ٛوبمغت العينة )، الدراسة مف استبانة

قترحة لتطوير التطوير واآلليات المُ  ُمتطمِّباتموافقة عينة الدراسة بشكؿ عاـ عمى 
أنو ال توجد فروؽ بيف متوسط و جاءت بدرجة عالية،  مدارس التعميـ العاـأداء قادة 

قترحة لتطوير أداء قادة التطوير واآلليات المُ  ُمتطمِّباتاستجابات عينة الدراسة نحو 
  6، والمرحمة الدراسيةالنوع، والخبرة إلى:عزى تُ  ،مدارس التعميـ العاـ

ؼ عمى دور تكنولوجيا المعمومات في عر  ىدفت الدراسة إلى التّ  (ٜٕٔٓ) دراسة شرؼ 6ٙ
 ،تنمية كفاءة األداء لقائدات المدارس المتوسطة بمنطقة القصيـ مف وجية نظرىف

 ائدة،ق (ٖٛٔ)المنيج الوصفي المسحي، واشتممت الدراسة عمى  الدراسة واستخدمت
مت إلى وتوصّ  6لياة االستبانة أداًة قائدة، واستخدمت الدراس (ٖٙٙ)البالغ عددىف 

باإلضافة إلى أف ىناؾ  ،تنمية كفاءة األداءعمى أف تكنولوجيا المعمومات تساعد 
قات قاتأبرزىا  ،مف دورىا تحدّ  ُمعوِّ ونقص  ،ضعؼ البنية التحتية :الفنية مثؿ الُمعوِّ

قاتو  6ييزات وضعؼ الصيانة والدعـ الفنيالتج قمة توافر  :الشخصية مثؿ الُمعوِّ
  6ولوجيا، وكثرة األعباء اإلداريةداـ التكنالميارة الكافية الستخ

 دزاسا  تهاولت الكيادة املدزسية: -ج 
الكفايات القيادية الالزمة عمى عّرؼ تّ الىدفت الدراسة إلى  (ٕٙٔٓ) دراسة العنزي 6ٔ

 ا،ا مقيمً ا تربوي  بوصفو مشرفً  ،دولة الكويتبالمدرسة في المرحمة المتوسطة  لمدير
نتائج الوأظيرت  6لياستخدمت االستبانة أداة واُ  ،ومعممةمعمـ (ٖٓٓ)عينة الوبمغت 

مجاالت ر الجنس في جميع تغيّ عزى ألثر مُ عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تُ 
عدـ وجود فروؽ و  ،مف وجية نظر المعمميف لمكفايات القياديةممارسة مدير المدرسة 

وأوصت الدراسة  6لعممير المؤىؿ اتغيّ عزى لمُ في جميع مجاالت الكفايات القيادية تُ 
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عيـ عمى اَل طْ إلِ  ؛بعقد لقاءات دورية مع مديري المدارس بوجود خبراء متخصصيف
 6اإلشراؼات الحديثة في مجاؿ ستجدّ المُ 

عمى درجة ممارسة  الت عر ؼإلى ىدفت الدراسة  (ٕٚٔٓ) والحبيب دراسة الشتوي 6ٕ
ت ستخدممديري المدارس الثانوية لمقيادة األخالقية مف وجية نظر معممييـ، وا

ف مجتمع الدراسة مف وتكوّ  ،االستبانة أداة لياالمنيج الوصفي المسحي، و الدراسة 
وبمغت العينة  ،امعممً (ٖٔٚٗوية بمدينة الرياض وعددىـ )معممي المدارس الثان

مت الدراسة إلى أف مديري المدارس الثانوية بمدينة الرياض وتوصّ  6امعممً (ٖٚٙ)
 6القيادة األخالقية بدرجة كبيرة يمارسوف

ىدفت الدراسة إلى  (ٕٛٔٓ) (Shaked & Schechter) دراسة شاكيد وشيشتر 6ٖ
جراءات التفكير  تطوير ممارسات القيادة المدرسية الشاممة مف خالؿ مفيـو وا 

خدمت الدراسة واست 6المختمفة لمديري المدارس المينيةعبر المراحؿ  المنظومي
مقابمة شبو منظمة،  (ٕٛ)البيانات النوعية مف خالؿ  تمعجُ المنيج الوصفي، و 
 ،مالحظة لثالث مجموعات مف مديري المدارس (ٕٚ)يز، ووست مجموعات ترك

ف مف وأشارت النتائج إلى أف تطوير التفكير المنظومي لدى قادة المدارس يتكوّ 
مرحمة و  ،مرحمة البقاء عمى قيد الحياةو  ،مراحؿ: مرحمة ما قبؿ الخدمةخمس 
 6مرحمة االنحدار المحتممة، و مرحمة نضج الدور، و التوحيد

 (ٖٓٙ)درجة تطبيؽ القيادة بػعمى ؼ عرّ تّ إلى الىدفت الدراسة  (ٜٕٔٓ) دراسة السقا 6ٗ
الدراسة اعتمدت و  ،درجة لدى قائدات المدارس المتوسطة شرؽ مدينة الرياض

ف مجتمع الدراسة مف وتكوّ  ،المنيج الوصفي التحميمي، وأداة االستبانة
( مفردة6 وأظيرت نتائج الدراسة ٕٓٔوبمغت العينة ) ،معممة ومشرفة وقائدة(ٗٗٓٔ)

درجة لدى قائدات المدارس المتوسطة في شرؽ  (ٖٓٙ)أف درجة تطبيؽ القيادة بػ
 6جاءت بدرجة عالية ؛مدينة الرياض

عمى درجة تطبيؽ قائدات المدارس  الت عر ؼىدؼ البحث إلى  (ٜٕٔٓلجراري )دراسة ا 6٘
واستخدمت  6ة جدةمدينبد السموؾ في المرحمة الثانوية لمضوابط المنظمة لقواع

 بمغت عينةطبقت عمى استبانة  وُبنيتالدراسة المنيج الوصفي التحميمي، 
أف درجة تطبيؽ قائدات المدارس نتائج الوكشفت  6ا( إداري  ٘ٛو) ،معممة(ٖٔٔ)
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جاءت بدرجة  ؛مة لقواعد السموؾ في المرحمة الثانويةالثانوية لمضوابط المنظّ 
متوسطة، كما لـ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف وجيتي نظر الييئة التعميمية 

 6مة لقواعد السموؾوالييئة اإلدارية تجاه درجة تطبيؽ القائدات لمضوابط المنظّ 
ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة مديري المدارس  (ٕٕٓٓأحمد )دراسة  6ٙ

واعتمدت الدراسة المنيج  6ا لنظرّية جيـ كولينزالفمسطينّية الثانوّية الخاصة لمقيادة وفقً 
 ،اا ومعممً مديرً (ٗٗٙوبمغت العينة ) ، ،استبانة تر وّ الوصفّي المسحّي التطويرّي، وطُ 

متبالطريقة الطبقية العشوائّية مف مجتمع الدراسة الكمي6 وقد  وار ختيالذيف اُ  الدراسة  توص 
وجود فروؽ ذات داللة و ، ري المدارس لمقيادة كانت متوسطةإلى أّف درجة ممارسة مدي

  6ى الوظيفيالجنس والمسمّ و المؤىؿ العممّي، و سنوات الخدمة،  :راتتغيّ عزى لمُ إحصائية تُ 
 :الشابكة الدزاسا  على التعليل

 أوجه التظابه مع الدزاسا  الشابكة:  -أ 
  أىمية مدخؿ الرشاقة تتشابو الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة في تأكيدىا

(، ٕٕٓٓطالب ) يأب ات:دراسمثؿ  ،التنظيمية في تطوير األداء بالمدارس والجامعات
 (6ٕٙٔٓ)المصري( و ٕٙٔٓ)(، وأحمدٜٕٔٓ)توكيؿ(، و ٕٕٓٓ)أحمدو 
 فقد اعتمدت  ،ستخدـالدِّراسة الحالية مع الدِّراسات السابقة في المنيج المُ  تتشابو

 Tracyتريسي  ات:دراسكما في  ،معظـ الدراسات السابقة عمى المنيج الوصفي
شاكيد و  ،(ٕٛٔٓ)الصعيديو  ،(ٜٕٔٓأشتيمي)و  ،(ٜٕٔٓ)والقدسي ،(ٜٕٔٓ)

 (6ٕٚٔٓ)العجميو  ،(ٕٛٔٓوشيشتر)
  مع بعض الدِّراسات السابقة في استخداـ االستبانة أداة تتشابو الدِّراسة الحالية

 ،(ٜٕٔٓ)شرؼو  ،(ٜٕٔٓ)العسيريو  ،(ٜٕٔٓ)تريسي ات:دراس مثؿ ،لمدِّراسة
 ،(ٕٕٓٓ)أحمدو  ،(ٕٚٔٓ)العجميو  ،(ٕٛٔٓ)الصعيديو  ،(ٜٕٔٓ) أشتيميو 
 (6ٜٕٔٓ)السقاو 
  حيث اعتمدت  ،عينة الدراسةتتشابو الدِّراسة الحالية مع بعض الدِّراسات السابقة في

 ،(ٜٕٔٓ)الجراريو  ،(ٕٕٓٓ)أحمد ات:دراسمثؿ  ،عمى عينة مف معممي المدارس
 (6ٕٙٔٓالعنزي)و  ،(ٕٚٔٓ)الشتوي والحبيبو 
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 أوجه االختالف عو الدزاسا  الشابكة:   -ب 
 حيث اعتمدت  ،تختمؼ الدِّراسة الحالية عف بعض الدِّراسات السابقة في عينة الدراسة

المدارس الثانوية، في حيف اعتمدت بعض الدراسات عمى  معمميعمى عينة مف 
 ات:مثؿ دراس ،عينات مف مديري وقادة المدارس واإلدارات والمشرفيف اإلدارييف

 ،(ٜٕٔٓأشتيمي)و  ،(ٜٕٔٓ)شرؼو  ،(ٜٕٔٓ)العسيريو  ،(ٜٕٔٓ) Tracyتريسي 
 شاكيد وشيشترو  ،(ٕٕٓٓ)أحمدو  ،(ٕٚٔٓ)العجميو  ،(ٕٛٔٓ)الصعيديو 

Shaked; Schechter (ٕٓٔٛ)أحمد تابينما اعتمدت دراس ؛(ٕٕٓٓ)، 
 ( عمى عينة مف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات6ٕٙٔٓ)أحمدو 
 اعتمدت إذ  ،تختمؼ الدراسة الحالية عف بعض الدراسات السابقة في أداة الدراسة

( عمى المقابمة شبو ٕٛٔٓفي حيف اعتمدت دراسة شاكيد وشيشتر) ،عمى االستبانة
( عمى ٕٕٓٓطالب) يواعتمدت دراسة أب 6مة، ومجموعات التركيز، والمالحظةالمنظّ 

( عمى تصميـ قائمة ٜٕٔٓ)واعتمدت دراسة القدسي ،تحميؿ بعض النماذج العالمية
 ( المقابالت الشخصية6ٜٕٔٓاستقصاء لجمع البيانات، واستخدمت دراسة توكيؿ)

  حيث اعتمدت  ،في منيج الدراسةتختمؼ الدِّراسة الحالية عف بعض الدِّراسات السابقة
 ،(ٕٕٓٓطالب) يأب ات:مثؿ دراس ،بعض الدراسات عمى المنيج الوصفي التحميمي

اعتمدت بعض الدراسات عمى المنيج الوصفي و  (،ٜٕٔٓ)والسقا ،(ٜٕٔٓ)الجراريو 
 ،(ٕٕٓٓ)أحمدو  ،(ٜٕٔٓ)وشرؼ ،(ٜٕٔٓ)العسيري ات:مثؿ دراس ،المسحي

عمى أسموب دراسة ( ٕٙٔٓ)بينما اعتمدت دراسة أحمد ؛(ٕٚٔٓالشتوي والحبيب)و 
 6الحالة

  6تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في مجتمع البحث وبيئة التطبيؽ 
 أوجه االستفادة يف الدِّزاسة احلالية مو الدِّزاسا  الشابكة:   -ج 

في  الباحثرىا في توضيح الرؤية أماـ كاف ليذه المجموعة مف الدراسات السابقة أث
 مت أوجو االستفادة فيما: جميع إجراءات الدراسة الحالية، وتمثّ 

  ّثارة عدد مف التساؤالت التي شك  مت مشكمة الد راسة الحالية6بمورة مشكمة الد راسة، وا 
 6االستفادة مف الدِّراسات السابقة في بناء محاور االستبانة 
 تمؾ الدِّراسات في مادتيا العممية6 كر مف مراجع عممية استندت إلييامما ذُ  االستفادة 
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 6مقارنة النتائج التي أسفرت عنيا الد راسة الحالية بالدِّراسات السابقة 
 طار النظري6مف الدراسات السابقة في بناء اإل استفادت الدراسة الحالية 
 الدراسة مف الدراسات السابقة في تحديد منيج الدراسة واختيار األساليب  استفادت

 6اإلحصائية
 في تفسير نتائج الدراسة6  الدراسات السابقة مف الحالية الدراسة استفادت 
 ما مييز الدَّزاسة احلالية عو الدِّزاسا  الشابكة:   -د 

 تطوير تتناوؿ التي مف أوائؿ الدراسات عدّ تُ  الحالية الدراسة فإف ؛الباحث عمـ حدِّ  عمى
 الثانوية في ضوء مدخؿ الرشاقة التنظيمية6  بالمدارس المدرسية لقياداتا أداء

 مههجيَّة الدِّزاسة وإجساءاتها

 مههج الدِّزاسة:

الوصفي  فإف المنيج المالئـ لمدراسة ىو المنيج ؛مشكمة الدراسة وأسئمتياعمى بناًء 
وييتـ بوصفيا وصًفا دقيًقا،  ،يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقعالذي  ،التحميمي

البحث في أدبيات البحث التربوي والدراسات  مف خالؿ ا،أو كمي   ار عنيا تعبيًرا كيفي  عبّ ويُ 
لقيادات المدرسية بالمدارس اأداء قترح لتطوير ر مُ تصوّ " بموضوع البحث الُمتعمِّقةالسابقة 

 الثانوية في ضوء مدخؿ الرشاقة التنظيمية"6
 :وعيهتها دلتنع الدِّزاسة

والبالغ  الغربيةبمحافظة  المدارس الثانوية الحكومية يعمممف م ف مجتمع الدراسةتكوّ 
 ,Krejicie&Morgan)د حجـ عينة الدراسة باستخداـ جدوؿ دّ حُ و  ،ا( معممٖٜٚٗ) ـعددى

% مف 6ٔٛٚ( معممة بنسبة ٖٚ٘، وقد بمغت )(ٕٔٔ، ص6ٖٕٔٓ )عبدالرحمف، (1970
 حجـ مجتمع الدراسة6

 أدوا  الدِّزاسة وإجساءاتها:

تتألؼ التي  أداة االستبانة صّممتعمى البحوث والدراسات السابقة،  اطالع الباحثبعد 
 ؛ية لجميع أفراد عينة الدراسةمف عدد مف المحاور التي تشمؿ مجموعة مف العبارات الموجّ 

لقيادات المدرسية بالمدارس الثانوية اأداء عمى المعمومات حوؿ واقع تطوير  بيدؼ الحصوؿ
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بات الالزمة تطمّ باإلضافة إلى المُ  ،قات التي تواجيياعوّ والمُ  ،الرشاقة التنظيميةفي ضوء مدخؿ 
 ستبانة عمى المحاور التالية:واشتممت اال لمتطوير؛

 6نظر المعمميفمف وجية المدرسية بالمدارس الثانوية لقيادات اأداء واقع تطوير  6ٔ
قات 6ٕ  6نظر المعمميفمف وجية المدرسية بالمدارس الثانوية لقيادات اأداء تطوير  ُمعوِّ
 6نظر المعمميفالمدرسية بالمدارس الثانوية مف وجية لقيادات اأداء تطوير  ُمتطمِّبات 6ٖ

 أساليب المعالجة اإلحصائية:
 المقاييس اإلحصائي ة الت الية:  تمستخداُ  تمعوتحميؿ البيانات التي جُ  ،أىداؼ الدِّراسة لتحقيؽ
 لحساب الثبات6 ؛ألفاكرونباخ ُمعاِمؿ 6ٔ
 لحساب الصدؽ الداخمي6 ؛ارتباط بيرسوف ُمعاِمؿ 6ٕ
 لوصؼ استجابات العينة6 ؛المتوسطات واالنحرافات المعيارية 6ٖ
ر تغيّ عزى لمُ إليجاد الفروؽ بيف أكثر مف مجموعتيف )تُ  ؛اختبار تحميؿ التبايف األحادي 6ٗ

  مف المستوى الثالثي فأكثر(6
 ومهاقظتهاض نتائج الدزاسة عس

املدزسية باملدازض لكيادا  اأداء الشؤال األول على: "ما واقع تطويس  نّصاألول: إجابة الشؤال 

 ؟"املعلننيالثانوية مو وجهة نظس 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لترتيب عبارات المجاؿ  تمستخداُ  وولإلجابة عن
، كما نظر المعمميفمف وجية المدرسية بالمدارس الثانوية لقيادات اأداء األوؿ: واقع تطوير 
 (6ٔيتضح مف الجدوؿ )
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 (9)جذوي

 ػببساث اٌّجبي األوي. ػًٍ اٌّخىسطبث اٌحسببُت السخجبببث اٌؼُٕت

 اٌؼببسة َ
اٌّخىسظ 

 اٌحسببٍ

االٔحشاف 

 اٌّؼُبسٌ

دسجت 

 اٌّىافمت
 اٌخشحُب

9   ّ  9 وبُشة 9.99 9.09 ػًٍ إٌخبئج.سبءٌت حضغ اٌمُبدة اٌّذسسُت آٌُبث ِحذدة ٌٍ

9 
ز اٌمُبدة اٌّذسسُت األػّبي واألٔشطت اٌّذسسُت فٍ أولبث حٕف  

 ِحذدة دوْ حؤخُش.
 9 وبُشة 9.99 9.99

99 
حسخخذَ اٌمُبدة اٌّذسسُت اٌخىٕىٌىجُب اٌحذَثت فٍ أجبص 

 األػّبي وحببدي اٌّؼٍىِبث داخً اٌّذسست وخبسجهب.
 9 ِخىسطت 9.99 9.99

9 
حشاجغ اٌمُبدة اٌّذسسُت سإَت اٌّذسست وسسبٌخهب إٌّبثمت ِٓ 

 سإَت وصاسة اٌخؼٍُُ بصفت دوسَت.
 9 ِخىسطت 9.99 9.99

9 
د اٌمُبدة اٌّذسسُت االحخُبجبث اٌخّىٍَُت ألٔشطخهب وفك ححذ  

 خطت حطىَش اٌّذسست.
 9 ِخىسطت 9.99 9.09

99 
وبفت األػّبي واألٔشطت اإلداسَت واٌفُٕت ببٌّذسست  حخضغ

 ٌٍخمىَُ واٌخحسُٓ اٌّسخّش.
 9 ِخىسطت 9.99 9.99

9 
ح شبسن اٌمُبدة اٌّذسسُت أوٌُبء األِىس ػًٍ أٔشطخهب وبشاِجهب 

 اٌّخخٍفت.
 9 ِخىسطت 9.99 9.99

99 
حّخٍه اٌمُبدة اٌّذسسُت اٌمذسة ػًٍ اٌخؼبًِ ِغ اٌّشىالث 

  ػبجٍت.ب حٍىاًل اٌخٍ حخطٍ   اٌىظُفُت
 9 لٍٍُت 9.99 9.99

99 
  ً  َخىافش فٍ اٌمُبدة اٌّذسسُت وفبءاث بششَت لبدسة ػًٍ ح

 اٌّشىالث اٌخٕظُُّت بفؼبٌُت.
 0 لٍٍُت 9.90 9.99

99 
د اٌمُبدة اٌّذسسُت اٌبشاِج اٌخذسَبُت وفك احخُبجبث حذ  ح  

 اٌّهُٕت. اٌّؼٍُّٓ 
 99 لٍٍُت 9.99 9.90

99 
ػًٍ حمذَُ اٌّببدساث  اٌّؼٍُّٓ غ اٌمُبدة اٌّذسسُت شج  ح  

  ّ  مخشحبث اٌجذَذة.واألفىبس واٌ
 99 لٍٍُت 9.90 9.99

99 
ِٓ اٌخؼبًِ ِغ اٌظشوف  اٌّؼٍُّٓ ٓ اٌمُبدة اٌّذسسُت حّى  

  ّ  شة.خغُ  اٌبُئُت اٌ
 99 لٍٍُت 9.99 9.99

99 
  ِ ببث خطٍ  حىاصْ اٌمُبدة اٌّذسسُت بُٓ احخُبجبث اٌّذسست و

 ِجخّؼهب اٌذاخٍٍ واٌخبسجٍ.
 99 لٍٍُت 9.90 9.90

0 
سخشاحُجُبث أدائهب وحشحُب اي اٌمُبدة اٌّذسسُت ِٓ ؼذ  ح  

ّ   وفمًبأوٌىَبحهب   شة.خغُ  ٌالحخُبجبث واٌظشوف اٌ
 99 لٍٍُت 9.99 9.99

99 
ؼبث اٌّجخّغ ح جشٌ اٌمُبدة اٌّذسسُت دساسبث ٌخحذَذ حىل  

 ؼبحه ألداء اٌّذسست.وحطٍ  
 99 لٍٍُت 9.99 9.99

 99 لٍٍُت 9.99 9.99 .اٌّؼٍُّٓ حضغ اٌمُبدة اٌّذسسُت خطخهب اٌخشغٍُُت بّشبسوت  9

9 
ٌخحذَذ اٌفشص  ؛ً اٌمُبدة اٌّذسسُت اٌخ غُُّشاث اٌبُئُتحٍ  ح  

 واٌخهذَذاث.
 99 لٍٍُت 9.99 9.99

9 
ص االسخجببت حٕشش اٌمُبدة اٌّذسسُت ثمبفت حٕظُُّت حؼض  

خغُِّشاث  ّ  اٌّحُظ اٌذاخٍٍ واٌخبسجٍ. ٌ
 99 لٍٍُت 9.99 9.99

 لٍٍُت 9.09 9.99 اٌّخىسظ اٌؼبَ ٌٍّجبي
 

ساءلة عمى ( أف العبارة )تضع القيادة المدرسية آليات محددة لممُ ٔف الجدوؿ )يبيّ 
، حيث بمغ متوسط استجاباتيف المعمميف حصمت عمى الترتيب األوؿ وفؽ استجابات  ؛النتائج(
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وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة  6يقع ضمف درجة الموافقة )كبيرة((، و 6ٜٖٙ)عمى العبارة 
مة في أىمية تطبيؽ قائدات المدارس الثانوية لمضوابط والقواعد المنظّ  (ٜٕٔٓالجراري )

 (ٜٕٔٓ، كما تتفؽ مع دراسة أشتيمي )ساءلة عمى األداءووضع قواعد ومعايير لممُ  ،لمعمؿ
دراسة وكذلؾ  لممساءلة عمى النتائج6 ضرورة تبني مبدأ تفويض الصالحيات عمى والتي أكدت

 ويعزو الباحث ىذه  يالمدرس ضرورة تطوير األداءالتي أكدت  (ٜٕٔٓ) Tracyتريسي 
مف خالؿ تحديد  ،ساءلة في نجاح المدرسة في تحقيؽ أىدافياأىمية قواعد المُ  النتيجة إلى

ـّ و  ؛وتحديد مدى نجاحو في تحقيقيا ،كؿ فردمقاة عمى األدوار والمسؤوليات المُ  تطبيؽ مف ث
  6قواعد الثواب والعقاب

ذ القيادة المدرسية األعماؿ واألنشطة المدرسية في أوقات محددة وجاءت العبارة )تنفّ 
وتتفؽ ىذه  6ودرجة موافقة كبيرة ،(6ٖٙٛبمتوسط استجابة ) ،دوف تأخير( في الترتيب الثاني

ساعد عمى تمت إلى أف اإلدارة الرشيقة التي توصّ  (ٕٕٓٓطالب) يالنتيجة مع دراسة أب
دراسة العجمي كما تتفؽ مع  6لعميؿ، مع ضرورة مراعاة احتياجات االسرعة والدقة في العمؿ

ويعزو ضرورة متابعة أداء مديري المدارس وتقويمو باستمرار6 والتي أكدت عمى ،(ٕٚٔٓ)
مما  ؛ا لجدوؿ زمنيذ وفقً نفّ إلى وجود خطة مدرسية محددة األىداؼ تُ  النتيجة الباحث ىذه 

  6عةلنتائج المتوقّ إلى ايترتب عميو نجاح القيادة المدرسية في الوصوؿ 
وجاءت العبارة )تستخدـ القيادة المدرسية التكنولوجيا الحديثة في إنجاز األعماؿ وتبادؿ 

ودرجة  ،(6ٖٕٖبمتوسط استجابة ) ،الثالث المعمومات داخؿ المدرسة وخارجيا( في الترتيب
والتي أكدت ضرورة (ٕٚٔٓدراسة العجمي)وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة  موافقة متوسطة،

تختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة ، في حيف ميارة التعامؿ مع التقنيات الحديثةتوافر 
األداء بدرجة تنمية كفاءة عمى مت إلى أف التكنولوجيا تساعد التي توصّ  ،(ٜٕٔٓ)شرؼ
بات كؿ جية تطمّ الدراسة بتوفير الدعـ المالي إلدخاؿ التكنولوجيا حسب مُ  وأوصت 6كبيرة
النتيجة إلى ضعؼ اإلمكانات والتجييزات التكنولوجية الموجودة  ويعزو الباحث ىذه  6إدارية

 وضعؼ القيادة في استخداميا6 ،بالمدارس
ز عزّ العبارة )تنشر القيادة المدرسية ثقافة تنظيمية تُ  ومف جية أخرى، حصمت

، حيث بمغ متوسط الخارجي( عمى الترتيب الثامف عشراالستجابة لُمتغيِّرات المحيط الداخمي و 
وتتفؽ ىذه النتيجة مع  6(، ويقع ضمف درجة الموافقة )قميمة(6ٕٔ٘االستجابات عمى العبارة )
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ت العديد مف المتغيرات المتعمقة بالبيئة الداخمية والتي أكد (ٜٕٔٓ) Tracyدراسة تريسي 
6 السياسات واإلجراءات، واالتصاؿ، وتطوير البرامج وتحسينيا، وتحميؿ البيانات، والتعاوفمثؿ 

التي أكدت عمى  (ٕٛٔٓ)( Shaked & Schechter) دراسة شاكيد وشيشتركما تتفؽ مع 
المنظومي في الممارسات اليومية الفكر  نشرضرورة تدريب مديري المدارس عمى آليات 

 ،النتيجة إلى انشغاؿ القيادة المدرسية باألعماؿ الروتينية اليومية ويعزو الباحث ىذه لمقادة6
ؼ السريع مع األحداث الداخمية في مقابؿ ضعؼ االىتماـ بنشر ثقافة تنظيمية تدعـ التكيّ 

 6 محيط المدرسةفي والخارجية 
في  لتحديد الفرص والتيديدات( ؛القيادة المدرسية الّتغي رات البيئية ؿحمّ تُ وجاءت العبارة )
وتتفؽ ىذه النتيجة  6ودرجة موافقة قميمة ،(6ٕٔ٘بمتوسط استجابة ) ،الترتيب السابع عشر
ا في قدرة قادة المدارس عمى تحميؿ أظيرت ضعفً التي  ،(ٜٕٔٓ) Tracyمع دراسة تريسي 

جراءات، واالتصاؿ، وتطوير البرامج وتحسينيا، وتحميؿ الموضوعات التالية: السياسات واإل
النتيجة إلى ضعؼ ميارات التخطيط االستراتيجي لدى  ويعزو الباحث ىذه  6البيانات، والتعاوف

 6تغيرات المحيطةالقدرة عمى التحميؿ البيئي لممُ في مقدمتيا و  ،القيادات
المدارس الثانوية في المدرسية لقيادات اأداء كما يتضح مف الجدوؿ أف واقع تطوير 

حصؿ عمى درجة موافقة عامة )قميمة(، وبمتوسط عاـ بمغ  ؛نظر المعمميفمف وجية 
متالتي  ،(Tracy,2019) (، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة تريسي6ٕٙٛ) إلى أف  توص 

قادة في قدرة  اأظير ضعفً  ؛برنامج التطوير الميني اإلداري في منطقة ماريالند التعميمية
المدارس في الموضوعات التالية: السياسات واإلجراءات، واالتصاؿ، وتطوير البرامج 

 ،(ٜٕٔٓتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة أشتيمي )و ، وتحسينيا، وتحميؿ البيانات، والتعاوف
دولة الكويت جاء بدرجة بفي المدارس الثانوية  التي أظيرت أف تطوير مستوى األداء

مت إلى أف درجة موافقة عمى توصّ ( التي ٜٕٔٓتختمؼ مع دراسة العسيري ) كما 6متوسطة
النتيجة  ويعزو الباحث ىذه   6جاء بدرجة عالية تطوير أداء قادة مدارس التعميـ العاـ واقع
وينعكس  ،ال يتـ بالشكؿ المطموب ؛لمدارس الثانويةالمدرسية بالقيادات اأداء أف تطوير  إلى

 6لقياداتاأداء ة لوضع خطة شاممة لتطوير محّ ىناؾ حاجة مُ و  ؛األداء لممدرسةا عمى أثره سمبً 
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املدزسية باملدازض لكيادا  اأداء تطويس  ُمعوِّقا "ما على:الشؤال الثاني  إجابة الشؤال الثاني: نّص

  ؟"نظس املعلننيالثانوية مو وجهة 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية لترتيب عبارات المجاؿ  تمستخداُ و ولإلجابة عن
قاتالثاني:  ، نظر المعمميفالمدرسية بالمدارس الثانوية مف وجية لقيادات اأداء تطوير  ُمعوِّ

 (6ٕكما يتضح مف الجدوؿ )
 (9)جذوي

 .ػببساث اٌّجبي اٌثبٍٔػًٍ  اٌّخىسطبث اٌحسببُت السخجبببث اٌؼُٕت

 اٌؼببسة َ
 اٌّخىسظ

 اٌحسببٍ

االٔحشاف 

 اٌّؼُبسٌ

دسجت 

 اٌّىافمت
 اٌخشحُب

9 
  ّ اٌزٌ  ،َ ٌٍمُبدة اٌّذسسُتمذ  لٍت اٌذػُ اٌّبٌٍ اٌ

 ٕهب ِٓ حطبُك األسبٌُب اإلداسَت اٌحذَثت.ّى  َ  
اوبُشة  9.99 9.99  9 جذ ً

9 
سخشاحُجٍ ٌذي اٌمُبدة االضؼف ِهبساث اٌخخطُظ 

 اٌّذسسُت.
اوبُشة  9.99 9.99  9 جذ ً

9 
ضؼف لذسة اٌمُبدة اٌّذسسُت ػًٍ دساست وححًٍُ 

 آثبس وػىالب اٌخ غُُّشاث فٍ اٌبُئت اٌّحُطت.
اوبُشة  9.99 9.99  9 جذ ً

99 

ِحذودَت حفىَض اٌصالحُبث إٌّّىحت ألفشاد 

ٌخّىُٕهٓ ِٓ أداء األػّبي  ؛اٌّجخّغ اٌّذسسٍ

  ّ  فُٓ بهب.ىٍ  اٌ

اوبُشة  9.90 9.99  9 جذ ً

9 
اٌّببشش واٌّسخّش ٌٍمُبدة ِحذودَت اٌخىاصً 

 اٌّذسسُت ِغ اٌّجخّغ اٌّحٍٍ.
اوبُشة  9.99 9.99  9 جذ ً

99 
ضؼف حطبُك اٌمُبدة اٌّذسسُت ألسبٌُب اإلداسة 

 اٌؼصشَت اٌخٍ حهذف اًٌ ححمُك اٌخُّض.
اوبُشة  9.99 9.99  9 جذ ً

90 
ِحذودَت اٌصالحُبث اإلداسَت إٌّّىحت ٌٍمُبدة 

 اٌّبٌُت. اٌّذسسُت فٍ حذبُش شئؤهب
اوبُشة  9.99 9.99  9 جذ ً

99 
ضؼف لذسة اٌمُبدة اٌّذسسُت ػًٍ وضغ 

 اسخشاحُجُبث حٕظُُّت ٌٍخىُ ف ِغ اٌظشوف اٌبُئُت.
اوبُشة  9.99 9.99  9 جذ ً

99 
لصىس األٔظّت اٌخمُٕت ػٓ حىفُش اٌخغزَت اٌشاجؼت فٍ 

 .اٌىلج إٌّبسب
اوبُشة  9.99 9.99  0 جذ ً

99 

ػذَ اسخجببت اٌمُبدة اٌّذسسُت ٌٍّمخشحبث 

خؼٍِّمتواٌّببدساث اٌخطىَشَت   ّ بخطىَش أسبٌُب  اٌ

 اٌؼًّ اٌّخبؼت.

اوبُشة  9.99 9.99  99 جذ ً

99 
لٍت ػذد أفشاد اٌّجخّغ اٌّذسسٍ اٌّشبسوُٓ فٍ 

 ػٍُّت حً اٌّشىالث.
اوبُشة  9.99 9.99  99 جذ ً

99 

ٕهب ِٓ ّى  اٌخٍ ح  افخمبس اٌمُبدة اٌّذسسُت ٌٍّشؤت 

الحخُبجبث اٌّجخّغ اٌذاخٍٍ  وفمًبحىُُف أدائهب 

 واٌخبسجٍ.

اوبُشة  9.99 9.99  99 جذ ً

9 
ضؼف ػٍُّبث اٌخمُُُ اٌزاحٍ اٌّىضىػٍ اٌخٍ َخُ 

 فٍ ضىئهب وضغ خطت حطىَش اٌّذسست.
اوبُشة  9.99 9.99  99 جذ ً

99 
ٌخحذَذ  ؛ضؼف ػٍُّبث ححًٍُ اٌخ غُُّشاث اٌبُئُت

 خهذَذاث.اٌوفشص اٌ
 99 وبُشة 9.99 9.99
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 اٌؼببسة َ
 اٌّخىسظ

 اٌحسببٍ

االٔحشاف 

 اٌّؼُبسٌ

دسجت 

 اٌّىافمت
 اٌخشحُب

9 
ػذَ اٌّبَ اٌمُبدة اٌّذسسُت بّهبساث احخبر اٌمشاس 

 وحً اٌّشىالث.
 99 وبُشة 9.99 9.99

9 
شة واٌالصِت ٌىضغ لٍت اٌبُبٔبث واٌّؼٍىِبث اٌّخىف  

 اٌخطت اٌّذسسُت.
 99 وبُشة 9.99 9.99

0 
ِىاءِت اٌجذاوي اٌضُِٕت ٌخٕفُز األػّبي وفك  ػذَ

 خطت حطىَش اٌّذسست.
 99 وبُشة 9.99 9.99

99 
ضؼف لذسة اٌمُبدة اٌّذسسُت ػًٍ ححذَذ وِخببؼت 

 .ُهبِهبَ ِٕسىب
 99 وبُشة 9.99 9.90

9 
ِٓ  ٌٍمُبدة اٌّذسسُت ححذ   اإلداسَتوثشة اٌّسئوٌُبث 

 لذسحهب ػًٍ حذبُش األػّبي اٌّذسسُت.
 90 وبُشة 9.99 9.99

99 

لٍت حىظُف اٌمُبدة اٌّذسسُت ٌخىٕىٌىجُب اٌّؼٍىِبث 

فٍ االسخجببت اٌسشَؼت ٌٍخغُشاث اٌبُئُت واٌخىافك ِغ 

 ببحهب.ِخطٍ  

 99 وبُشة 9.99 9.90

 وبُشة 9.90 9.90 اٌّخىسظ اٌؼبَ ٌٍّحىس

نيا مكّ الذي يُ  ،المدرسيةـ لمقيادة قدّ أف العبارة )قمة الدعـ المالي المُ ( ٕف الجدوؿ )بيّ يُ 
يقع (، و 6ٖٚٗ)بمتوسط، حصمت عمى الترتيب األوؿ ؛مف تطبيؽ األساليب اإلدارية الحديثة(

التي  ،(ٕٛٔٓوتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة الصعيدي ) 6(جد اضمف درجة الموافقة )كبيرة 
كما تتفؽ مع  6مف تطوير أداء قيادات إدارات التعميـ دت أف الصعوبات المالية والمادية تحد  أكّ 

بأف تعمؿ إدارات التعميـ عمى تقديـ الدعـ والتي أكدت عمى ضرورة  ،(ٜٕٔٓدراسة العسيري )
صة ضعؼ االعتمادات المالية المخصّ  النتيجة إلى ويعزو الباحث ىذه  6ممدارسلاإلدار المالي و 

 6مما يصعب معو تطبيؽ األساليب الحديثة في اإلدارة ؛لمقيادات المدرسية
في الترتيب  ستراتيجي لدى القيادة المدرسية(الاضعؼ ميارات التخطيط وجاءت العبارة )

وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة القبيسي  6اودرجة موافقة كبيرة جد   ،(6ٖٙٗبمتوسط ) ،الثاني
 6التربوية في ميارات التخطيط االستراتيجي ا لدى القياداتا كبيرً التي أظيرت ضعفً  ،(ٕٕٓٓ)

القيادية الالزمة لمدير  الكفاياتوالتي أكدت عمى أىمية  (ٕٙٔٓ) دراسة العنزي كما تتفؽ مع
ضعؼ البرامج  النتيجة إلى ويعزو الباحث ىذه  وعمى رأسيا كفايات التخطيط المدرسة

االستراتيجي، وخوؼ الكثير مف القيادات مف مة لمقيادات في مجاؿ التخطيط قدّ التدريبية المُ 
  6مدارسالتطبيؽ التخطيط االستراتيجي ب

ضعؼ قدرة القيادة المدرسية عمى دراسة وتحميؿ آثار وعواقب الّتغي رات وجاءت العبارة )
وتتفؽ  6اودرجة موافقة كبيرة جد   ،(6ٖٕٗبمتوسط ) ،في الترتيب الثالث في البيئة المحيطة(
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مت إلى ضعؼ دور قادة توصّ التي  ،(ٜٕٔٓ) Tracyىذه النتيجة مع دراسة تريسي 
قة بالسياسات واإلجراءات، واالتصاؿ، وتطوير تعمّ المدارس في تحميؿ التغيرات البيئية المُ 

(، Tokel,2019) دراسة توكيؿكما تتفؽ مع  6البرامج وتحسينيا، وتحميؿ البيانات، والتعاوف

لموصوؿ وتطوير الثقافة المدرسية عمى ضرورة مراعاة ثقافة البيئة المدرسية  والتي أكدت
 ية وتطبيؽ أبعاد اإلدارة الرشيقةتحسيف ممارسات المدارس القيادو  ألىداؼ بطريقة تعاونيةل

نتيجة لعدـ  ؛النتيجة إلى ضعؼ ميارات التحميؿ البيئي لدى القيادات ويعزو الباحث ىذه 
 تمقييـ التدريب الكافي عمى تحميؿ التغيرات البيئية6

حصمت العبارة )قمة توظيؼ القيادة المدرسية لتكنولوجيا المعمومات في االستجابة و 
(، 6ٜٖٚ)متوسط ب، فيباتيا( عمى الترتيب العشر السريعة لمتغيرات البيئية والتوافؽ مع متطمّ 

دت أكّ  التي ،(ٜٕٔٓتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة شرؼ )يقع ضمف درجة الموافقة )كبيرة(6 و و 
قاتوأف ىناؾ  ،تنمية كفاءة األداءعمى أف تكنولوجيا المعمومات تساعد   :منيا مثؿ تحدّ  ُمعوِّ

وضعؼ الصيانة والدعـ الفني، وقمة توافر الميارة  ،ونقص التجييزات ،ضعؼ البنية التحتية
حاجة  النتيجة إلى ويعزو الباحث ىذه 6نولوجيا، وكثرة األعباء اإلداريةالكافية الستخداـ التك

القيادات المدرسية إلى إجادة استخداـ تكنولوجيا المعمومات في تطوير العمؿ اإلداري 
 بالمدارس، وتوظيفو في التفاعؿ اإليجابي مع التغيرات المجتمعية6

مف قدرتيا عمى تدبير  لمقيادة المدرسية تحد   اإلداريةوجاءت العبارة )كثرة المسؤوليات 
وتتفؽ  6ودرجة موافقة كبيرة ،(6ٖٖٛبمتوسط ) ،األعماؿ المدرسية( في الترتيب التاسع عشر

مف دور  قات تحدّ إلى أف ىناؾ معوّ  متالتي توصّ  ،(ٜٕٔٓ)ىذه النتيجة مع دراسة شرؼ
دراسة الصعيدي كما تتفؽ مع  6إلداريةكثرة األعباء والمسؤوليات افي: أبرزىا يتمّثؿ  ،القيادات

مف تطوير أداء قيادات  الصعوبات التي تحدّ والتي توصمت إلى أف ىناؾ العديد مف  ،(ٕٛٔٓ)
النتيجة إلى ضعؼ عممية تفويض  ويعزو الباحث ىذه  ،كبيرةبدرجة كانت و إدارات التعميـ 

ب مما يترتّ  ؛واحتفاظ القيادات بجميع الصالحيات في أيدييـ ،السمطة والصالحيات لممعمميف
 عمييـ عدـ قدرتيـ عمى تسيير جميع األعماؿ بالشكؿ السميـ6

قاتمف الجدوؿ أف  بّيفكما يت المدرسية بالمدارس الثانوية لقيادات اأداء تطوير  ُمعوِّ
(6 وتتفؽ 6ٜٔٗحصؿ عمى درجة موافقة عامة )كبيرة(، وبمتوسط ) ؛نظر المعمميفمف وجية 

قاتال التي كشفت عف العديد مف ،(ٜٕٔٓىذه النتيجة مع دراسة شرؼ ) مف  تحدّ التي  ُمعوِّ
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قات :مف أبرزىاو ، تطوير األداء  دراسة السقاكما تتفؽ مع  6قات الشخصيةالفنية والمعوّ  الُمعوِّ
 قائدات المدارس6 عمىالضغوط والعبء اإلداري  تؤدي إلى أف العديد مف المعوقات  (ٜٕٔٓ)

قاتوجود الكثير مف  النتيجة إلى ويعزو الباحث ىذه  مف عممية تطوير  التي تحدّ  الُمعوِّ
قاتمف ىذه  ب مف القيادات المدرسية العمؿ عمى الحدّ التي تتطمّ  ،األداء  ،وبحث أسبابيا الُمعوِّ

 وكيفية التغمب عمييا6
املدزسية باملدازض لكيادا  اأداء تطويس  ُمتطلِّبا الشؤال الثالث على: "ما  نّصالثالث: الشؤال  إجابة

 ؟"نظس املعلننيالثانوية يف ضوء مدخل السطاقة التهظينية مو وجهة 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية  تمستخداُ ابة عف السؤاؿ الثالث لمدراسة ولإلج
في المدرسية بالمدارس الثانوية لقيادات اأداء تطوير  ُمتطمِّباتلترتيب عبارات المجاؿ الثالث: 

 (6ٖ، كما يتضح مف الجدوؿ )نظر المعمميفضوء مدخؿ الرشاقة التنظيمية مف وجية 
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 (9)جذوي

 .ػببساث اٌّجبي اٌثبٌث ػًٍ اٌّخىسطبث اٌحسببُت السخجبببث اٌؼُٕت

 اٌؼببسة َ
اٌّخىسظ 

 اٌحسببٍ

االٔحشاف 

 اٌّؼُبسٌ

دسجت 

 اٌّىافمت
 اٌخشحُب

9 
د اٌمُبدة اٌّذسسُت ِئششاث األداء اٌذاٌت ػًٍ ححمُك ححذ  

 .أهذاف اٌّذسست إٌّبثمت ِٓ سإَت وصاسة اٌخؼٍُُ
 9 جذ ًاوبُشة  9.99 9.99

9 
دساست وححًٍُ  حخخز اٌمُبدة اٌّذسسُت اٌمشاساث فٍ ضىء

 اٌخ غُُّشاث فٍ اٌبُئت اٌّحُطت.
 9 جذ ًاوبُشة  9.99 9.99

9 
ٌّؼشفت  ؛ً اٌمُبدة اٌّذسسُت اٌبُئت اٌذاخٍُت ٌٍّذسستححٍ  

 .ٔمبط اٌمىة واٌضؼف
 9 جذ ًاوبُشة  9.09 9.99

9 
  ّ ٍ اٌمُبدة اٌّذسسُت ِهبساث اٌخخطُظ االسخشاحُجٍ ٌذي حٕ

 اٌؼبٍُِٓ ببٌّذسست.
 9 جذ ًاوبُشة  9.09 9.99

9 
فٍ ححذَذ ٔىػُت  اٌّؼٍُّٓ ششن اٌمُبدة اٌّذسسُت ح  

.  ٓ  اٌبشاِج اٌخذسَبُت اٌّمذِت ٌه
 9 جذ ًاوبُشة  9.09 9.90

0 
ٌخسهًُ ػٍُّبث  ؛ف اٌمُبدة اٌّذسسُت اٌخمُٕت اٌحذَثتحىظ  

 االحصبي داخً اٌّذسست وخبسجهب.
 9 جذ ًاوبُشة  9.09 9.90

99 
َخُ حذسَب اٌمُبدة اٌّذسسُت ػًٍ آٌُبث وضغ اٌخطظ 

 ت.ٌُّىاجهت اٌخغُشاث اٌبُئ
 9 جذ ًاوبُشة  9.09 9.90

9 
ب حّخٍه لُبدة اٌّذسسُت سٍطت ححذَذ ِجبالث اٌصشف وفمً 

 ٌالحخُبجبث اٌّذسسُت.
 9 جذ ًاوبُشة  9.09 9.99

99 
ز اٌمُبدة اٌّذسسُت األػّبي واألٔشطت اٌّذسسُت فٍ حٕف  

 أولبث ِحذدة ودوْ حؤخُش.
 0 جذ ًاوبُشة  9.09 9.99

99 
ف اٌمُبدة اٌّذسسُت اٌخىٕىٌىجُب اٌحذَثت فٍ أجبص حىظ  

 األػّبي وحببدي اٌّؼٍىِبث داخً اٌّذسست وخبسجهب.
 99 جذ ًاوبُشة  9.09 9.99

99 
حؼًّ اٌمُبدة اٌّذسسُت ػًٍ ححمُك اٌخىاصْ بُٓ احخُبجبث 

  ِ  ببث اٌّجخّغ اٌخبسجٍ.خطٍ  اٌّذسست و
 99 جذ ًاوبُشة  9.09 9.99

9 
الوخشبف  ؛حمىَ اٌمُبدة اٌّذسسُت بذساست اٌبُئت اٌخبسجُت

 اٌفشص واٌخهذَذاث.
 99 جذ ًاوبُشة  9.09 9.99

99 
اٌمُبدة اٌّذسسُت أفشاد اٌّجخّغ اٌّذسسٍ ػًٍ  غحشج  

 حمذَُ اٌّببدساث واألفىبس اإلبذاػُت.
 99 جذ ًاوبُشة  9.09 9.99

99 
حمىَ اٌمُبدة اٌّذسسُت بخشحُب األػّبي وحٕظُُ اٌؼٍُِّّبث 

 اٌّذسسُت بّب َخٕبسب ِغ اٌخ غُُّشاث اٌبُئُت.
 99 جذ ًاوبُشة  9.09 9.99

90 

اٌّذسسُت اسخشاحُجُبث حٕظُُّت ٌٍخفبػً ِغ حضغ اٌمُبدة 

اٌظشوف اٌبُئُت واٌّىالف اٌطبسئت واالحخّبالث 

 اٌّسخمبٍُت.

 99 جذ ًاوبُشة  9.09 9.99

99 
حشاجغ اٌمُبدة اٌّذسسُت بصفت دوسَت وبفت األػّبي 

 واألٔشطت اإلداسَت واٌفُٕت ببٌّذسست.
 99 جذ ًاوبُشة  9.09 9.99

9 
اٌّذسسُت ٔظبَ ٌٍّىبفآث ِٓ أجً اٌخحفُض ش اٌمُبدة حىف  

 ض.ػًٍ األداء اٌّخُّ  
 99 جذ ًاوبُشة  9.90 9.99

99 
ب َذػُ االسخجببت ب حٕظُُّ ً ش اٌمُبدة اٌّذسسُت ِٕبخً حىف  

ّ خغُِّشاث  اٌّحُظ اٌذاخٍٍ واٌخبسجٍ. ٌ
 99 جذ ًاوبُشة  9.99 9.99

99 
 ًِ ػٓ ححىًَ سدود  ِسئواًل  بحٕشئ اٌمُبدة اٌّذسسُت ٔظب

 أفؼبي اٌّسخفُذَٓ اًٌ ٔخبئج ٍِّىست.
 90 جذ ًاوبُشة  9.99 9.99

99 
ششن اٌمُبدة اٌّذسسُت جُّغ أفشاد اٌّجخّغ اٌّذسسٍ فٍ ح  

 ػٍُّبث اٌخخطُظ وحً اٌّشىالث.
 99 جذ ًاوبُشة  9.90 9.99

 جذ ًاوبُشة  9.99 9.99 اٌّخىسظ اٌؼبَ ٌٍّحىس
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د القيادة المدرسية مؤشرات األداء الدالة عمى تحقيؽ حدّ العبارة )تُ ( أف ٖف الجدوؿ )يبيّ 
 بمتوسطحصمت عمى الترتيب األوؿ  ؛أىداؼ المدرسة المنبثقة مف رؤية وزارة التعميـ(

 (ٕٛٔٓالصعيدي )وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة (، جد ادرجة الموافقة )كبيرة و (، 6ٕ٘ٗ)
تميز اإلداري لدى قيادات إدارات التعميـ في لممعايير والتي أكدت عمى ضرورة وجود مؤشرات و 

التي أكدت عمى أىمية  ،(ٕٕٓٓ) طالب يدراسة أبكما تتفؽ مع  المممكة العربية السعودية
النتيجة  ويعزو الباحث ىذه  مدارسالتطبيؽ اإلدارة الرشيقة في معايير ومؤشرات األداء في 

الذي يساعدىا عمى تحديد  ،المدرسة ألىدافيا رات الدالة عمى تحقيؽإلى أىمية وجود المؤشّ 
الت ساءلة والمحاسبية مف خالؿ معدّ القدرة عمى المُ  ومف ثـّ  ؛المسؤوليات وتوزيع األدوار

 اإلنجاز6
تتخذ القيادة المدرسية القرارات في ضوء دراسة وتحميؿ الّتغي رات في وجاءت العبارة )

وتتفؽ ىذه  6اودرجة موافقة كبيرة جد   ،(6٘ٔٗبمتوسط ) ،في الترتيب الثاني البيئة المحيطة(
مف تعّد  ؛كفايات القدرة عمى اتخاذ القرارأف دت التي أكّ  ،(ٕٙٔٓ) العنزي النتيجة مع دراسة

مف خالؿ عقد لقاءات دورية مع مديري  ،أىـ الكفايات القيادية الالزمة لمدير المدرسة
ت الحديثة في مجاؿ دورىـ ستجدايـ عمى المُ العإلطْ  ؛وجود خبراء متخصصيففي  ،المدارس
مت إلى ضعؼ دور توصّ التي  ،(ٜٕٔٓ) Tracyمع دراسة تريسي  أيضاوتتفؽ  6القيادي

قة بالسياسات واإلجراءات، واالتصاؿ، وتطوير تعمّ قادة المدارس في تحميؿ التغيرات البيئية المُ 
(، Tokel,2019) دراسة توكيؿكما تتفؽ مع  6البرامج وتحسينيا، وتحميؿ البيانات، والتعاوف

لموصوؿ وتطوير الثقافة المدرسية عمى ضرورة مراعاة ثقافة البيئة المدرسية  والتي أكدت
 تحسيف ممارسات المدارس القيادية وتطبيؽ أبعاد اإلدارة الرشيقةو  ألىداؼ بطريقة تعاونيةل

 كبيرحّد ؼ عمييا إلى توقّ يأف عممية اتخاذ القرار وتوقيتو  النتيجة إلى ويعزو الباحث ىذه 
  6نجاح القيادة في تحقيؽ أىدافيا

لمعرفة نقاط القوة  ؛ؿ القيادة المدرسية البيئة الداخمية لممدرسةحمّ تُ وجاءت العبارة )
وتتفؽ  6اودرجة موافقة كبيرة جد   ،(6٘ٔٗبمتوسط استجابة ) ،في الترتيب الثالث والضعؼ(

إلى تنمية أظيرت حاجة القيادات التي  (،Tracy,2019)ىذه النتيجة مع دراسة تريسي 
ؽ بالسياسات واإلجراءات، واالتصاؿ، وتطوير البرامج فيما يتعمّ  ميارات التحميؿ البيئي

النتيجة إلى حاجة القيادات  ويعزو الباحث ىذه  6وتحسينيا، وتحميؿ البيانات، والتعاوف
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القدرة عمى تحميؿ  متياوفي مقدّ  ،إلى تنمية ميارات التخطيط االستراتيجي لدييـالمدرسية 
 والخارجية )الفرص والتيديدات(6 ،رسة )القوة والضعؼ(دالعوامؿ الداخمية لمم

شرؾ القيادة المدرسية جميع أفراد المجتمع المدرسي في عمميات حصمت العبارة )تُ و 
درجة الموافقة )كبيرة (، و 6ٖٙٗ) بمتوسطف يعشر التخطيط وحؿ المشكالت( عمى الترتيب ال

والتي أكدت عمى أىمية مشاركة  ،(ٜٕٔٓ) دراسة أشتيميوتتفؽ ىذه النتيجة مع  6(جد ا
األداء فاعمية تفويض الصالحيات وعالقتو بالمعمميف والعامميف في مجاالت العمؿ المدرسي و 

النتيجة إلى أىمية المشاركة المجتمعية في تطوير منظومة  ويعزو الباحث ىذه في المدارس 
 ات:الة في عمميمو مف إسيامات فعّ العمؿ واألداء بالمدارس الثانوية، وما يمكف أف تقدّ 

 المشكالت6 وحؿّ  ،والمحاسبية ،والتقييـ ،والتنفيذ ،التخطيط
أفعاؿ   عف تحويؿ ردودا مسؤوالً وجاءت العبارة )تنشئ القيادة المدرسية نظامً 

ودرجة موافقة  ،(6ٗٓٗ)بمتوسط ،في الترتيب التاسع عشر (المستفيديف إلى نتائج ممموسة
مت إلى ضرورة التي توصّ  ،(ٕٕٓٓطالب) يأبوتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة  6اكبيرة جد  

 وذلؾ بتقميص اإلدارة الرشيقة لنسبة اليدر بيا، وضرورة ،ـاالستفادة مف القيمة لنواتج التعمّ 
 ؛ب عمى اليدرلمحصوؿ عمى قيمة والتغمّ  ؛اآلباء( -المعمـ -اة احتياجات العميؿ )الطالبمراع

دراسة العجمي كما تتفؽ مع  لتعامؿ معيا، وتسيؿ معالجتيا6لتحويؿ اليدر إلى أرقاـ يسيؿ ا
خالؼ ؿ النقد والرأي المُ تقبّ والتي أكدت عمى أىمية التعرؼ عمى آراء المستفيديف  (ٕٚٔٓ)

أىمية  النتيجة إلى ويعزو الباحث ىذه  أداء مديري المدارس وتقويمو باستمرار6متابعة 
 ،ومدى رضا المتعامميف مع المدرسة في تعديؿ األىداؼ وتحسيف الخدمة ،التغذية الراجعة

  بؿ المستفيديف6عة مف قِ والوصوؿ إلى النتائج المتوقّ 
المدرسية بالمدارس الثانوية في ضوء لقيادات اأداء تطوير  ُمتطمِّباتكما يتضح أف 

حصمت عمى درجة موافقة عامة )كبيرة  ؛نظر المعمميفمدخؿ الرشاقة التنظيمية مف وجية 
متالتي  ،(ٜٕٔٓ)العسيري(6 وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة 6ٗٚٗ(، وبمتوسط عاـ )جد ا  توص 

التطوير واآلليات المقترحة لتطوير أداء قادة  ُمتطمِّباتإلى أف درجة موافقة عينة الدراسة عمى 
، والتي (ٕٛٔٓدراسة الصعيدي )كما تتفؽ مع  6جاءت بدرجة عالية مدارس التعميـ العاـ

ويعزو  6تواجييـوتذليؿ الصعوبات التي  ،أوصت بضرورة العمؿ عمى توفير ُمتطمِّبات القيادات
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أداء تطوير  ُمتطمِّباتمجموعة مف  تأف الدراسة الحالية وضع النتيجة إلىالباحث ىذه 
  6ا كبيرً مما جعميا تمقى قبوالً  ؛عالج بعض المشكالتوتُ  ،تتسـ بالواقعية ،لقياداتا

هل توجد فسوم ذا  داللة إحطصائية بني متوسطا  على: " السابعالشؤال  السابع: نصإجابة الشؤال 

 ىُتعز ،املدزسية باملدازض الثانويةلكيادا  اأداء حول آزائهو يف تطويس  ،استجابة أفساد العيهة

 ؟عدد الدوزا  التدزيبية(" –سهوا  اخلدمة  –)املؤهل العلني ا :ستغّيمُل

 الُمتغيِّراتلإلجابة عف السؤاؿ الرابع لمدراسة وفؽ  ؛اختبارات الفروؽ االستداللية تمستخداُ 
 التالية:

 العلني:س املؤهل تغّيمُل وفًكا املعلنني . الفسوم يف استجابا  1

 -ر المؤىؿ العممي )بكالوريوستغيّ لمُ  وفًقا المعمميف لفحص الفروؽ بيف استجابات 
بيدؼ إيجاد داللة الفرؽ بيف  ؛ر تحميؿ التبايف األحاديـ اختباستخداُ دكتوراه(،  -ماجستير

 ؛( نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحاديٗف الجدوؿ )، ويبيّ المعمميف متوسطات استجابات 
األوؿ والثاني والثالث وكامؿ  ت:في المجاال المعمميف إليجاد داللة الفروؽ بيف استجابات 

 ر المؤىؿ العممي6تغيّ االستبانة وفؽ مُ 
 (9جذوي )

األوي  ث:فٍ اٌّجبال اٌّؼٍُّٓ إلَجبد دالٌت اٌفشوق بُٓ اسخجبببث  ؛ٔخبئج اخخببس ححًٍُ اٌخببَٓ األحبدٌ

ِ   ،واٌثبٍٔ واٌثبٌث ووبًِ االسخببٔت  .(999ش اٌّئهً اٌؼٍٍّ )ْ= خغُ  وفك 

 اٌّحىس
 ِصذس اٌخببَٓ

ِجّىع 

 اٌّشبؼبث

دسجبث 

 اٌحشَت

ِخىسظ 

 اٌّشبؼبث
 لُّت ف

ِسخىي 

 اٌذالٌت

 األوي

 9.999 9 9.999 بُٓ اٌّجّىػبث

 9.990 999 999.999 داخً اٌّجّىػبث 9.990 9.099

 - 999 999.999 اٌّجّىع

 اٌثبٍٔ

 9.909 9 9.999 بُٓ اٌّجّىػبث

9.990 9.999 
داخً 

 اٌّجّىػبث

999.999 999 9.900 

 - 999 999.999 اٌّجّىع

 اٌثبٌث

 9.099 9 9.099 بُٓ اٌّجّىػبث

9.999 9.999 
داخً 

 اٌّجّىػبث

999.999 999 9.999 

 - 999 999.999 اٌّجّىع

االسخببٔت 

 وىً

 9.999 9 9.090 اٌّجّىػبث بُٓ

9.099 9.999 
داخً 

 اٌّجّىػبث

99.999 999 9.990 

 - 999 99.999 اٌّجّىع
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( عدـ وجود فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ٗيتضح مف الجدوؿ )
 -ماجستير -ذوات المؤىالت )بكالوريوس المعمميف بيف استجابات  ،( أو أقؿ منو0ٓ٘ٓ)

 األوؿ والثاني والثالث واالستبانة ككؿ6  ت:دكتوراه(، في المجاال
دراسة و  (ٕٛٔٓدراسة الصعيدي )و  ،(ٜٕٔٓ) وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أشتيمي

ر المؤىؿ تغيّ عزى لمُ تُ فروؽ ذات داللة إحصائية  عدـ وجود جميعيا نتبيّ و  ،(ٕٙٔٓ) العنزي
عزى التي أظيرت نتائجيا وجود فروؽ تُ  ،(ٜٕٔٓ)العممي، بينما تختمؼ مع دراسة العسيري 

بالمدارس  المعمميف ميع أف ج النتيجة إلى ويعزو الباحث ىذه  6ر المؤىؿ العمميتغيّ لمُ 
المدرسية لقيادات اأداء عمى معرفة كبيرة بواقع تطوير  -ـعمى اختالؼ مؤىالتي -الثانوية 

 بات تطويره6يواجييا ومتطمّ قات التي المعوّ معرفة بو  ،المدارس الثانويةفي 
 س سهوا  اخلدمة:تغّيمُل وفًكا املعلنني . الفسوم يف استجابا  2

 ٘ر سنوات الخدمة )أقؿ مف تغيّ لمُ  وفًقا المعمميف لفحص الفروؽ بيف استجابات 
ـ اختبار ستخداُ سنوات فأكثر(،  ٓٔمف  -سنوات ٓٔسنوات إلى أقؿ مف  ٘مف  -سنوات

ف ، ويبيّ المعمميف بيدؼ إيجاد داللة الفرؽ بيف متوسطات استجابات  ؛تحميؿ التبايف األحادي
إليجاد داللة الفروؽ بيف استجابات  ؛( نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي٘الجدوؿ )
 ر سنوات الخدمة6تغيّ األوؿ والثاني والثالث وكامؿ االستبانة وفؽ مُ  ت:في المجاال المعمميف 

 (9)جذوي

األوي  ث:فٍ اٌّجبال اٌّؼٍُّٓ إلَجبد دالٌت اٌفشوق بُٓ اسخجبببث  ؛اٌخببَٓ األحبدٌ ٔخبئج اخخببس ححًٍُ

ِ   ،واٌثبٍٔ واٌثبٌث ووبًِ االسخببٔت  .(999ش سٕىاث اٌخذِت )ْ= خغُ  وفك 

 اٌّحىس
 ِصذس اٌخببَٓ

ِجّىع 

 اٌّشبؼبث

دسجبث 

 اٌحشَت

ِخىسظ 

 اٌّشبؼبث
 لُّت ف

ِسخىي 

 اٌذالٌت

 األوي

 9.999 9 9.990 بُٓ اٌّجّىػبث

 9.999 999 999.999 داخً اٌّجّىػبث 9.999 9.999

 - 999 999.999 اٌّجّىع

 اٌثبٍٔ

 9.909 9 9.909 بُٓ اٌّجّىػبث

 9.909 999 990.090 داخً اٌّجّىػبث 9.999 9.999

 - 999 999.999 اٌّجّىع

 اٌثبٌث

 9.999 9 9.999 بُٓ اٌّجّىػبث

 9.999 999 999.999 اٌّجّىػبثداخً  9.999 9.999

 - 999 999.999 اٌّجّىع

االسخببٔت 

 وىً

 9.999 9 9.999 بُٓ اٌّجّىػبث

 9.999 999 99.999 داخً اٌّجّىػبث 9.999 9.999

 - 999 99.999 اٌّجّىع
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داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ي( عدـ وجود فرؽ ذ٘يتضح مف الجدوؿ )
مف  -سنوات خمسذوات الخدمة )أقؿ مف  المعمميف بيف استجابات  ،( أو أقؿ منو0ٓ٘ٓ)

األوؿ  ت:في المجاال سنوات فأكثر( عشرمف  -سنوات عشرسنوات إلى أقؿ مف  خمس
اسة در و  ،(ٕٕٓٓوالثاني والثالث واالستبانة ككؿ6 وتختمؼ ىذه النتيجة مع دراسة أحمد )

متالتي  ،(ٜٕٔٓدراسة العسيري )و  (ٜٕٔٓ) أشتيمي داللة  إلى وجود فروؽ ذات توص 
توافر المعمومات حوؿ  النتيجة إلى ويعزو الباحث ىذه ت الخدمة، سنوا لُمتغيِّرعزى إحصائية تُ 
قات التي تواجييا المعوّ أف و  ،المدرسية بالمدارس الثانوية أداء القياداتتطوير  ُمتطمِّبات

 يمتمكف المعموماتحيث إنيف  ؛عمى اختالؼ عدد سنوات خدمتيف المعمميف واضحة لجميع 
 6يانفس
 س عدد الدوزا  التدزيبية:تغّيمُل وفًكا املعلنني . الفسوم يف استجابا  املعلنني و3

لتدريبية )ال ر الدورات اتغيّ لمُ  وفًقا المعمميف لفحص الفروؽ بيف استجابات المعمميف و 
ستخدـ اختبار اُ  ،أربع دورات فأكثر( -دورة واحدة إلى ثالث دورات -يوجد دورات تدريبية
ف ويبيّ  6المعمميف ؽ بيف متوسطات استجابات بيدؼ إيجاد داللة الفر ؛تحميؿ التبايف األحادي

إليجاد داللة الفروؽ بيف استجابات  ؛( نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحاديٙالجدوؿ )
ر الدورات تغيّ األوؿ والثاني والثالث وكامؿ االستبانة وفؽ مُ  :في المجاالت المعمميف المعمميف و 
 التدريبية6
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 (9-9)جذوي

فٍ  اٌّؼٍُّٓ إلَجبد دالٌت اٌفشوق بُٓ اسخجبببث اٌّؼٍُّٓ و ؛ٔخبئج اخخببس ححًٍُ اٌخببَٓ األحبدٌ

ِ   ،األوي واٌثبٍٔ واٌثبٌث ووبًِ االسخببٔت :وسباٌّح  .(999ش اٌذوساث اٌخذسَبُت )ْ= خغُ  وفك 

 اٌّحىس
 ِصذس اٌخببَٓ

ِجّىع 

 اٌّشبؼبث

دسجبث 

 اٌحشَت

ِخىسظ 

 اٌّشبؼبث
 لُّت ف

ِسخىي 

 اٌذالٌت

 األوي

 9.999 9 9.990 بُٓ اٌّجّىػبث

 9.999 999 999.999 داخً اٌّجّىػبث 9.909 9.999

 - 999 999.999 اٌّجّىع

 اٌثبٍٔ

 9.009 9 9.009 بُٓ اٌّجّىػبث

 9.909 999 999.999 داخً اٌّجّىػبث 9.999 9.999

 - 999 990.999 اٌّجّىع

 اٌثبٌث

 9.999 9 9.999 بُٓ اٌّجّىػبث

 9.099 999 999.999 داخً اٌّجّىػبث 9.999 9.999

 - 999 999.999 اٌّجّىع

 وىً االسخببٔت

 9.999 9 9.999 بُٓ اٌّجّىػبث

 9.999 999 999.999 داخً اٌّجّىػبث 9.999 9.999

 - 999 999.999 اٌّجّىع

داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ي( عدـ وجود فرؽ ذٙمف الجدوؿ ) بّيفيت
التدريب )ال يوجد دورات  ذوات مستوى المعمميف بيف استجابات  ،( أو أقؿ منو0ٓ٘ٓ)

األوؿ والثاني  ت:في المجاال أربع دورات فأكثر( -دورة واحدة إلى ثالث دورات -تدريبية
التي أوصت بضرورة  ،(ٕٕٓٓوالثالث واالستبانة ككؿ6 وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أحمد )

دراسة و  6مسس وفؽ القيادة مف المستوى الخاالمدار إعداد برامج تدريبية تأىيمية لمديري 
أوصت بعقد لقاءات دورية مع مديري المدارس بوجود خبراء التي  ،(ٕٙٔٓ) العنزي

 & Shaked) دراسة شاكيد وشيشترو  ات الحديثة6ستجدّ عيـ عمى المُ اَل طْ إلِ  ؛متخصصيف

Schechter) (ٕٓٔٛ)  أوصت الدراسة بضرورة تدريب مديري المدارس عمى آليات التي
التي  ،(ٜٕٔٓدراسة القدسي )و  في الممارسات اليومية لمقادة6 تطبيؽ الفكر المنظومي

 ؛وجود عالقة موجبة ومعنوية بيف ثالثة أبعاد مف ممارسات إدارة الموارد البشريةتوصمت ل
دورات التدريبية النتيجة إلى أىمية ال ويعزو الباحث ىذه 6مت في تصميـ العمؿ، والتدريبتمثّ 

اقة أىميتيا في تطبيؽ مدخؿ الرشبأساليب القيادة الحديثة، و  واإللماـ ،في تطوير األداء
 6التنظيمية بالمدارس الثانوية
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املدزسية  أداء الكيادا كرتح لتطويس ز امُلما التطصّو":على الري نّص إجابة الشؤال السئيص:

  باملدازض الثانوية يف ضوء مدخل السطاقة التهظينية؟"

 أداء القياداتقترح لتطوير ر مُ ضع تصوّ و تـ الدراسة إليو  توصمتء ما في ضو 
 :تيةف العناصر اآلتضمّ و الثانوية في ضوء مدخؿ الرشاقة التنظيمية،  المدرسية بالمدارس

 تمييد:
المدرسية في ضوء مدخؿ الرشاقة التنظيمية ضرورة  أداء القياداتؿ عممية تطوير مثّ تُ 

ة في الوقت الحالي أكثر تعقيًدا فقد أصبحت قيادة المؤسسات التعميمي ؛حتمية ال غنى عنيا
تخاذ اقات والمؤثرات التي تحيط بعممية عوّ المُ كثرة بسبب  ؛مما كانت عميو في أي وقت مضى

التي  يا،وقدرات بعيد بميارات القيادة القرار، كما أف فاعمية المؤسسات التعميمية ترتبط إلى حد  
ح في إطار نتائج قترَ ر المُ صو  ىذا التّ  ويأتي 6ؽ أىدافياوتعمؿ عمى تحقي ،ر شؤونياسيّ تُ 

قات التي عوّ والمُ  ،المدرسية أداء القياداتالدراسة الميدانية، مف خالؿ تحميؿ واقع تطوير 
بموضوع الدراسة  الُمتعمِّقةبات التطوير، مستندة إلى أغمب الدراسات واألبحاث تطمّ ومُ  ،تواجيو
 الحالية6

 :امُلكرَتح التَّطصوُّزهطلكا  ُم :اأوًل

 :ةالتعليني ا املهطلك .1

تطوير المنظومة  د ضرورةالتي تؤكّ  ،ٖٕٓٓ مصرة قترح مع رؤيالمُ  التصورتزامف ي -
 ناتيا، وتأىيؿ وبناء شخصيات قيادية6التربوية بجميع مكوّ 

النمط المركزي في تحقيؽ التطوير  وضعؼ ،لنظاـ التعميميالتغيرات التي يشيدىا ا -
 المنشود لمنظومة التعميـ6

وضرورة إعدادىـ بالشكؿ  ،و وزارة التعميـ إلى تطوير أداء القيادات المدرسيةتوجّ  -
 بات ومسؤوليات وظائفيـ6تطمّ لمقياـ بأعباء ومُ  ؛األمثؿ

 :ةاالقتطصادي ا املهطلك .2

المجتمع السعودي  ُمتطمِّباتؽ حقّ وجود خطة لمتنمية االقتصادية والبشرية تُ  -
 وطموحاتو6

و الحكومة نحو تنفيذ مشروع الحكومة اإللكترونية في المصالح الحكومية توجّ  -
 والجياز اإلداري بالدولة، وانعكاس ذلؾ عمى االقتصاد6
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زة وضع الحكومة سياسات وحوافز لتشجيع القطاع الخاص عمى المشاركة المتميّ  -
 بالتعميـ6

 : ةاالجتناعي ا املهطلك .3

 رات الخاصة بالصحة والتعميـ6ـ في المؤشّ إلى التقدّ  مصرمؤشرات التنمية في ُتشير  -
 االعتراؼ بدور مؤسسات المجتمع المدني التي تعمؿ وفؽ مرجعية وطنية6 -
 النظرة المجتمعية لمتعميـ عمى أنو المدخؿ األساسي لبناء المجتمع وتطويره6 -

 : ةالتكهولوجي ا املهطلك .4

 وجي يرتكز إلى اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعمومات6مجتمع عممي تكنول -
 لغة لمحوار والتفاىـ بيف األجياؿ الجديدة6 والتكنولوجيةحالؿ الثقافة العممية و إلالتوجّ  -
  6مصربات بناء مجتمع المعرفة لكافة أوجو الحياة في نشر ثقافة التكنولوجيا ومتطمّ  -
 :هومستكزاتامُلكرَتح  التَّطصوُّزمربزا   :ثانًيا

القيادات ضرورة مواجية ىذا  عمىاالنفجار المعرفي والتطور التكنولوجي فرض  -
 لمواجيتو والتعامؿ معو6 امما يتطّمب تنمية القيادات ميني   ؛التطور والتغير

تدني مستوي القيادات،  إلىى أدّ  ؛ضعؼ برامج إعداد القيادات قبؿ تولي القيادة -
مدخؿ الرشاقة  :مثؿ ،باإلضافة إلى ظيور أساليب جديدة في القيادة واإلدارة

 التنظيمية6
طمقة إذا ما أرادت المدارس القياـ بتطوير أىـ مدخؿ الرشاقة التنظيمية ضرورة مُ  يعد   -

 أال وىـ القيادات المدرسية6  ؛الركائز بيا
زيادة و  ؛التنظيمية إلى تنمية قدرات القيادات اإلبداعيةيؤدي تطبيؽ مدخؿ الرشاقة  -

 قدراتيـ عمى التفاعؿ اإليجابي مع التغيرات البيئية في المجتمع المحيط بالمدرسة6
 :امُلكرَتح التَّطصوُّزأهداف  :ثالًثا

مف خالؿ تنمية  ،تحسيف جودة أداء جميع القيادات المدرسية بالمدارس الثانوية -
 العمؿ المتجددة6 ُمتطمِّباتومساعدتيـ عمى مواجية  ،مياراتيـ

قاتبإزالة وتخفيؼ بعض  ،عة مف القيادات المدرسيةرفع معايير األداء المتوقّ  -  الُمعوِّ
 تطبيؽ مدخؿ الرشاقة التنظيمية6 عبر ،التي تواجو القيادات في عمميـ
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مدخؿ في مقدمتيا و  ،تمكيف القيادات مف ممارسة أحدث أساليب القيادة المدرسية -
 مسايرة التطور التكنولوجي والثورة المعرفية6و  ،الرشاقة التنظيمية

 ،وتحسيف اتجاىاتيـ ،لرفع مستوى أدائيـ الميني ؛تحقيؽ النمو المستمر لمقيادات -
 ومف ثـ االرتقاء بمستوى األداء ليـ6 ؛وصقؿ مياراتيـ وزيادة معارفيـ

لمشعور  ؛وتنمية االتجاه اإليجابي ،داءتحسيف اتجاىات القيادات نحو المينة واأل -
ؼ الميني داخؿ البيئة التكيّ  عمىومساعدتيـ  ،باالنتماء لممدرسة والرضا عنيا

 المدرسية6
 :امُلكرَتح التَّطصوُّزتطبيل  ُمتطلِّبا  :زابًعا

 بظسية: ُمتطلِّبا  .1
 تحسيف نظاـ تقويـ األداء الوظيفي لمقيادات المدرسية وربطو بالترقيات6 -
والموظفيف عمى ميارات  المعمميف التدريب والتطوير المستمريف لمقيادات المدرسية و  -

 تطبيؽ مدخؿ الرشاقة التنظيمية بالمدارس الثانوية6
سيـ في تحقيؽ التي تُ  ،استقطاب الموارد البشرية المميزة مف ذوي الكفاءات العالية -

 أىداؼ الرشاقة التنظيمية بالمدرسة6
ومشاركتيف في كؿ ما  ،المعمميف الة بيف القيادة المدرسية و فتح قنوات اتصاؿ فعّ  -

 د مف تغيرات داخمية أو خارجية6ستجّ يُ 
 عة منيـ6ربط برامج التنمية المينية لمقيادات المدرسية بمسؤولياتيـ واألدوار المتوقّ  -
إعطاء دور أكبر لمقيادات في بناء خطط وبرامج التطوير ذات الصمة بمسؤولياتيـ  -

 تضعنحو بموغ أىداؼ وُ  والسير ،بما يضمف توحيد وجيات النظر ؛وظائفيـو 
 ا6تشاركي  

 مادية: ُمتطلِّبا  .2
ر الحوافز حيث إف توفّ  ؛لمكافآت لجميع العامميف بالمدرسةاؿ لمتحفيز واوضع نظاـ فعّ  -

ر لنجاح تطبيؽ مدخؿ المادية والمعنوية مف األشياء الضرورية التي ينبغي أف تتوفّ 
 التنظيمية6الرشاقة 
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 إدازية: ُمتطلِّبا  .3
مع مراعاة  ،وتطويره بشكؿ أكثر مرونة ،وجود ىيكؿ تنظيمي داعـ لمرشاقة التنظيمية -

 الصالحيات الممنوحة لمقيادات المدرسية6
ب ص مف القيود اإلدارية التي تسبّ والتخمّ  ،التقميؿ مف المركزية وطوؿ اإلجراءات -

 البيروقراطية وتعوؽ اتخاذ القرار6
استشعار التغيرات المجتمعية عمى تكوف ميمتو العمؿ  المعمميف تكويف فريؽ مف  -

 يا والتفاعؿ معيا6يلإاالستجابة  ومف ثـّ  ؛والبيئية ودراستيا
عطاء الصالحيات لفرؽ العمؿ؛ واألىداؼ لكؿ العامميف بالمدرسة وضوح المياـ - ، وا 

 تحقيؽ األىداؼ6و التخاذ القرارات 
 تكهية: ُمتطلِّبا  .4

 ات الحديثة6التقني باستخداـتفعيؿ التواصؿ بيف منسوبي المدرسة وقياداتيا  -
 لدعـ اتخاذ القرارات6 ؛إنشاء فريؽ خاص بتحميؿ البيانات والمعمومات -
 ؿ الرقمي في العمميات التعميمية واإلدارية بالمدرسة6تفعيؿ استخداـ التقنية والتحوّ  -
المعمميف لتدريبية لمقيادات المدرسية و تجييز قاعدة بيانات متكاممة عف االحتياجات ا -

 6 
 تفعيؿ االستفادة مف البيانات والمعمومات في تحقيؽ الرشاقة التنظيمية داخؿ المدرسة6 -
 ثكافية: ُمتطلِّبا  .5

ونشر الوعي تجاه  ،تعريؼ جميع منسوبي المدرسة بمفيـو الرشاقة التنظيمية -
 تطبيؽ الرشاقة التنظيمية6 بياالتغييرات الجديدة التي يتطمّ 

وكيفية  ،مثؿ: الشفافية والمصداقية ،نشر القيـ الميمة لمرشاقة التنظيمية وتعزيزىا -
 انعكاس ىذه القيـ عمى التعامؿ6

 :امُلكرَتح التَّطصوُّزآليا  تهفير  :اخامًش

 ،مرحمة تشخيص الوضع الحالي: وذلؾ لموقوؼ عمى أوجو القصور في عمميات األداء .1
 ب حموالً والتركيز عمى الممارسات التي تتطمّ  ،المدرسةفي بمشاركة جميع العامميف 

 6ومعالجة فورية
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رمرحمة  .2 والتخطيط لمرشاقة التنظيمية: ويتـ في ىذه المرحمة تحديد مالمح الرشاقة  الت صو 
ف ىذه المدرسية، وتتضمّ  أداء القياداتالتنظيمية المرغوبة والداعمة لتحقيؽ تطوير 

 مرحمة الخطوات التالية:ال
وأفضؿ  ،والفجوات بيف الوضع الحالي ،وتحديد نقاط القوة ،تحميؿ نتائج التشخيص -

قاتووصؼ  ،الممارسات لمرشاقة التنظيمية  التي تحوؿ دوف ذلؾ6 الُمعوِّ
سيـ في نجاحيـ في تأدية مياميـ بالشكؿ اختيار فرؽ العمؿ وفؽ معايير محددة تُ  -

 األمثؿ6
مف خالؿ  ،التنظيمية الداعمة لتطوير األداءمرحمة وضع خطة عمؿ لتطبيؽ الرشاقة  .3

تحديد العناصر األساسية التي ستقود المدرسة نحو تطبيؽ الرشاقة التنظيمية والمناسبة 
ف خطة نتائج التشخيص والتغيرات المحيطة بيا، وتتكوّ  في ضوء ،إلمكانات المدرسة

 التطبيؽ مف:
تحديد رؤية المدرسة ورسالتيا التي  فيوويتـ  ،االستراتيجي الرشيؽ لممدرسة والتوجّ  -

 والتركيز عمى تمبية احتياجات المستفيديف6 ،تعكس توجييا االستراتيجي الرشيؽ
خؿ ر لمشركاء المحتمميف مف داالشركاء وأصحاب المصمحة: ويتـ وضع تصوّ  -

 قة6ؿ إلى مدرسة رشيالتحوّ بالمدرسة وخارجيا في نجاحيا 
تحديد القيـ والمبادئ الرشيقة التي سيتـ تبنييا لتطبيؽ الرشاقة بالثقافة الرشيقة:  -

 المدرسية6 أداء القياداتالتنظيمية الداعمة لتطوير 
و ـ مع توجّ ءبما يتال ،االستراتيجية األىداؼتحديد  عبراألىداؼ واالستراتيجيات:  -

وتحديد االستراتيجيات المناسبة لتحقيؽ ىذه  ،المدرسة لتطبيؽ الرشاقة التنظيمية
 األىداؼ6

المدرسية: حيث  أداء القياداتمرحمة تنفيذ ممارسات الرشاقة التنظيمية الداعمة لتطوير  .4
ونشر مبادئ الرشاقة التنظيمية  ،ز التنفيذتدخؿ خطة العمؿ في المرحمة السابقة حيّ 

 وتعزيزىا مف خالؿ:
 عمى تطبيؽ ممارسات الرشاقة التنظيمية6وضع البرامج لتدريب فرؽ العمؿ  -
 تعزيز نشر مبادئ الرشاقة التنظيمية داخؿ المدرسة6 -
 عمى تكويف فرؽ العمؿ الرشيقة6 فوتدريبي توالعامال المعمميف تأىيؿ  -
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 تطبيؽ ممارسات الرشاقة التنظيمية الداعمة لتطوير األداء6 -
 خدمات ذات قيمة مضافة في الوقت المناسب6 وتقديـ ،التركيز عمى المستفيد -

 فييامرحمة التحسيف واالستدامة لمستوى الرشاقة التنظيمية الداعمة لتطوير األداء: ويتـ  .5
 ،عات المستفيديف وأصحاب المصمحةومدى توافقيا مع توقّ  ،قةتحقّ تقويـ النتائج المُ 

ة األداء واستخداـ البيانات ووضع معايير محددة لمراقب ،وتقديـ التغذية الراجعة الفورية
اؿ في تقييـ نتائج األداء، مع االىتماـ بمنح الصالحيات والتمكيف والتحفيز والتواصؿ الفعّ 

 والشفافية في التعامؿ واإلجراءات6 ،عمى جميع المستويات
 :امُلكرَتح التَّطصوُّزتهفير  ُمعوِّقا  :سادًسا

قاتؿ أىـ تتمثّ  رتواجو تنفيذ التي  الُمعوِّ  في: الُمقتَرح الت صو 
 زة عمى تطبيؽ الرشاقة التنظيمية6حفّ االفتقار إلى بيئة العمؿ المُ  -
 الداعمة لتطبيؽ الرشاقة التنظيمية6 االستراتيجيةضعؼ تحديد األىداؼ  -
 القصور في بناء عالقات التعاوف والمشاركة مع المجتمع المحمي6 -
 نحو االستجابة لمتغييرات المجتمعية6تردد القيادات المدرسية في التجديد والمخاطرة  -
 بعض القيادات المدرسية6 ىضعؼ ميارات استثمار الفرص الجديدة لد -
 ع التغيرات6العالي لتوقّ  اإلدراكينقص الكفاءات ذات الحس  -
 بالمدرسة6 توالعامال المعمميف ى توظيفيا لدى والقدرة عم ،ضعؼ الميارات التقنية -
 المعمميف ندرة وجود قاعدة معمومات متكاممة لالحتياجات التدريبية لمقيادات و  -

 بالمدرسة6
 6ـ في األداءؽ األىداؼ ومستوى التقدّ غياب المؤشرات الدالة عمى تحقّ  -
 وعدـ استمراريتو6 تووروتيني شكمية التقويـو  ؛معايير واضحة لمتقويـ إلىاالفتقار  -
 ضعؼ قدرتيا عمى تدبير األعماؿ المدرسية6تُ  ؛مقيادةل اإلداريةكثرة المسؤوليات  -
 ضعؼ قدرة القيادة المدرسية عمى التواصؿ المباشر والمستمر مع المجتمع المحمي6 -
 ـ لمقيادة المدرسية لتطبيؽ األساليب اإلدارية الحديثة6قدّ ضعؼ الدعـ المالي المُ  -
 يعة لمتغيرات البيئية6قمة توظيؼ القيادة لتكنولوجيا المعمومات في االستجابة السر  -
 الحتياجات المجتمع الداخمي والخارجي6 وفًقاضعؼ مرونة القيادة في تكييؼ أدائيا  -
  تبعة6بتطوير أساليب العمؿ المُ  الُمتعمِّقةقترحات التطويرية ضعؼ استجابة القيادة لممُ  -
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 توصيا  الدزاسة:

متفي ضوء ما   :بما يمي وصي الباحثي ؛إليو الدراسة مف نتائج توص 
بتدريب القيادات المدرسية في مجاؿ تطبيؽ الرشاقة  األكاديمية المينية لممعمميفأف تقوـ  -

 بات تطبيقيا6لتعريفيـ بمبادئيا ومتطمّ  ؛التنظيمية عف طريؽ تنفيذ الورش التدريبية
عف طريؽ وضع وثيقة  ،ساءلة عمى النتائجدة لممُ حدّ أف تضع القيادة المدرسية آليات مُ  -

 ؽ قواعد الثواب والعقاب6طبّ تُ ـ النتائج و قيّ التي في ضوئيا تُ  ،األدوار والمسؤولياتد تحدّ 
ز تطبيؽ مدخؿ الرشاقة عزّ أف تعمؿ القيادة المدرسية عمى نشر ثقافة تنظيمية تُ  -

اؿ ودورىا الفعّ  ،بمبادئ تطبيؽ الرشاقة التنظيمية المعمميفعف طريؽ تعريؼ  ،التنظيمية
 6المحيط الداخمي والخارجي اتلُمتغيِّر في االستجابة 

نيا مكّ الذي يُ  ،ـ لمقيادة المدرسيةقدّ بتوفير الدعـ المالي المُ  وزارة التربية والتعميـأف تقـو  -
صات المالية لممدارس مف تطبيؽ مدخؿ الرشاقة التنظيمية عف طريؽ زيادة المخصّ 

 قة لو6طبّ المُ 
 ،االستجابة السريعة لمتغيرات البيئيةؼ القيادة المدرسية تكنولوجيا المعمومات في وظّ أف تُ  -

ؿ الرقمي في العمميات عف طريؽ تفعيؿ استخداـ التقنية والتحوّ  ،باتياتطمّ والتوافؽ مع مُ 
 التعميمية واإلدارية بالمدرسة6

لتطبيؽ  شرؾ القيادة المدرسية جميع أفراد المجتمع المدرسي في عمميات التخطيطأف تُ  -
أثناء مراحؿ تطبيؽ الرشاقة في عف طريؽ تحديد دور كؿ فرد  ،الرشاقة التنظيمية

 التنظيمية6 
رات األداء الدالة عمى تحقيؽ أىداؼ المدرسة المنبثقة مف د القيادة المدرسية مؤشّ حدّ أف تُ  -

 لنتائج6إلى اؽ األىداؼ والوصوؿ لقياس مدى تحقّ  ؛وزارة عف طريؽ وضع معاييرالرؤية 
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 مكرتحا  الدزاسة:
 :إجراء البحوث والدراسات التالية الباحثقترح ي

الجامعات مف وجية نظر أعضاء ىيئة بفي تحقيؽ جودة األداء  دور الرشاقة التنظيمية -
 التدريس6

المدارس الثانوية مف وجية نظر بفي تنمية الموارد البشرية  دور الرشاقة التنظيمية -
 مديري المدارس ووكالئيا6

تكنولوجيا المعمومات في نجاح تطبيؽ مدخؿ الرشاقة التنظيمية بالمدارس الثانوية  دور -
 مف وجية نظر مديري المدارس ووكالئيا6

في ضوء مدخؿ المدرسة والمؤسسات المجتمعية  قترح لتعزيز العالقة بيفر مُ تصو   -
 الرشاقة التنظيمية6

لدى  اإلنجازوعالقتيا بدافعية  ،ى مديري المدارس الثانويةممارسات الرشاقة التنظيمية لد -
 المعمميف6
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اللحأمةووومرماللحؤةةووو. راللح  حعيووومرلووو راللححلسووومراللعمبيووومراللةوووعمأيمدراللح لووومراللعمبيووومرللعلوووم رالل مبميووومر

 151-117ص.رصر د11مالل)فةيم.رع.ر

(.اللع ووومربوويرراللسيوو.أوراللمشوويسمرمب)وو.براللةووحعمرالل )ظيحيوومرحوورر وو  راللووأممر2117اللفوو  مبدرحيثوو. ر  .27
اللمةووويطرل ل وووزال رالل )ظيحووو :ربهوووثر هليلووو رعمالبرمي)ووومرحووورراللعووو.حليررلووو راللشووومسمراللع.حووومرل ووو).ممر

 .48ر-23(درصرصر4. 7اللةي.مال "درح لمراللحث) رللعلم رالإلأالميمرمالالو  .أيمدر

 (.رُ طوومرحس مهوومرل )حيوومراللسيوو.أال راللحأمةوويمرحه)يروو.رلوو ر وومبرمؤيوومر2121سبيةوو درمبووأالبرأهحووأر الل .28
  درمة.لمرح. ة يمر يمرح)شممودرسليمرالل مبيمدر .حعمراللب.هم.2131اللححلسمراللعمبيمراللةعمأيمر

http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0490&page=1&from=
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أممرمحليووو. رإأالموراللحوعووملووومرسح ويوومرمةوويطرلووو راللوعووو ومربيووورر(ر2119اللسأةوو درمبووأاللعزيزر .لووفر  .29
حيأال)يوومدرمةوو.لمرأس ووممالةدرسليوومرالل  وو.مودررأمالةوومرحح.مةوو. رإأالموراللحوومالمأراللبشووميمرماللمشوو.ومرالل )ظيحيووم:

  .حعمرأةيمط.

(.اللحح.مةوووو. رالالأالميوووومرلووووأ رحووووأيمبراللحووووأالم راللث.)ميوووومربحأي)وووومراللطوووو.لفرر2115اللسمشوووو درمليووووأ.ر ر .31
مم و هووو.ربأاللعيووومالال) .زرلوووأ راللحعلحوووير.رمةووو.لمرح. ةووو يمر يووومرح)شوووممودرسليووومرالل مبيووومدر .حعووومرأ ر

راللسم .
لبوووو. رمحعمووووو. ر طبيوووو رالإلأالموراللمشوووويسمرب .حعوووومراللحلووووكر .لووووأدر(.ح ط2119سم وووو. درمويوووومرحهحووووأ.  .31

 .ر46-37(در1. 6اللح لمراللع.لحيمرل و  .أرمال مح. درمل.أرللأمالة. رماللبهمثدر

(ر طوميمرال أالبرالإلأالمبرلحوأيمبرحوأالم رالل علوي رال ة.ةو رب حهمميومر2118ح مل درمحمرمبوأاللسمي   .32
مةووو.لمرح. ةووو يمر يووومرح)شوووممودرسليووومرالل مبيووومدررح ووومراللعمبيووومرلووو ر ووومبرحعووو.ييمراللسيووو.أورماللهمسحووومد

  .حعمراللفيم .

(.رإةوووو مال ي يمرحس مهوووومرل هةوووويررحةوووو م راللمشوووو.ومرالل )ظيحيوووومرلوووو ر2116اللح وووومبدرحووووممالررمليووووأ.ر  .33
درع.ر2درع.ر41ح لوومرسليوومرالل مبيوومرلوو راللعلووم رالل مبميووم.رحووج.ر . اللحووأالم راللث.)ميوومربحه.لظوو. ر ووزو

 342-259صرص.ر .أد

(.رحةو م راللحح.مةو. راللسي.أيومرالل عليحيومرلحوأيمبرحوأالم راللحمهلومر2115 و.بم راللحطيمبدرةو).برميوأ .34
 .124-78(درصرص2. 16الالب أالليمرل رأملمراللسمي درح لمراللعلم رالل مبميمرمالل)فةيمدر

 (.راللمشووو.ومرالل )ظيحيووومرحوووأ  رل هةووويرراللسوووأموراللحؤةةووويمرلووو رالل علوووي ر2116حوووو.ممبدرن.لووومرأحوووير  .35
ورالل مبميوووم.رالل حعيووومراللح وووميمرلل مبيووومراللحس.م)ووومرمالإلأالمورالل عليحيووومدرالل ووو.حع راللح ووومب.رح لووومرالإلأالمر

 174-133(.رصرص3 11

(ر.ر  طويطراللحةو.مراللومظيف رلوأ راللسيو.أال رالل مبميومرلو رحس. وفر2117الله .) در).ويمرة.ل رهةوير.  .36
 .246-213(در8 6الل علي ربحأي)مر أودراللح لمرالل مبميمراللأمليمراللح    م.ر

(.رأممراللحؤةةووو. رالإل) . يووومرلووو ر طبيووو رأةووولمفرالإلأالمور2116.بووومدرأهحوووأ. مالمثدرمبوووأاللمهحرمر  .37
(در2. 17اللمشيسمرأمالةومرحيأال)يومرملوىراللحؤةةو. رالل ويأال)يمرالل زاللميومدرح لومراللعلوم رالالو  و.أيمدر

 .157-142صرص

  

http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%80%d8%a7%d8%aa+%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%80%d8%b9%d9%80%d9%80%d8%b1%d9%81%d9%80%d8%a9+%d9%83%d9%85%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1+%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%b7+%d9%81%d9%80%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%80%d8%b9%d9%80%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9+%d8%a8%d9%8a%d9%80%d9%86+%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%aa+%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9+%3a&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%80%d8%a7%d8%aa+%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%80%d8%b9%d9%80%d9%80%d8%b1%d9%81%d9%80%d8%a9+%d9%83%d9%85%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1+%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%b7+%d9%81%d9%80%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%80%d8%b9%d9%80%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9+%d8%a8%d9%8a%d9%80%d9%86+%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%aa+%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9+%3a&criteria1=0.
http://srv1.eulc.edu.eg/eulc_v5/libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=&SearchText1=%d8%af%d9%88%d8%b1+%d8%b9%d9%85%d9%84%d9%8a%d9%80%d8%a7%d8%aa+%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%80%d8%b9%d9%80%d9%80%d8%b1%d9%81%d9%80%d8%a9+%d9%83%d9%85%d8%aa%d8%ba%d9%8a%d8%b1+%d9%88%d8%b3%d9%8a%d8%b7+%d9%81%d9%80%d9%8a+%d8%a7%d9%84%d9%80%d8%b9%d9%80%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%a9+%d8%a8%d9%8a%d9%80%d9%86+%d9%85%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%aa+%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af+%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b4%d8%b1%d9%8a%d8%a9+%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%b4%d8%a7%d9%82%d8%a9+%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a9+%3a&criteria1=0.
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