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 والدؼ رحسو هللا.إلى مؽ عمسشي العظاء بدوف امتشاف إلى مؽ أحسل اسسو بكل افتخار .......إلى 

 إلى نبع الحشاف إلى بدسة الحياة وسر الؾجؾد ...............إلى أمي الحبيبة حفغيا هللا ورعاىا.

 إلى مؽ كانؾا لي سشدًا وعؾنًا بعد هللا ................................ إخؾاني األعزاء وفقكؼ هللا.

 ....... إلى صمة رحسي أخؾاتي الغاليات.إلى مؽ ارتبظت صفتيؼ بالرحسؽ الرحيؼ...............

 الجزاء. زوجتي جزاؾ هللا عشي خير .......إلى رفيقة الدرب التي ساندتشي وكانت لي خير معيؽ .

 .األعزاء أبشائي........................ إلى قرة عيشي فمذات كبدؼ أمل الغد السذرؽ وبمدؼ الحياة

 عمية وسمؼ مىؼ أرؽ قمؾبًا وأليؽ أفةدة اإليساف يساف إلى مؽ صدؽ فييؼ قؾؿ خير البرية صمى هللا
 . موالحكسة يسانية والفقو يساف

 إلى وطشي السكمؾـ يسشي الحبيب ........ أىدؼ ىذا العسل.              

                                                                الباحث                                                                          
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 الحسد هلل حسد الذاكريؽ والربلة والدبلـ عمى رسؾؿ هللا خير البرية إلى يـؾ الديؽ، وبعد:      
هللا فإني أشكر ( 04)الشسل، ﴾لشفدوومؽ شكر فإنسا يذكر ﴿امتثااًل لقؾلو تبارؾ وتعالى      

ستؾاضع فيؾ صاحب الفزل تبارؾ وتعالى عمى تؾفيقو وامتشانو لي عمى إتساـ ىذا العسل ال
  الذؼ يقؾؿ مال يذكر هللا مؽ ال يذكر الشاسم حبيب القمؾب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، واتباعًا لتؾجييات واالمتشاف
أرشدني الذؼ  جرال درهع زيج /رالجكبػ فإنشي أتقدـ بجزيل الذكر والتقدير والعرفاف لؤلستاذ      

غ بعد هللا وقدـ لي التؾجييات واإلرشادات التي كاف ليا األثر البال ،لسؾضؾع الدراسة وإشرافو عمييا
 في دعة صدره وحدؽ تعاممو وجزيل تكرمو، سائبًل الكريؼ جلل هكسا أشكر  ،الدراسةفي إنجاز ىذه 

 ويرضى.، وأف يددد خظاه لسا يحب الجزاء عبله أف يجزيو خير

 األسػػػػػػػتاذالسشاقذػػػػػػػة كسػػػػػػػا يدػػػػػػػعدني ويذػػػػػػػرفشي أف أتقػػػػػػػدـ بالذػػػػػػػكر الجزيػػػػػػػل ألعزػػػػػػػاء لجشػػػػػػػة      
مشاقذػػػة لقبػػػؾؿ عمػػػى تكرميسػػػا  / جادددخ الحدددزاا بالدددجكبػرو يثدددب  ادددج الدددخزا   صدددخان /رالدددجكبػ 
ومقترحػػػػػاتيؼ الدػػػػػديدة التػػػػػي سػػػػػيكؾف ليػػػػػا بػػػػػالغ األثػػػػػر فػػػػػي وإبػػػػػدائيسا السبلحغػػػػػات القيسػػػػػة  الدراسػػػػػة
 .الدراسة وإعيارىا بالذكل البلئقإغشاء 
األسباذ وأتقدـ بجزيل الذكر والتقدير والعرفاف إلى كل مشتدبي جامعة األندلس مسثمًة برئيديا      

 ، صخان   اج الخزا يثيى /الجكبػراألسباذ وعسيد الدراسات العميا  ،/ أحرج بخ عانالجكبػر
 .جاخ الحزاا ب /الجكبػرورئيس قدؼ إدارة األعساؿ بكمية العمـؾ اإلدارية 

كسا أتقدـ بعغيؼ االمتشاف ووافر الذكر لسؽ تفزمؾا بتحكيؼ أداة الدراسة وكذا الذكر الرفيع      
إلى مدراء السدارس األىمية بسديشة عسراف والعامميؽ فييا لسا قدمؾه مؽ تعاوف ومداعدة في سبيل 

 تظبيق االستبانة.
لشرائحو وتؾجيياتو لي،  الجكبػر/ يثب الرخهاب وأتقدـ بخالص شكرؼ وامتشاني إلى      
 األسباذ/ صالح الثمثمبوخير مؽ كاف عؾف لي في إخراج ىذا العسل، األسباذ/  ادل الاثخي و

 .اإلحرائي إنجازه التحميلعمى /دمحم جحار  واألستاذ بالسراجعمؽ أمدني 

نرحًا أو إرشادًا، ولكل مؽ وختامًا أقدـ خالص شكرؼ وتقديرؼ إلى مؽ أىدػ لي معروفًا أو      
تفزل بدعسي في ىذه الدراسة ولؾ بكمسة أو بدعؾة بغير الغيب، فمكل ىؤالء أقؾؿ جزاكؼ هللا 

 عشي خير الجزاء، ولكؼ مشي حدؽ الثشاء، وخالص الدعاء.

 لباحثا                                                                            
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ىدفت الدراسة المي التعرؼ عمى درجة تؾافر أبعاد السشغسة الستعمسة في السدارس األىمية      
بسديشة عسراف مؽ وجية نغر العامميؽ، والتعرؼ عمى معؾقات تظبيق أبعاد السشغسة الستعمسة في 

راد ( الستجابات أف4.40الفروؽ ذات الداللة اإلحرائية عشد )تأثير السدارس األىمية، ومعرفة 
 طبيعة العسل(.  -الخبرة -السؤىل -العيشة لمستغيرات )الجشس

واالسػػػػػػتبانة كػػػػػػأداة لمدراسػػػػػػة،  اسػػػػػػتخدـ الباحػػػػػػص السػػػػػػشي  الؾصػػػػػػفي،ولتحقيػػػػػػق تمػػػػػػػ األىػػػػػػداؼ      
بسديشػػػػػػة عسػػػػػػراف، واسػػػػػػتخدـ العيشػػػػػػة السػػػػػػدارس األىميػػػػػػة بالدراسػػػػػػة مػػػػػػؽ العػػػػػػامميؽ  وتكػػػػػػؾف مجتسػػػػػػع

مػػػػػؾزعيؽ عمػػػػػى فةتػػػػػيؽ اإلداريػػػػػيؽ  ( فػػػػػرداً 172)مػػػػػؽ  العذػػػػػؾائية الظبقيػػػػػة، وتكؾنػػػػػت عيشػػػػػة الدراسػػػػػة
( مدرسػػػػػػػة 21( فػػػػػػػردًا، وتػػػػػػػؼ اختيػػػػػػػارىؼ مػػػػػػػؽ )114( فػػػػػػػردًا والسعمسػػػػػػػؾف وعػػػػػػػددىؼ )02وعػػػػػػػددىؼ )

 -1422أىميػػػػػة بسديشػػػػػة عسػػػػػراف، فقػػػػػد وزعػػػػػت االسػػػػػتبانة خػػػػػبلؿ الشرػػػػػ  الثػػػػػاني لمعػػػػػاـ الدراسػػػػػي )
 . (1422  -1427( والشر  األوؿ مؽ العاـ الدراسي )1427

 ائج الجراسة ما يمب:أضهخت  ب
درجة تؾافر أبعاد السشغسة الستعمسة في السدارس األىمية بسديشة عسراف مؽ وجية نغر  -2

 العامميؽ كانت متؾسظة.
درجة تؾافر معؾقات أبعاد السشغسة الستعمسة في السدارس األىمية بسديشة عسراف مؽ وجية  -1

 نغر العامميؽ كانت متؾسظة.
متؾسظات تقديرات أفراد عيشة الدراسة في بيؽ جسيع ال تؾجد فروؽ ذات داللة إحرائية  -3

 تحديد درجة تؾافر أبعاد السشغسة الستعمسة لستغيرات الجشس. 
ال تؾجد فروؽ ذات داللة إحرائية بيؽ جسيع متؾسظات تقديرات أفراد عيشة الدراسة في  -0

سة لستغير السؤىل العمسي ما عدا بعد تسكيؽ األفراد فقد تحديد درجة تؾافر أبعاد السشغسة الستعم
 عيرت فيو دالة إحرائيا لرالح أقل مؽ بػ.

ال تؾجد فروؽ ذات داللة إحرائية بيؽ جسيع متؾسظات تقديرات أفراد عيشة الدراسة في  -0
البيةة تحديد درجة تؾافر أبعاد السشغسة الستعمسة لستغير طبيعة العسل ما عدا بعد ربط السدرسة ب

 الخارجية فتؾجد فيو فروؽ دالة إحرائيًا لرالح إدارؼ.
ال تؾجد فروؽ ذات داللة إحرائية بيؽ جسيع متؾسظات تقديرات أفراد عيشة الدراسة في  -2

تحديد درجة تؾافر أبعاد السشغسة الستعمسة لستغير سشؾات الخبرة ما عدا إنذاء أنغسة لسذاركة 
 روؽ دالة إحرائيًا لرالح أقل مؽ عذر سشؾات.السعرفة والتعمؼ فقد عيرت فيو ف
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: 
في السدارس األىمية مؽ خبلؿ إعداد الخظط  العسل بجد لترسيخ أكثر ألبعاد السشغسة الستعمسة -2 

 البلزمة والبرام  التشفيذية بعد دراسة نقاط القؾة والزع .
 ي مفيـؾ السشغسة الستعمسة، بسا يحقق تحديؽ أدائيا.تذجيع القيادات الحالية عمى تبش -1

ضرورة االىتساـ بسبدأ تسكيؽ العامميؽ والتأكيد عمى تؾسيع مذاركة العامميؽ في إعداد  - 3
 وصياغة وتشفيذ وتقييؼ رؤػ وخظط السدرسة.

العسل عمى تبشي السدارس األىمية لسبدأ العسل الجساعي بداًل عمى العسل الفردؼ واالىتساـ  -0
شجاح الق يحقلتبتشسية وتظؾير فرؽ العسل بسا يخدـ في جسع اآلراء السذتركة بيؽ العامميؽ 

 مسدرسة وامتبلكيا ميزة تشافدية.ل
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 139 .......................................................................................................... :االعزٕزبعبد 2 -5

 113 ............................................................................................................. :١بداٌزٛط 4 -5

 111 ............................................................................................................. :اٌّمزشؽبد 5-5

 113 ................................................................................................................................ املراجع

 114 ........................................................................................................... اٌعشث١خ اٌّشاعع: أٚالا 

ا   124 .............................................................................................................. األعٕج١خ اٌّشاعع: صب١ٔب

 127 ................................................................................................................................ املالحق

 128 .................................................................................................................. (1) رقم ملحق

............................................................................................ 128 

 136 .................................................................................................................. (2) رقم ملحق

  ................ 136 

 138 .................................................................................................................. (3) رقم ملحق

 ......................................................................................... 138 

 

 

  



 

 

ط

 

 34 ............................................ التقميدية السشغسة وخرائص الستعمسة السشغسة خرائص بيؽ مقارنة  1 عذٚي

 69 .............................................................................................................. اٌذساعخ ِغزّع 2 عذٚي

 73 ...........................................................................اٌذساعخ ٚع١ٕخ ِغزّع ٚعذد ٔغجخ ث١ٓ ٠مبسْ 3 عذٚي

 71 ..................................................   اٌّغزغ١ج١ٓ ِٓ   اٌذساعخ ٌع١ٕخ اٌذ٠ّغشاف١خ اٌج١بٔبد ع١ٕخ رٛص٠ع 4 عذٚي

 74 ..................................................... االعزجبٔخ فٟ ٚرعذ٠ٍٙب ٚإػبفزٙب ؽزفٙب رُ اٌزٟ اٌفمشاد ٠ٛػؼ 6 عذٚي
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 الفدل األول                            
 العام لمجراسة اإلشار                      

      :ددقددجمددةالر 1-1
 ،الؾاحػػػػػػػدة الكؾنيػػػػػػػة والقريػػػػػػػة ،الدػػػػػػػرعةوالعذػػػػػػػروف بأنػػػػػػػو قػػػػػػػرف  حػػػػػػػادؼيؾصػػػػػػػ  القػػػػػػػرف ال     

تغييػػػػػر فػػػػػي  إلػػػػػىأدت  التػػػػػي وذلػػػػػػ بدػػػػػبب سػػػػػرعة التغيػػػػػرات التػػػػػي حػػػػػدثت وثػػػػػؾرة السعمؾمػػػػػات
 ،السجتسعػػػػػػات البذػػػػػػرية فػػػػػػي شػػػػػػتى السجػػػػػػاالت االقترػػػػػػادية والدياسػػػػػػية واالجتساعيػػػػػػة والتقشيػػػػػػة

ىائػػػػل مػػػػؽ  بدػػػػرعة ىائمػػػػة وبكػػػػؼٍّ  يػػػػتؼ خػػػػرآ إلػػػػىالسعمؾمػػػػة مػػػػؽ مكػػػػاف  وصػػػػؾؿحيػػػػص أصػػػػبح 
د السشغسػػػػػػػػات والسؤسدػػػػػػػػات عمػػػػػػػػى اخػػػػػػػػتبلؼ ييػػػػػػػػد اً جديػػػػػػػػد اً مسػػػػػػػػا فػػػػػػػػرض واقعػػػػػػػػ ،السعمؾمػػػػػػػػات
مسػػػػػػا  ،التػػػػػػأثير عمػػػػػػى وجؾدىػػػػػػا حػػػػػػد إلػػػػػػىيرػػػػػػل ىػػػػػػذا التيديػػػػػػد ويسكػػػػػػؽ أف  ،وأنؾاعيػػػػػػاأىػػػػػػدافيا 
جديػػػػدة تدػػػػاعد إداريػػػػة مفػػػػاىيؼ ، والبحػػػػص عػػػػؽ التغيػػػػرات عمػػػػى السشغسػػػػات مؾاكبػػػػة تمػػػػػ يحػػػػتؼ

  .التكي  والتأقمؼ مع تمػ التغيرات وبالدرعة السظمؾبة عمى السشغسة 

ونغرًا لتمػ التحديات فإف السشغسات تدعى عمى اختبلؼ السجاالت واألىػداؼ التػي تعسػل      
عمػػى تحقيقيػػػا إلػػػى متابعػػة كػػػل جديػػػد، يدػػػاىؼ فػػي تظػػػؾير وزيػػػادة الفاعميػػة والكفػػػاءة فػػػي تحقيػػػق 
 األىػػػػػػػػػػػػداؼ ويسكػػػػػػػػػػػػؽ القػػػػػػػػػػػػؾؿ بػػػػػػػػػػػػأف بقػػػػػػػػػػػػاء السشغسػػػػػػػػػػػػات ونجاحيػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػذه الغػػػػػػػػػػػػروؼ 

)سدددددعػد تيا عمػػػػػى التحػػػػػؾؿ إلػػػػػى مشغسػػػػػات تعمػػػػػؼ السعاصػػػػػرة والستغيػػػػػرة بذػػػػػكل مدػػػػػتسر ىػػػػػي قػػػػػدر 

 (.11 ،4112،الحياب

الحديثة التي أفرزتيا جسمة مؽ اإلدارية ويعد مفيؾـ السشغسة الستعمسة مؽ السفاىيؼ       
االعتبارات والستظمبات االقترادية واإلندانية؛ وأسيست في تظؾرىا تحديات العؾلسة واتداع 

ويدتشد مفيؾـ السشغسات الستعمسة إلى مشغؾمة متكاممة مؽ  ،رقعة البيةة الخارجية لمسشغسات
الدمؾكية التي تقؾد بشياية السظاؼ إلى تؾفير  اإلدارية، والسسارسات والقشاعات ،اإلندانيةالقيؼ 

بيةة تشغيسية قادرة عمى تظؾير ذاتيا مؽ خبلؿ اإلفادة القرؾػ مؽ الظاقات الفردية والجساعية 
كسا لؼ يعد مفيؾـ السشغسة الستعمسة واألسس التي  ،ممة في السشغسةشاصر البذرية العالدػ الع

بل نيجًا ومسارسة تبشتيا كبريات الذركات  ،جديدة إداريةً  وال نزعةً  ،تقـؾ عمييا ترفًا أكاديسياً 
 .(044 ،1421 ،الرشدافيحي )نجاحًا باىرًا  مؽ خبلليا وحققت ،والسشغسات في العمؼ
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ثػػػػػؼ يقػػػػػـؾ بتحديػػػػػد مػػػػػا تحتاجػػػػػو  ،يكفػػػػػي أف يػػػػػتعمؼ شػػػػػخص واحػػػػػدال )بيتػػػػػر سػػػػػيش (  ويقػػػػػؾؿ    
إف السشغسػػػػػػة التػػػػػػي سػػػػػػتشجح فػػػػػػي السدػػػػػػتقبل ىػػػػػػي التػػػػػػي تكتذػػػػػػ   ،السشغسػػػػػػة ويتبعػػػػػػو البػػػػػػاقؾف 

إذ أف عمػػػػؼ السشغسػػػػة أكبػػػػر مػػػػؽ مجسػػػػؾع  ،كيػػػػ  تدػػػػتفيد مػػػػؽ طاقػػػػة الػػػػتعمؼ لػػػػدػ جسيػػػػع أفرادىػػػػا
دمحم )السشغسػػػػػة ككػػػػػل  إال أف العامػػػػػل األسػػػػػاس ىػػػػؾ كيػػػػػ  نشقػػػػػل عمػػػػػؼ الفػػػػرد إلػػػػػى ،عمػػػػؼ أفرادىػػػػػا
 . (243، 1441،العدلؾني

 فالسدرسػػػػػػػة ،والتعمػػػػػػػيؼالتربيػػػػػػػة  إدارةمجػػػػػػػاؿ  إلػػػػػػػىوقػػػػػػػد انتقػػػػػػػل مفيػػػػػػػـؾ السشغسػػػػػػػة الستعمسػػػػػػػة     
تسارسػػػػػػو فػػػػػػي حركػػػػػػة التغيػػػػػػر  أساسػػػػػػي ومحػػػػػػؾرؼ  تعتبػػػػػػر مشغسػػػػػػة قائسػػػػػػة بحػػػػػػد ذاتيػػػػػػا ليػػػػػػا دور

 ،تؾاجػػػػػػو تحػػػػػػديات داخميػػػػػػة وخارجيػػػػػػة ىائمػػػػػػة اليػػػػػػؾـوالسدرسػػػػػػة  ،الحاصػػػػػػمة فػػػػػػي ىػػػػػػذا العرػػػػػػر
الػػػػػػذؼ يػػػػػػدير عسميػػػػػػة  ،عسميػػػػػػة تغييريػػػػػػة تشافدػػػػػػية فػػػػػػي الكػػػػػػادر التعميسػػػػػػي حػػػػػػداثإتتسثػػػػػػل فػػػػػػي 

تحدػػػػػػػيؽ  فػػػػػػػي ،الؾاقػػػػػػػعرض أنتػػػػػػػائ  ممسؾسػػػػػػػة عمػػػػػػػى  إعيػػػػػػػارالتغييػػػػػػػر وكػػػػػػػذلػ تحػػػػػػػديات فػػػػػػػي 
 الستعمؼ.مدتؾػ الظالب 

بدبب الفداد السدتذرؼ  األداءببلدنا تدىؾرا ممحؾعا في  العاـ في التعميؼ ويعاني قظاع     
مؽ  ،عمييا الدىر عفي يدار بأساليبقظاع التربية والتعميؼ  التعميؼ في فسازاؿ ،اإلدارةوسؾء 
والؾحيد  مدير السدرسة الرئيدي نذاط حتى أصبح ،في اإلبداع والتظؾر شمل إلىأدت  مركزية
ومسا زاد  ،الروتيشية األخرػ  األعساؿ إلىباإلضافة  ،الحزؾر والغياب في السدرسة مراقبة
 حيص أصبح التعميؼ مؽ االىتسامات الثانؾية. ،الجارية في الببلد األحداث ءاً سؾ  األمر

ت مؽ أجل تقديؼ خدمة تعميسية ةالتي أنذ األىميةعمى السدارس أثر  األمر كاف ليذاو      
الستدارعة والسزظربة  األحداثلكؽ  ،بغرض االستثسار أيزاً و  ،الحكؾميةمسيزة عؽ السدارس 

يدتظيع  إدارؼ مسا يدتؾجب البحص عؽ أسمؾب  ،ليا كمسة الفرل عمى أداء ىذه السدارس
ت ةالتي مؽ أجميا أنذ األىداؼتحقيق  إلى صؾالً و  ،والتغمب عمييا ،األحداثمؾاكبة ىذه 
 األىمية. السدارس

تؾافر  تتسثل في التعرؼ عمى درجةالدراسة التي  ىذهمذكمة  تحديدوفي ضؾء ما سبق تؼ     
وكذا نذر ثقافة السشغسة  ،عسرافبسديشة  األىميةالسدارس  إدارةأبعاد السشغسة الستعمسة في 

يخدـ تحديؽ العسمية  بسا ،السدارسىذه  أداءالستعمسة في أوساط العامميؽ إلحداث نقمة في 
 التعميسية التي ىي أساس نيزة األمؼ.
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 الجراسة:  مخكمة 1-1
مػػػػػؽ خػػػػػبلؿ إطػػػػػبلع الباحػػػػػص عمػػػػػى بعػػػػػض الدراسػػػػػات الدػػػػػابقة التػػػػػي تشاولػػػػػت مؾضػػػػػؾع السشغسػػػػػة      

و  ،(1427أسػػػػػػيل الدػػػػػػيمي ) دراسػػػػػػة مثػػػػػػل ،الستعمسػػػػػػة ودورىػػػػػػا فػػػػػػي تحقيػػػػػػق أىػػػػػػداؼ السشغسػػػػػػات
وكػػػػػػػذا الدراسػػػػػػػات التػػػػػػػػي  (،1420)ودراسػػػػػػػة محسػػػػػػػؾد الذػػػػػػػشظي ،(1420)دراسػػػػػػػة حدػػػػػػػؾف الدػػػػػػػيد
نبيػػػػػل  ودراسػػػػػة ،(1420إيسػػػػػاف الشييدػػػػػي ) دراسػػػػػة، مثػػػػػل األىميػػػػػة فػػػػػي الػػػػػيسؽتشاولػػػػػت  السػػػػػدارس 

فقػػػػػػد  ،مػػػػػػؽ وجيػػػػػػة نغػػػػػػر تربؾيػػػػػػة تعميسيػػػػػػة ،(1440أحػػػػػػبلـ جحػػػػػػاؼ )دراسػػػػػػة و  ،(1421الذػػػػػػيخ)
أعيػػػػػرت تمػػػػػػ الدراسػػػػػات أف السػػػػػدارس األىميػػػػػة تعػػػػػاني مػػػػػؽ مذػػػػػاكل :مثػػػػػل ضػػػػػع  التػػػػػؾازف بػػػػػيؽ 

 األىميػػػػػةالسػػػػػدارس  أحدثتػػػػػوالتغييػػػػػر الػػػػػذؼ  أف و ،تقػػػػػديؼ خدمػػػػػة تعميسيػػػػػةل ياوىػػػػػدف يالربحػػػػػ ياىػػػػػدف
مسػػػػا يدػػػػتؾجب البحػػػػص عػػػػؽ  ،وت مػػػػؽ أجمػػػػةشاسػػػػب مػػػػع اليػػػػدؼ الػػػػذؼ أنذػػػػمػػػػا زاؿ محػػػػدودا وال يت

والجػػػػػؾدة  واإلتقػػػػػافالتسيػػػػػز  قيػػػػػتحقل س وذلػػػػػػالسػػػػػدار مشاسػػػػػبة لزيػػػػػادة كفػػػػػاءة ىػػػػػذه  إداريػػػػػة مفػػػػػاىيؼ
تفعيػػػػػػل طاقػػػػػػات  إلػػػػػػىالسشغسػػػػػػة الستعمسػػػػػػة الػػػػػػذؼ ييػػػػػػدؼ  مفيػػػػػػؾـ السفػػػػػػاىيؼومػػػػػػؽ ىػػػػػػذه  ،واإلبػػػػػػداع

 إلػػػػػىمدػػػػػؤولية التظػػػػػؾير السيشػػػػػي فػػػػػي السدرسػػػػػة  وإناطػػػػػة ،العػػػػػامميؽ وتبػػػػػادؿ خبػػػػػراتيؼ فيسػػػػػا بيػػػػػشيؼ
 :التداؤالت التاليةتتبمؾر مذكمة الدراسة في مؽ ىشا و  أفرادىا

مػػػػػػؽ  بسديشػػػػػػة عسػػػػػػراف األىميػػػػػػةسػػػػػػدارس إدارة الالسشغسػػػػػػة الستعمسػػػػػػة فػػػػػػي  أبعػػػػػػادمػػػػػػا درجػػػػػػة تػػػػػػؾافر  -2
 وجية نغر العامميؽ؟

مػػػػػؽ  بسديشػػػػػة عسػػػػػراف األىميػػػػػة السػػػػػدارسإدارة السشغسػػػػػة الستعمسػػػػػة فػػػػػي  أبعػػػػػادمػػػػػا معؾقػػػػػات تظبيػػػػػق  -1
  وجية نغر العامميؽ؟ 

ىػػػػل تؾجػػػػد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحرػػػػائية فػػػػي اسػػػػتجابات أفػػػػراد عيشػػػػة الدراسػػػػة حػػػػؾؿ مػػػػدػ تػػػػؾافر  -3
 لمستغيػػػػػػػػػرات بسديشػػػػػػػػػة عسػػػػػػػػػراف تعػػػػػػػػػزػ  األىميػػػػػػػػػةالسػػػػػػػػػدارس إدارة أبعػػػػػػػػػاد السشغسػػػػػػػػػة الستعمسػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي 

 طبيعة العسل(؟ –سشؾات الخبرة  –السؤىل  -)الجشس الديسغرافية

 أهجاف الجراسة:   1-4
 :تياآلتحقيق  إلىىذه الدراسة  ىدفت

بسديشة عسراف مؽ  السدارس األىميةإدارة درجة تؾافر أبعاد السشغسة الستعمسة في  التعرؼ عمى -2
 .وجية نغر العامميؽ

مؽ وجية أبعاد السشغسة الستعمسة  التي تحؾؿ دوف تظبيق سعؾقاتالأىؼ تحديد الدعي إلى  -1
 .بسديشة عسراف األىميةالسدارس  إدارة فينغر العامميؽ 
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بياف الفروؽ بيؽ استجابات أفراد عيشة الدراسة حؾؿ درجة تؾافر أبعاد السشغسة التؾصل إلى  -3
سشؾات الخبرة  –السؤىل  -الجشسفية )السدارس األىمية وفقا لمستغيرات الديسغراإدارة الستعمسة في 

 طبيعة العسل( –

تعزيز االىتساـ بتظبيق أبعاد السشغسة تداىؼ في  أفمؽ التؾصيات التي مؽ شانيا  اً تقديؼ عدد -0
 األىمية. السدارس إدارة الستعمسة في

 أهرية الجراسة:  1-3

 العمرية:  األهرية 1-3-1

حيص أنيا  لمسكتبات العمسية رصيد عمسي في إضافة يأمل الباحص أف تديؼ ىذه الدراسة     
فتح الظريق لدراسات أخرػ تتشاوؿ تظبيق أبعاد السشغسة أف تو  ،تتشاوؿ مؾضؾع جديد في الببلد

 .الستعمسة ومعؾقات التظبيق بذيء مؽ التفريل ومؽ زوايا أخرػ 

          العرمية:  األهرية 1-3-4
ص٠بدح ا٘زّبَ اٌمبئ١ّٓ عٍٝ اٌّذاسط األ١ٍ٘خ ثبٌعًّ عٍٝ  ِٓ اٌّؤًِ أْ رغُٙ اٌذساعخ فٟ     

رٛف١ش ِعٍِٛبد لذ رغبعذ اٌمبئ١ّٓ عٍٝ اٌّذاسط  رؾ٠ًٛ ِذاسعُٙ إٌٝ ِذاسط ِزعٍّخ  ٚوزا

ٚرٌه   األ١ٍ٘خ عٍٝ اٌزٕجٗ ٌغٛأت اٌمٛح ٚاٌؼعف فٟ رطج١ك أثعبد إٌّظّخ اٌّزعٍّخ فٟ ِذاسعُٙ

 ّب ٠ض٠ذ ِٓ ِغزٜٛ اٌزطج١ك.ِمٛح ثٙذف رالفٟ اٌمظٛس ٚرعض٠ض عٛأت اٌ

  :  الجراسةات مدصمث 1-2

 الرزطرة الربعمرة:  1-2-1

التشغيسية واالستراتيجيات  واألطرالسشغسة التي تزع الخظط ىي السشغسة الستعمسة:      
 ،التحديات ومؾاجية ،البيةةبيدؼ زيادة قدرتيا عمى التكي  مع التغيرات الدريعة في  ،واآلليات

 وتبادؿ ،الذاتيوالتظؾير  ،مؽ خبلؿ دعؼ وتذجيع عسميات التعمؼ السدتسر ،وتحقيق أىدافيا بتسيز
التقشية في  واستخداـ ،لمسعرفةالفعالة  واإلدارة ،الجساعيوالتعمؼ  ،وخارجياً  التجارب والخبرات داخمياً 
 .(1420 ،سعؾد ذيابالتعمؼ وتبادؿ السعرفة )
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لمسشغسة الستعمسة: ىي السشغسة التي تدتجيب بذكل ديشاميكي لمتغيرات  اإلجرائيالتعريف      
مؽ خبلؿ تذجيع العامميؽ فييا عمى التعمؼ  وذلػ ،خارجياالتي تحدث سؾاء داخل السشغسة أو 

 والتظؾر واكتداب السيارات البلزمة لسؾاجو احتياجات الدؾؽ والسؾاق  الجديدة

 الرزطرة الربعمرة:  أبعاد 1-2-4

وتتبشى ىذه الفكرؼ تعددت نساذج السشغسة الستعمسة واختمفت كبًل بحدب تؾجيو      
أبعاد السشغسة الستعمسة كسشظمق لقياس درجة تؾافر  (وواتكشزمارسػ )الدراسة نسؾذج 

متكامبل لمسشغسة الستعمسة يعتسد عمى عشرريؽ متكامميؽ متداخميؽ مع بعزيسا  نسؾذجاا قدمتف
حيص يذتسل  ،التشغيسي والبشاء ،األفراد :في التأثير عمى قدرة السشغسة عمى التغيير والتظؾر وىسا

الدبعة  األبعادكل عشرر عمى مجسؾعة مؽ العشاصر الفرعية التي تتداخل مع بعزيا لتكؾف 
  .سةلمسشغسة الستعم

 ،السشغسػػػػػة أولؾيػػػػػاتمػػػػػؽ  أولؾيػػػػػةفػػػػػرص لمػػػػػتعمؼ السدػػػػػتسر: بحيػػػػػص يكػػػػػؾف الػػػػػتعمؼ والتعمػػػػػيؼ  إيجػػػػػاد -2 
كػػػػػاف ىػػػػػذا الػػػػػتعمؼ  سػػػػػؾاء ،أعسػػػػػاليؼتػػػػػأديتيؼ  أثشػػػػػاءمػػػػػؽ الػػػػػتعمؼ  األفػػػػػراديخظػػػػػط لػػػػػو بيػػػػػدؼ تسكػػػػػيؽ 
   .أو السدتقبمية الحاليةلتشسية مياراتيؼ في مياىؼ 

: بػػػػػأف تكػػػػػؾف فػػػػػي السشغسػػػػػة ثقافػػػػػة تذػػػػػجيع السػػػػػؾعفيؽ عمػػػػػى التفكيػػػػػر والسشاقذػػػػػة تذػػػػػجيع الحػػػػػؾار -1
 وتشسيػػػػة ،األعزػػػػاءبػػػػاقي  مػػػػؽ ،السختمفػػػػةوجيػػػػات الشغػػػػر  إلػػػػى واالسػػػػتساع ،آرائيػػػػؼوالتعبيػػػػر عػػػػؽ 

 آلرائيؼ ومقترحاتيؼ. اآلخريؽعشد مشاقذة  ،واالستفدار واإلنراتالقدرة عمى االستشباط 

لتبادؿ  ،لسذاركة السعرفة والتعمؼ: بحيص يكؾف لمسؾعفيؽ نغؼ اتراؿ متشؾعة أنغسة إنذاء -3
 وتكؾف متاحة لجسيع السؾعفيؽ في السشغسة. ،السعمؾمات بديؾلو في أؼ وقت

: بحيص يتذارؾ جسيع السؾعفيؽ بؾضع رؤية األفراد مؽ السذاركة في التخظيط والتشفيذ تسكيؽ -0
التشفيػػػذ  ومتابعػػػة ،السػػػؾعفيؽى السشغسػػػة تؾزيػػػع السيػػػاـ عمػػػى وعمػػػ ،ليػػػات تشفيػػػذىاآلمسشغسػػػة وتحديػػػد 

 يدفع السؾعفيؽ لتعمؼ ما يحاسبؾف عمى أدائو. مسا ،والسحاسبة

 وعشاصرىا ،لمسشغسةربط السشغسة بالبيةة الخارجية: عمى السؾعفيؽ فيؼ البيةة السحيظة  -0
لرضا العاـ لعشاصر بسا يحقق ا ،تعديل مسارسات وإجراءات مياـ العسل بغرض ،واحتياجاتيا

 البيةة السحيظة.
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القيادة االستراتيجية الداعسة: حيص أف القيادة الفعالة تدعؼ التعمؼ داخل السشغسة مؽ أجل  -2
 في السشغسة. األداءتحديؽ 

أنساط  إلىالؾصؾؿ  بيدؼ ،العسلوالتعمؼ الجساعي: وذلػ باستخداـ فرؽ  التعمؼتذجيع  -7
مدعؾما مؽ  ،حيص أف الفرؽ تركز عمى التعمؼ والعسل الجساعي والتعاوف  ،مختمفة مؽ التفكير

 ومكافأتيؼ واالعتراؼ بقدراتيؼ.  األفرادخبلؿ ثقافة 

 األهمية:  الرجارس 1-2-3

والثانؾؼ  األساسيومدارس التعميؼ  األطفاؿ: ىي كافة رياض األىميمؤسدات التعميؼ      
تشذأ مؽ قبل أفراد أو شخريات اعتبارية بسؾجب  التي ،التخرريةوالسعاىد والسراكز  والسدارس

 ( ـ2111قانؾف تشغيؼ مؤسدات التعميؼ األىمية والخاصة ) .القانؾف وتدار وتسؾؿ مؽ قبميؼ

لمسعمسيؽ فييا  سشغسيلو السدرسة الستعمسة: ىي السدرسة التي يتؼ فييا مسارسة التعمؼ الفردؼ      
وفق رؤية  ،بذكل مدتسر لتحقيق االندماج مع البيةة والتكي  مع الستغيرات الداخمية والخارجية

وتحقيق تعمؼ بأقرى درجات  ،واضحة ومؽ العسل الجساعي واالنظبلؽ نحؾ التسيز واالبتكار
 (22، 1447،العبابشة صالح )والفاعمية. الكفاءة 

 :حجود الجراسة 1-5
  مؽ  األىميةسشغسة الستعمسة في السدارس تؾافر أبعاد ال درجةالدراسة  تشاولت الرػضػ ية:الثجود

 .في مديشة عسراف وجية نغر العامميؽ

 :بسديشة عسراف ىمية السدارس األ في ىذه الدراسة عمى العامميؽأداة تظبيق  تؼ الثجود الاخخية
 (.إدارييؽ -معمسيؽ)

 :( 1422،1427) الدراسيالعاـ  الشر  الثاني مؽ تظبيق ىذه الدراسة خبلؿ تؼ الثجود الدما ية
 (.1422، 1427والشر  األوؿ مؽ العاـ الدراسي )
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 الجراسات الحابقة: 1-6

 الجراسات العخبية:  1-6-1

 :أواًل: الجراسات البب تزاولت الرزطرة الربعمرة

الربعمرة ححب )بيبخ سيزج( وماخرات "الرزطرات بعشؾاف  (1427) عائذة شتاتحةدراسة  -2
 البثػل إليها حالة جامعة  رار ثمتب"

 متعمسةمشغسة  إلىتحؾؿ السشغسة التقميدية ي شإبراز أىؼ مبررات تب إلىىدفت الدراسة قد و       
وقد استخدمت  ،السفيـؾ الجديد إلىالتفديرات العسيقة حؾؿ ضرورة التغيير  وعرض ،بالجامعة

وتؾصمت الدراسة إلى ضرورة التحؾؿ التدريجي عؽ طريق االلتزاـ  ،السفتؾحةالباحثة االستبانة 
 بتظبيق أىؼ ركائز السشغسة الستعمسة وتبشي خرائريا.

"مػقف تصايق الرزطرة الربعمرة  زج )سيزج( بخياض  فبعشؾا (1422)نؾفل نيمة دراسة  -1
 األشفال فب مدخ"

 األطفاؿفر أبعاد السشغسة الستعمسة برياض اتؾ  ػ الدراسة إلى التعرؼ عمى مدتؾ  ىدفتقد و       
واستخدمت الباحثة السشي  الؾصفي  ،السعمساتوذلػ مؽ وجية نغر  ،بإدارة وسط القاىرة التعميسية

الشتائ  وجؾد مؾافقة متؾسظة عمى تؾافر أبعاد  تعير أمدراسة وقد ل أداة ك واالستبانة ،التحميمي
أما بعد  ،وذلػ بالترتيب األطفاؿوالشساذج العقمية في رياض  ،والتعمؼ الجسعي ،التسكؽ الذخري

الرؤية الذخرية وبعد التفكير الشغسي فقد جاء السؾافقة مشخفزة عمى مدتؾػ التؾفر برياض 
 .األطفاؿ

"تدػر مقبخح لبصػيخ أداء الرجارس األساسية بعشؾاف  (1420)حدؾف الديد  دراسة -3
 الثكػمية بأما ة العاصرة صزعاء فب ضػء مفهػم الرزطرة الربعمرة"

 –ىدفت الدراسة إلى تقديؼ ترؾر أداء السدارس األساسية الحكؾمية بأمانة العاصسة      
وقد استخدمت الباحثة السشي  الؾصفي بشؾعية  ،في ضؾء مفيؾـ السشغسة الستعمسةاليسؽ  -صشعاء
أعيرت : ىؼ الشتائ أ وكانت  دراسة.لم أداة كوقد استخدمت الباحثة االستبانة  ،والتظؾيرؼ السدحي 

الحكؾمية بأمانة العاصسة في ضؾء مفيؾـ السشغسة  األساسيةالشتائ  أف واقع أداء السدارس 
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الحكؾمية بأمانة العاصسة  األساسيةالسدارس واقع أداء أف . الستعمسة حرل عمى درجة متؾسظة
الرؤية السذتركة( جاء بدرجة كبيرة بيشسا حرمت باقي  ،أسمؾب التفكير ،في مجاالت )الحؾار
أىؼ  فرؽ العسل( عمى درجة متؾسظة. ،تعمؼ الفرد ،القيادة السدرسية ،السجاالت وىي )التقييؼ

الؾضع العاـ  ،عدـ تعاوف أولياء األمؾر ،الكثافة الظبلبية ،السعؾقات ىي )قمة البرام  التدريبية
عدـ االىتساـ بسذاكل  ،ضع  الدعؼ السادؼ لمسدرسة ،عدـ وجؾد خبرة إدارية لدػ اإلدارة ،لمببلد
 السعمؼ(.

"مرارسة متاالت الرزطرة الربعمرة مغ وجهة  طخ بعشؾاف  (1420) شدػ فرجدراسة  -0
 جازان ومقبخحات البصػيخ"أ ذاء هيئة البجريذ بتامعة 

ىدفت الدراسة إلى الكذ  عؽ درجة مسارسة مجاالت السشغسة الستعمسة مؽ وجية نغر       
عدت الدراسة وفق السشي  أ و  ،بالسسمكة العربية الدعؾديةء ىيةة التدريس بجامعة جازاف أعزا
ما يمي :  ،نتائ  الدراسةبرز أوكانت  ،واعتسدت الباحثة عمى االستبانة كأداة في الدراسة ،الؾصفي

وكذلػ  ،عامة متؾسظةبرؾرة كانت  في الجامعة ت السشغسة الستعمسةف درجة مسارسة مجاالأ
تؾجد فروؽ ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظات استجابة أفراد عيشة الدراسة حؾؿ الدرجة الكمية 

 ،(والسرتبة األكاديسية ،الجشس)تبعًا لستغيرات الدراسة  جامعةالت السشغسة الستعمسة بلسسارسة مجاال
نو ال تؾجد فروؽ ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظات استجابات أفراد عيشة الدراسة أباإلضافة إلى 

 .جامعةالت السشغسة الستعمسة بحؾؿ الدرجة الكمية لسسارسة مجاال

 "مجى تػافخ أبعاد الرزطرة الربعمرة بالػزارات فبعشؾا (1420) محسؾد الذشظيدراسة  -0
 الفمحصيزية فب  صاع غدة"

وكذلػ الكذ  عؽ  ،السشغسة الستعمسةىدفت الدارسة إلى التعرؼ عمى درجة تؾافر أبعاد       
وقد  ،الؾصفي واالستبانة كأداة لمدراسةوتؼ استخداـ السشي   ،الفروؽ في استجابات أفراد العيشة

وعؽ وجؾد  ،عمى درجة متؾسظةبيشت نتائ  الدراسة أف جسيع أبعاد السشغسة الستعمسة قد حرمت 
وقد كانت لرالح  ،فروؽ ذات داللة إحرائية في جسيع أبعاد السقياس تعزػ لستغير الجشس

 انةاالستبالذكؾر وأعيرت الشتائ  عؽ وجؾد فروؽ تبعًا لستغير سشؾات الخدمة بالشدبة لجسيع أبعاد 
 حيص وجدت فروؽ لرالح سشؾات باستثشاء البعد الرابع مإنذاء أنغسة لسذاركة السعرفة والتعمؼ م
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وأخير كذفت الدراسة عؽ عدـ وجؾد فروؽ ذات داللة إحرائية  ،سشة 20الخدمة األكثر مؽ 
حدب السؤىل العمسي في جسيع أبعاد السشغسة الستعمسة باستثشاء ما يتعمق بالبعد األوؿ مإيجاد 

 فرص لمتعمؼ السدتسر م حيص وجدت فروؽ لرالح حسمة السؤىبلت العميا.

"درجة تػافخ معاييخ الرزطرة الربعمرة فب كميات بعشؾاف  (1420) وردة الدسؾقي دراسة -2
 البخبية بالتامعات الفمحصيزية بغدة"

وعبلقتيا  ات التربيةىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة تؾافر معايير السشغسة الستعمسة في كمي      
 ،حيص استخدمت الباحثة السشي  الؾصفي التحميمي باإلنتاج السعرفي ألعزاء ىيةة التدريس،

درجة تؾافر أبعاد السشغسة  تؾصمت الدراسة إلى عدة نتائ  أىسيا:و   ،واالستبانة كأداة لمدراسة
ال تؾجد فروؽ ذات داللة إحرائية بيؽ متؾسظات تقديرات أعزاء ىيةة  ،الستعمسة كانت كبيرة

تؾجد عبلقة مؾجبة دالة إحرائيًا عشد مدتؾػ  ،العمسيعزػ لستغير الجشس والتخرص التدريس ت
 أفراد العيشة لتؾافر معايير السشغسة الستعمسة في كميات التربيةتقدير بيؽ درجة ( 4042داللة )
 .تقديراتيؼ لؾاقع اإلنتاج السعرفيودرجة 

"مددددددجى تددددددػفخ مبصماددددددات الرزطرددددددة الربعمرددددددة بعشػػػػػػؾاف  (1420) الػػػػػػذياب سػػػػػػعؾددراسػػػػػػة  -7
 تصايقها بالكمية البقزية بالجخج، الخياض"ومتاالت 

التعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى درجػػػػػػة تػػػػػػؾافر متظمبػػػػػػات السشغسػػػػػػة الستعمسػػػػػػة بالكميػػػػػػة  إلػػػػػػىىػػػػػػدفت الدراسػػػػػػة       
وقػػػػػد اسػػػػػتخدـ  ،ىيةػػػػػة التػػػػػدريب والسػػػػػؾعفيؽ فييػػػػػا أعزػػػػػاءومجػػػػػاالت تظبيقيػػػػػا مػػػػػؽ وجيػػػػػة نغػػػػػر 

تؾصػػػػػػػػمت الدراسػػػػػػػػة إلػػػػػػػػى و  ،االسػػػػػػػػتبانة ىػػػػػػػػي الدراسػػػػػػػػة أداة كانػػػػػػػػت و  ،الباحػػػػػػػػص السػػػػػػػػشي  الؾصػػػػػػػػفي
 ،بالكميػػػػػػػة التقشيػػػػػػػة سشغسػػػػػػػة متعمسػػػػػػػة متػػػػػػػؾفرة بدرجػػػػػػػة متؾسػػػػػػػظةال أف خرػػػػػػػائص التاليػػػػػػػة:الشتػػػػػػػائ  
معؾقػػػػػات تظبيػػػػػق مفيػػػػػـؾ أف مجتسػػػػػع الدراسػػػػػة مؾافقػػػػػؾف عمػػػػػى  أفػػػػػرادالدراسػػػػػة أف  نتػػػػػائ وأعيػػػػػرت 
تقمػػػػل  التػػػػي الؾعيفيػػػػة األعبػػػػاءواحػػػػد وىػػػػؾ كثػػػػرة  معػػػػؾؽ  عمػػػػىيتؾقػػػػ   الستعمسػػػػة بالكميػػػػة السشغسػػػػة

 فرص التعمؼ.

"محبػى تصايق الرزطرة الربعمرة ومعػ اتها بعشؾاف  (1423) وآخروف  الرفاعيدمحم دراسة  -2
 فب الرؤسحات العامة األرد ية فب مثافطة إربج"كرا يخها العاممػن 

كسا يرىا العاممؾف  ومعؾقاتيا ،الستعمسةمعرفة مدتؾػ تظبيق السشغسة  إلىىدفت الدراسة       
 ،الؾصفيوقد استخدمت الدراسة السشي   ،العامة األردنية في محافغة إربد في السؤسدات
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الدراسة أف مدتؾؼ تظبيق السشغسة الستعمسة كاف بدرجة  أعيرتوقد  ،كأداة لمدراسة واالستبانة
 توأعير  ،أف مدتؾػ معؾقات تظبيق السشغسة الستعمسة قد جاء بدرجة متؾسظة كسا ،متؾسظة

ولستغير الحالة  ،الدراسة وجؾد فروؽ ذات داللة إحرائية تعزػ لستغير الجشس لرالح اإلناث
ولستغير الدخل  ،فأكثرسشة  02ولستغير العسر لرالح  ،يؽستزوجالاالجتساعية لرالح غير 

ولستغيرات الفةة  ،اءر السدولستغير السدتؾػ الؾعيفي لرالح  ،فأكثر ديشار 042الذيرؼ لرالح 
والدخل الذيرؼ لرالح  ،سشؾات 24-2وسشؾات الخبرة لرالح  ،فأقلسشة  34العسرية لرالح 

 الفشي.وطبيعة العسل لرالح  ،ديشار 342-044

تػافخ أبعاد الرزطرة الربعمرة  ى"مجبعشؾاف  (1422) مرتجيوزكي أبؾ حذيش بداـ  دراسة -1
 فب جامعة األ دى بفمحصيغ مغ وجهة  طخ العامميغ فيها"

مدؼ تؾافر أبعاد السشغسة الستعمسة في جامعة األقرى  ىعمإلى التعرؼ ىدفت الدراسة       
العيشة تبعا  والكذ  عؽ الفروؽ في استجابات أفراد مؽ وجية نغر العامميؽ فييابفمدظيؽ 
تقديؼ السقترحات لتظؾير و  طبيعة العسل ( –سشؾات الخبرة  –التخرص  –الشؾع ) لستغير
تؾصمت الدراسة إلى و واالستبانة كأداة لمدراسة،  ،وقد أستخدـ  الباحثاف السشي  الؾصفي ،الجامعة
عدـ وجؾد  ،حرمت أبعاد مقياس خرائص السشغسة الستعمسة عمي درجة متؾسظة :التاليةالشتائ  

لستغير التخرص باستثشاء بعد)ربط السشغسة بالبيةة الخارجية(حيص وجدت فروؽ فروؽ تبعا 
لستغير سشؾات الخبرة عمي جسيع أبعاد االستبانة  عدـ وجؾد فروؽ تبعاً  ،لرالح كمية العمؾـ

باستثشاء بعد أنذاء أنغسة لسذاركة السعرفة والتعمؼ حيص وجدت فروؽ لرالح سشؾات الخبرة أكثر 
 مؽ عذر سشؾات.

الرزطرة الربعمرة  مى شخكة "وا ع تصايق بعشؾاف  (1422) صباح ميدرةدراسة  -24
 االتداالت الفمحصيزية فب  صاع غدة"

استخدـ الباحص السشي   وقد ،الستعمسة تظبيق مفيؾـ السشغسةتحديد واقع  إلىىدفت الدراسة       
وخرج الباحص بشتائ  كاف أىسيا  ،الؾصفي التحميمي واالستبانة كأداة رئيدية في جسع السعمؾمات

معرفة درجة تظبيق مفيـؾ السشغسة الستعمسة حيص يظبق بذكل جيد جدًا كسا وجد أف كافة 
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عمى واقع تظبيق مفيؾـ السشغسة  إحرائيةعشاصر السشغسة الستعمسة تؤثر تأثيرًا ذو داللة 
 .الستعمسة في شركة االتراالت الفمدظيشية
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 :دور الرزطرة الربعمرة برػاضيع أخخى البب تزاولت ثا يًا: الجراسات 

" دور الرزطرة الربعمرة فب تثقيق البريد الرؤسحب بعشؾاف  (1427) الديميأسيل دراسة  -2
 لجى مكاتب األشخاف البخبػي فب مجيزة الخياض"

التعرؼ عمى دور السشغسة الستعمسة في تحقيق التسيز السؤسدي لدػ  إلىىدفت الدراسة       
واالستبانة كأداة  ،واستخدمت الباحثة السشي  الؾصفي السدحي اإلشراؼ التربؾؼ لمبشات،مكاتب 

ومذاركة السعرفة مع  ،بالتعميؼ السدتسر عالياىتساـ  الشتائ  وجؾدأعيرت  ،لجسع البيانات
ويتؼ تبادؿ السعمؾمات  ،التربؾؼ  اإلشراؼيدؾد االحتراـ الستبادؿ بيؽ مشدؾبات مكاتب  ،اآلخريؽ

بيؽ السشغسة الستعمسة  تؾجد عبلقة طردية ذات داللة إحرائية ما ،فيسا بيشيؽ بؾضؾح وشفافية
 التربؾؼ. اإلشراؼوالتسيز الؾعيفي لدػ مكاتب 

" رأس الرال الفكخي فب الرزطرة بعشؾاف  (1427)خزرة  مريؼ أبؾو  بؾ فاس الذريف دراسة -1
 الربعمرة"

ليات بشاء وقياس رأس الساؿ الفكرؼ لدػ السشغسة آتدميط الزؾء حؾؿ  إلىىدفت الدراسة      
وتؼ االعتساد عمى السشي  الؾصفي التحميمي الستعراض أدبيات السؾضؾع مؽ الجؾانب  ،الستعمسة
واستخدـ الباحثاف  ،الجانب الشغرؼ عمى التظبيقي إسقاطومشي  دراسة الحالة مؽ أجل  ،الشغرية

أف الجامعة تدعى  تفيد ي: التالشتائ وتؾصمت الدراسة إلي  ،االستبانة كأداة لجسع السعمؾمات
 ،قيئبشاء رأس الساؿ الفكرؼ مؽ خبلؿ الجسع بيؽ راس الساؿ البذرؼ والييكمي والعبل إلىجاىدة 

 إلىكسا تدعى  ،ة متسيزة مؽ األصؾؿ الفكرية والسعرفيةولكشيا لؼ ترل بعد إلى تكؾيؽ قاعد
ليات ومؤشرات متشؾعة لقياس وتذخيص رأس الساؿ الفكرؼ بسا يداىؼ في دعؼ العسمية آتظؾير 

 التعميسية وخمق القيسة.

" دور الرزطرة الربعمرة فب إثخاء الرعخفة اإلدارية مغ بعشؾاف  (1422) الخالد ال ماءدراسة  -3
 العامميغ فب مجيزة الرمظ سعػد الصاية فب مجيزة الخياض "وجهة  طخ 

معرفة مدػ مداىسة السشغسة الستعمسة في إثراء السعرفة اإلدارية في  إلىىدفت الدراسة      
واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة  ،وقد تؼ استخداـ السشي  الؾصفي ،السمػ سعؾد الظبية مديشة

: أف أفراد العيشة مؾافقؾف بدرجة متؾسظة التاليةالشتائ   إلىوتؾصمت الدراسة  ،لجسع السعمؾمات
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عدـ وجؾد فروؽ ذات داللة إحرائية في  ،عمى جسيع محؾر واقع تظبيق السشغسة الستعمسة
رية باختبلؼ السعرفة اإلدا واقع تظبيق ،السشغسة الستعمسة ؾاقع تظبيقلاتجاىات أفراد الدراسة 

عدـ وجؾد فروؽ ذات داللة إحرائية في اتجاىات أفراد الدراسة حؾؿ  ،مسيمتغير السؤىل الع
وجؾد فروؽ ذات داللة إحرائية  ،الدورات التدريبة ،محاور الدراسة باختبلؼ متغير سشؾات الخبرة

 في اتجاىات أفراد الدراسة حؾؿ محاور الدراسة باختبلؼ متغير العسر.

 رددددددددػذج الجددددددددائز الػضيفيددددددددة و   بهددددددددا " بعشػػػػػػػؾاف (1420) خزػػػػػػػػيرعػػػػػػػبلء دراسػػػػػػػة  -0
بالرزطردددة الربعمردددة، هدددجفت هدددحى الجراسدددة إلدددى البعدددخف بددديغ  ردددػذج الجددددائز الػضيفيدددة 
والرزطردددة الربعمردددة فدددب شدددخكة االتدددداالت الفمحدددصيزية الجمػيدددة مدددغ وجهدددة  طدددخ العدددامميغ 

 "فيها

 بػػػػػػػػػيؽ نسػػػػػػػػػؾذج الخرػػػػػػػػػائص الؾعيفيػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػى العبلقػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػدفت الدراسػػػػػػػػػة إلػػػػػػػػػى التعػػػػػػػػػرؼ      
والسشغسػػػػػػة الستعمسػػػػػػة فػػػػػػي شػػػػػػركة االترػػػػػػاالت الفمدػػػػػػظيشية الخمؾيػػػػػػة مػػػػػػؽ وجيػػػػػػة نغػػػػػػر العػػػػػػامميؽ 

وتػػػػػػػػؼ اسػػػػػػػػتخداـ االسػػػػػػػػتبانة كػػػػػػػػأداة  ،حيػػػػػػػػص اعتسػػػػػػػػد الباحػػػػػػػػص السػػػػػػػػشي  الؾصػػػػػػػػفي التحميمػػػػػػػػي ،فييػػػػػػػػا
وجػػػػؾد درجػػػػة مرتفعػػػػة مػػػػؽ قبػػػػل أفػػػػراد  الدراسػػػػة عػػػػدد مػػػػؽ الشتػػػػائ  أىسيػػػػا: أعيػػػػرتوقػػػػد  ،لمدراسػػػػة

وجػػػػػػػؾد درجػػػػػػػة مرتفعػػػػػػػة مػػػػػػػؽ  ،لستعمػػػػػػػق بالخرػػػػػػػائص الؾعيفيػػػػػػػةعيشػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة عمػػػػػػػى السجػػػػػػػاؿ ا
وجػػػػؾد عبلقػػػػػة ذات  ،السؾافقػػػػة مػػػػؽ قبػػػػػل أفػػػػراد العيشػػػػة عمػػػػػى السجػػػػاؿ الستعمػػػػق بالسشغسػػػػػة الستعمسػػػػة

 داللة إحرائية بيؽ أبعاد نسؾذج الخرائص الؾعيفية والسشغسة الستعمسة لدػ العامميؽ.

   ة الرزطرة الربعمرة ببعديد إجخاءات الح مة "بعشؾاف  (1420) دمحمباسل دراسة  -0
 غدة"فصاع –والدثة الرهزية فب أ حام البدػيخ الصاب الرحبخفيات الثكػمية 

رؾير الدراسة إلى التعرؼ عمى مدػ تظبيق أبعاد السشغسة الستعمسة في أقداـ الت ىدفت     
 ،الدبلمة والرحة السيشيةالتعرؼ عمى مدػ تظبيق إجراءات و  ،الظبي بالسدتذفيات الحكؾمية

ومؽ ثؼ اختبار العبلقة بيؽ السشغسة الستعمسة وتعزيز إجراءات الدبلمة والرحة السيشية. واعتسد 
أىؼ نتائ   ومؽ ،البيانات لجسعكأداة  االستبانةو  ،الباحص إلجراء الدراسة السشي  الؾصفي التحميمي

فيسا أعيرت الشتائ  أيزًا أف درجة  ة،متؾسظأف أبعاد السشغسة الستعمسة تظبق بدرجة  ،الدراسة
وجؾد عبلقة  كسا أعيرت الدراسة متؾسظة،تظبيق إجراءات الدبلمة والرحة السيشية كانت 
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 ،ارتباطية طردية بيؽ جسيع أبعاد السشغسة الستعمسة وتعزيز إجراءات الدبلمة والرحة السيشية
وكذلػ وجؾد عبلقة طردية ارتباطية متؾسظة بيؽ السحؾر ككل مالسشغسة الستعمسةم وتعزيز 

 إجراءات الدبلمة والرحة السيشية.

خدائز الرزطرة الربعمرة  مى اإلبجاع  إثخمبعشؾاف  (1420) الحزيرات ابتياجدراسة  -2
 "األردناإلداري مغ وجهة  طخ العامميغ فب محبخفيات إ ميع الػسط فب 

أثر خرائص السشغسة الستعمسة في اإلبداع اإلدارؼ مؽ  التعرؼ عمى إلى الدراسةىدفت       
استخداـ السشي  الؾصفي  وتؼ ،األردفالعامميؽ في مدتذفيات إقميؼ الؾسط في  وجية نغر
أف التالية:  الشتائ  إلىوقد تؾصمت الدراسة  ،البياناتوتؼ تظؾير استبانة لغرض جسع  ،التحميمي

في حيؽ أف مدتؾػ اإلبداع اإلدارؼ جاء  ،متؾسظةخرائص السشغسة الستعمسة متؾفرة بدرجة 
 .اإلدارؼ وجؾد أثر لتؾافر أبعاد خرائص السشغسة الستعمسة في اإلبداع  مرتفعة،بدرجة 

االسبةرار فب رأس الرال الفكخي فب الرزطرات "بعشؾاف  (1420) لبدهأبؾ  ىاشؼدراسة  -7
 الربعمرة"

ومعرفة مدتؾػ  ،الفكرؼ ىدفت الدراسة إلى إيجاد العبلقة بيؽ السشغسة الستعمسة ورأس الساؿ       
و تؼ استخداـ السشي   ،الستعمسةتحقيق مجسؾعة االتراالت األردنية لعشاصر بشاء السشغسة 

تبيؽ أف مجسؾعة  :التاليةالشتائ   إلىو تؾصمت الدراسة  ،الدراسة أداة  واالستبانة كانت ،الؾصفي
مجسؾعة إلى أف وتذير الشتائ   ،الستعمسةتحقق درجة متؾسظة مؽ السشغسة  األردنيةاالتراالت 
الشتائ  أف ىشاؾ  تثبتأكسا  ،أيزاتستمػ رأس ماؿ فكرؼ بدرجة متؾسظة  األردنيةاالتراالت 

القيادة  ،ذاركيةالتعبلقة معشؾية إيجابية بيؽ عشاصر السشغسة الستعمسة والستسثمة في )الثقافة 
رأس الساؿ  ،الفكرؼ مؽ جية وبيؽ أبعاد تركيب رأس الساؿ  السعمؾمات(تكشؾلؾجيا  ،التحؾيمية
 الييكمي.رأس الساؿ  ،العبلقاترأس ماؿ  ،البذرؼ 

" دور أبعدددددداد الرزطرددددددة الربعمرددددددة فددددددب تثحدددددديغ أداء بعشػػػػػػؾاف (1420)بػػػػػػدر  لسػػػػػػادراسػػػػػػة  -2
 "(MTN-SYRIATEالجمػية)العامميغ دراسة ميجا ية شخكبب االتدال 

الدػػػػػػؾرية  امػػػػػػتبلؾ شػػػػػػركتي االترػػػػػػاؿ الخمؾيػػػػػػة  مػػػػػػدػىػػػػػػدفت الدراسػػػػػػة إلػػػػػػى التعػػػػػػرؼ عمػػػػػػي      
وقػػػػػػػػد اسػػػػػػػػتخدـ  ،العػػػػػػػػامميؽ أداءفػػػػػػػػي تحدػػػػػػػػيؽ  األبعػػػػػػػػادبعػػػػػػػػاد السشغسػػػػػػػػة الستعمسػػػػػػػػة ودور ىػػػػػػػػذه أل
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تؾصػػػػػػمت الدراسػػػػػػة إلػػػػػػى الشتػػػػػػائ  و  ،وكانػػػػػػت االسػػػػػػتبانة أداة الدراسػػػػػػة ،السػػػػػػشي  الؾصػػػػػػفي التحميمػػػػػػي
أكثػػػػػػر  ،تستمػػػػػػ شػػػػػركات االترػػػػػاؿ الخمػػػػػؾؼ ألبعػػػػػػاد السشغسػػػػػة الستعمسػػػػػة بدرجػػػػػة مرتفعػػػػػة : التاليػػػػػة

وجػػػػػػؾد عبلقػػػػػػة ارتبػػػػػػاط بػػػػػػيؽ أبعػػػػػػاد  ،بعػػػػػػد الػػػػػػتعمؼ السدػػػػػػتسر وأقميػػػػػػا بعػػػػػػد التسكػػػػػػيؽ اً األبعػػػػػػاد تػػػػػػؾافر 
ىشػػػػػػػاؾ فرقػػػػػػػا جؾىريػػػػػػػػا بػػػػػػػيؽ أراء السػػػػػػػديريؽ والعػػػػػػػػامميؽ أف  ،األداءالسشغسػػػػػػػة الستعمسػػػػػػػة وتحدػػػػػػػػيؽ 

 السشغسة الستعمسة. حؾؿ دور أبعاد

 مى خدائز الرزطرة الربعمرة وأثخاها  "بعشؾاف (1421) العسرؼ وزياد القؾاسسة  فريددراسة  -1
 "البزطيرب األداء

عمى األداء في شركة عمى أثر خرائص السشغسة الستعمسة التعرؼ  ىذه الدراسة إلىىدفت      
وبياف  تعمسةالسخرائص السشغسة  االرتباطية بيؽنؾع وقؾة العبلقة  وبياف ،األردنيةاالتراالت 

مدراسة لمؽ مرداقية أداة  والتحقق نؾع وقؾة العبلقة االرتباطية  بيؽ خرائص السشغسة الستعمسة
وتؼ  ،الدراسةوتؼ استخداـ السشي  الؾصفي في  العربية،في بيةة أعساؿ مختمفة كبيةة األعساؿ 

أف خرائص السشغسة الستعمسة في شركة  الشتائ :أىؼ  وكانت ،لدراسةاستخداـ االستبانة كأداة 
بيؽ خرائص  إحرائيةبداللة  إيجابيةوجؾد عبلقة ارتباط  متؾسط،االتراالت كانت بسدتؾػ 
 أخرػ.التشغيسي مؽ جية  واألداءالسشغسة الستعمسة مؽ جية 

كرزطرة مبعمرة والرجيخ كقائج تعميرب مغ  "الرجرسةبعشؾاف  (1422) جبرافعمى دراسة  -24
 األردن"وجهة  طخ الرعمريغ فب 

ونحؾ  ،عؽ ترؾرات السعمسيؽ نحؾ مدارسيؼ كسشغسات متعمسة إلى الكذ  ىدفت الدراسة     
ة فيي الدراس أداة أما  ،الدراسةاستخداـ السشي  الؾصفي في  وتؼ ،األردفمديرىؼ كقادة تعميسييؽ في 

حغي  متعمسة،لؾص  السدرسة كسشغسة  ندبياً  تقديرا متؾسظاً  ،أعيرت الشتائ  وقد ،االستبانة
دبة لمسديريؽ كقادة تعميسييؽ فقد أورد شبالالسيشي، أما يميو مجاؿ الشسؾ  ،السشاخ أعمى الستؾسظات

عدـ وجؾد فروؽ ذات داللة إحرائية بيؽ السذاركيؽ  ،تعميسيالسذاركؾف درجة متؾسظة كقائد 
بيؽ  إحرائيةفروؽ ذات داللة  تباستثشاء متغير الجشس حيص عير  ،يةيؼ الذخرلخرائر تبعاً 

 ؾر.السعمسيؽ لرالح الذك
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 الجراسات األجزاية: 1-6-4
الع  ة بيغ الرزطرة الربعمرة والخضاء " بعشؾاف (1420 ،)ايرداـ وآخروف  Erdemدراسة  -2

 "األساسية(الػضيفب لرجرسب الرخحمة 

العبلقة بيؽ السشغسة الستعمسة والرضا الؾعيفي لسعمسي السدارس األساسية ىدفت إلى معرفة      
 يرت نتائ  الدراسة أف متؾسط الرضاوأع ،واستخدـ السشي  الؾصفي االرتباطي ،بذرؽ تركيا

وال تؾجد ىشاؾ فروؽ ذات داللة إحرائية بالشدبة  ،الؾعيفي لمسدرسيؽ قيد الدراسة كاف إيجابيا
 :ص وكانت فروؽ ذات داللة إحرائية في بعديؽ لمسشغسة الستعمسة وىسالستغيرؼ الجشس والتخر

ولؼ تكؽ ىشاؾ فروؽ ذات داللة في  ،الرؤية السذتركة والتعمؼ الجساعي فيسا يختص بسدة الخدمة
 ،بقية األبعاد لمسشغسة الستعمسة والتي كانت اإلتقاف الذخري والشساذج العقمية والتفكير السشغؼ

 بيؽ أبعاد السشغسة الستعمسة والرضا الؾعيفي. وجؾد عبلقة ارتباط

تصػر  خاشات الرزطرة الربعمرة فب الرجراس األساسية "بعشؾاف  (1422،كاف) Canدراسة  -1
  "تخكيا–

التي تيدؼ إلى تظؾير السشغسة الستعمسة في  األنذظةالدراسة إلى التعرؼ عمى  ىدفت     
مع  ،كأداة لمدراسة والسقابمةالسدحي، واستخدـ الباحص السشي  الؾصفي  ،بتركيا األساسيةالسدارس 

 ،إجابات السدتيدفيؽ السقارنة معإجراء مدح لمتقارير والؾثائق الخاصة بالسدارس بغرض 
 ،خرائص السشغسة الستعمسة ػأف السدارس األساسية ال تستم التالية،مت الدراسة إلى الشتائ  وتؾص

نغامًا لمسكافآت  وضرورة وجؾد ،تحتاج إلى تخظيط فعاؿ لتحؾؿ إلى مشغسة متعمسة وأف السدارس
 والترقيات في السدارس.   

الع  ة بيغ القيادة البثػيمية "بعشؾاف  (1422 ،وآخروف )حسزة  Hamzah,M.l.mدراسة  -3 
لرجراء الرجارس وأثخة فب تعديد دور الرجرسيغ لبثػيل مجارسهع لرزطرات مبعمرة مغ وجهة 

  طخهع"

في تعزيز دور  هة التحؾيمية لسدراء السدارس وأثر ىدفت الدراسة استكذاؼ العبلقة بيؽ القياد     
وتؼ استخداـ السشي  الؾصفي  ،نغرىؼالسدرسيؽ لتحؾيل مدارسيؼ لسشغسات متعمسة مؽ وجية 

وجؾد مدتؾػ  ما يمي:وقد أعيرت الشتائ  وتؼ استخداـ االستبانة كأداة لمدراسة،  ،واالستداللي
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 ىشاؾوأف  مرتفع وإيجابي لمجيؾد التي يبذليا السدراء في مدارسيؼ بحدب وجية نغر السدرسيؽ.
س ومسارسات مدرسي السدارس نحؾ تحقيق ر اداللة بيؽ القيادة التحؾيمية لسدعبلقة إيجابية وذات 

 مفيـؾ السشغسة الستعمسة في مدارسيؼ.   

بعشؾاف معشاصر السشغسة الستعمسة كسحددات األداء  (1424 ،)دمحم نرار وآخروف دراسة  -0
 في السؤسدات غير الربحية في سشغافؾرةم    يالسؤسد

بحص العبلقة بيؽ عشاصر السؤسدة الستعمسة مع أداء السؤسدات التعميسية غير  إلىىدفت  
 ،دراسةلم ة واالستبانة كأدا  ،استخدـ الباحثؾف السشي  الؾصفي السدحي ،الربحية في سشغافؾرة

أف العديد مؽ عشاصر السؤسدات الستعمسة ترتبط بذكل كبير بأداء  ،وأعيرت نتائ  ىذه الدراسة
وكذلػ أكدت عمى العبلقة اإليجابية اليامة بيؽ السؤسدة الستعمسة  ،السؤسدات غير الربحية

 العاـ لمسؤسدات غير الربحية )عمى أساس كل مؽ السؤشرات السالية والغير مالية(. واألداء

لبب "ما هب الجدائز والعرميات ابعشؾاف  (1441 ،سيميشيسىاليا ) .Silins, Hدراسة  -0
 تثجد الرجرسة كرؤسحة مبعمرة"

ىدفت الدراسة إلى بحص مفيؾـ السدارس الثانؾية كسؤسدة تعميسية في مدارس الثانؾية جشؾب      
أف السعمسيؽ والسديريؽ يقؾمؾف بتحديد الخرائص والعسميات بالسدارس  وأعيرت الشتائ  ،أستراليا

 ،الثانؾية التي لدييا الكثير مؽ القؾاسؼ السذتركة مع السفاىيؼ السعاصرة في السؤسدات الستعمسة
وأوصت الدراسة بأنو يجب أف يكؾف معدؿ التعمؼ داخل السشغسة مداويًا أو أكبر مؽ معدؿ 

يجب أف تكؾف فمدفة السؤسدة الستعمسة أف التعمؼ ىؾ طريقة عسل  ،رجيةالتغيير في البيةة الخا
 مثمسا ىؾ طريقة لكدب العيش.

 البعميق  مى الجراسات  1-6-3
بعد استعراض الدراسات الدابقة الستعمقة بالسشغسة الستعمسة ودورىا في تحقيق أىداؼ السشغسة 

( 1427( إلى )1441خبلؿ الفترة مؽ )( دراسة عربية وأجشبية تؼ إجرائيا 10حيص تؼ استعراض )
اتزح لمباحص أف الدراسات قد اختمفت مؽ حيص األىداؼ والسشي  السدتخدـ وعيشة الدراسة وبيةة 

 الدراسة ويعمق عمييا الباحص مؽ خبلؿ الشقاط التالية:  
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  مغ حيث الهجف:

 ،(1422،نيمة نؾفل)دراسات تشاولت مدػ تظبيق أبعاد السشغسة الستعمسة ومفيؾميا مثل دراسة  -
 ،(1420،باسل دمحمودراسة ) ،(1420،الذشظي محسؾد)ودراسة  ،(1420،شدػ فرجودراسة )
بداـ أبؾ حذيش ودراسة ) ،(1423،آخروف  ،الرفاعي)ودراسة  ،(1420،لسا بدر)ودراسة 
 .(1422،عمى جبراف) ةودراس ،(1422،ميدرة صباحودراسة ) ،(1422،ومرتجي

 سعؾددراسات تشاولت درجة تؾافر متظمبات ومعايير السشغسة الستعمسة مثل دراسة ) -
 (.1420 ،وردة الدسؾقيودراسة ) ،(1420،الذياب
 الذريف وأبؾدراسات تشاولت تأثير السشغسة الستعمسة عمى مؾاضيع أخرػ مثل دراسة ) -

 ؽع (1427،أسيل الديمي)ودراسة  ،آليات بشاء وقياس رأس الساؿ الفكرؼ  ؽع (1427،خزرة
السشغسة  ردو  (1422،الما الخالد)ودراسة  ،دور السشغسة الستعمسة في تحقيق التسيز السؤسدي

السشغسة  صأثر خرائ ؽع (1420،ابتياج الحزيراتودراسة ) ،الستعمسة في إثراء السعرفة اإلدارية
خرائص السشغسة  ر( أث1421،والعسرؼ  فريد القؾاسسةودراسة ) ،الستعمسة في اإلبداع اإلدارؼ 

 . الستعمسة عمى األداء
 ىاشؼ أبؾ)دراسات تشاولت العبلقة بيؽ السشغسة الستعمسة ومؾاضيع أخرػ مثل دراسة  -
عبلء )ودراسة  ،العبلقة بيؽ السشغسة الستعمسة ورأس الساؿ الفكرؼ  ؽع (1420،لبدة

 ،إرداـ)ودراسة  ،بيؽ نسؾذج الخرائص الؾعيفية والسشغسة الستعمسة ةالعبلق (1420،خزير
 ،دمحم نرار)ودراسة  ،العبلقة بيؽ السشغسة الستعمسة والرضا الؾعيفي ؽع (1420،وآخروف 
 .العبلقة بيؽ السشغسة الستعمسة واألداء السؤسدي ؽ( ع1424،ف واخرو 
 .(1420،حدؾف الديد)دراسة قدمت ترؾر نسؾذج لمسشغسة الستعمسة دراسة  -
 .(1427،عائذة شتاتحة)مبررات التحؾؿ إلى مشغسة متعمسة دراسة أبرزت دراسة عؽ  -
 (.1422،ف واخرو  ،)حسزةدراسة عؽ عبلقة القيادة التحؾيمية في بشاء السشغسة الستعمسة دراسة  -
 . (1422،)كافالسشغسة الستعمسة دراسةدراسة عؽ األنذظة التي تظؾر  -



 

 

21

 مغ حيث الرزهج:

استخدمت الدراسات الدابقة السشي  الؾصفي والبعض جسعت بيؽ الؾصفي والسدحي مثل 
( الؾصفي 1422،حسزة وآخروف (. ودراسة )1427،الديمي أسيل)ودراسة  ،(1422،كافدراسة)

 االستداللي.

 مغ حيث األداة: 

استخدمت الدراسات الدابقة االستبانة كأداة لجسع السعمؾمات وبعض الدراسات كانت االستبانة 
 .(1422،كافالسقابمة مثل دراسة ) استخدـوالبعض  ،(1427،عائذة شتاتحة)مفتؾحة مثل دراسة 

 :الجراسة مغ حيث  يزة 

ومؽ ناحية نؾع العيشة أيزًا  ،تشؾعت عيشات الدراسات ما بيؽ الرغيرة والستؾسظة والكبيرة
بعزيا و  ،العذؾائية الظبقية العيشة وبعزيا ،فبعض الدراسات اختارت العيشة العذؾائية ،تشؾعت

 الذامل. الحرروبعزيا  ،وبعزيا العيشة القردية ،العيشة العشقؾدية

  مغ حيث بيئة الجراسة: 

والذركات  ،والؾزارات الحكؾمية ،والسدتذفيات ،والجامعات ،فقد تشؾعت بيةة التظبيق بيؽ السدارس
( 21وعربية ) ،(1420،واحدة )حدؾف الديد دراسة محميةمشيا  ،وفي بمداف مختمفة ،الخاصة
 ( دراسات أجشبية.0و) ،دراسة

 مغ حيث  رػذج الرزطرة الربعمرة الرحبججم فب الجراسة: 

 عائذة ) مثل دراسة دراسات استخدمت نسؾذج )بيتر سيش ( السكؾف مؽ خسدة أبعاد
 .(1422عمى جبراف،) ة، ودراس(1427،شتاتحة

 )ابتياج دراسة ) مثل سبعة أبعاد السكؾف مؽ ودراسات استخدمت نسؾذج )مارسػ وواكتشز
 .(1420،باسل دمحمودراسة ) ،(1420الحزيرات،

 مثل دراسة )حدؾف  ودراسات جسعت بيؽ نسؾذجيؽ وثبلثة نساذج ألبعاد السشغسة الستعمسة
 .(1420(، ودراسة )سعؾد الذياب، 1420الديد، 
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 :والجراسة الثاليةأوجه البخابه بيغ الجراسات الحابقة  

 )وكذلػ أداة الدراسة  ،تذابو ىذه الدراسة مع الدراسات الدابقة في مشي  الدراسة)الؾصفي
 وىي االستبانة.

  أبعاد  ودرجة تؾافر ،اليدؼ مؽ الدراسةتتفق ىذه الدراسة مع بعض الدراسات الدابقة في
 السشغسة الستعمسة.

  تتفق ىذه الدراسة مع بعض الدراسات الدابقة في األخذ بشسؾذج مارسػ وواتكشز لمسشغسة
 الستعمسة.

  غ الجراسات الحابقة:الثالية الجراسة  مريدات 

 ىذه الدراسة كؾنيا أوؿ دراسة محمية تتشاوؿ مؾضؾع تظبيق أبعاد السشغسة الستعمسة  تعتبر
 .حدب عمؼ الباحص في السشغسات األىمية اليسشية )السدارس األىمية(

 .بحثت ىذه الدراسة عؽ معؾقات تظبيق أبعاد السشغسة الستعمسة في السدارس األىمية 
 ارييؽ والسعمسيؽ في السدارس األىمية. استفادت ىذه الدراسة مؽ وجية نغر جسيع اإلد 

 جػا ب االسبفادة مغ الجراسات الحابقة: 
 أىسيا ما يمي:عدة استفاد الباحص مؽ الدراسات الدابقة في جؾانب 

 .قدمت الدراسات الدابقة لمباحص معرفة تراكسية عؽ مؾضؾع الدراسة 
  الدراسة.استفاد الباحص مؽ الدراسات الدابقة في كيفية صياغة مذكمة 
 واختيار العيشة  ،كسا استفاد البحص مؽ الدراسات الدابقة في تحديد مشي  الدراسة السشاسب

 السشاسبة لمدراسة.
 .في بشاء أداة الدراسة وتحديد فقراتيا 
 طبيعة العسل( -سشؾات الخبرة -السؤىل العمسي -اختيار الستغيرات )الجشس 
  الدراسة الحالية بياناتة لتحميل نؾع السعالجات اإلحرائية السشاسبالتعرؼ عمى. 
 .مقارنة نتائ  بعض فقرات الدراسة الحالية مع نتائ  بعض الدراسات الدابقة 
  معرفة بعض السرادر والسراجع العمسية لسؾضؾع الدراسة مؽ خبلؿ قؾائؼ السراجع لتمػ

 الدراسات. 



 

 
 
  

 

 ار النظرياإلطـــــ

  الرزطرة الربعمرة 

  الرجارس األهمية 
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 الفدل الةا ب

 :الرزطرة الربعمرة 4-1

  ترهيج
، وعشاصر       وقد استعرض الباحص في ىذا السبحص ما يتعمق السشغسة الستعمسة مؽ مفيـؾ

السشغسة الستعمسة، وخرائريا، أىسيتيا، وأىدافيا، ومبررات الحاجة إلييا، وشروط التظبيق، 
وكي  يسكؽ التحؾؿ إلى مشغسة متعمسة، معيقات ىذا التحؾؿ، وشرح بديط ألشير نساذج 

، مع شيء مؽ التفريل لشسؾذج مارسػ وواتكشز، كل ذلػ بعد إطبلع السشغسة الستعمسة
 الباحص عمى الكتب واألبحاث العمسية الستعمقة ذات العبلقة.

 :مفهػم الرزطرة الربعمرة 4-1-1  

بايؽ التعريفات التي قدميا الباحثؾف والسفكروف عؽ السشغسة الستعمسة باختبلؼ تت     
 د تخرراتيؼ، واألبعاد التي تشاولؾىا في دراساتيؼ.فمدفاتيؼ، وتشؾع تجاربيؼ، وتعد

 زيادةل باستسرار األفراد فييا يعسل مشغسات ( بانياSenje).1442 سيش  بيترفيرػ      
 نساذج وجؾد وتذجيع مداندة يايف يتؼ والتي ،فييا يرغبؾف  التي الشتائ  تحقيق في قدراتيؼ
 كسجسؾعات بعزيا مؽ متعمؼل الجساعة لظسؾحات مجاالً  فيياأف  كسا ،لمتفكير وشاممة جديدة
.  فيي مشغسة تتبشى التغيير وتدتعد لو وتدتجيب (0 ،1441 ،وآخروف  زايد رعبد الشاص)

لستظمباتو وذلػ مؽ خبلؿ تذجيع العامميؽ تشسية قدراتيؼ اإلبداعية واالبتكارية مؽ أجل تحقيق 
 الشتائ  التي يرغبؾف فييا.

مثل فيسا يرػ البعض مؽ السفكريؽ والباحثيؽ بانيا قادرة عمى تحديد السذكبلت وحميا      
Daft،بتحديد العامميؽ مؽ واحد كل فييا قؾـي التي السشغسةعرفيا بانيا  ص( حي1444)دافت 
 أجل مؽ باستسرار تحدؽ ،تغير ،تجرب أف عمى قادرة السشغسة يجعل وبسا السذكبلت وحل
 .(27 ،1420،عفش أبؾ مؤيد) أغراضيا وإنجاز والتعمؼ الشسؾ عمى درتياق زيادة
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( 1420) يمحسؾد الذشظو ( 1420) سعؾد الذيابمؽ الباحثيؽ أمثاؿ  ةويعرفيا مجسؾع     
( عمى أنيا مشغسة سريعة التشبؤ والتكي  مع الستغيرات التي تحدث 1424) كساؿ الحؾاجرةو 

 وتبادؿ الخبرات والتجارب.داخل السشغسة وخارجيا والتظؾير السدتسر 

العسػػػػػػػػػػل الجسػػػػػػػػػػاعي التذػػػػػػػػػػاركي مثػػػػػػػػػػل عمػػػػػػػػػػى ويركػػػػػػػػػػز بعػػػػػػػػػػض السفكػػػػػػػػػػريؽ والبػػػػػػػػػػاحثيؽ      
 وبذػػػػػػػكل جساعيػػػػػػػاً  تػػػػػػػتعمؼ يالتػػػػػػػىػػػػػػػي  ةالسشغسػػػػػػػأف الػػػػػػػذؼ أشػػػػػػػار إلػػػػػػػى  (1441) مػػػػػػػاركردت
 وتسكػػػػػػػيؽ ،السعرفػػػػػػػة واسػػػػػػػتخداـ إدارة فػػػػػػػي قػػػػػػػدرتيا تحدػػػػػػػيؽ عمػػػػػػػى باسػػػػػػػتسرار وتعسػػػػػػػل ،فعػػػػػػػاؿ
 الػػػػػػػػتعمؼ لتشغػػػػػػػػيؼ التقشيػػػػػػػػة واسػػػػػػػػتخداـ السشغسػػػػػػػػة وخػػػػػػػػارج داخػػػػػػػػل الػػػػػػػػتعمؼ خػػػػػػػػبلؿ مػػػػػػػػؽ األفػػػػػػػػراد

 خزػػػػػػػػػػػر ضػػػػػػػػػػػحى، ووافقػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػي ذلػػػػػػػػػػػػ كػػػػػػػػػػػبًل مػػػػػػػػػػػؽ (1447) الرشػػػػػػػػػػػؾدؼ دمحم واالنػػػػػػػػػػدماج
 (.1422) جاد الرب حدانيؽو (، 1441)

التػػػػػػػي  ة( بأنيػػػػػػػا السشغسػػػػػػػMarsick&Watkins.1999وواتكشػػػػػػػز )كسػػػػػػػا تػػػػػػػرػ مارسػػػػػػػػ      
تػػػػػػػتعمؼ وتحػػػػػػػؾؿ نفدػػػػػػػيا باسػػػػػػػتسرار وذلػػػػػػػػ مػػػػػػػؽ خػػػػػػػبلؿ تبشػػػػػػػي اسػػػػػػػتراتيجية لمػػػػػػػتعمؼ السدػػػػػػػتسر 

السشغسػػػػة لتحقيػػػػق  تتكامػػػػل وتدػػػػير جشبػػػػًا إلػػػػى جشػػػػب مػػػػع األنذػػػػظة واألعسػػػػاؿ التػػػػي تقػػػػؾـ بيػػػػا
 .(0 ،1441 ،وآخروف  زايد رعبد الشاص)التظؾير السدتسر 

( فيرػ بأنيا السشغسة التي تديل باستسرار عسمية تعمؼ جسيع أعزائيا 1440أما يان  )     
 (.14 ،1420 ،دمحم الذسراني)وتحؾيل ذاتيا، لتحقيق أىداؼ االستراتيجية 

في تحديد مفيؾـ السشغسة الستعمسة عمى تحميل التجارب  (1442)في حيؽ يركز فؾستر      
 رالتبر عمى القدرة تستمػ التي السشغسة واالستفادة مشيا، ويرػ أف السشغسة الستعمسة ىي

 تمػ كانت سؾاء مشيا لبلستفادة وخبرات تجارب مؽ تسر بو ما تحميل خبلؿ مؽ والفيؼ
 (.14 ،1420 ،دمحم الذسراني) فاشمة أو ناجحة التجارب

( إلى السشغسة الستعمسة بأنيا مفيؾـ إدارؼ جديد في 1423)ويشغر الرفاعي وزمبلئو      
يعسل األفراد فييا باستسرار وتعسل في عبلقات تبادلية وتكاممية والتكي   السشغسة التي

مؽ تمقي األوامر إلى السذاركة وتشسية التدريب واإلبداع وتحقيق  ؽالسدتسر مع البيةة واالنظبل
 (.210 ،1423،الرفاعي واخروف دمحم )األىداؼ بالكفاءة والفعالية السظمؾبة 
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حشيؽ ريفيؼ لمسشغسة الستعمسة عمى إدارة السعرفة أمثاؿ في حيؽ يركز بعض الباحثيؽ في تع
يروف أنيا مشغسة  ص(، حي1424) الشدؾروأسساء ( 1420) حداف حاميو ( 1427) صالح

متسكشة مؽ اكتداب وتؾليد وخزف السعرفة وتدعي لتظؾير السيارات السعززة لفيؼ وإدراؾ 
 إدارتيا. 

ومؽ خبلؿ استعراض أراء الباحثيؽ والسفكريؽ حؾؿ مفيؾـ السشغسة الستعمسة، يرػ      
الباحص أنو عمى الرغؼ مؽ تبايؽ التعاريف التي عرفت بيا السشغسة الستعمسة إال أنيا تتفق 

 في جؾىرىا وتتكامل مع بعزيا البعض وقد أشارت إلى:

 ستفادة مشيا وتحؾيميا إلى مشت .أىسية اكتداب السعرفة وإدارتيا داخل السشغسة واال -2

 أشارت إلى أىسية التعمؼ السدتسر لمعامميؽ داخل السشغسة. -1

أكدت عمى العسل الجساعي وتبادؿ الخبرات بيؽ العامميؽ، والذؼ يعتبر مؽ العسميات  -3
 الجؾىرية في بشاء السشغسة الستعمسة.

 ية والخارجية.أوضحت أف عمى السشغسة أف تدعي إلى التكي  مع الستغيرات الداخم -0

 التركيز عمى تسكيؽ العامميؽ. -0

 حل السذكبلت التي تؾاجو األفراد.   -2

 وعميو يسكؽ تعريف السشغسة الستعمسة حدب رؤية الباحص كالتالي:     

)مشغسة ليا رؤية وخظط تيدؼ إلى التكي  مع الستغيرات ومؾاجية السشغسة الستعمسة 
تحقق ليا ميز تشافدية مدتدامة مؽ خبلؿ دعؼ وامتبلؾ وتؾليد السعرفة التي ، التحديات

وتبادؿ السعرفة والخبرات فيسا  ،التشسية الذاتية التعمؼ الجساعي وتسكيؽ وتذجيع العامميؽ عمى
 .وذلػ لتحقيق أىداؼ السشغسة( بيشيؼ وبيؽ السشغسات األخرػ 
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  خأة الرزطرة الربعمرة وتصػرها 4-1-4

حيص يشغر ليا  ،األخيريؽ بدراسة مفيؾـ السشغسة الستعمسةلقد تزايد االىتساـ في العقديؽ      
أنيا حٌل فعاؿ لمسذكبلت التي تتعمق بالسشافدة والتغير التكشؾلؾجي الدريع والتكي  مع 

 .(72 ،1422،محسؾدالذشظي)الستغيرات 

حيص اشتقت مؽ  ،بدأت فكرة السشغسة الستعمسة مشذ الدبعيشات مؽ القرف العذريؽفقد      
كسا تعزػ إلى  ،تشغيسيالتعمؼ ال ؽ( عArgyris&Schon.1978وسكؾف )جريس عسل ار 

وتستد جذور السشغسة الستعمسة إلى طريقة  ،((Revans.1983الدراسات التي قاـ بيا ريفانز
 .(1 ،1424 ،الحؾا جرةكساؿ البحص العمسي ونغرية التشغيؼ العزؾؼ )

كاف في عاـ  ،بؾصفيا تؾجيًا إداريًا جديداً  ،إال أف الغيؾر الحقيقي لمسشغسة الستعمسة     
( عؽ The fifth discipline)( عشدما نذر بيتر سيش  كتابو الشغاـ الخامس 2114)

والتي تتدؼ  ،مدؤولية السشغسات عؽ التكي  مع التظؾرات التي يذيدىا العالؼ السعاصر
مسا يتظمب التحؾؿ مؽ مشغسات تقميدية إلى  ،بالتغيرات الدريعة والفؾضى واالضظراب

 (.124 ،1421،الذريفي وآخروف عباس )مشغسات تعميسية تعمسية 

( عؽ مفيؾـ السشغسة الستعمسة وأبعادىا Peter Sengeوقد كاف لكتابات سيش  )     
 ،دور كبير في تؾجو الكثير مؽ السشغسات لتحؾؿ نفديا إلى مشغسات متعمسة ،الخسدة

في زيادة االىتساـ  كبيرٌ  متغييرات الستزايدة بحمؾؿ القرف الؾاحد والعذريؽ دورٌ وكذلػ كاف ل
 (.27 ،1420،دمحم الذسراني)وبذكل ممحؾظ بتظبيق مفيـؾ السشغسة الستعمسة 

وخبلؿ تدعيشات القرف الساضي أخذ االىتساـ بالتعمؼ التشغيسي وبشاء السشغسات الستعمسة      
حيص خررت بعض الجامعات في الؾاليات الستحدة األمريكية مراكز  ،يتزايد وبذكل كبير

 ،جامعة ستانفؾرد ،العشرريؽ ومشيا : جامعة جؾرج واششظؽ ؽبحؾث تدتيدؼ االىتساـ بياذي
كسا تزايد عدد السشغسات التي التزمت بالتحؾؿ إلى مشغسات  ،ومعيد ماستتيؾشس لمتقشية

 ،وكاف مؽ أوائل الذركات شركة شل لمبتروؿ ،ؼمتعمسة وبذكل مذىل في مختم  أنحاء العال
 إيسافوتؾيؾتا ) ،سامدؾن  ،ىؾندا ،وتمتيا مجسؾعة كبيرة مؽ الذركات مثل : جشراؿ إلكتريػ

 (.241 ،1447 ،أبؾ خزير
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وقد تظؾر مفيؾـ السشغسة الستعمسة كغيره مؽ السفاىيؼ اإلدارية التي بدأت في مجاؿ      
وإدارة السشغسات الغير  ،ثؼ انتقل مجاالت أخرػ كاإلدارة العامةاألعساؿ التجارية والرشاعية 

ولسؾاكبة التظؾرات  ،وذلػ مؽ أجل التظؾير والتحديؽ لمخدمات ،واإلدارة التربؾية ،ربحية
 والتغيرات الستدارعة في جسيع السياديؽ.

  ػامل ساهرت فب ضهػر الرزطرة الربعمرة 4-1-3

 تي:ـ السشغسة الستعمسة نذكر مشيا اآلعيؾر مفيؾ  فيىشاؾ عؾامل كثيرة ساعدت 

أف األنغسة الدابقة أصبحت غير قادرة عمى مؾاجية  قرؾر األنغسة اإلدارية: حيص -2  
واألعساؿ  ،تحديات البيةة الخارجية لمسشغسة في عل سيادة الثقافات البيروقراطية غير السرنة

 .(21 ،1422الشؾيرؼ )عبير الروتيشية التي تحد مؽ التفكير اإلبداعي 

تعد العؾلسة عشررًا أساسيًا في تغيير السشاخ االقترادؼ واالجتساعي في  العؾلسة: -1
 ،جديدة أماـ الذركات العالسية العابرة لمقارات اً فقد فتحت أسؾاق ،خيرة بذكل جذرؼ الدشؾات األ

 مسا زاد حدة التشافس مع الذركات السحمية.

رًا واضحًا في مكاف العسل فمؼ يعد يحدث في مكاف معيؽ أو يأحدثت التقشية تغ التقشية: -3
وإنسا يشفذ العسل عمى أساس الحاجة في الؾقت  ،مؽ خبلؿ مجسؾعات ثابتة وأوقات محددة

وتجعل السدراء مدةؾليؽ عؽ إدارة السعرفة  ،فالتقشية ىي التي تبشي العسل ،والسكاف والبذر
 .   (12 ،1420 ،مؤيد أبؾ عفش)بداًل مؽ إدارة األفراد 

فمؼ يعد دورىؼ يقترر عمى  ،أصبح الٌعسبلء مذاركيؽ بذكل متزايد زيادة تأثير العسبلء: -0 
بل إنيؼ يدفعؾف بسعايير قياسية مؽ األداء  ،مجرد شراء السشتجات أو االستفادة مؽ الخدمة

 .(20 ،1422 ،راشد الذمؾؼ )لسشافدة اآلخريؽ في الدؾؽ العالسي 

وأضحى العشرر  ،السعرفة أحد أىؼ مرادر الثروة في العرر الحاليأصبحت  السعرفة: -0
)أسساء فالسعرفة ىامة لتحديؽ أداء السؾعفيؽ ومظمؾبة  ،البذرؼ مردر القؾة في السشغسة

  .(21 ،1424 ،الشدؾر
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تظػػػػػػػػػػؾر أدوار وتؾقعػػػػػػػػػػات العػػػػػػػػػػامميؽ: وقػػػػػػػػػػد رأػ الكبيدػػػػػػػػػػي أف تحدػػػػػػػػػػؽ السدػػػػػػػػػػتؾػ العمسػػػػػػػػػػي  -2
مسػػػػػػػا أدػ إلػػػػػػػى اتدػػػػػػػاع  ،الحاصػػػػػػػميؽ مػػػػػػػشيؼ شػػػػػػػيادات التعمػػػػػػػيؼ العميػػػػػػػالمسػػػػػػػؾعفيؽ وتزايػػػػػػػد أعػػػػػػػداد 

مؤيػػػػػػد )نذػػػػػػاطات البحػػػػػػص واالستذػػػػػػارة وبػػػػػػرام  التػػػػػػدريب والتظػػػػػػؾير فػػػػػػي العديػػػػػػد مػػػػػػؽ القظاعػػػػػػات 
 . (12 ،1420 ،أبؾ عفش

 محبػيات البعمع فب الرزطرة الربعمرة 4-1-2

يسية، وإجراءات تشفيذ ييدؼ مفيؾـ السشغسة الستعمسة إلى تغيير وتظؾير اليياكل التشغ     
العسل، وطرؽ إدارة السؾارد البذرية، ويسكؽ تقديؼ مدتؾيات التعمؼ في السشغسة الستعمسة إلى 

 : (0 ،1422 ،وعبلوؼ  ،خيرة عيذؾش)ثبلثة مدتؾيات 

ىؾ التغير الدائؼ ندبيا في سمؾؾ الفرد ويحدث نتيجة لمخبرة السكتدبة  البعمع الفخدي: -1
مؽ التجارب أو السسارسات الدابقة، والتي يتؼ تدعيسيا عؽ طريق التغذية العكدية بذكل 
معيؽ، ولتعمؼ مبادغ محددة، إذف التعمؼ الفردؼ ىؾ عسمية خمق واكتداب السعارؼ مؽ طرؼ 

 (.14 ،1422،خيرة عيذؾش) الفرد

الذؼ يكؾف بيؽ األفراد عؽ طريق فرؽ العسل، ويحدث مؽ وىؾ التعمؼ  تعمع الفخيق: -4
خبلؿ األعساؿ والسياـ التي تقـؾ بيا فرؽ العسل وبظريقة تعاونية، ويكؾف دور اإلدارة في ىذا 

 (.16 ،4116،راشج الخمػي )التعمؼ الزمًا بتركيزىا عمى الستابعة وتدييل طرؽ ومفيـؾ التعمؼ 

ىؾ مجسؾعة مؽ العسميات واإلجراءات والؾسائل التي تتخذىا السشغسة  البعمع البزطيرب: -3
عمى مدتؾػ كل مؽ العامميؽ والبشاء التشغيسي، لزيادة مقدرتيا عمى التغيير السدتسر والتكي  
مع الستغيرات الداخمية والخارجية، لتحقيق أقرى درجة مسكشة مؽ األىداؼ السرغؾب فييا 

 (.73 ،1441،لوالظؾي ،ةصالح عبابش)

نجاح السشغسات الستعمسة في التعمؼ يعتسد عمى تشؾع أنساطو وتفاعل كل مشيا،  إف     
فاألفراد يتعمسؾف مؽ خبلؿ التعمؼ الفردؼ، ثؼ يشقمؾف ما تعمسؾه لؤلفراد اآلخريؽ في السؤسدة 
مؽ خبلؿ التعمؼ الجساعي، ثؼ يتدع ىذا التعمؼ ليذسل السؤسدة ككل فالجسيع دائؼ التعمؼ، 

برات التعميسية لدػ األفراد، بسا يشعكس بذكل إيجابي عمى السؤسدة ككل ويشت  عؽ ذلػ الخ
 (.14 ،1422 ،عبير الشؾيرؼ )وعمى أدائيا 
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 ماخرات البثػل إلى مزطرة مبعمرة:  4-1-5

تتكي  مجسؾعة مؽ السبررات التي تداند فكرة التحؾؿ إلى مشغسات متعمسة ىشاؾ      
وتحقيق األىداؼ في ىذه  ،في التظؾر وتدتسر ،تغيراتسالوتتغير بذكل مدتسر لتؾاكب 

  وىي:البيةة الستغيرة 

  .تحديؽ عسمية اتخاذ القرارات -

  .تشفيذ القرارات التي تؼ اتخاذىا بظرقة أفزل -

  .فيسا يتعمق بعسميات العسلوعيًا يربح األفراد العامميؽ أكثر  -

بيػػػػػػشيؼ برػػػػػػؾرة أفزػػػػػػل فيسػػػػػػا يرػػػػػػبح األفػػػػػػراد العػػػػػػامميؽ أكثػػػػػػر قػػػػػػدرة عمػػػػػػى التعػػػػػػاوف  -
 (32 ،1420 ،الذياب سعؾد)

يػػػػػػػذكر سػػػػػػػيش  إف معغػػػػػػػؼ السشغسػػػػػػػات تدػػػػػػػعى  صحيػػػػػػػ أعمػػػػػػػى:تحقيػػػػػػػق مدػػػػػػػتؾػ أداء  -
  .بو بأقرى ما يسكؽ رتقاءوااللتحديؽ مدتؾػ أدائيا  سعيًا حثيثاً 

بذػػػػػػػػكل جػػػػػػػػدؼ بسبػػػػػػػػادغ الجػػػػػػػػؾدة بتسيػػػػػػػػز السمتزمػػػػػػػػة  فالسشغسػػػػػػػػات الجػػػػػػػػؾدة:تحدػػػػػػػػيؽ  -
  .لمتحؾؿ إلى مشغسات متعمسة الذاممة باستعدادىا وقابميتيا

إلػػػػػى السدػػػػػتفيديؽ باعتبػػػػػارىؼ أحػػػػػد تشغػػػػػر  السشغسػػػػػة الستعمسػػػػػةو  السدػػػػػتفيديؽ:إرضػػػػػاء  -
 السشغسة.السرادر القيسة التي تسدىا بالسعمؾمات التي تداعد في استسرار وتظؾر 

السيػػػػػػػػػػزة سػػػػػػػػػػتجعل السشغسػػػػػػػػػػة متقدمػػػػػػػػػػة  فيػػػػػػػػػػذه لمسشغسػػػػػػػػػػة:تحقيػػػػػػػػػػق ميػػػػػػػػػػزة تشافدػػػػػػػػػػية  -
 اإلبػػػػػػداعباسػػػػػػتسرار عمػػػػػػى مشافدػػػػػػييا حيػػػػػػص أف الػػػػػػتعمؼ السدػػػػػػتسر فػػػػػػي السشغسػػػػػػة يدػػػػػػاىؼ فػػػػػػي 

  .والتظؾير والتقدـ السدتسر عمى بقية السشافديؽ

يجب عمى السؾعفيؽ أف يتعمسؾا كل  وااللتزاـ:إيجاد قؾة عسل تتدؼ بالحساس والظاقة  -
أما بالشدبة لمسديريؽ فإنيؼ يجب أف يتعمسؾا كي   ،ما يدخل في مجاؿ اىتساـ مشغستيؼ

  .الرؤية عبر السشغسة ككل وتحديد ،واإلتقافيعسمؾف عمى نذر التسيز 

ف أفزػػػػػػل ميػػػػػػزة تحققيػػػػػػا السشغسػػػػػػة الستعمسػػػػػػة بذػػػػػػكل جيػػػػػػد إل بشجػػػػػػاح:إدارة التغييػػػػػػر  -
 (.20 ،1422 ،الخالد الماء)ىي مداعدة األفراد عمى تقبل التغيير والتكي  معو بديؾلة 
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 الدولية.العؾلسة بأنؾاعيا السختمفة وعيؾر الذركات الستعددة الجشديات والسعايير  -

 والدولي. واإلقميسيالتشافس السحمي  -

 (222 ،1420 ،نديسة بمعمي)لمسؾعفيؽ. تحدؽ السدتؾػ العمسي  -

تدػػػػػاعد مشغسػػػػػات الػػػػػتعمؼ مشدػػػػػؾبييا عمػػػػػى الشسػػػػػؾ الذخرػػػػػي والسيشػػػػػي وتذػػػػػجعيؼ عمػػػػػى   -
السدػػػػػتسر وتتػػػػػيح الفرصػػػػػة ليػػػػػؼ لمتجديػػػػػد واالبتكػػػػػار بعيػػػػػدا عػػػػػؽ الخػػػػػؾؼ مػػػػػؽ الؾقػػػػػؾع الػػػػػتعمؼ 
  .في الخظأ

التظؾر التكشؾلؾجي والتقشي والتغيرات الدريعة وعيؾر أنساط جديدة مؽ الظاقة  -
 السشغسةتعمؼ لزساف بقاء  ةإلى مشغس السشغسةواالتراالت أدػ إلى ضرورة تحؾؿ 

 .واستسرارىا وتسيزىا

مػػػػػػؽ التركيػػػػػػز  انتقمػػػػػػت السشغسػػػػػػةحتػػػػػػى أف  ،العسػػػػػػل مفيػػػػػػؾـجػػػػػػؾىرؼ فػػػػػػي التحػػػػػػؾؿ ال -
عمػػػػػػػى تقميػػػػػػػل مػػػػػػػؾاطؽ الزػػػػػػػع  والتحػػػػػػػديص والتظػػػػػػػؾير فػػػػػػػي عسميػػػػػػػات العسػػػػػػػل إلػػػػػػػى ابتكػػػػػػػار 

  .أنساط جديدة تسكشيا مؽ إدارة التغيير السدتسر

أف تحدؽ استقظاب  السشغسة حيص عمى السشغسةتظؾر أدوار وتؾقعات مشدؾبي  -
والتفاعل  اإليجابيالسؾعفيؽ الستسيزيؽ واستبقائيؼ أطؾؿ فترة مسكشة مؽ خبلؿ التحفيز 
 شذػ) والسسارسة.االجتساعي لتزداد لدييؼ قيؼ السعرفة والرؤية مؽ خبلؿ االستخداـ 

 (.02 ،1420،فرج

 خدائز الرزطرة الربعمرة: 4-1-6

الخرػػػػػػػػائص التػػػػػػػػي تسيزىػػػػػػػػا عػػػػػػػػؽ غيرىػػػػػػػػا مػػػػػػػػػؽ مجسؾعػػػػػػػػو مػػػػػػػػؽ لمسشغسػػػػػػػػة الستعمسػػػػػػػػة      
السشغسػػػػػػػات التقميديػػػػػػػة وألنػػػػػػػو لػػػػػػػؼ يجسػػػػػػػع البػػػػػػػاحثؾف عمػػػػػػػى خرػػػػػػػائص محػػػػػػػددة فقػػػػػػػد تعػػػػػػػددت 

 الخرائص، حيص تشاوليا كبًل مشيؼ مؽ جانب مختم .

عػػػػػػػػػػػػػدد مػػػػػػػػػػػػػؽ الخرػػػػػػػػػػػػػائص ىػػػػػػػػػػػػػي كسػػػػػػػػػػػػػا ( Marquardtمػػػػػػػػػػػػػاركردت)حػػػػػػػػػػػػػدد  حيػػػػػػػػػػػػػص     
 :(0 ،1422،عبلوؼ  ،عيذؾشخيرة ) يمي

  .السدتقبمية في البيةة والقدرة عمى التكي  مع تأثيراتياتؾقع التغيرات  -2
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 سريع.وعسميات وخدمات جديدة بذكل  إجراءاتتظؾير واستحداث  -1

 وسيؾلة.وبيؽ غيرىا مؽ السشغسات بدرعة  وبيشيا ،السشغسةنقل السعرفة بيؽ أجزاء  -3

 مسكشة.بأقرى طاقة اإلدارية استثسار مؾاردىا البذرية في جسيع السدتؾيات  -0

 السؤىمة استقظاب أفزل الظاقات البذرية  -0

 الستعمسػػػػػةأخػػػػػرػ لمسشغسػػػػػة  خرػػػػػائص( وزمػػػػػبلؤه M.J. Pedler) أضػػػػػاؼ بيػػػػػدلرو      
 (.21 ،1442 ،مدحت أبؾ الشرر:)  اليكالت

دراسػػػػػة االسػػػػػتراتيجية مػػػػػع العػػػػػامميؽ وإدخػػػػػاؿ  االسػػػػػتراتيجية:األخػػػػػذ بسػػػػػدخل تعمسػػػػػي إلػػػػػى  -2
 معيا كتجارب.تعديبلت صغيرة والتعامل 

القػػػػػػػرار عسميػػػػػػػة مفتؾحػػػػػػػة تأخػػػػػػػذ فػػػػػػػي  تذػػػػػػػاركي: اتخػػػػػػػاذصػػػػػػػشع الدياسػػػػػػػة عمػػػػػػػى أسػػػػػػػاس  -1
 االعتبار وجيات نغر جسيع األطراؼ السعشية.

االشػػػػػػػػػػتراؾ فػػػػػػػػػػي السعمؾمػػػػػػػػػػات، واسػػػػػػػػػػتخداـ تكشؾلؾجيػػػػػػػػػػا  السعمؾمػػػػػػػػػػاتي: تعغػػػػػػػػػػيؼالتؾجػػػػػػػػػػو  -3
 السعمؾمات لجعل استخداـ السعمؾمات سيبًل وفؾريًا ومستعًا.

شغؼ السحاسػػػػػػػػػػػبة والسؾازنػػػػػػػػػػػة والتقػػػػػػػػػػػارير ميسػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػ :تػػػػػػػػػػػافالتكؾيشية والرقابػػػػػػػػػػػة حاسػػػػػػػػػػػبسال -0
 الذاتي.لمسداعدة عمى التعمؼ والتشغيؼ 

 ةاليػػػػػػػاإلجسمحرػػػػػػػمة التفػػػػػػػاوض  رفػػػػػػػعو  ،إسػػػػػػػعاد العسػػػػػػػبلء الػػػػػػػداخميؽ الػػػػػػػداخمي:التبػػػػػػػادؿ  -0
 ككل.السحققة لسرمحة الظرفيؽ بالشدبة لمسشغسة 

دراسػػػػػػػة أسػػػػػػػاس الفػػػػػػػؾارؽ فػػػػػػػي األجػػػػػػػؾر والسكافػػػػػػػآت ومشاقذػػػػػػػة ذلػػػػػػػػ  السرونػػػػػػػة:مكافػػػػػػػأة  -2
  .ةاليالسالسؾافقة عمى استخداـ السكافآت غير ي ومفتؾح وتحديد بذكل عمش

  .تؾافر السرونة والسداحة البلزمتيؽ لتحقيق الشسؾ والتظؾر السسكشة:اليياكل  -7

بػػػػػػػػالعسبلء  فػػػػػػػػي عسميػػػػػػػػة التؾاصػػػػػػػػل السباشػػػػػػػػر األماميػػػػػػػػة:دور العػػػػػػػػامميؽ فػػػػػػػػي الخظػػػػػػػػؾط  -2
يقػػػػػػػػؾـ العػػػػػػػػاممؾف السترػػػػػػػػمؾف بػػػػػػػػالعسبلء بجسػػػػػػػػع السعمؾمػػػػػػػػات ويػػػػػػػػتؼ الترػػػػػػػػرؼ بشػػػػػػػػاء  حيػػػػػػػػص
 عمييا.
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 األفكار.سعرفة وتبادؿ التذارؾ والدساح لآلخريؽ ب السشغسات:التعمؼ بيؽ  -1

  .تقدير قيسة األخظاء واعتبارىا فرصًا لمتعمؼ التعمؼ:مشاخ  – 24

األفػػػػػػػػػػػػػػػراد عمػػػػػػػػػػػػػػػى تحسػػػػػػػػػػػػػػػل            يػػػػػػػػػػػػػػػتؼ تذػػػػػػػػػػػػػػػجيع  لمجسيػػػػػػػػػػػػػػػع:فػػػػػػػػػػػػػػػرص تشسيػػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػػذات  -22
 التشسية.لتحقيق ىذه  ومرنة ،كافية وإعظائيؼ مؾارد ،أنفديؼ السدؤولية. وتشسية

 ىي:مجسؾعة مؽ الخرائص  (34 ،4111) أبػ  فرمؤيج حدد  كسا

  .التعمؼ السدتسر لؤلفراد مؽ أجل زيادة معارفيؼ وتظؾيرىؼ -2

  .الفردؼ والجساعي والتشغيسيالتركيز عمى التعمؼ بكافة مدتؾياتو  -1

يؾلػػػػػد شػػػػػعؾرا باالنتسػػػػػاء لػػػػػدػ األفػػػػػراد  مسػػػػػا ،الجسػػػػػاعيريػػػػػق والعسػػػػػل فاالىتسػػػػػاـ بػػػػػروح ال -3
  .وتحسل السدؤولية نحؾ تحقيق األىداؼ السذتركة

  .التركيز عمى إبداع العامميؽ وأىسيتو في السشغسات -0

  .األفراد واألقداـ التأكيد عمى أىسية مذاركة السعرفة ونقل السعمؾمات بيؽ -0

 عدة خرائص لمسشغسة الستعمسة كالتالي:( 14 ،4113) سراح صػلححددت و   

 ككل.الرحبػى الزطام  أواًل:  مى 

 كذركاء.تعتبر السؤسدة زبائشيا  -2

تدػػػػػػعى إدارة السؤسدػػػػػػة إلػػػػػػى االسػػػػػػتفادة مػػػػػػؽ التغذيػػػػػػة السرتػػػػػػدة مػػػػػػؽ بيةتيػػػػػػا الداخميػػػػػػة  -1
  .في نغاـ التحديؽ مؽ أجل مؾاكبة التغيير بانتغاـ، واستعسالووالخارجية 

السذػػػػػاكل  عمػػػػػى حػػػػػلثقافػػػػػة ىػػػػػذه السؤسدػػػػػة تدػػػػػسح بػػػػػالتعمؼ مػػػػػؽ األخظػػػػػاء والتركيػػػػػز  -3
.وليس عمى إلقاء   المـؾ

السؾارد البذرية في السؤسدة شركاء متخررؾف في خمق التعمؼ وتظؾير الفرص في  -0
 العسل.

  .العسلتعتبر مراجعة األداء أمر ضرورؼ بعد إنجاز  -0

 .االلتزاـ باالستسرار في التعمؼ كأساس لمتظؾر الستؾاصل -2
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  . مى محبػى الرترػ ات / الرحبػى اإلداري  ثا يًا:

مػػػػػػؽ التغذيػػػػػػة السرتػػػػػػدة مػػػػػػؽ بيةتيػػػػػػا  لبلسػػػػػػتفادةوجػػػػػػؾد نغػػػػػػؼ فرعيػػػػػػة تدػػػػػػعى بانتغػػػػػػاـ  -2
  .الخارجية والداخمية واستعساليا في عسميات التظؾير

  .والفرؽ أوقات دورية لسراجعة أعساليؼص السجسؾعات خِر تُ  -1

دعؼ السجسؾعػػػػػات ويدػػػػػسح بتظػػػػػؾير األقدػػػػػاـ يػػػػػترػػػػػسيؼ األنغسػػػػػة والعسميػػػػػات بذػػػػػكل  -3
  .ذوؼ الرمة بسيسة السؤسدة

 .الفخدي مى الرحبػى  ثالةًا:

  .يتؼ تذجيع األفراد عمى التعمؼ السدتسر ومكافأتيؼ عمى ذلػ -2

والسعػػػػػػػػػػارؼ التػػػػػػػػػػي يسكػػػػػػػػػػؽ  ،تلكفػػػػػػػػػػاءاافػػػػػػػػػػراد أف لػػػػػػػػػػدييؼ مجسؾعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػؽ إدراؾ األ -1
  .سختمفةالسيسات التظبيقيا في 

  .قسةاليدرؾ الفرد أف القابمية لمتعمؼ مفتاح الشجاح والبقاء عمى  -3

 ،والزمبلءالزبائؽ  ،اإلدارةالتغذية العكدية مؽ  الستخداـيدعى األفراد بذكل مدتسر  -0
  .وإعادة استعساليا في التظؾير الذاتي

  .الشغؼ والعسميات بذكل يدعؼ تظؾير األفراد ذوؼ الرمة بسيسة السؤسدةترسيؼ  -0
وبشاًء عمى ما سبق معرفتو مؽ خرائص لمسشغسة الستعمسة يسكؽ لمباحص أف يزي       

 عدة خرائص لمسشغسة الستعمسة ىي:
أنيا تعتبر العامميؽ كأصؾؿ يجب السحافغة عمييؼ واالستثسار فييؼ استراتيجية  -2

 ضرورية. 
باالحتكاؾ بالؾاقع تدريجيًا بداًل مؽ إعدادىا  ةعى إلى إعداد الخظط االستراتيجيتد -1

 مدبقًا.  
تدعى إلى السذاركة الكاممة لمعامميؽ في جسيع السدتؾيات اإلدارية واالستفادة مؽ  -3

 مياراتيؼ وإبداعاتيؼ عمى أكسل وجو.
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وأف تكؾف مدتعدة تحتـر مدتفيدييا فترػ أف مؽ واجبيا أف تتجدد لخدمتيؼ ورعايتيؼ  -0
 لمجديد.  

التقييؼ السدتسر لجسيع عسمياتيا لتأكد مؽ تييةة جسيع الغروؼ البلزمة والسشاسبة  -0
 لمتعمؼ.
 تدعى إلى استيعاب وجيات الشغر السختمفة بسا يحقق أىداؼ السشغسة.  -2
 تدعى إلى امتبلؾ وتؾليد السعرفة التي ترشع فرقًا في مشتجاتيا أو خدماتيا. -7

 التالي خرائص السشغسة الستعمسة مقارنة مع خرائص السشغسة التقميدية. ويبيؽ الجدوؿ
 مقارنة بيؽ خرائص السشغسة الستعمسة وخرائص السشغسة التقميدية  1عذٚي 

 الرزطرة الربعمرة الرزطرة البقميجية م

 تربمظ هيكل تزطيرب أفقب تربمظ هيكل تزطيرب  رػدي 1

 تربمظ ثقافة مبكيفة تػافقية ومبصػرة مع الايئة ثقافة جامجة غيخ مبصػرة مع الايئةتربمظ  4

تعبرج اسبخاتيتية تزافحية فب البعامل مع  3
 الربزافحيغ

تعبرج اسبخاتيتية تفاوضية تعاو ية  زج 
 البعامل مع الرزافحيغ

الد حيات والرخاركة تعبرج أسمػب تفػيس  تعبرج أسمػب الرخكدية فب اتجاذ القخارات 2
 فب اتجاذ القخارات

الرزاخ الػضيفب ال يختع العامميغ  مى  5
اإلبجاع واالببكار وتتخيب االببكارات 

 الراج ة

الرزاخ الػضيفب يختع العامميغ  مى اإلبجاع 
واالببكار وتتخيب ما تع اببكارى فب البصايق 

 العرمب لمػصػل إلى  بائج أفذل

تعبرج أسمػب مخاركة العامميغ وتركيزهع فب  والحيصخة فب إدارتهاتعبرج أسمػب الخ ابة  6
 إدارتها

العرل بزطام فخ  العرل فب حجود  7
 األ حاط فقط

تقاشع  رل فخ  العرل بيغ مجبمف األ حام 
 وتعاو ها

باإلضافة لمقياس الرالب، يبع  ياس الػ ت   طام القياس فيها مالب 8
 والتهج وهل يثقق العائج الربػ ع

تؤدي الرهام وفقًا لإلجخاءات الخوتيزية  9
 شجيجة البعقيج فب أكةخ األحيان

تؤدي الرهام وفقًا لبفػيس األدوار وتركيغ 
 العامميغ
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 الرزطرة الربعمرة الرزطرة البقميجية م

تبازى أسمػب الرخاركة بالرعمػمات إل تاز  تبازى الزطع الخسرية إل تاز األ رال 11
 األ رال

تزبهج أسمػب البجريب البقميجي والبعمع  11
 لديادة مهارة  امميهاالبمقيزب 

تزبهج أسمػب البثفيد لبختيع  امميها  مى 
البعمع البزطيرب لبثحيغ محبػيات أدائهع 

 إل تاز الرهام يبريد وابجاع

تؤكج  مى وجهة الزطخ البب تخكد  مى  14
الفخد أكةخ مغ الترا ة فب اإل باج 
 والبجريب وتقػيع األداء وتقجيع الثػافد

البب تخكد  مى تؤكج  مى وجهة الزطخ 
الترا ة فب البعمع الرزطرب واإل باج وتقػيع 

 األداء وتقجيع الثػافد

 

تعبرج  مى معاييخ األداء الػصفية  13
الربعمقة بالحمػك اليػمب والدفات 

الخجدية  زج تقػيع أداء  امميها والبب 
 غالاًا ال تبعمق باإل تاز

تعبرج  مى الرعاييخ الكرية والزػ ية لبقػيع 
 واإلبجاع امميها لبثجيج درجة البريد  إ تاز

تاعًا لهحى الرعاييخ البب لها    ة مااشخة 
 باإل تاز

تصاق أسمػب البثفيد الحماب أكةخ مغ  12
 أسمػب البثفيد اإليتابب

تصاق أسمػب البثفيد اإليتابب أكةخ مغ 
 أسمػب البثفيد الحماب

 طامها شاه مغمق تتاى الايئة الجارجية،  15
 ضعيفة  مى البكيف معهاو جرتها 

 طامها مفبػح ومبػافق مع الايئة الجارجية، 
 و جرتها  الية لمبكيف مع الايئة

 جرتها ضعيفة لإلسبفادة مغ تتاربها  16
الراضية لذعف  زايبها بالحاكخة 

 البزطيرية أو ا عجامها فب أكةخ األحيان

 جرتها  الية ل سبفادة مغ تتاربها الراضية 
 تزطيرية معبزى بهالػجػد ذاكخة 

تبازى الرفهػم البقميجية فب حل الرخاكل  17
 البب تػاجهها باسبرخار

تعبرج أسمػب الاثث العمرب فب حمها لمرخاكل 
 البب  ج تػاجهها

 تكػن ثقة العامميغ بحياسبها  ػية تكػن ثقة العامميغ بحياسبها ضعيفة 18

 مبصػرةتعبرج مفهػم إ باج  تعبرج مفهػم إ باج تقميجية 19

 (33، 1422حجؾ، ـالسردر )عبد الدبل
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 زاصخ الرزطرة الربعمرة:   4-1-7  

الستعمسة عشاصر يتؾجب تؾافرىا في السشغسة حتى تتحؾؿ إلى مشغسة متعمسة لمسشغسة      
وقد اختم  السفكروف في ماىية ىذه العشاصر كبًل حدب فكره اإلدارؼ ويرػ الباحص مؽ 

 وأدبيات سابقة أف عشاصر السشغسة الستعمسة تذسل اآلتي:خبلؿ اطبلعو عمى دراسات 

التي تستمػ الرؤية الكاممة عؽ السشغسة وخظظيا، والقادرة عمى بشاء رؤية  القيادة: -2
مذتركة بيؽ العامميؽ والسشغسة، والقادرة أيزًا عمى تحفيز األفراد عمى التعمؼ السدتسر 

 وإطبلؽ إبداعاتيؼ وابتكاراتيؼ.  

األكثر أىسية في السشغسة، وفي السشغسة الستعمسة، فإف  لعشاصرفاألفراد ىؼ ااألفخاد:  -1
في رسؼ وتحقيق  كي  يعسمؾا ويشجزوا وكي  يداىسؾا اعمييؼ أف يعرفؾ  رالعامميؽ ال يقتر

بأنو يشبغي عمى السشغسة أف تستمػ عسمية  Bhasin (1998)يقؾؿ أىداؼ السشغسة كسا 
اختيار مشاسبة وسياسة مؾارد بذرية مشغسة. وىذا يتظمب دعسًا وتعزيزًا مؽ خبلؿ التعمؼ 

 (. 77 ،1424،والعبادؼ ،عادؿ البغدادؼ)السدتسر، والتدريب وتحديؽ نؾعية ميارات العامميؽ 

يعتبر الييكل التشغيسي مؽ العؾامل الرئيدية في تقدـ وتظؾر السشغسة  البزطيرب:الهيكل  -3
ؼ االتراؿ واتجاىاتو ويحدد الربلحيات والسدؤوليات اطر أأنو يحدد  الشؾاحي. إذمؽ جسيع 

فإف اتباع الييكل التشغيسي السرف يدسح بتدفق وانديابية  لذلػ ،الخ ...والسدتؾيات التشغيسية
فرؽ العسل التي تدير أعساليا بحرية  وتذكيل ،بالعسلكة األفراد السعمؾمات ويتيح حرية حر 

 .(182 ،4112 ، حيرة فريال)شيء دوف المجؾء إلى السركز في كل 

والسعتقدات واألفكار والقيؼ  داليوالتقالثقافة ىي مجسؾع العادات  البزطيرية:الةقافة  -0
وحيؽ  ،تداىؼ في خمق حالة مؽ التفاىؼ السذترؾ بيؽ أعزائيا والتي ،السشغسةالدائدة في 

 ،ذلػعمى  تذجع تشغيسيةتؤمؽ السشغسة بالتعمؼ فإنيا تعسل عمى إيجاد قيؼ وخمق ثقافة 
لدػ السشغسة واألفراد  مسا يذكل عامل دفع إيجابي ،الحؾافز إلشاعتو وتقدـ ،عميو وتحص

 .(220 ،1420 ،نديسة فريال) والشسؾ نحؾ التعمؼ والتكي  والتظؾر ،فيياالعامميؽ 
فيؾ يداعد عمى خمق  ،التعمؼلو دور ىاـ في نجاح السشغسات الستؾجية نحؾ  البركيغ: -0

أف تسكيؽ العامميؽ في السشغسات التي ترتكز عمى التعمؼ كسا  ،األفرادواالبتكار لدػ  اإلبداع
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 مشو عشدما يسمػ العامل اإلحداس الحقيقي بالسدؤولية  دبال  اً يعتبر أمر 
 التعمؼ.كسا أف مؽ يسمػ مريره بيده ىؾ الؾحيد القادر عمى  أعسالو،عؽ نتائ  

 (77 ،1423،عبمة حسادػ) 

ف السشغسة الستعمسة تتدؼ بأنيا لى أإ( 1444) دافتحيص يذير  الرعخفة:الصمب  مى  -2
سؾاء في اكتداب السعرفة مؽ البيةة الخارجية  ،ميزة تشافديةتسيل أكثر إلى أف تكؾف السعرفة 

إال أف ىذا ال يتؼ بظريقة مجردة وإنسا  ،الداخميةأو القدرة عمى تؾليدىا مؽ داخل البيةة 
ات أفزل وبحزمة ليآوىذا يعشي أف يتؼ التعمؼ بدرعة أكبر وب ،السشافديؽبالعبلقات مع 
 (.72 ،1424،والعبادؼ دؼالبغداعادؿ ) السشافديؽمعرفية أوسع مؽ 

أجػػػػػػػل تحقيػػػػػػػق ىػػػػػػػدؼ لتشغػػػػػػػيؼ كافػػػػػػػة الجيػػػػػػػؾد مػػػػػػػؽ  الدددددددبعمع:فدددددددخ  العردددددددل دائردددددددة  -7
أف يدػػػػػػػػػػؾد أعزػػػػػػػػػػاؤه تشدػػػػػػػػػػيق واندػػػػػػػػػػجاـ فػػػػػػػػػػي سػػػػػػػػػػبيل تحقيػػػػػػػػػػق و  ،لمجسيػػػػػػػػػػععػػػػػػػػػػاـ واضػػػػػػػػػػح 

الرئيدػػػػػػػػػػية ويعتبػػػػػػػػػر ىػػػػػػػػػػذا الفريػػػػػػػػػق ىػػػػػػػػػػؾ الؾحػػػػػػػػػدة  ،الجسيػػػػػػػػػػعىػػػػػػػػػذا اليػػػػػػػػػدؼ مػػػػػػػػػػع مذػػػػػػػػػاركة 
 .(77 ،1423،عبمة حسادػ) التعمؼلمسشغسة دائسة 

خظة السشغسة الظؾيمة األمد التي تؤىميا لمتحرؾ مؽ الحاضر إلى ىي  االسبخاتيتية: -2
 الرؤية السدتقبمية التي تتسشى تحقيقيا.

القابميات األساسية التي يتسيز بيا العاممؾف في السشغسة عؽ تمػ التي ىي  الرهارات: -1
 لدػ العامميؽ في السشغسات السشافدة.

 ذرىا وتبادليا بيؽ أطراؼ السشغسةالخاصة بتحؾيل السعمؾمات ون الظرؽ ىي  الزطدع: -24
 .(10 ،1440،الدالؼ مؤيد)

 داعدمسا ي بروح الفريق الؾاحد، والعسل ،والعامميؽبيؽ القيادة  واال حتام:البفا ل  -22
 ويظؾر ،رجيااخداخل السؤسدة أو ذلػ كاف  سؾاء ،السعرفةعمى سيؾلة اكتداب وتبادؿ 

 (.03 ،1420،خزير عبل) في الريادة وتكؾف  ،األخرػ أداءىا ويجعميا تشافس السؤسدات 
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 أهرية الرزطرة الربعمرة 4-1-8

مػػػػػػؽ مذػػػػػػاركة أفرادىػػػػػػا فػػػػػػي نغػػػػػػرًا لػػػػػػدور السيػػػػػػؼ الػػػػػػذؼ تقػػػػػػؾـ بػػػػػػو السشغسػػػػػػات الستعمسػػػػػػة      
صػػػػػػػػػػػشاعة األىػػػػػػػػػػػداؼ وتحقيقيػػػػػػػػػػػا، وتبػػػػػػػػػػػػادؿ السعمؾمػػػػػػػػػػػات والخبػػػػػػػػػػػرات ومؾاكبػػػػػػػػػػػة التغيػػػػػػػػػػػػرات 

 والسدارس بحاجة لتظبيق أبعاد السشغسة الستعمسة. فالسشغسات

أىسيػػػػػػػة السشغسػػػػػػػة عػػػػػػػددًا مػػػػػػػؽ الشقػػػػػػػاط حػػػػػػػؾؿ  (54 ،4146) ححدددددددػن الحددددددديجلخرػػػػػػػت       
 :كالتاليالستعمسة 

 تظؾير األداء اإلدارؼ في السشغسات والسدارس والجامعات بذكل عاـ. -2

 والقيادات.نذر وتعسيق ثقافة التعمؼ وأىسيتيا في نفؾس األفراد  -1

االسػػػػػػػػػػتفادة القرػػػػػػػػػػؾػ مػػػػػػػػػػؽ كافػػػػػػػػػػة الظاقػػػػػػػػػػات والقػػػػػػػػػػدرات والسيػػػػػػػػػػارات السؾجػػػػػػػػػػؾدة فػػػػػػػػػػي  -3
 السشغسة.

 كدر السمل والروتيؽ اليؾمي الذؼ يذعر بو األفراد في السشغسة. -0

 جديدة. سفيؾـتشسية روح اإلبداع واالبتكار والقدرة عمى حل السذاكل ب -0

 ؾب عسل ومشي  أداء في السشغسة.كي يربح التظؾير والتحديؽ السدتسر أسم -2

 زيادة ثقة العامميؽ بأنفديؼ وقدراتيؼ عمى العظاء وتظؾير السشغسة. -7

 يربح عمؼ السشغسة أكبر مؽ مجسؾع عمؼ أفرادىا. -2

 عدة نقاط في أىسية السشغسة الستعمسة: (22 ،1420) وردة الدسؾقيوقد ذكرت 

 الخارجية في البيةة األوسع.تتكي  باستسرار وبذكل مشاسب مع التغييرات  -2

 قادرة عمى تفدير الدمؾكيات والعقميات بشاء عمى التجربة. -1

 بحيص يسكؽ لمجساعات معا استكذاؼ أفكار جديدة. ،تذجيع التشغيؼ الذاتي -3

 تذجيع األفراد ليكؾنؾا مبتكريؽ. -0

 عؽ عسمو مؽ أجل تحقيق رؤية مذتركة. ؿتذعر كل شخص بأنو مدؤو  -0
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ودعؼ وتبشي وجيات  ،ىدافيا مؽ خبلؿ بشاء شبكة قؾية مؽ العبلقات بيؽ أفرادىاتحقق أ  -2
 نغرىؼ. 

 ( بعزًا مؽ أىسية السشغسة الستعمسة كالتالي:02 ،1421) أيؾب حشكةوقد عدد 

 والتسيز التشافدي. ،تحقيق األداء الستسيز -2

 بشاء عبلقات متسيزة مع العسبلء. -1

 لمتحديؽ السدتسر في الجؾدة. -3

 مؽ أجل مدتؾيات أعمى مؽ اإلبداع واالبتكار. -0

 مؽ أجل الفيؼ واالستيعاب لسختم  القزايا البيةية والتشغيسية. -0

 لزيادة القدرة عمى مؾاجية التغيير. -2

 لتعغيؼ قدرة وكفاءة العساؿ وتحفيزىؼ معشؾيًا ونفديًا. -7

 لتجشب الشقص والقرؾر في مختم  مجاالت العسل التشغيسي. -2

 لبشاء عبلقات متسيزة مع السجتسعات السحمية والدولية. -1

 لدعؼ الحرية واالستقبللية الفردية والتشغيسية. -24

 يسكؽ أف تزاؼ لسا سبق كاالتي:حص أف لمسشغسة الستعمسة أىسية اويرػ الب     

 أسمؾب فعاؿ إليجاد وتظؾير السيزة التشافدية السدتدامة لمسشغسة. -2

واالبتكػػػػػػار مػػػػػػؽ مسارسػػػػػػة شخرػػػػػػية إلػػػػػػى سػػػػػػمؾؾ ومسارسػػػػػػة فػػػػػػي كافػػػػػػة  لتحؾيػػػػػػل اإلبػػػػػػداع -1
 السشغسة.

 لتحقيق االندماج بيؽ أىداؼ السشغسة واألىداؼ الذخرية لمعامميؽ. -3

 تؾجيو عسمية التشافس بيؽ األفراد إلى تشافس مؽ أجل السشغسة. -0

ومػػػػػػؽ نقػػػػػػل  ،حتػػػػػى تشتقػػػػػػل السشغسػػػػػة مػػػػػػؽ مرحمػػػػػة تمقػػػػػػي السعرفػػػػػػة إلػػػػػى مرحمػػػػػػة تظؾيرىػػػػػا -0
 والى تحؾيميا إلى مشت . ،ومؽ االستفادة مشيا ،األفكار السبدعة إلى تبشييا
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 أهجاف الرزطرة الربعمرة 4-1-9

عػػػػػدد كثيػػػػػر مػػػػػؽ البػػػػػاحثيؽ عػػػػػددًا مػػػػػؽ األىػػػػػداؼ التػػػػػي تدػػػػػعى السشغسػػػػػة الستعمسػػػػػة إلػػػػػى      
 تحقيقيا كسا يمي:

مػػػػػػػؽ األىػػػػػػػداؼ لمسشغسػػػػػػػة الستعمسػػػػػػػة  عػػػػػػػدداً  (21 ،1423) ابتيػػػػػػػاج الحريػػػػػػػزات عػػػػػػػددت     
 ىي: 

 تظؾير وتحقيق التسيز في األداء اإلدارؼ مؽ أجل تحقيق التسيز التشافدي. -2

 (.االبتكار واإلبداع اإلدارؼ غير التقميدية ) سفيؾـاألداء اإلدارؼ في إطار ال -1

ت البيةية العسل اإلدارؼ واتخاذ القرارات في إطار التذخيص الدقيق والسؾضؾعي لمستغيرا -3
 الداخمية والخارجية.

 التحديؽ السدتسر ألداء العامميؽ عؽ طريق زيادة القدرة والرغبة في العسل. -0

 بشاء عبلقات متسيزة مع السجتسعات السحمية والدولية. -0

( 330 ،1421،العمػػػػػػػى وآخػػػػػػػروف  عبػػػػػػػد الدػػػػػػػتاركسػػػػػػػا تيػػػػػػػدؼ السشغسػػػػػػػة الستعمسػػػػػػػة بحدػػػػػػػب :)     
 إلى:

 السشغسة بأنيؼ يقدمؾف عسبًل ميسًا لرالحيؼ ولرالح العالؼ. أف يذعر العاممؾف في -2

 كل فرد في السشغسة معشي بظريقة أو بأخرػ بالشسؾ والتقدـ وتحديؽ قدراتو اإلبداعية. -1

 تشسية ذكاء األفراد مؽ خبلؿ التركيز عمى فرؽ العسل الجساعي -3

يا لمسعارؼ وخاصة أف تربح السشغسة معتسدة عمى قاعدة السعرفة مؽ خبلؿ تخزيش -0
 الزسشية مشيا.

 أف تدتسد الرؤية السذتركة مؽ السدتؾيات اإلدارية جسيعيا. -0

 ويرػ الباحص أف السشغسة الستعمسة تيدؼ إلي:      

 تحقيق ميزة تشافدية مدتدامة لمسشغسة. -2
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تفاعل تحفيز العامميؽ عمى البحص والحؾار واإلبداع واالبتكار كسردر لمظاقة والتجديد وال -1
 مع البيةة.

 االنتقاؿ مؽ التفكير األحادؼ في حل السذكبلت إلى التفكير الجساعي. -3

 االستفادة مؽ استعداد العامميؽ لمتعمؼ وتؾجيو ذلػ لتحقيق أىداؼ السشغسة. -0

 التكي  مع تظؾرات العالؼ السعاصر السميء بالتغير والفؾضى واالضظراب. -0

 والتحميل وصشاعة القرار بذكل جساعي.غرس ثقافة التعمؼ والتفكير  -2

تييةة البيةة الداخمية لمسشغسة لتربح ذات قابمية عالية لبلستجابة والتخظيط لمستغيرات  -7
 البيةية السختمفة.

 اللتقاط الفرص ومؾاجية األخظار وتركيز السؾارد في السكاف والزماف السشاسبيؽ.  -2

  خاشات الرزطرة الربعمرة:  4-1-11

سيػػػػػز السشغسػػػػػة الستعمسػػػػػة بتركيزىػػػػػا عمػػػػػى خسدػػػػػة أنذػػػػػظة أساسػػػػػية، ولكػػػػػل نذػػػػػاط مػػػػػؽ تت     
ىػػػػػػػذه األنذػػػػػػػظة مشغؾمتػػػػػػػو العقميػػػػػػػة الستعمقػػػػػػػة بػػػػػػػو، ومػػػػػػػؽ خػػػػػػػبلؿ دمػػػػػػػ  الػػػػػػػشغؼ والعسميػػػػػػػات 
الداعسػػػػػػة ليػػػػػػػذه األنذػػػػػػػظة تدػػػػػػػتظيع السشغسػػػػػػػة إدارة الػػػػػػتعمؼ بفعاليػػػػػػػة عاليػػػػػػػة، ويسكػػػػػػػؽ تحديػػػػػػػد 

 (: 21 ،1424 ،العبادؼ ،البغدادؼ عادؿىذه األنذظة في الشقاط التالية )

/ حػػػػػػل السذػػػػػػكبلت نغاميػػػػػػا: اسػػػػػػتخداـ السفيػػػػػػـؾ العمسيػػػػػػة فػػػػػػي تحديػػػػػػد السذػػػػػػكمة، والتأكيػػػػػػد 2
 عمى جسع البيانات، واستعساؿ األدوات اإلحرائية البديظة. 

/ اسػػػػػػػػتخداـ التجريػػػػػػػػب: اسػػػػػػػػتخداـ البحػػػػػػػػص الشغسػػػػػػػػي لمحرػػػػػػػػؾؿ عمػػػػػػػػى السعرفػػػػػػػػة الجديػػػػػػػػدة 1
 وفحريا.

لسشغسػػػػػػة برػػػػػػفة مدػػػػػػتسرة بفحػػػػػػص نجاحاتيػػػػػػا، إخفاقاتيػػػػػػا، / الػػػػػػتعمؼ مػػػػػػؽ التجػػػػػػارب: قيػػػػػػاـ ا3
تقيػػػػػيؼ نتائجيػػػػػا، تػػػػػدويشيا، إتاحػػػػػة الفرصػػػػػة لؤلفػػػػػراد لبلطػػػػػبلع عمػػػػػى تمػػػػػػ الػػػػػدروس السدػػػػػتفادة 

 مؽ التجارب الدابقة وعمى ىذا فإف الخبرات ال تكؾف معرضة لمزياع.
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التػػػػػي مػػػػػؽ / الػػػػػتعمؼ مػػػػػؽ األخػػػػػريؽ: يتشػػػػػؾع الػػػػػتعمؼ مػػػػػؽ التحميػػػػػل الػػػػػذاتي لؤلفػػػػػراد واألفكػػػػػار 0
البيةػػػػة التػػػػي يعػػػػيش فييػػػػا األفػػػػراد إلػػػػى االىتسػػػػاـ، والشغػػػػر لمسشغسػػػػات األخػػػػرػ باعتبػػػػاره يتػػػػيح 
مجػػػػػػػػااًل خرػػػػػػػػبًا لؤلفكػػػػػػػػار واإلبػػػػػػػػداعات، ويحتػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػى اسػػػػػػػػتخداـ التكشمؾجيػػػػػػػػا واالترػػػػػػػػاالت 

 إلحداث السذاركة الؾاسعة داخميًا وخارجيًا.

رفػػػػػػػة بدػػػػػػػرعة وفاعميػػػػػػػة فػػػػػػػي / نقػػػػػػػل السعرفػػػػػػػة: تحتػػػػػػػاج السشغسػػػػػػػة الستعمسػػػػػػػة إلػػػػػػػى نقػػػػػػػل السع0
مختمػػػػػػػ  أرجائيػػػػػػػا، وتدػػػػػػػييل عسميػػػػػػػة السذػػػػػػػاركة فػػػػػػػي األفكػػػػػػػار بػػػػػػػيؽ كافػػػػػػػة أفػػػػػػػراد السشغسػػػػػػػة 
باسػػػػػػتخداـ مجسؾعػػػػػػة مػػػػػػؽ اآلليػػػػػػات السدػػػػػػاعدة فػػػػػػي نقػػػػػػل السعرفػػػػػػة مثػػػػػػل التقػػػػػػارير السكتؾبػػػػػػة 

 والذفيية.

 شخوط بزاء الرزطرة الربعمرة  11 -4-1

 ولكػػػػػي لمسشغسػػػػػة التشافدػػػػػية القػػػػػدرة تحقيػػػػػق ىػػػػػؾ الستعمسػػػػػة السشغسػػػػػة أىػػػػػداؼ أىػػػػػؼ مػػػػؽ إف     
 :ةاليالت الذروط تؾافر مؽ بدال ذلػ يتؼ

 .عابراً  اىتساماً  وليس مدتسرة عسمية التعمؼ يكؾف  أف أؼ: السدتسر التعمؼ -2

 السشغسػػػػػػة أنحػػػػػاء كػػػػػػل فػػػػػي مذػػػػػتركة سػػػػػػسة الػػػػػتعمؼ يكػػػػػؾف  أف: الجسيػػػػػػع مدػػػػػؤولية الػػػػػتعمؼ -1
 .محددة جية أو معيشة لجشة مدؤولية وليس

 داخػػػػػػػػػل مػػػػػػػػػؽ راتوالخبػػػػػػػػ السعرفػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػى الحرػػػػػػػػػؾؿ يسكػػػػػػػػػؽ حيػػػػػػػػص: الػػػػػػػػػتعمؼ مرػػػػػػػػادر -3
 .عرؼ أؼ وفي مكاف أؼ ومؽ وخارجيا السشغسة

 السختمفػػػػػػػػة السؾاقػػػػػػػػ  مػػػػػػػػع التكيػػػػػػػػ  إمكانيػػػػػػػػة يػػػػػػػػؾفر الػػػػػػػػذؼ: التكيفػػػػػػػػي الدػػػػػػػػمؾؾ تعزيػػػػػػػػز  -0
 .الحاجة تزيوتق ما حدب معيا والتعامل

مػػػػػػؽ السؤمػػػػػػل أف تدػػػػػػيؼ الدراسػػػػػػة فػػػػػػي  تحؾيػػػػػػل الػػػػػػتعمؼ إلػػػػػػى قيسػػػػػػة: أف تتػػػػػػؾفر طريقػػػػػػة -0 
تػػػػػؾفير معمؾمػػػػػات قػػػػػد تدػػػػػاعد القػػػػػائسيؽ عمػػػػػى السػػػػػدارس األىميػػػػػة عمػػػػػى التشبػػػػػو لجؾانػػػػػب القػػػػػؾة 
والزػػػػػػػع  فػػػػػػػي تظبيػػػػػػػق أبعػػػػػػػاد السشغسػػػػػػػة الستعمسػػػػػػػة فػػػػػػػي مدارسػػػػػػػيؼ، وذلػػػػػػػػ بيػػػػػػػدؼ تبلفػػػػػػػي 

لتحؾيػػػػػػل الػػػػػػتعمؼ إلػػػػػػى  القرػػػػػػؾر وتعزيػػػػػػز جؾانػػػػػػب القػػػػػػؾة مسػػػػػػا يزيػػػػػػد مػػػػػػؽ مدػػػػػػتؾػ التظبيػػػػػػق.
 سة سؾاء في زيادة أصؾؿ السعرفة وزيادة رأس ماؿ السشغسة.نتائ  ذات قي
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 اسػػػػػتخداـ عمػػػػػى تعتسػػػػػد مشغسػػػػػة وبظريقػػػػػة دورؼ  بذػػػػػكل القيػػػػػاس يػػػػػتؼ أف: الػػػػػتعمؼ قيػػػػػاس  -2
 .يايمشافدػػػػػ مػػػػػؽ الػػػػػتعمؼ فػػػػػي وأشػػػػػسل وأثػػػػػرػ  أسػػػػػرع السشغسػػػػػة يجعػػػػػل بسػػػػػا ،التشافدػػػػػية السعػػػػػايرة

 (.212 ،1440 ،عبؾد نجؼ)

ضرورة وجؾد ىيكل تشغيسي مرف يداعد عمى تدفق السعمؾمات الزرورية بيؽ  -7 
 السدتؾيات اإلدارية.

ولدييا قشاعة  ،وجؾد قيادة داعسة ومؤثرة وقادرة عمى دعؼ عسمية التعمؼ في السشغسة -2  
إذ ال قيسة لؾجؾد مشغسة متعمسة بدوف وجؾد قائد  ،كافية بتظبيق مبادغ السشغسة الستعمسة

 يسي ومؤثر في قيادة السشغسة.تعم

بحيص يتؼ البشاء عميو واالنظبلؽ مشو في  ،ضرورة وجؾد التعمؼ التشغيسي في السشغسة -1
 بشاء السشغسة الستعمسة.

وتذارؾ األفراد والسجسؾعات في  ،تبشي مبدأ العسل الجساعي والعسل بروح الفريق الؾاحد -24
الشغر إلى األخظاء عمى أنيا تسثل فرصًا و  ،تبادؿ السعمؾمات والخبرات في مجاؿ العسل

 (.07 ،1422،حدؾف الديد)لمتعمؼ والتظؾير 

 :بزاء الرزطرة الربعمرةخصػات  4-1-14 

ات محددة لبشاء السشغسة الستعمسة، وذلػ بدبب جسع السفكروف والباحثؾف عمى خظؾ لؼ ي     
إلى مجسؾعة مؽ اختبلؼ السشغسات عؽ بعزيا البعض، فقد أشار مجسؾعة مؽ الباحثيؽ 

الخظؾات والسراحل التي يجب القياـ بيا وتحقيقيا لمؾصؾؿ إلى مشغسة متعمسة نمخريا في 
 اآلتي:

أؼ قيػػػػػػػػادة ذات رؤيػػػػػػػػة وعيفػػػػػػػػتيؼ ترػػػػػػػػػسيؼ  تحؾيميػػػػػػػػػة:قيػػػػػػػػادة  لترػػػػػػػػبح القيػػػػػػػػادة تأىيػػػػػػػػل -2
  .التغيير وتعميؼ البذر بدوف أنانية

وتحسل السشغسة  ،القيادة ،والتركيز برؾرة خاصة عمى الثقافة ،إجراء تقييؼ تشغيسي 2-
 (22 ،1424،عادؿ البغدادؼ والعبادؼ) لمتغيير.
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خظة استراتيجية لتأطير الفجؾة بيؽ مكاف حدوثيا اآلف والسكاف الذؼ يرغب أف  وضع -3
والتأكد مؽ أف ىذه  ،وتؾجيو اتخاذ القرارات في كافة أنحاء التظبيق وفي السدتقبل ،تكؾف 

 (22 ،1424،عادؿ البغدادؼ والعبادؼ) الخظة مترفة بسيسة ورؤية وقيؼ السشغسة.

مػػػػػؽ الؾضػػػػػع الػػػػػراىؽ وتريػػػػػد التغييػػػػػر  غيػػػػػر الراضػػػػػيؽتكػػػػػؾيؽ فريػػػػػق عسػػػػػل مػػػػػؽ األفػػػػػراد  -0
 يكؾف الشؾاة األولى لتشفيذ خظة التغير.  ،والتظؾر

 ( حػػػػػؾؿاألفكػػػػػار تؾليػػػػػد)الػػػػػذىشي  لمعرػػػػػ  حمقػػػػػات عقػػػػػدبشػػػػػاء الػػػػػؾعي التشغيسػػػػػي عبػػػػػر  -0
لتكػػػػػػػػؾيؽ عػػػػػػػػدد مػػػػػػػػؽ  الذػػػػػػػػأف ىػػػػػػػػذا فػػػػػػػػي بخبػػػػػػػػراء االسػػػػػػػػتعانة ويسكػػػػػػػػؽ ،بػػػػػػػػذاتيا مؾضػػػػػػػػؾعات
 (340 ،1442 ،جاسؼ سمظاف) .ولكؽ مع عدـ عسل أؼ التزامات محددة ،الخيارات

فػػػػػػػػػي  كبيػػػػػػػػػراً  بل زاؿ التػػػػػػػػػدريب الرسػػػػػػػػػسي يمعػػػػػػػػػب دوراً فػػػػػػػػػ الرسػػػػػػػػػسي:التػػػػػػػػػدريب االىتسػػػػػػػػػاـ ب -2
تعزيػػػػز ىػػػػذه الفػػػػرص ومدػػػػاعدة األفػػػػراد عمػػػػى  راءالتظػػػػؾير الػػػػؾعيفي ولػػػػذا يشبغػػػػي عمػػػػى السػػػػد

عػػػػػؽ وعػػػػػائفيؼ إال  بعيػػػػػداً  الؾقػػػػػت الػػػػػبلـز لمػػػػػتعمؼ رغػػػػػؼ أف ىػػػػػذا قػػػػػد يدػػػػػتغرؽ مػػػػػشيؼ وقتػػػػػاً  أخػػػػػذ
سػػػػػػػػػػػساح ) .والػػػػػػػػػػروح السعشؾيػػػػػػػػػػػة لمفػػػػػػػػػػرد اإلنتاجيػػػػػػػػػػةأنػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػؾؼ يعػػػػػػػػػػػؾد باإليجػػػػػػػػػػاب عمػػػػػػػػػػػى 

 (22 ،1420،صؾلح

 فبل ،والسبادرات السذروعات مؽ السشغسة بو تقؾـ ما كل عؽ بسعمؾمات العامميؽ تزويد -7
 تزويدىؼ يتعيؽ بل ،السشغسة في العامميؽ إشراؾ دوف  ةاليالت السرحمة إلى التحرؾ يجب

 ذلػ يتؼ أف ويجب ،إنجازه تؼ لسا السدتقبمية واألبعاد والفذل الشجاح جؾانب عؽ بسعمؾمات
 (22 ،1420،سساح صؾلح) .مذترؾ فيؼ تكؾيؽ ذلػ يحقق وأف ،وشفافية بأمانة

بشػػػػػػاء مرػػػػػػداقية بتغييػػػػػػر اإلشػػػػػػارات الرمزيػػػػػػة: يعسػػػػػػل بعػػػػػػض السػػػػػػدراء السيسػػػػػػيؽ بعػػػػػػض  -2
فيسػػػػػػػػا  ،األعسػػػػػػػػاؿ ذات الداللػػػػػػػػة الرمزيػػػػػػػػة اليامػػػػػػػػة والؾاضػػػػػػػػحة مػػػػػػػػؽ غيػػػػػػػػر التعبيػػػػػػػػر المفغػػػػػػػػي

 (340 ،1442 ،جاسؼ سمظاف) تعظي مرداقية لمتحؾالت السظمؾبة.

الدياسػػػػػات واليياكػػػػػل بسػػػػػا يتشاسػػػػػب مػػػػػع التحػػػػػؾؿ: فػػػػػالتعمؼ فػػػػػي السشغسػػػػػة إعػػػػػادة ىشدسػػػػػة  -1
وذلػػػػػػػػػ لكػػػػػػػػي تػػػػػػػػتسكؽ مػػػػػػػػؽ االسػػػػػػػػتجابة فػػػػػػػػي البيةػػػػػػػػة  ،يحتػػػػػػػػاج إلػػػػػػػػى مرونػػػػػػػػة فػػػػػػػػي اليياكػػػػػػػػل

ويػػػػػػتؼ ذلػػػػػػػ مػػػػػػؽ خػػػػػػبلؿ تخفيػػػػػػ  اإلجػػػػػػراءات البيروقراطيػػػػػػة التػػػػػػي تعيػػػػػػق تػػػػػػدفق  ،الخارجيػػػػػػة
 ( 20 ،14420 ،أبؾ مدلمةرندة السعمؾمات الزرورية بيؽ السدتؾيات اإلدارية )
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 ولكي تعسل السشغسات الستعمسة أفزل فيجب عمييا إجراء اآلتي:

 تقميص حجؼ الؾحدات العاممة. -

 تقميل سيظرة وتحكؼ الدياسات والدساح بسرونة أكبر. -

 تبديط اليياكل وخمق مشغسة ذات حدود أقل. -

 تدظيح التدمدل اليرمي. -

 التحرؾ باتجاه السذاريع التي تعتسد عمى العسميات. -

 كيؽ األقداـ والؾحدات مؽ عسل السبادرات.تس -

 استةراؿ البيروقراطية والقؾاعد غير الزرورية. -

تؾقػػػػػع متػػػػػى تتعػػػػػرض  ؽوضػػػػػع خظػػػػػط لسؾاجيػػػػػة السعؾقػػػػػات السحتسمػػػػػة: حيػػػػػص ال يسكػػػػػ -24
السشغسػػػػػػة لمتيديػػػػػػد عمػػػػػػى وجػػػػػػو الدقػػػػػػة؟ وال متػػػػػػى تحرػػػػػػل عمػػػػػػى فرصػػػػػػة عمػػػػػػى وجػػػػػػو الدقػػػػػػة؟ 

أبظػػػػػاؿ فػػػػػي  -السشغسػػػػػة )مػػػػػؾارد ماليػػػػػةقػػػػػدرات احتياطيػػػػػة فػػػػػي  ذلػػػػػػ يجػػػػػب أف تبشػػػػػي ىوعمػػػػػ
جاسػػػػػػؼ )إجػػػػػػراءات سػػػػػػريعة( تدػػػػػػاعدىا عمػػػػػػى مؾاجيػػػػػػة الغػػػػػػروؼ الظارئػػػػػػة.  -مؾاقػػػػػػع السيسػػػػػػة

 ( 340 ،1442،سمظاف

السؾعفيؽ مؽ إدارة التغيير بأنفديؼ مؽ خبلؿ مداىستيؼ في تخسيؽ التغيير  تسكيؽ 11- 
 (212 ،1442،درةعسر )الستؾقع وصشع الشسط السراد. 

كسا  ،أفراد وفرؽ التعمؼ: فسكافأة اإلنجاز واحدة مؽ أقؾػ مبادغ اإلدارة في العالؼمكافأة  -21
ويتؼ ذلػ مؽ خبلؿ  ،مباشرة أو غير مباشرة تديؼ في عسمية التعمؼ ةأف تظبيق السكافأة برؾر 

 (:217 ،1423 ،وآخروف  ،الرفاعيدمحم )

 قبؾؿ السخاطرة. -

 االلتزاـ بالتعمؼ وصقل الذخرية. -

 فرؽ العسل. -

 تذجيع خبرات وأفكار جديدة. -



 

 

46

 نقل السعرفة السكتدبة بيؽ الزمبلء. -

 ،والتظؾير بالتشسية خاصة خظة وضع جانب فإلى ،ةاليبفع األداء تقييؼ نغاـ استخداـ -23
 .والرئيس ،والسديريؽ ،الزمبلء بيؽ يربط السرتجعة لمسعمؾمات نغاـ يؾجد أف يجب فإنو

    ة الرزطرة الربعمرة باعس الرفاهيع األخخى  4-1-13

    ة الرزطرة الربعمرة بإدارة الرعخفة 4-1-13-1

إف اليدؼ العسمي مؽ إدارة السعرفة الدعؼ ألؼ استراتيجية تسارسيا السشغسة ىؾ تفعيل      
 أفزل السعارؼ الستاحة ورأس الساؿ الذىشي السكؾف لمعسالة، ومؽ ثؼ تعسل السشغسة بأقرى
فاعمية مسكشة مؽ عسمية التعمؼ في التذغيل والتعامل مع العسبلء وأصحاب السرمحة، وكافة 
التحديثات األخرػ لتشفيذ استراتيجية السشغسة مؽ واقع السسارسة بالظريقة الرحيحة، ويعتسد 
 السعشى الؾاسع إلدارة السعرفة في السشغسات عمى تبشي اإلدارة وإعبلنيا لشغؼ السعرفة التي يتؼ
استخداميا في األنذظة والسسارسات والبرام  والدياسات داخل السشغسة، وبالتالي فإف بقاء 

 عمى:(121 ،4113هجى صقخ، )السشغسة يعتسد بذكل مباشر وأساسي 

 قدرتيا التشافدية عمى جؾدة ما تسمكو مؽ ثروة وأصؾؿ لمسعرفة. -

 إدارة أعساليا.تظبيقات ناجحة ليذه األصؾؿ في كافة ما تقـؾ بو مؽ أنذظة في  -

 إدراكيا لقيسة ما تسمكو مؽ أصؾؿ وثروة السعرفة. -

وترتبط إدارة السعرفة بالسشغسة الستعمسة حيص تعد الداعؼ ألؼ استراتيجية تسارسيا السشغسة، 
عؽ طريق تفعيل أفزل السعارؼ الستاحة وإدارة رأس الساؿ الفكرؼ لتعسل السشغسة بأقرى 

 .(0 ،1427،حشيؽ صالح) ديات والتغيرات البيةية السحيظةفاعمية مسكشة لسؾاجية كافة التح

وقد تبدو العبلقة بيؽ السشغسة الستعمسة وعسميات إدارة السعرفة قؾية وواضحة إذ يشبغي عمى 
 ،البغدادؼ عادؿ)السشغسة إذا رغبت أف تكؾف مشغسة متعمسة أف تزؼ إدارة السعرفة وعسمياتيا 

 .(342 ،1424 ،والعبادؼ
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    ة الرزطرة الربعمرة بالبعمع البزطيرب 4-1-13-4

عمى الرغؼ مؽ االرتباط المفغي والسؾضؾعي بيؽ السشغسة الستعمسة والتعمؼ التشغيسي إال      
 أنيسا يختمفاف عؽ بعزيسا.

عسمية يشذد مؽ خبلليا السدراء تحديؽ قدرات العامميؽ عمى فيؼ  (فالتعمؼ التشغيسي ىؾ     
يا، مؽ خبلؿ تسكيشيؼ مؽ اتخاذ القرارات التي ترفع باستسرار مؽ الفاعمية وإدارة السشغسة وبيةت

التشغيسية(، أما السشغسة الستعمسة فيي: )السشغسة السرسسة بذكل ىادؼ مؽ خبلؿ ىيكميا 
يشغر إلى  صوثقافتيا واستراتيجيتيا لتحديؽ وتعغيؼ إمكانية التعمؼ التشغيسي لتأخذ مكانيا( حي

سي عمى أنيا أحد العشاصر األساسية لبشاء السشغسة الستعمسة، فيشاؾ فرؽ عسمية التعمؼ التشغي
 (.04 ،1424،والعبادؼ،عادؿ البغدادؼ)بيؽ ىيكل السشغسة وعسمياتيا، وعسمية التعمؼ 

بيشسا ترػ أبؾ خزير أف الفرؽ بيؽ السفيؾميؽ عمى أنو مقابمة بيؽ العسمية والسشت ، إذ      
أف السشغسة الستعمسة ىي صؾرة لميدؼ السشذؾد، بيشسا التعمؼ التشغيسي يسثل العسميات 

 (.71 ،1447،إيساف أبؾ خزير)الديشاميكية السظمؾبة لزيادة الدعة اإلدراكية لمسشغسة بكامميا 

وقد أشار ىيجاف إلى أف العبلقة بيؽ السشغسة الستعمسة والتعمؼ التشغيسي يشغر إلييا      
عمى أساس أنو ارتباط الدبب بالشتيجة، حيص أنو ال يسكؽ أف تكؾف ىشاؾ عسمية تعمؼ 

 (.07، 1447،دمحم الرشؾدؼ)تشغيسي صحيحة دوف أف يترتب عمييا بشاء مشغسة قابمة لمتعمؼ 

 بزاء الرزطرة الربعمرة معػ ات  12- 4-1

وتشقدػػػػؼ معؾقػػػػات بشػػػػاء السشغسػػػػة الستعمسػػػػة إلػػػػى معؾقػػػػات فرديػػػػة ومعؾقػػػػات تشغيسيػػػػة داخميػػػػة 
 ومعؾقات تشغيسية خارجية.

 معػ ات فخدية: 4-1-12-1

 تركيز السؾع  عمى وعيفة فقط دوف الذعؾر بالسدؤولية لمشتائ  الكمية لمسشغسة. -2

 .والتفاوتاعتقاد بعض العامميؽ بالسشغسة أف السعرفة ممكية فردية ومردر لمقؾة  -1

 األخظاء.تؾجيو المـؾ لمغير عشد حدوث  -3
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 .(00 ،1442 ،أحسد شفيق) اإلدارةعدـ تساسػ فريق  -0

الشفدية واختبلفيؼ مؽ حيص القدرة عمى التسكيؽ في بعض أنؾاع  األفرادتشؾع حاجات  -0 
  .السعرفة

واإلببلغ عؽ نجاحاتيؼ وتجشب اإلببلغ عؽ حاالت  ةاإليجابيلحساية صؾرىؼ  األفرادميل  -2
 فذميؼ.

 .(030 ،1422 ،عمى جبراف) راراالستقالقمق مؽ حدوث الفؾضى وفقداف  -7

 قبميؼ.قمة الفيؼ الرحيح ألبعاد السشغسة الستعمسة مؽ  -1

 السدتجدة.الروتيؽ وضع  التفاعل مع الستغيرات -24

 الحداسة.تجشب االتراالت السباشرة والسشاقذات العمشية بخرؾص السؾضؾعات  -22

 .(20 ،1420 ،إحداف حامى) لمتعمؼتؾافر الؾقت والساؿ الكافي عدـ  -21

 عدـ استقرار العامميؽ لفترات طؾيمة في السشغسة. -23

 قمة السكافأة السسشؾحة لمعامميؽ. -20

 عامميؽ.زيادة األعساؿ السمقاة عمى عاتق ال -20

 ضع  مذاركة العامميؽ في اتخاذ القرار.  -22

  تزطيرية داخمية: معػ ات 4-1-12-4

 يميفيسا  السعؾقاتوتتسثل أىؼ ىذه 

لمسشغسة الستعمسة في تظؾير قدرة السشغسة عمى التعمؼ مؽ  ييتسثل اليدؼ السبدئ -2
التي تركز  األىداؼوىؾ ما يتعارض في الغالب مع  الظؾيل.الخبرة ويتظمب ذلػ األجل 

 القرير مثل الربحية. األجلعمى 

قػػػػػػد يقػػػػػػؾـ القػػػػػػادة فػػػػػػي السشغسػػػػػػة بتجربػػػػػػة أفكػػػػػػار ونغػػػػػػؼ جديػػػػػػدة وأحيانػػػػػػًا تكػػػػػػؾف ىػػػػػػذه  -1
 األفكػػػػػػارة ناجحػػػػػػة ولكشيػػػػػػا ال تسثػػػػػل قػػػػػػدرة تعمػػػػػػؼ لمسشغسػػػػػة بدػػػػػػبب عػػػػػػدـ تعسػػػػػيؼ ىػػػػػػذه ر السبػػػػػاد

بيشسػػػػػػػػا قػػػػػػػػدرة  ،السشغسػػػػػػػػةال تػػػػػػػػدعؼ تشافدػػػػػػػػية  أؼ ،مػػػػػػػػؤثرةنيػػػػػػػػا أفكػػػػػػػػار غيػػػػػػػػر أل الجديػػػػػػػػدة أو
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  مػػػػػػػؤثرة.السشغسػػػػػػػة عمػػػػػػػى الػػػػػػػتعمؼ تتظمػػػػػػػب القػػػػػػػدرة عمػػػػػػػى تؾليػػػػػػػد وتعسػػػػػػػيؼ واسػػػػػػػتيعاب أفكػػػػػػػار 
 (00 ،1442 ،أحسد شفيق)

ولػػػػػػػيس الثشػػػػػػػائي االتجػػػػػػػاه أو السػػػػػػػزدوج نغػػػػػػػرًا  األحػػػػػػػادؼ االتجػػػػػػػاهاالنذػػػػػػػغاؿ بػػػػػػػالتعمؼ  -3
   السمسؾسة.لديؾلة وسرعة نتائجو 

 التعمؼ.عمى  األفرادثقافة السشغسة التي تحؾؿ دوف تذجيع  -0

 الجساعيػػػػػػةاليياكػػػػػػل التشغيسيػػػػػػة اليرميػػػػػػة التػػػػػػي تعيػػػػػػق التظػػػػػػؾير الفػػػػػػردؼ والسذػػػػػػاركة  -0
 .(20 ،1420 ،إحداف حامى)

 السشغسة.عؽ تبشى أؼ مفيـؾ لتحديؽ  وإحجاميا ،الؾاعيةغياب القيادات التشغيسية  -2

 .(030 ،1422 ،عمى جبراف) الراىؽمحفاظ عمى الؾضع ميل القيادات ل -7

 ضع  اىتساـ اإلدارة بآراء العامميؽ واألخذ بيا. -2

 خؾؼ اإلدارة مؽ التغيير. -1

 محدودية الربلحيات السسشؾحة لمسدراء. -24

 خارجية: ةمعػ ات تزطيري 12-3 -4-1

تتػػػػػػأثر الشغريػػػػػػات واليياكػػػػػػل التشغيسيػػػػػػة السقبؾلػػػػػػة فػػػػػػي أيػػػػػػة فتػػػػػػرة زمشيػػػػػػة بالتؾجييػػػػػػات  -2
 اإلرادؼ.التشغيسية الحديثة في الفكر 

الدػػػػػػائدة فػػػػػػي السجتسػػػػػػع فػػػػػػي وقػػػػػػت مػػػػػػا قػػػػػػد تػػػػػػؤثر  األفكػػػػػػاراأليدولؾجيػػػػػػة القؾميػػػػػػة وىػػػػػػي  -1
 أحسػػػػػػػػد) السجػػػػػػػاالت.فػػػػػػػي العديػػػػػػػد مػػػػػػػػؽ  اإلدارةوالقػػػػػػػػرارات التػػػػػػػي تتخػػػػػػػػذىا  األولؾيػػػػػػػاتعمػػػػػػػى 
 (00 ،1442 ،شفيق

التغيرات الخارجية السفروضة عمى السشغسة كالدياسات الحكؾمية والعسميات  -3
 الحكؾمية.وتذسل التغيرات الخارجية السفروضة عمى السدرسة كالدياسات  ،السركزية

يترتب عمى ذلػ مؽ أنغسة اتراؿ  وما ،والسؾارداختبلؼ السشغسات مؽ حيص الحجؼ  -0
 القرار. وصشع 
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 ،1422 ،عمى جبراف) والتدريب.السدؤوليؽ عؽ تخريص مؾارد كبيرة لمتعمؼ  تقاعس -0
030) 

 الرزطرة الربعمرة: راذج أبعاد  4-1-15

وطبيعػػػػػػػة  ،نسػػػػػػػاذج السشغسػػػػػػػة الستعمسػػػػػػػة بتعػػػػػػػدد الخبػػػػػػػراء والسفكػػػػػػػريؽ والبػػػػػػػاحثيؽتعػػػػػػػددت      
ومػػػػػػؽ أىػػػػػػؼ  ،كػػػػػػبًل بحدػػػػػػب تخررػػػػػػو وتؾجيػػػػػػو الفمدػػػػػػفي ،كػػػػػػل مشغسػػػػػػة وأنذػػػػػػظتيا وأىػػػػػػدافيا

 وأشير نساذج السشغسة الستعمسة الشساذج اآلتية:
  (:Peter Senge.1990 رػذج بيبخ سيزج ) -2

خسدػػػػػة أسػػػػػس يشبغػػػػػي أف تمتػػػػػـز بيػػػػػا السشغسػػػػػة التػػػػػي تدػػػػػعى  عػػػػػاـ،وقػػػػػد وضػػػػػع سػػػػػيش       
 :اليالتإلى أف تكؾف مشغسة متعمسة وىي عمى الشحؾ 

ورؤية  ،الجزءعمى رؤية الكل بدؿ مؽ  قائؼىؾ مشي  وإطار عسل  الشغسي:التفكير  -2
 ذاتيا. األجزاءالعبلقات البيشية التي تربط بيؽ أجزاء الشغاـ فزبًل عؽ التركيز عمى 

وىؾ العسل باستسرار عمى تؾضيح وتحديد الرؤية الذخرية بدقة  الذاتي:التسيز  -1
والسثابرة عمى تحقيق ما  ،الجيؾدورؤية الؾاقع بسؾضؾعية مسا يداعد عمى تركيز  ،ووضؾح

 تحقيقو.يظسح الفرد إلى 
الراسخة في  وىي تمػ االفتراضات والتعسيسات والرؾر الذىشية الذىشية:الشساذج  -3

وكيفية التعامل  ،والتي تؤثر في ترؾر الشاس لمعالؼ وتفديرىؼ لؤلحداث مؽ حؾليؼ ،األعساؽ
 معيا.
وىي قدرة مجسؾعة مؽ األفراد عمى رسؼ صؾرة مذتركة أو متساثمة  السذتركة:الرؤية  -0

 السشذؾد.لمسدتقبل 
وىي العسمية التي يتؼ بسؾجبيا تشغيؼ وترتيب وتؾحيد جيؾد مجسؾعة  الجساعي:التعمؼ  -0

 (24 ،1423،عبمة حسادؼ)تحقيقيا. مؽ األفراد لتحقيق الشتائ  التي يرغبؾف في 

 (:Marsik&Watkins.1993 رػذج مارسظ وواتكزد) -1 

قػػػػػدمت كػػػػػبًل مػػػػػؽ مارسػػػػػػ وواتكشػػػػػز نسؾذجػػػػػا متكػػػػػامبًل لمسشغسػػػػػة الستعمسػػػػػة مبشيػػػػػًا عمػػػػػى       
ويحػػػػػػػػػدد ىػػػػػػػػػذا الشسػػػػػػػػػؾذج عشرػػػػػػػػػريؽ أساسػػػػػػػػػييؽ لمسشغسػػػػػػػػػة  ،تعريفيسػػػػػػػػػا لمسشغسػػػػػػػػػة الستعمسػػػػػػػػػة
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الستعمسػػػػػػة متكػػػػػػامميؽ ومتػػػػػػداخميؽ مػػػػػػع بعزػػػػػػيسا الػػػػػػبعض فػػػػػػي التػػػػػػأثير عمػػػػػػى قػػػػػػدرة السشغسػػػػػػة 
ىػػػػػػذا الشسػػػػػػؾذج عمػػػػػػى  زويركػػػػػػ ،بشػػػػػػاء التشغيسػػػػػػي(:)األفراد والوىسػػػػػػا ،عمػػػػػػى التغييػػػػػػر والتظػػػػػػؾير

الػػػػػػػػػػػتعمؼ السدػػػػػػػػػػػتسر لجسيػػػػػػػػػػػع مدػػػػػػػػػػػتؾيات الػػػػػػػػػػػتعمؼ التشغيسػػػػػػػػػػػي أؼ عمػػػػػػػػػػػى مدػػػػػػػػػػػتؾػ األفػػػػػػػػػػػراد 
حيػػػػػػص احتػػػػػػؾػ عمػػػػػػى سػػػػػػبعة أبعػػػػػػاد لمسشغسػػػػػػة الستعمسػػػػػػة  ،والجساعػػػػػػات والسدػػػػػػتؾػ التشغيسػػػػػػي

 وىي:

 خمق فرص لمتعمؼ السدتسر. -2

 تذجيع االستفياـ والحؾار. -1

 عمؼ الجساعي.تذجيع التعاوف والت -3

 تسكيؽ العامميؽ لجسعيؼ نحؾ رؤية مذتركة. -0

 إنذاء أنغسة لسذاركة السعرفة والتعمؼ. -0

 ربط السشغسة بالبيةة الخارجية. -2

 القيادة االستراتيجية الداعسة لمتعمؼ.    -7
 (Hitt;1995  رػذج هت -3

 ( أف لسشغسػػػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػػػتعمؼ ثسػػػػػػػػػػػػاف خرػػػػػػػػػػػػائص أساسػػػػػػػػػػػػية أطمػػػػػػػػػػػػقHittيػػػػػػػػػػػػرؼ ىػػػػػػػػػػػػت )     
 (12 ،1440،الدالؼمؤيد ): (( وىي2Sعمييا))

وما األشياء السيسة  ،السشغسةاألساسية الخاصة بدبب وجؾد  مذتركة: السعتقداتقيؼ  -2
 السشغسة.ليا وكي  ستتعامل مع جسيع األطراؼ ذات السرمحة مؽ وجؾد 

التي يؾجب تؾفرىا أو إكدابيا لمسديريؽ مؽ أجل تحقيق  الدمؾكياتالشسط القيادؼ:  -1
 أىداؼ السشغسة.

 إلىالتي تؤىميا لمتحرؾ مؽ الحاضر  األمدخظة السشغسة الظؾيمة  االستراتيجية: -3
 تحقيقيا.السدتقبمية التي تتسشي  الرؤية
والعبلقػػػػػػػػػػات  والسدػػػػػػػػػػؤولياتاإلطػػػػػػػػػػار الػػػػػػػػػػذؼ يؾضػػػػػػػػػػح األدوار  التشغيسػػػػػػػػػػي:الييكػػػػػػػػػػل  -0

 بيشيسا.وكيفية الربط اإلدارية وكذلػ األقداـ والؾحدات  التشغيسية
 السشغسة.السؾارد البذرية: خرائص األفراد أو العامميؽ في  -0
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التػػػػػػػي يتسيػػػػػػػز بيػػػػػػا العػػػػػػػاممؾف فػػػػػػي السشغسػػػػػػػة عػػػػػػػؽ  األساسػػػػػػيةالقابميػػػػػػػات  السيػػػػػػارات: -2
 تمػ التي لدؼ العامميؽ في السشغسات السشافدة.

 السشغسة.السعمؾمات ونذرىا وتبادليا بيؽ أطراؼ الشغؼ: الظرؽ الخاصة بتحؾيل  -7
ليذه  األساسيةؼ تكؾيشيا داخل السشغسة والخرائص تأنؾاع فرؽ العسل التي ي العسل:فرؽ  -2

 الفرؽ.
 :(ReddingModel.1997 رػذج ريج ج ) -0

ويقترح فيو دليبًل  ،تسكؽ ريدن  مؽ إعداد نسؾذج لتقؾيؼ خرائص السشغسة الستعمسة     
حيص استشد فيو عمى مركز التعمؼ االستراتيجي بأمريكا الذؼ قاـ  ،لتقؾيؼ السشغسة الستعمسة

واقترح  ،وتؼ االعتساد في ىذا السدح عمى أدوات قياس متشؾعة ،بسدح العديد مؽ السشغسات
تشفيذ  ثؼ ،بل اختيار مقياس مشاسب لمتقؾيؼ ،عدـ تظبيق ىذه األدوات عمى كل السشغسات

 ويتكؾف نسؾذج ريدن  مؽ بعديؽ أساسييؽ ىسا: ،اإلجراءات وفق دليل التقؾيؼ
 وتعمؼ السشغسة. ،وتعمؼ الفريق ،بعد مدتؾػ التعمؼ: ويتكؾف مؽ التعمؼ الفردؼ -2
البشاء  ،الثقافة ،القيادة ،االستراتيجية ،الرؤية ،بعد مشغؾمة التشغيؼ: ويتكؾف مؽ -1

 التقشية. ،إدارة األداة  ،نغؼ السعمؾمات ،واالتراؿ
 ويقـؾ الشسؾذج عمى ست خظؾات وىي: 
 تحديد اليدؼ والفائدة. -2
 اختيار أدارة التقؾيؼ ومشيجيتو. -1
 إدارة التقؾيؼ واكتذاؼ الشتائ . -3
 تظؾير استراتيجية السشغسة الستعمسة. -0
 تخظيط مبادرات السشغسة الستعمسة. -0
 الستعمسة.تظبيق مبادرات السشغسة  -2



 

 

53

 :(Moilanen Model.2001 رػذج مػي  يغ ) -0

أقترح مؾيبلنيؽ نسؾذجًا لمسشغسة الستعمسة ويتكؾف ىذا الشسؾذج مؽ خسدة أبعاد رئيدية      
 وىي:

الدوافع الحركة: ويقرد بيا مدػ سعي القيادة لؾضع ىياكل وأنغسة وعسميات تداعد  -2
 عسميات التعمؼ. األفراد وتذجعيؼ عمى تظؾير مياراتيؼ في

تحديد اليدؼ: ويقرد بو مدػ وجؾد رؤية تشغيسية وأىداؼ مذتركة تكؾف مرتبظة  -1
 باستراتيجية السشغسة واتجاىاتيا.

االستظبلع واالستفياـ: يزؼ عشاصر لمتعرؼ عمى طبيعة البيةة التشغيسية الداخمية ومدػ -3
 دؼ والجساعي.وجؾد العؾامل التي تداعد األفراد عمى تحديؽ تعمسيؼ الفر 

 ،السشاسبة التي تسشح األفراد فرصًا لمتعمؼ سفيؾـالتسكيؽ: ويذير إلى مدػ استخداـ ال -0
 وتعسل عمى تعزيز عسمية التعمؼ ضسؽ فرؽ العسل.

التقييؼ: ويعشي االىتساـ بشتائ  التررفات واألعساؿ التي تتبلءـ مع خظط التظؾير -0
 التشغيسي.

 :(R. Daft رػذج دافت ) -2
ب  ةتعمسسال سشغسةال (.122 ،1440 ،عبؾدنجؼ يسيز ريتذارد دافت كسا ورد لدػ )     
 وىي:( عشاصر متفاعمة تفاعبًل شبكيًا 2)
 القيادة -2
 التذاركية.االستراتيجية  -1
 الفريق.الييكل القائؼ عمى  -3
 القؾية.الثقافة التكيفية  -0
 لمعامميؽ. اإلدارؼ التسكيؽ  -0
 السفتؾحة.السعمؾمات  -2
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 األمخيكية: رػذج الترعية  -7
حددت  فقد (17 ،1421،أبؾ الشررمدحت ظؾير )لتدريب والت األمريكيةأما الجسعية      

 ىي:خسس متظمبات أساسية لسشغسات التعمؼ 
 التعمؼ.حركية  -2
 تحؾؿ السشغسة. -1
 العامميؽ.تسكيؽ  -3
 السعرفة.إدارة  -0
 لؾجيا.ؾ التكشاستخداـ  -0
 :((Addleson.1998 رػذج أدلحػن  -2

عاـ  األربع البدييياتتحديد نسؾذج لمسشغسة الستعمسة أطمق عمية  أدلدؾف إلىتؾصل      
 ،الرشؾدؼدمحم ) يميوانظمق في نسؾذجة مؽ عدد مؽ السدمسات يسكؽ إنجازىا فيسا  ـ.2112
1447، 221) 

 الفيػؼ.إف السشغسة الستعمسة ىي عسمية اكتداب السعرفة وتظؾير السيارات التي تقؾػ  -2
 تشذػأو  ،اجتسػاعيرؤية جديدة تركز عمػى أف التشغػيؼ نذػاط ىي إف السشغسة الستعمسة  -1

 التعاوف.مؽ خبلؿ 

 .أف نتائ  العسل جساعي أفزل بكثير مؽ نتائ  العسل الفردؼ -3

 تبػػػػػػػػايؽ السعرفػػػػػػػػةإف السشغسػػػػػػػػة الستعمسػػػػػػػػة تبشػػػػػػػػى العبلقػػػػػػػػات التعاونيػػػػػػػػة مػػػػػػػػؽ خػػػػػػػػبلؿ  -0
 إنجػػػػػػازوالسجتسعػػػػػػات فػػػػػػي  األفػػػػػػرادالتػػػػػػي يدػػػػػتخدميا  سفيػػػػػػؾـوالوالتجػػػػػارب والقػػػػػػدرات والظػػػػػػرؽ 

 .السياـ

 :(4111)العبياب  رػذج  -1
قاـ العتيبي بإعداد نسؾذج لمسشغسة الستعمسة بعد أف قاـ بسراجعة مفاىيؼ السشغسة      

 تقؾيسيا مع مراجعة السفاىيؼ الثقافية في السسمكة العربية الدعؾدية مفيـؾو الستعمسة ومسارستيا 
وتكؾف ىذا الشسؾذج  ،السشغسةالتي تؤثر عمى أفراد  االجتساعيةمؽ حيص القيؼ والسعتقدات 

 مؽ ثبلثة أنغسة فرعية لمسشغسة الستعمسة ىي:
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ويتزسؽ ثسانية أبعاد؛ وىي: ىؾية السشغسة ورؤيتيا واستراتيجيتيا  التشغيسي:نغاـ البشاء  -أ
 وبشاؤىا الييكمي ونغاميا والعاممؾف بالسشغسة والسيارات وأىداؼ العامميؽ.

 وإدارة ،بالسشغسػػػػػةي: التؾجػػػػػو نحػػػػػؾ الػػػػػتعمؼ أبعػػػػػاد؛ وىػػػػػ ربعػػػػػةويتزػػػػػسؽ أ الػػػػػتعمؼ:نغػػػػػاـ  -ب 
 وتدييبلت التعمؼ الستؾافرة بالسشغسة. ،وأنؾاعوالتعمؼ  ومدتؾيات ،السعرفة

وىي القيؼ والسعتقدات والعادات التي تؤثر في طريقة التفكير  االجتساعية:الثقافة  -ج
لسشغسة وتؤثر وىي مردر أولي لثقافة ا ،الخارجيوالتفاعل مع اآلخر ومع العالؼ  والتررؼ

 التعمؼ.واألنذظة التشغيسية مثل اإلدارية عمى السسارسات 
فػػػػػػػػػػالعتيبي قػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػربط اسػػػػػػػػػػتراتيجيات السشغسػػػػػػػػػػة الستعمسػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػالقيؼ الثقافيػػػػػػػػػػة والسعتقػػػػػػػػػػدات 

 وميػػػػارات أفػػػػرادوركػػػػز عمػػػػى مػػػػدػ تػػػػأثير ىػػػػذه القػػػػيؼ والسعتقػػػػدات عمػػػػى سػػػػمؾؾ  ،االجتساعيػػػػة
 (.12 ،1420 ،الدسؾقي وردة)السشغسة. 

 :(Marquardt Model.1997) تدماركخ  رػذج  -24

إلى نسؾذج لمسشغسة الستعمسة يتكؾف مؽ خسدة أنغسة فرعية ضرورية  دتماركر تؾصل      
 األنغسة،ويجب عمى أف تعسل السشغسة عمى تظؾير وتعزيز ىذه لتحقيق التعمؼ التشغيسي 

 وتتكامل ىذه األنغسة معًا لتحؾيل السشغسة إلى مشغسة متعمسة وىي:

 أنساط التعمؼ. ،وميارات التعمؼ ،التعمؼالشغاـ الفرعي لمتعمؼ: ويذسل مدتؾيات  -2

 والييكل التشغيسي. ،االستراتيجية ،والثقافة ،الشغاـ الفرعي لمتشغيؼ: ويذسل الرؤية -1

 الشغاـ الفرعي لؤلفراد: مؽ أىؼ أنغسة السشغسة ألف األفراد قمب السشغسة الشابض. -3

 ،وتحميل البيانات ،وتخزيشياالشغاـ الفرعي لمسعرفة: ويذسل تؾليد السعرفة واكتدابيا  -0
 ونقميا ونذرىا وتظبيقيا والسرادقة عمييا.

الشغاـ الفرعي لمتقشية: ويذسل األجيزة التقشية واألدوات والذبكات واألنغسة واليياكل  -0
 والعسميات.
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 :(James.2003)جيرذ  رػذج  -22

في اعتسادىا  ،ىذا الشسؾذج عمى تبلفي االنتقادات التي وجيت لمشساذج الدابقةركز      
وقد تظمب ترسيؼ  ،وضع  التكي  مع البيةة الخارجية ،والتقديؼ ،والدمظة ،عمى األوامر

 (.11 ،1424،أسساء الشدؾراألنسؾذج اىتسامو بالسكؾنات التالية )

وتركز القيادة عمى تعمؼ  ،أؼ مدتؾػ تشغيسي القيادة: تؾجد القيادة بالسشغسة الستعمسة في -2
 وتؾفير الرؤية السقرؾدة وراء السعرفة في السشغسة. ،وتعميؼ وتحؾيل السشغسة

الثقافة: السشغسة الستعمسة تتر  بؾجؾد ثقافة متجددة لزساف التحديؽ السدتسر  -1
العدالة في وتتجدد الثقافة بالسشغسة الستعمسة بالسداواة و  ،والتكي  في كل السدتؾيات

 السكافآت.

 ،نذر االستراتيجيات: تشبع استراتيجيات السشغسة الستعمسة مؽ أؼ مكاف في التشغيؼ -3
وإنسا تأتي االستراتيجيات التي  ،إذ لؼ تعد صياغة الدياسات مؽ ميسات اإلدارة العميا فقط

ؽ صشاع يا بل وحتى متركز عمى تعمؼ األفكار الجدية مؽ اإلدارة العميا والؾسظى والدن
 السعرفة.

وتعكس عسميات االتراؿ  ،عمى ربط السشغسة أفقيا ورأسياً  اتلياآل: تعسل اتلياآلدم   -0
 ،والشغؼ ،والدياسات التي تشسي السذاركة في السعرفة والتعمؼ عبر وحدات العسل واألفراد

 والعسميات التي تربط السشغسة.

بحيص تشتقل فيو  ،مدتقل وبشاء اتحادؼ شب إلى: تتجو السشغسة الستعمسة األفقيالبشاء  -0
 اإلدارة العميا التي تسارس دورىا في تحديد طرؽ إنجاز األىداؼ.  إلىالتقارير مؽ الؾحدات 

صشاع معرفة كل  إلىصشاع السعرفة: حيص يتحؾؿ العساؿ في السشغسة الستعمسة   -2
 ،في السشغسة اآلخريؽويشذر السعمؾمات السيسة بيؽ  ،مشيؼ مدؤوؿ عؽ التسكؽ مؽ وعيفتو
ويكتدبؾف ميارات جديدة تجعميؼ  ،ويكتدبؾف ميارتيؼ ،وىؼ برفة دائسة يظؾروف ميارتيؼ

 أفراد ميسيؽ.

 :اآلتيمؽ خبلؿ اطبلع الباحص عمى نساذج السشغسة الستعمسة يتزح      
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  :تتفق الشساذج عمى

 التشغيسي(. ،الجساعي ،التعمؼ التشغيسي بجسيع مدتؾياتو )الفردؼ -2

 الذؼ يدعؼ عسميات التعمؼ. ،الييكل التشغيسي األفقي -1

 تسكيؽ العامميؽ. -3

 الثقافة التشغيسية الداعسة لعسميات التعمؼ. -0

 بشاء الرؤية السذتركة. -0

 إدارة السعرفة. -2

إلى ثسانية أبعاد مثل نسؾذج  وقد تفاوتت الشساذج في عدد العشاصر فسشيا مؽ وسع     
حيؽ اختررىا  في ،أما نسؾذج دافت ستة أبعاد ،أبعادإلى سبعة  واتكشزو مارسػ و  ،ىيت

وفي نسؾذج العتيبي ثبلثة  ،ت ومايمؾنيؽماركردو خسدة أبعاد مثل نسؾذج سيش  إلى البعض 
 ونسؾذج ريدن  بعديؽ فقط. ،أبعاد

الثالص مؽ  عمى الشساذج الذىشية واعتبارىا األساس هوقد اختم  نسؾذج سيش  بتركيز      
أسس السشغسة الستعمسة، أما ريدن  وماركردت فقد ركزا عمى التقشية، نغرًا ألىسيتيا في تشفيذ 

 األعساؿ. 

أما نسؾذج العتيبي يعتبر مؽ الشساذج التي بشيت في بيةة عربية حيص حرص عمى      
العربية حيص القيؼ يا مع السفاىيؼ الثقافية مفيؾممفاىيؼ السشغسة الستعمسة ومسارستيا و مراجعة 

  والسعتقدات التي ليا تأثير عمى أفراد السشغسة.

تؾافر أبعاد كا مشظمق لقياس  وواتكشزىذا ويتبشى الباحص في الدراسة الحالية نسؾذج مارسػ 
 السشغسة الستعمسة.
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  رػذج مارسظ وواتكزد 

مبشيًا عمى تعريفيؼ نسؾذجًا متكامبًل لمسشغسة الستعمسة  (وواتكشز مارسػ) مؽقدمت كل      
والتحديؽ السدتسر مشيجًا ليا . يعزز مؽ قدرة السشغسة عمى جعل التعمؼ لمسشغسة الستعمسة

العسل داخميا وقادر عمى تؾليد السعرفة الجديدة ونذرىا في  ةمؽ استراتيجي أال يتجز  وجزاء
الخارجية السحيظة مع البيةة جسيع أرجاء السشغسة لتكؾيؽ رؤية مذتركة لمعامميؽ والتفاعل 

احتياجات السدتفيديؽ  ةإلى خمق السشتجات والخدمات السبتكرة لتمبي بيا مسا يؤدؼ بدوره
 (.22 ،1422 ،جساؿ أبؾ الؾفا وآخروف )

ويحدد ىذا الشسؾذج عشرريؽ أساسييؽ لمسشغسة الستعمسة متكامميؽ ومتداخميؽ مع      
وىسا األفراد والبشاء  ،لتغيير والتظؾيربعزيسا البعض في التأثير عمى قدرة السشغسة عمى ا

التشغيسي ويركز ىذا الشسؾذج عمى التعمؼ السدتسر لجسيع مدتؾيات التعمؼ التشغيسي )مدتؾػ 
ويعد ىذا الشسؾذج مؽ أكثر الشساذج شسؾاًل  ،السدتؾػ التشغيسي( ،مدتؾػ الجساعات ،األفراد
ويعتبر األكثر استخدامًا فيسؽ قبل  ،ؽمؽ قبل الباحثي توٌأجريت العديد مؽ االختبارا ،وعسقاً 

 (. 11 ،1420،رندة أبؾ مدلمةالباحثيؽ )

كر أف كبًل مؽ مارسػ وزميمتيا واتكشز أجريتا دراسات عمى السشغسة والجدير بالذ     
 ،باسل دمحم( مع التأكيد عمى نفس أبعاد الشسؾذج )1443 ،2111 ،2112الستعمسة ال حقًا )

1420، 11.) 

 الشسؾذج مؽ سبعة أبعاد عمى الشحؾ التالي:ويتكؾف ىذا 

وىؾ أف تقؾـ السشغسة بتقديؼ فرص لمعامميؽ لمتعمؼ فخص لمبعمع الرحبرخ:  إيتاد -1
 لمتعمؼوتؾفير الؾقت الكافي  ،وتؾفير السؾارد البلزمة لتعزيز التعمؼ غير الرسسي ،السدتسر

 .(22 ،1420،ابتياج الحزيرات)

ػحد األبعاد القادرة عمى تحقق ميزة تشافدية مدتدامة لمسشغسة أوالتعمؼ السدتسر ىؾ      
بحيص يجعميؼ يتعمسؾف باستسرار وذلػ  ،الستعمسة خرؾصًا األفراد العامميؽ داخل السشغسة

أو تعيق أؼ تظبيقات جديدة  ،لمتغمب عمى بيةة العسل والعؾامل الذخرية التي تخشق التعمؼ
رة وىؾ ما يعرؼ بالركؾد التشغيسي الذؼ يحدث لمفرد مؽ ميارات أو الرغبة في السخاط
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جساؿ أبؾ )لمسشغسات عمى السدػ الظؾيل نتيجة إلىساليا لدبل التعمؼ وكيفية تظبيقيا 
 .(23 ،1424،الؾفاء

فإف التعمؼ السدتسر يشبغي أف يكؾف عادة ومردر شعؾر  ،وعشد بشاء السشغسة الستعمسة     
ومؽ األمؾر السداعدة عمى تحقيق التعمؼ السدتسر في  ،وجزء مؽ عسل كل عامل ،بالرضا

 :(22 ،1447 ،إيساف أبؾ خزير)السشغسة اآلتي 

 ويكؾف مكسبًل لؾعيفة الفرد األساسية في السشغسة. ،حدوث التعمؼ بذكل تمقائي -

 االىتساـ والتركيز عمى التعمؼ السدتسر بداًل مؽ التدريب الذؼ يحدث خبلؿ فترة زمشية محددة. -

 ويكؾف ذلػ عمى كافة السدتؾيات التشغيسية. ،االلتزاـ السدتسر بالتعمؼ مدػ الحياةإعيار  -

 ة مدتسرة ليس ليا نياية.   يوجعمو عسم ،دعؼ ونذر التعمؼ في السشغسة -

 ةومعرفة رد الدؤاؿ،وىؾ أف تقؾـ السشغسة بتذجيع ثقافة  :الثػار والرزا خةتختيع  -1
حيص يأخذ السؾعفؾف بالتحرؾ في كل االتجاىات عبر الؾسائل السختمفة لبلتراؿ  ،الفعل

ابتياج ) الخارجيةالداخمية أـ  سؾاءً  األوضاعوذلػ بغية االستظبلع واالستفياـ عؽ 
  .(22 ،1420،الحزيرات

ووسيمة التؾاصل الخفية الذؼ  ،ويبرز الحؾار بؾصفو أساس التخظيط االستراتيجي     
تحتاج إلييا اإلدارة مؽ أجل تظؾير أدائيا وتشبؤ السدتقبل والتعامل مع عالؼ يزداد تعقيدًا في 

فخمق الحؾار يداعد إدارة السشغسة عمى تظؾير مسارسات  ،عل الثؾرات السعرفية والتكشؾلؾجية
السشت  أو الخدمة السقدمة السشغسة مؽ خبلؿ التعرؼ عمى مدػ رضا السدتفيديؽ عؽ مدتؾػ 

 ،وجؾدت السخرجات وتقميل شكاوػ السدتفيديؽ وذلػ عؽ طريق تحميل أسباب الذكاوػ 
وإعظاء اإلدارة فرصة لكافة العامميؽ السعشييؽ لمسذاركة في التفكير في السذكبلت أساس 
 الذكؾػ وىذا لؽ يتحقق إال مؽ خبلؿ دعؼ وتدييل وبشاء الحؾار الجساعي داخل السشغسة

   .(23 ،1424،)جساؿ أبؾ الؾفاء

أؼ تسكيؽ العامميؽ لجسعيؼ نحؾ : األفخاد مغ الرخاركة فب البجصيط والبزفيح تركيغ -3
والحرؾؿ عمى معرفة الفرؽ بيؽ حالة  ،وىي عسمية مذاركة اآلراء الجساعية ،رؤية مذتركة
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حيص أف زيادة إدراؾ السؾعفيؽ لرؤية ورسالة السشغسة  ،والرؤية الجديدة لمعسل ،العسل الحالية
 ،وإف اندفاعيؼ نحؾ تعمؼ ميارات وقدرات جديدة ،وما يشبثق عشيا مؽ أىداؼ واستراتيجيات

يتظمب مؽ السشغسة أف تتر  بالسرونة وأف تسشح السؾعفيؽ درجة أكبر مؽ االستقبللية 
يات وتبشي مفيؾـ تشغيؼ الفريق والسذاركة في اتخاذ القرارات عؽ طريق تفؾيض الربلح

 .(22 ،1420،ابتياج الحزيرات)

 ويتؼ تظبيق التسكيؽ في السشغسات مؽ خبلؿ الخظؾات التالية:     

 وضع األىداؼ بظريقة تحفز عمى تحقيقيا.-

 تعريف األفراد كيفية الحرؾؿ عمى السؾارد البلزمة لتحقيق تمػ األىداؼ.  -

 التي تحد مؽ السذاركة واالتراؿ الفعاؿ.إزالة العؾائق البيروقراطية  -

 .تإعيار الثقة في قدرة السرؤوسيؽ عمى تحقيق األىداؼ واتخاذ القرارا -

 زيادة الفرص الستاحة لمسذاركة في اتخاذ القرارات الستعمقة بكفاءة جؾانب السشغسة. -

دمحم )تدريب العامميؽ عمى التفكير اإلبداعي وحل السذكبلت لتحقيق نتائ  أفزل  -
 .(0 ،1422،وعسر دره ،الخذروـ

ويبدأ ذلػ بالحؾار وقدرة أعزاء الفريق عمى إيقاؼ  تختيع البعاون والبعمع الترا ب: -2
وذلػ يدسح لمسجؾعة بالتفكير في األمؾر ال يسكؽ  ،االفتراضات والدخؾؿ إلى تفكير مذترؾ

والبد أف يذعر فريق العسل بثقة كبيرة مؽ أجل أف يؾاصل التعمؼ  ،تحقيقيا بذكل فردؼ
 ومذاركة السعرفة ويذير إلى ثبلثة أبعاد رئيدية لتعمؼ الفريق داخل السشغسة وىي:

والتعمؼ كي  يجعمؾف الظاقة الذكائية لمجساعة  ،ضرورة التفكير بعسق في القزايا السعقدة -
وىذا مؽ شأنو أف يعزز التعمؼ الستبادؿ بيؽ أعزاء  ،األفراد ءأكبر مؽ السجسؾع الجبرؼ لذكا

 ريؽ لتحقيق ىدؼ متبادؿ ومتفق عميوحيص يتظؾر إدراؾ كل فرد يحتاج إلى اآلخ ،الفريق
 عبر تظؾير ميارتيؼ معًا.

 ضرورة التجديد والسذاركة التي تقؾدىا الثقة. -
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فريق عسل آخر فإنيؼ أؼ إذا اجتسع  ،يمعب أعزاء الفريق الدور نفدو مع أؼ فريق آخر -
 (.  13 ،1420 ،رندة أبؾ مدلمة) فريقًا واحدًا مؾسع ايتذاركؾف التعمؼ معًا ليربحؾ 

ويقرد بيا األنغسة التي مؽ خبلليا يتؼ تبادؿ  إ خاء أ طرة لرخاركة الرعخفة والبعمع: -5
فتؾفير ىذه األنغسة يتيح السجاؿ لمعامميؽ مؽ االطبلع  ،السعارؼ والخبرات داخل السشغسة

 عمى السعرفة والخبرة التي يحتاجؾنيا في عسميؼ. 

 ،إف امتبلؾ مشغسات اليؾـ خرائص جديدة أسيست فييا عسمية االتراالت الحديثة     
مسا  ،وذلػ بدبب التظؾرات التقشية وتشؾع القؾػ العاممة وضرورة مؾاكبة التغيرات الدريعة

يتظمب  ،مؽ السذاركة في السعارؼ والسعمؾمات عاليةإلى درجة تحتاج جعل السشغسات 
تبادؿ السعمؾمات والسعارؼ تؾفير مجسؾعة مؽ اإلجراءات والتظبيقات التي تديؼ في نذر 

وقد أسيست التقشية في مشغسات اليؾـ في جعل  ،السعارؼ والخبرات بيؽ أفراد السشغسة
 ،اإلنترنت ،واستخدمت العديد مؽ السشغسات خدمات)اإليسيل ،ؽ قميبلً االلتقاء بيؽ السؾعفي

 ،ليس داخل السشغسة ،ونقل السعارؼ والخبرات بيشيؼ ،اإلنترانت( في التؾاصل بيؽ السؾعفيؽ
يجعل السؾعفيؽ يديسؾف  ،إف تؾفير مشاخ الثقة واالنفتاح والتعمؼ ،وإنسا خارج التشغيؼ كذلػ

 (.11 ،1442،محسؾدعامر )خؾفيؼ مؽ فقداف مؾاقعيؼ وأىسيتيؼفي تبادؿ السعارؼ ويتبلشى 

 ،فأنغسة تبادؿ السعمؾمات والسعارؼ تسثل أحد العشاصر اليامة في السشغسة الستعمسة    
أؼ مشغسة ميسا كاف حجسيا  ،وأبجديات عالسية ،حيص تؾفر مخزونًا متيدراً مؽ السعمؾمات

رشيد )تي ر البشية السعمؾماتية مؽ خبلؿ اآلومؾقعيا أو مستمكاتيا لدييا القدرة عمى تظؾي
 .(01 ،1422 ،الذمؾؼ 

 الذبكة السحمية التي تربط العامميؽ في نفس السؾقع السادؼ. -

 اإلنترانت أو الذبكة التي تربط الشاس في نفس السشغسة. -

 أو الذبكة التي تربط مشغسة بسشغسة أخرػ. ،اإلكدترانت -

 الدخؾؿ لئلنترنت وىي الذبكة التي تربط بيؽ األشخاص في أؼ مكاف بالعالؼ.  -

 مؾاقع التؾاصل االجتساعي. -
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والخبرات فإف استخداميا يتظمب ولكي تتؼ االستفادة مؽ التقشيات في نقل السعارؼ      
 تي:اآل

 ى استخداـ التقشيات.وجؾد العسالة الستدربة والستسكشة عم -

 تؾافر األجيزة الحديثة التي تعسل عمى تدييل عسمية التؾاصل. -

 وأنغسة االتراالت بذكل دائؼ.  ،تظؾير األنغسة اإلدارية -

 وبيةة العسل الجيدة الستخداـ التقشيات في السشغسة.  ،تييةة السشاخ السشاسب -

لسداىسة في تؾفير الحرية الكافية وىي القيادة الفعالة االقيادة االسبخاتيتية الجا رة:  -6
 ،ولدييا االقتشاع التاـ بأىسية التعمؼ التشغيسي ،والداعسة لفرص التعمؼ في السشغسة ،لمعامميؽ

 .(2 ،1422 ،حدانيؽجاد الرب )وضرورة تؾفيره لكافة مدتؾيات السشغسة 

 ويسكؽ استشباط أىسية القيادة في التحؾؿ إلى مشغسة متعمسة في قؾؿ سيش      
(ممشغسة التعمؼ سؾؼ تبقى رؤية بعيدة حتى يتؼ تظؾير قدرات قادتيا تظؾيرًا متقدمًام 2114)

إضافة إلى اقتراحو أف مالقادة في مشغسات التعمؼ مدةؾلؾف عؽ بشاء السشغسات مؽ حيص 
وتذجيع العامميؽ لبلستجابة مؽ خبلؿ تعزيز  ،الؾصؾؿ لرؤية مدتقبمية واضحة لمسشغسة

 .(02 ،1422،حجؾ ـ)عبد الدبلواحتزاف التعميؼ السدتسرم ،راإلبداع واالبتكا

 ،والقدرة عمى التغيير ،ويكسؽ جؾىر القيادة االستراتيجية في قدرة القائد عمى السعرفة     
والتستع بالحكسة اإلدارية والقدرة عمى الجسع بيؽ الذكاء واإلبداع وإضافة معشى وىدؼ 
لمسشغسات وتحقيق التؾازف بيؽ احتياجات مختم  أصحاب السرمحة وذلػ مؽ خبلؿ رصد 

جساؿ أبؾ )الشاشةة  ستراتيجيةواالوتحميل الؾاقع واالستفادة مؽ الفرص والتيديدات 
 .(20 ،1424،الؾفاء

األدوار الجديدة لقائد السشغسة الستعمسة ( 72 ،1424 ،والعبادؼ ،)عادؿ البغدادؼد وقد حد
 في التالي:

 وصشع االستراتيجيات والدياسات. ،السرسؼ: مدؤولية تحديد الغرض واالتجاه العاـ لمسشغسة -

 ويذجع العامميؽ عمى تعمؼ ىذه الرؤية. ،السعمؼ: يسمػ قائد التعمؼ رؤية حؾؿ حقيقة السشغسة -
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الراعي: يقدـ القائد الرعاية والدعؼ لكافة العامميؽ في السشغسة بسا يخدـ ىدؼ السشغسة  -
وخرؾصًا في عبلقتيا مع األفراد وأصحاب السبادرات الفكرية والسسارسات  ،األساسي
 الحديثة.

ويسكؽ تعريف ربط السشغسة بالبيةة الخارجية بأنو: ربط الرزطرة بالايئة الجارجية:  -7
واالستعداد ليا بؾضع الخظط  ،بستابعة التغيرات التي تحدث في البيةة الخارجية ماالستسرار

 .(2 ،1422 ،حدانيؽجاد الرب )لمتكي  معيا ومؾاكبتيام

ويعتسد بقاء السشغسة الستعمسة واستسرارىا وقياميا بأدوارىا عمى فعالية الذراكة والتعاوف       
حيص أف الذراكة ىي الدعي نحؾ تحقيق ىدؼ  ،والتساسػ بيشيا وبيؽ مؤسدات أخرػ 

مذترؾ والرغبة في التعاوف والتعمؼ وسيادة ثقافة العظاء والحب والعبلقات الخبلقة بيشيا وبيؽ 
 .(20 ،1424،جساؿ أبؾ الؾفاء)السؤسدات األخرػ 

ويتظمػػػػػب مػػػػػؽ السشغسػػػػػة الستعمسػػػػػة متابعػػػػػة التغيػػػػػرات البيةيػػػػػة وتؾقػػػػػع تمػػػػػػ التغيػػػػػرات فػػػػػي      
الخارجيػػػػػػة واالسػػػػػػتعداد ليػػػػػػا عػػػػػػؽ طريػػػػػػق إعػػػػػػداد الخظػػػػػػط لمتكيػػػػػػ  معيػػػػػػا واالعتسػػػػػػاد البيةػػػػػػة 

عمػػػػى وضػػػػع بػػػػدائل مػػػػؽ الدػػػػيشاريؾىات السشاسػػػػبة لتخفيػػػػ  حػػػػدة تػػػػأثير تمػػػػػ العؾامػػػػل البيةيػػػػة 
وبػػػػذلػ جعميػػػػا تعسػػػػل فػػػػي مرػػػػمحة السشغسػػػػة مسػػػػا يدػػػػيؼ فػػػػي دعػػػػؼ  ،التػػػػي تؾاجيػػػػو السشغسػػػػة
 .(21 ،1447 ،دمحم الرشؾدؼ)قدرة السشغسة عمى التعمؼ 

حيػػػػػػص يجػػػػػػب أف  ،وتعتبػػػػػػر العبلقػػػػػػة بػػػػػػيؽ السشغسػػػػػػة والبيةػػػػػػة الخارجيػػػػػػة عبلقػػػػػػة وطيػػػػػػدة     
حيػػػػػص يسكشيػػػػػا أف تدػػػػػتخدـ القيػػػػػاس  ،تعسػػػػػل السشغسػػػػػات عمػػػػػى الرػػػػػعيديؽ العػػػػػالسي والسحمػػػػػي

مػػػػؽ أجػػػػل تحقيػػػػق التسيػػػػز وحػػػػل السذػػػػاكل الساثمػػػػة  ،لسعرفػػػػة مػػػػا تقػػػػؾـ بػػػػو السشغسػػػػات األخػػػػرػ 
 ،اىػػػػػات الجديػػػػػدة باسػػػػػتخداـ قؾاعػػػػػد البيانػػػػػات الحاسػػػػػؾبيةوعسػػػػػل مدػػػػػح لبيةػػػػػتيؼ لسعرفػػػػػة االتج

)رنػػػػدة أبػػػػؾ  فالتكشؾلؾجيػػػػا تسكػػػػؽ األفػػػػراد فػػػػي السشغسػػػػات بػػػػأف يتحركػػػػؾا إلػػػػى مػػػػا وراء جػػػػدرانيا
 .(10 ،1420 ،مدلمة
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 الرجارس األهمية:  4 -4
 جارس األهمية:رتعخيف ال 4-4-1

التعميؼ األساسي والثانؾؼ  مؤسدات التعميؼ األىمية: ىي كافة رياض األطفاؿ ومدارس     
والسدارس والسعاىد والسراكز التخررية التي تشذأ مؽ قبل أفراد أو شخريات اعتبارية 

 قانؾف تشغيؼ مؤسدات التعميؼ األىميةبسؾجب ىذا القانؾف وتدار وتسؾؿ مؽ قبميؼ )
 (2111،والخاصة

السؾازؼ لمتعميؼ الحكؾمي )رياض يعرؼ التعميؼ األىمي عسؾمًا أنو ذلػ الشؾع مؽ التعميؼ      
التعميؼ الثانؾؼ العاـ( الذؼ يستمكو إدارة وتسؾيبًل مرحمة و  –مرحمة األساسي  –أطفاؿ 

بغرض تقديؼ فرص تعميسية مسيزة تحت إشراؼ وزارة التربية والتعميؼ مؽ  ،أشخاص اعتباريؾف 
أولياء أمؾر الظمبة مقابل أجؾر مالية يدفعيا  ،خبلؿ مباف غير حكؾمية وفق تراخيص رسسية

 ( 2. 1442،عقيل وآخروف عبد الباسط الدارسيؽ فييا. )

 أهجاف البعميع األهمب: 4-4-4

أىداؼ مؤسدات التعميؼ األىمية والخاصة وإنذائيا )السادة الثالثة مؽ قانؾف تشغيؼ      
 مؤسدات التعميؼ األىمية والخاصة(

القائسة لمحكؾمة بسا يداعد عمى بمؾغ إضافة إمكانية تعميسية جديدة إلى اإلمكانات  -2
 أىداؼ التعميؼ الديشية والؾطشية والقؾمية.

تؾجيو الجيؾد واإلمكانات الؾطشية واألجشبية إلى السداىسة في تأىيل وإعداد وتدريب  -1
 الكؾادر البذرية البلزمة لسذاريع التشسية االقترادية واالجتساعية.

لرسسي القائؼ عؽ طريق دراسة مشاى  وطرائق جديدة إدخاؿ السرونة عمى نغاـ التعميؼ ا -3
لمقؾاعد السشرؾص  في إطار أحكاـ قؾانيؽ التعميؼ بسا يدد احتياجات التجديد التربؾؼ وفقاً 

 عمييا في ىذا القانؾف.

التؾسع في دراسة المغات األجشبية الحية بجانب السقررات الدراسية األخرػ وبغرض  -0
 الخريجيؽ تتقؽ المغات األجشبية. اإلسياـ في إعداد كؾادر بيؽ
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إتاحة مجاؿ لمتشافس في رفد السيداف التعميسي والتربؾؼ بقدر كبير مؽ الخبرات التعميسية  -0
 واالجتياد في تقديؼ نساذج راقية مؽ الشغؼ والبرام  التربؾية.

تذجيع السذاركة الذعبية ورأس الساؿ الؾطشي والعربي واألجشبي في جيؾد التشسية  -2
تربؾية والتعميسية باالستثسار في مجاؿ التعميؼ بسختم  أنؾاعو ومدتؾياتو وفي إطار تشغيسي ال

 جديد سيجعمو أكثر فعالية وأوفر مردودا.

إتاحة الفرصة ألبشاء الجاليات بااللتحاؽ بسؤسدات تربؾية تعميسية تقدـ ليؼ ما يحتاجؾف  -7
 سمسيا التعميسي. مؽ الخدمة التعميسية الستشاسبة مع مشاى  بمدانيؼ و 

 وا ع الرجارس األهمية:   4-4-3

 -ويسكؽ أف نبرز واقع السدارس األىمية في اليسؽ فيسا يمي:       
مرونة قؾاعد الشغاـ اإلدارؼ فييا مسا يداعدىا في وضع حمؾؿ مشاسبة لكثير مؽ  -2

 ،وط القبؾؿمثل: شر  ،التي قد تق  عائقًا أماـ السدارس الحكؾمية دوف معالجتيا ،السذكبلت
 واألسباب السؤدية لمتدرب والرسؾب والغياب. ،وقؾاعد الفرل

 تشافس اإلدارات السدرسية في اختيار الخبرات البذرية الستسيزة واألسمؾب اإلدارؼ الشاجح. -1
 إلى جانب التحريل الدراسي. ،اىتساـ السدارس األىمية بالشؾاحي االجتساعية والشفدية لمظبلب -3
 التي مؽ خبلليا يتؼ تقؾيؼ أداء اإلدارة السدرسية األىمية. غياب اآللية -0
 السؤىبلت التي يحسميا مدراء السدارس األىمية أغمبيا مؤىبلت جامعية. -0
تعاني اإلدارة السدرسية مؽ تعدد الجيات الستابعة ليا مسا يعرضيا لجباية أمؾاؿ مؽ جسيع  -2

 (.21 ،1442،عقيل وآخروف عبد الباسط الجيات )
تؾفر الؾسائل التعميسية السختمفة سؾاًء سسعية أو بررية باإلضافة إلى معامل كسبيؾتر في  -7

 (223 ،1442،األغبرؼ بدر معغؼ السدارس األىمية. )
األمر الذؼ  ،تركز اىتساـ القائسيؽ عمى السدارس األىمية في الدعي أواًل: نحؾ الربح الدريع -2

 يؤدؼ إلى:
تركز عمييا رسالة السدرسة التربؾية في تقديؼ الخدمة غياب السبادغ اإلندانية التي  -

 التعميسية.
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تقديؼ تدييبلت وتشازالت عمى حداب ركائز العسمية التعميسية الجتذاب أكبر قدر مسكؽ  -
 مؽ الزبائؽ.

الترفيع اآللي لمظبلب مؽ مدتؾػ إلى آخر مقابل الرسؾـ بررؼ الشغر عؽ حريمتيؼ  -
 العمسية.

 (23 ،1442،عقيل وآخروف عبد الباسط ب السزسؾف )االىتساـ بالذكل عمى حدا -
 ،األغبرؼ بدر قرؾر برام  التدريب أثشاء الخدمة لمعامميؽ في مجاؿ اإلدارة السدرسية ) -1

1441، 224 ) 

 اختبلؼ الرسؾـ الدراسية في السدارس األىمية مؽ مدرسة إلى أخرػ. -22

ثقافية  -السدرسية السختمفة مؽ )أنذظة رياضيةتقـؾ إدارات السدارس األىمية بتشفيذ األنذظة  -21
 .... إلخ( بشدبة عالية.  -مدابقات -رحبلت –

 تدني رواتب العامميؽ في السدارس األىمية برؾرة عامة. -23

 ضع  العبلقة الستبادلة بيؽ اإلدارة السدرسية والسجتسع. -20

نبيل ؼ مؽ مدرسة إلى أخرػ. )العامميؽ في اإلدارات السدرسية وكثرة تشقبلتي استقرار عدـ -20
 (02 ،1421،الذيخ

مؽ خبلؿ اطبلع الباحص عمى إحرائية مكتب التربية بسحافغة عسراف لمعاـ الدراسي      
واستقراء الباحص فإف واقع السدارس األىمية بسديشة  (0)( السرفق في السمحق 1427 ،1422)

 عسراف عمى الشحؾ االتي: 

% مؽ إجسالي عدد 13( مدرسة بشدبة 20مديشة عسراف ) أف عدد السدارس األىمية في -2
 السدارس بالسديشة.

 أف أغمب العامميؽ في السدارس األىمية مؽ اإلناث. -1

( طالبًا وطالبة بشدبة 7222عدد الظبلب السمتحقيؽ بالسدارس األىمية بسديشة عسراف ) -3
 مؽ إجسالي عدد الظبلب السمتحقيؽ بالتعميؼ. %(22)
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جسيع السدارس األىمية بسديشة عسراف تدرس السرحمة األساسية فقط ما عدا مدرسة واحدة بيا  -0
 ثانؾية. 

 أغمب العامميؽ ال تزيد خبرتيؼ عؽ خسس سشؾات. -0

 أغمب العامميؽ في السدارس األىمية حاصميؽ عمى البكالؾريؾس. -2

 تدني الرواتب السقدمة لمعامميؽ برؾرة عامة. -7

 مباني غير مشاسبة ألف تكؾف مدرسة.جسيع السدارس األىمية  -2

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 تسييد 

 مشيجية الدراسة 

 مجتسع الدراسة 

 عيشة الدراسة 

 متغيرات الدراسة 

 وص  عيشة الدراسة 

 أداة الدراسة 

  صدؽ وثبات أداة الدراسةإجراءات التظبيق واختبارات 

 األساليب اإلحرائية السدتخدمة في الدراسة 



 

 

69

 الثالثالفصل 
 منهجية الدراسة وإجراءاتها

الدراسة لمخظؾات السشيجية التي اتبعيا إلجراء شامبًل ىذا الفرل وصفًا في يتشاوؿ الباحص      
الدراسة  وعيشة ،الدراسة ومجتسع ،الدراسة حيص يتزسؽ مشي  ،السيدانية لتحقيق أىداؼ الدراسة

 ،األداة  وثبات ،األداة  وصدؽ ،الدراسة وأداة  ،وص  خرائريا مؽ خبلؿ متغيرات الدراسةو 
التي تؼ استخداميا في معالجة بيانات اإلحرائية  والسعالجة ،الدراسةأداة تظبيق  وإجراءات
 .الدراسة

 مزهج الجراسددة:  3-1
السدحي الذؼ يعرؼ  السشي  الؾصفي وأسةمتيا استخدـ الباحصة في ضؾء أىداؼ الدراس     

وذلػ  ،جتساعيةت إدارية أو عمسية أو ثقافية أو ابأنو: تجسيع مشغؼ لمبيانات الستعمقة بسؤسدا
والؾعيفة األساسية ليذا السشي  ىي جسع السعمؾمات التي يسكؽ فيسا بعد  ،خبلؿ فترة زمشية محددة

 (221 ،1420،قشديمجيعامر ) .ومؽ ثؼ الخروج باستشتاجات مشيا ،تحميميا وتفديرىا

 متبرع الجراسة: 3-4
فػػػػػي مديشػػػػػة عسػػػػػراف  ،والسعمسػػػػػيؽ بالسػػػػػدارس األىميػػػػػة اإلداريػػػػػيؽتكػػػػػؾف مجتسػػػػػع الدراسػػػػػة مػػػػػؽ      

تؼ استبعاد مدرستيؽ كؾنيسا حديثتا الشذػأة أسدػت ( مدرسة 20والبالغ عددىا ) ،بالجسيؾرية اليسشية
ويعسػل فػي ىػذه السػدارس  ،( مدرسػة21ليرػبح عػدد السػدارس التػي تػؼ التظبيػق عمييػا ) ،ىذا العاـ

وذلػػ مػؽ واقػع إحرػاءات مكتػب التربيػة والتعمػيؼ بالسحافغػة لمعػاـ الدراسػي  ،معمسًا وإدارياً ( 022)
 . وكسا ىؾ مبيؽ في الجدوؿ التالي:(1422/1427)

 متبرع الجراسة 4ججول 

 الشدبة السةؾية العدد مجتسع  البحص
 %19,71 84 اإلداريؾف 
 %81,49 332 السعمسؾف 
 %111 216 إجسالػػػػي
 محافغة عسراف(السردر )مكتب التربية                         
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  يزة الجراسة: 3-3
وبمغ  ،الظبقيةباختيار عيشة الدراسة مؽ السجتسع األصمي بالظريقة العذؾائية  قاـ الباحص     

%( مؽ مجسؾع عدد العامميؽ في السدارس 20شدبة )ب معمسًا وإدارياً ( 172عدد عيشة الدراسة )
 . معمسًا وإدارياً ( 022والبالغ عددىؼ ) ،في مديشة عسراف بالجسيؾرية اليسشية ،األىمية

 يقارن بيغ  حاة و جد متبرع و يزة الجراسة 3ججول 

 العيشة السجتسع البحصمجتسع 

 الزحاة العجد الزحاة العجد

 19,56 53 19,71 84 اإلداريؾف 

 81,22 418 81,49 332 السعمسؾف 

 111 471 111 216 اإلجسالي

يتغيزادانذراسخ:3-4

 اقتررت الدراسة الحالية عمى الستغيرات التالية:

:انًتغيزادانذيًغزافيخ:3-4-0

 نثى(أ -نؾع الجشس )ذكر -2
 بكالؾريؾس فأعمى(. –السؤىل العمسي: )أقل مؽ بكالؾريؾس  -1
 مػػؽ أكثػػر – سػشؾات 24 – 0 مػػؽ – سػشؾات 0 مػػؽ أقػل)سػشؾات الخبػػرة فػي اإلدارة السدرسػػية:  -3
 (.سشؾات 24
 معمؼ(. –)إدارؼ في السدرسة نؾع العسل  -0
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 : الربغيخ البابع: ً 3-2-4

درجة تؾافر أبعاد السشغسة الستعمسة في إدارة يتسثل الستغير التابع لمدراسة الحالية في 
ويقاس بسجسؾع متؾسظات استجابة أفراد  ،السدارس األىمية بسديشة عسراف في الجسيؾرية اليسشية

 عيشة الدراسة عمى محاور وفقرات االستبانة.
 وصف  يزة الجراسة: 3-5

 ت الدراسةتبيؽ الجداوؿ التالية تؾزيع السدتجيبيؽ مؽ عيشة الدراسة حدب متغيرا
 نؾع العسل(. –سشؾات الخبرة –السؤىل العمسي -)الجشس  

 (n =417مغ الرحبتيايغ )   الايا ات الجيرغخافية لعيزة الجراسةتػزيع  يزة  4ججول 

 السةؾية الشدبة التكرار مدتؾياتو الستغير ـ

 16.9% 35 ذكخ التزذ 2

 83.1% 172  ةىأ

 100% 207 الرترػع

 11.1% 23 أ ل مغ بكالػريػس الرؤهل 1

 88.9% 184 بكالػريػس فأ مى

 100% 207 الرترػع

 59.4% 123 سزػات 5أ ل مغ سزػات الجاخة 3

 30.4% 63 سزػات 11إلى  5مغ 

 10.1% 21 سزة فأكةخ11

 100% 207 الرترػع

 15.0% 31 إداري  العرلشايعة  0

 85.0% 176 معمع

 100% 207 الرترػع

العامبلت في السدارس األىمية بسديشة عسراف يتزح مؽ الجدوؿ أف عدد اإلناث  :الجشس :أوالً 
أكثر مؽ عدد الذكؾر وذلػ ألسباب عديدة مشيا الفراغ الذؼ تعيذو اإلناث والقبؾؿ بسرتبات أقل 

 مؽ الذكؾر.
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بشدبة  بكالؾريؾسمؤىل ثانيًا السؤىل: يتزح مؽ الجدوؿ أف غالبية أفراد العيشة حاصميؽ عمى 
عدد كبير مؽ إلى تؾفر وذلػ بدبب وجؾد كمية التربية في مديشة عسراف مسا أدػ  %،22.1

 البكالؾريؾس.الحاصميؽ عمى مؤىل 

وذلػ  59.4%ت ندبةحيص يغير الجدوؿ حرؾؿ فةة أقل مؽ خسس سشؾا ثالثًا سشؾات الخبرة:
 لعدة أسباب مشيا عزوؼ العامميؽ بدبب قمة الرواتب أو انيؼ حرمؾا عمى عسل أفزل دخل.

وذلػ بدبب وىي ندبة طبيعية يتزح أف غالبية أفراد عيؽ الدراسة مؽ السعمسيؽ  رابعًا نؾع العسل:
 ال تحتاج إلى كادر إدارؼ كبير.  محدودية العسل اإلدارؼ فيي

 الجراسة:أداة  6 -3

اسػػػػػتخدـ الباحػػػػػص االسػػػػػتبانة السغمقػػػػػة كػػػػػأداة لمدراسػػػػػة حيػػػػػص تعتبػػػػػر االسػػػػػتبانة   دددددػع األداة:      
أداة مبلئسػػػػػػػػة لمدراسػػػػػػػػة السيدانيػػػػػػػػة لمحرػػػػػػػػؾؿ عمػػػػػػػػى السعمؾمػػػػػػػػات والبيانػػػػػػػػات الستعمقػػػػػػػػة بسؾضػػػػػػػػؾع 

  .باإلجابة عشيا وإعادتيا إلى الباحص أفراد عيشة الدراسةيقـؾ والتي  ،الدراسة
 لبشاء االستبانة قاـ الباحص بالخظؾات التالية: :األداةبزاء     
 االطبلع عمى الدراسات الدابقة والكتب والبحؾث العمسية ذات الرمة بسؾضؾع الدراسة. -2
 االطبلع عمى مؾاقع متخررة عبر شبكة اإلنترنت. -1
 ؼ.مقابمة ذوؼ الخبرة والسختريؽ في نفس السجاؿ واستذارتيؼ لبلستفادة مؽ خبراتي -3
 تحديد السحاور الرئيدية لبلستبانة. -0
 تحديد فقرات كل محؾر وكل بعد. -0
 صياغة فقرات االستبانة بحيص تكؾف واضحة وذات نياية مغمقة. -2

حيػػػص قػػػاـ الباحػػػص بترػػػسيؼ االسػػػتبانة فػػػي صػػػؾرتيا األوليػػػة  الددددػرة األوليدددة لددد داة:إ دددجاد      
 ( عمى الشحؾ التالي:2)ممحق رقؼ 

 –السؤىػل العمسػي  –الجزء األوؿ مؽ االستبانة يتعمق بالستغيرات الديسغرافية والستسثمة في )الجشس 
 طبيعة العسل(. –سشؾات الخبرة 

فػػي عبػػارات تقػػيس اسػػتجابات أفػػراد عيشػػة الدراسػػة مؾزعػػة عمػػى  االسػػتبانة يتسثػػلالجػػزء الثػػاني مػػؽ 
 محؾريؽ ىسا:

البعػد  وبػو سػبعة أبعػاد وىػي:( فقػرة 01ليذػسل عمػى )أبعاد السشغسة الستعمسة  السحؾر األوؿ يتشاوؿ
 ،والبعد الثاني تسكيؽ األفراد مؽ السذاركة في التخظيط والتشفيػذ ،األوؿ القيادة االستراتيجية الداعسة

ب والبعػػد الرابػػع إيجػػاد فػػرص لمػػتعمؼ والتػػدري ،والبعػػد الثالػػص إنذػػاء أنغسػػة لسذػػاركة السعرفػػة والػػتعمؼ
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 ،والبعد الدادس تذجيع التعمؼ والتعمؼ الجساعي ،والبعد الخامس تذجيع الحؾار والسشاقذة ،السدتسر
 بط السدرسة بالبيةة الخارجية. والبعد الدابع ر 

فػػػػػػػي السػػػػػػػدارس األىميػػػػػػػة  معؾقػػػػػػػات تظبيػػػػػػػق أبعػػػػػػػاد السشغسػػػػػػػة الستعمسػػػػػػػةر الثػػػػػػػاني فتشػػػػػػػاوؿ السحػػػػػػػؾ  
 .( فقرة14ويذسل عمى ) بسديشة عسراف

الدراسػػػػػة عمػػػػػى سػػػػػتخدـ الباحػػػػػص مقيػػػػػاس ليكػػػػػرت الخساسػػػػػي لتػػػػػدرج اسػػػػػتجابات أفػػػػػراد عيشػػػػػة وا     
فقػػػػػػرات محػػػػػػاور الدراسػػػػػػة حيػػػػػػص يقابػػػػػػل كػػػػػػل فقػػػػػػرة مػػػػػػؽ فقػػػػػػرات السحػػػػػػاور قائسػػػػػػة تحسػػػػػػل العبػػػػػػارات 

 أبدًا(. -نادرًا  –أحيانًا  –غالبا  –التالية )دائسا 
( ححددددب  ددددػع  5 -1و ددددج تددددع إ صدددداء كددددل  ددددػع مددددغ أ ددددػاع الرػافقددددة لفقددددخات الرثدددداور درجددددات ثاببددددة تبددددخاوح بدددديغ )

  5 الرػافقة كرا فب التجول 

درخخانًىافمخَىعانًىفمخو

ا                    0  5 دائّب

ا 2  4 غبٌجب

ا 3  3 أؽ١بٔب

 2 ٔبدساا 4

 1 أثذاا 5

انتطجيكواختجبرطذقوثجبدأداحانذراسخ:إخزاءاد4-6

طذقانًستىيأوانًضًى4-6-0ٌ

 : طذقانًسكًيٍنألداحأ.

بعرضػػػػػيا عمػػػػػى عػػػػػدد مػػػػػؽ السحكسػػػػػيؽ  يػػػػػوعػػػػػرض الباحػػػػػص االسػػػػػتبانة عمػػػػػى السذػػػػػرؼ الػػػػػذؼ وج
وبمػػػػػػػغ  ،والمغػػػػػػػة العربيػػػػػػػة ،واإلدارة التربؾيػػػػػػػة ،واإلحرػػػػػػػاء ،السخترػػػػػػػيؽ فػػػػػػػي قدػػػػػػػؼ إدارة األعسػػػػػػػاؿ

وكػػػػػاف ىػػػػػدؼ الباحػػػػػص مػػػػػؽ التحكػػػػػيؼ التحقػػػػػق  ،(1سمحػػػػػق رقػػػػػؼ )انغػػػػػر ال ،( محكسػػػػػاً 20عػػػػػددىؼ )
 مؽ:

 مدػ صبلحية الفقرات لقياس ما وضعت لقياسو. -
 ومدػ تعبيرىا عؽ محتؾػ السحؾر الؾاردة فيو. ،مدػ وضؾح صياغة الفقرات -
 حذؼ أو تعديل أو إضافة فقرات يرونيا مشاسبة. -

 وإجػػػػػػراء وتؾجييػػػػػاتيؼ مبلحغػػػػػاتيؼ ودراسػػػػػة السحكسػػػػػيؽ الدػػػػػادة مػػػػػؽ االسػػػػػتبانة اسػػػػػتعادة وبعػػػػػد     
  عمى: شسمت والتي السحكسؾف  بيا أوصى التي التعػديبلت البلزمة

 . لمسجاؿ ستياومبلئ االستبانة فقرات مشاسبة مدػ تحديد -
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   السكررة. الفقرات بعض حذؼ -
 . الفقرات مؽ العديد وترتيب صياغة إعادة -
 . أبعاد السشغسة الستعمسةيب تإعادة تر  -
 الزرورية. الجديدة الفقرات بعض إضافة -
 أعادة صياغة أبعاد السشغسة الستعمسة. -

قاـ الباحص باعتساد الفقرات والتعديبلت التي تؼ االتفاؽ عمييا مؽ قبل أغمبية وبعد ذلػ 
قرات ويسكؽ التعرؼ عمى الف -( فقرة مؾزعة عمى محؾريؽ 02السحكسيؽ ليربح عدد الفقرات )

 التي تؼ تعديميا أو حذفيا أو إضافتيا مؽ خبلؿ مقارنة االستبانة في صؾرتيا األولية في السمحق
 :يؾضح ذلػ (0)والجدوؿ رقؼ  (3)كسا في السمحق  صؾرتيا الشيائيةمع  (2) 

 فب االسباا ة يػضح الفقخات البب تع ححفها وإضافبها وتعجيمها 6ججول 

 الفقرات التي تؼ حذفيا وإضافتيا وتعديميا م

 البعجيل اإلضافة الثحف  تالالر

 6 4 2 أبعاد الرزطرة الربعمرة 1

4 
معػ ددددددددات تصايددددددددق أبعدددددددداد الرزطرددددددددة 

 الربعمرة
6 4 4 

 8 2 11 السجسؾع الكمي لمفقرات
 

 فب صيغبيها األولية والزهائية االسباا ةيػضح  جد فقخات متاالت   7ججول 
 

 فقرات األداة في صيغتييا األولية والشيائية ـ
 الزهائية األولية الرتال

 21 24 أبعاد الرزطرة الربعمرة 2

 16 41 معػ ات تصايق أبعاد الرزطرة الربعمرة 1

 56 64 السجسؾع الكمي لمفقرات
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 :طذقاالتسبقانذاخهينألداحة.

االتدػػاؽ الػػداخمي قػػؾة االرتبػػاط بػػيؽ درجػػات كػػل فقػػرة مػػؽ الفقػػرات مػػع السجػػاؿ يقرػػد برػػدؽ      
ودرجػػة ارتبػػاط كػػل مجػػاؿ مػػع الدرجػػة  ،فقػػرة مػػع األداة ككػػل ارتبػػاط كػػلودرجػػة  ،الػػذؼ تشتسػػي إليػػو

ولمتحقق مؽ صدؽ االتداؽ الداخمي لبلسػتبانة قػاـ الباحػص بتظبيػق األداة عمػى عيشػة  داة،لؤلالكمية 
معامػػػل  بحدػػابالباحػػص قػػػاـ  (SPSS23)برنػػام  وباسػػتخداـ مػػؽ مجتسػػػع الدراسػػة ( فػػردًا 10بمغػػت )
 ( يبيشاف الشتيجة.2) ،(7( لمفقرات مع مجاالتيا ومع االستبانة ككل وجدوؿ )بيرسؾف ارتباط )

  :ككل الرتالو  الرتال األول أبعادمغ بعج بيغ كل  )بيخسػن( يػضح معامل ارتااط 8ججول 

الفقرات  معامل االرتباط البعدرقؼ 
 ككل السجاؿمع 

 السجاؿمعامل االرتباط مع  البعدرقؼ 
 ككل

2 0.752 ** 5 0.713** 

1 0.803 ** 6 0.793** 

3 0.712 ** 7 0.791** 

0 0.801**   

   0.05داؿ إحرائيا عشد مدتؾػ  **                                 
 

 الرتاالت واألداة ككلمغ متال بيغ كل  )بيخسػن( معامل ارتااط 9ججول 

 ككل األداة معامل االرتباط مع  السجاؿرقؼ 

2 1.878 ** 

1 0.142 ** 

  0.05داؿ إحرائيا عشد مدتؾػ  **                                 
 مؾجبػة جػاءت االرتبػاط الداخميػة معػامبلت قػيؼ ف( أ2والجػدوؿ ) (7)يتزػح مػؽ الجػدوؿ  

مسػػػا يذػػػير إلػػػى االتدػػػاؽ الػػػداخمي بػػػيؽ كػػػل فقػػػرة مػػػؽ فقػػػرات  (0.05ودالػػػة عشػػػد مدػػػتؾػ الداللػػػة )
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 أف يؤكػد أيزػا وىػذا ،بػيؽ كػل مجػاؿ واألداة ككػل وكػذلػ ،ككلمع مجاالتيا ومع األداة  االستبانة
 .أجمو أعدت مؽ ما وتقيس صادقة االستبانة عبارات جسيع

 :ثاات األداة 3-6-4
 ،مأف تعظي األداة الشتائ  ذاتيا في حاؿ تكرار تظبيقيا عمى العيشة  نفديا يعشي الثبات

شريظة عدـ وجؾد تدريب بيؽ فترات التظبيق األوؿ والثانيم)الغاىر  ،وتحت الغروؼ ذاتيا
االتداؽ استخدـ الباحص طريقة معرفة ( ( ولمتحقق مؽ ثبات األداة )االستبانة2111،12،وآخروف 

الداخمي بيؽ فقرات األداة حيص قاـ الباحص بتظبيق األداة مرة أخرػ عمى مجسؾعة معيشة مؽ 
( لسجاالت Cronpach's Alpha( )كرو نباخثؼ قاـ الباحص باستخراج معامل )ألفا  ،األفراد
( 4.22) نباخ( حيص بمغت قيسة الثبات الكمية باستخداـ معامل )ألفا كرو ،ولؤلداة ككل ،األداة 

 يؾضح نتائ  معامبلت الثبات: (1)والجدوؿ  ،وىي قيسة مرتفعة
 (كخو  ااخألفا )الةاات ححب معامل  معامل 11ججول 

 معامل عدد الفقرات السجاؿ ـ

 (  كرو نباخألفا )

 1.66 6 انجؼذاألول 1

 176 6 انثبَيانجؼذ 2

 1.60 5 انثبنثانجؼذ 3

1.68 6 انجؼذانزاثغ 4

 61.73 انخبيسانجؼذ 5

 51.71 انسبدسانجؼذ 6

 1.78 6 انسبثغانجؼذ 7

 411.90 انًدبلاألول 8

 061.85 انثبَيانًدبل 9

 1.80 56 األداح وىً

 .لمتظبيق تيايؤكد صبلحيلعاٍؿ األداة يتزح مؽ الجدوؿ الدابق أف معامل ثبات 
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 إجخاءات تصايق أداة الجراسة: 3-7
التأكػػػػد مػػػػؽ صػػػػدؽ وثبػػػػات االسػػػػتبانة وصػػػػبلحيتيا لقيػػػػاس مػػػػا وضػػػػعت ألجمػػػػو وتعػػػػديميا بعػػػػد 

الباحػػػػػص بػػػػػالشزوؿ السيػػػػػداني لتؾزيػػػػػع االسػػػػػتبانة عمػػػػػى عيشػػػػػة  قػػػػػاـالشيائيػػػػػة صػػػػػؾرتيا  وإخراجيػػػػػا فػػػػػػي
خػػػػػبلؿ الفرػػػػػل الدراسػػػػػي الثػػػػػاني لمعػػػػػاـ الدراسػػػػػي  ،الدراسػػػػػة فػػػػػي السػػػػػدارس األىميػػػػػة بسديشػػػػػة عسػػػػػراف

 ( وتػػػػػػػػػػػؼ1427/1422)الدراسػػػػػػػػػػػي وبػػػػػػػػػػػدايت الفرػػػػػػػػػػػل الدراسػػػػػػػػػػػي األوؿ لمعػػػػػػػػػػػاـ  (1422/1427)
 .( استبانة عمى عيشة الدراسة172تؾزيع )

 وبعد جسع االستبانات وفرزىا اتزح اآلتي:
 . ( استبانة34الستبانات السفقؾدة )عدد ا -
 ( استبانة.102تؼ استرجاع ) -
 لعدـ صبلحيتيا لمتحميل اإلحرائي. ( استبانة30تؼ استبعاد ) -
مجسػػؾع %( مػػؽ  72032( اسػػتبانة بشدػػبة )147عػػدد االسػػتبانات الرػػالحة لمتحميػػل اإلحرػػائي ) -

 االستبانات التي وزعت.

انات السؾزعػػػة والسدػػػتعادة والرػػػالحة مشيػػػا يؾضػػػح عػػػدد االسػػػتب (22)وفيسػػػا يمػػػي جػػػدوؿ رقػػػؼ      
  لمدراسة عمى مدتؾػ كل فةة:
 لماثثا ات الرػز ة والرحبعادة والدالثة مزها  جد االسبا11ججول 

  جد االسبايا ات الرػز ة الفئة
 االسبايا ات الرحبكرمة)الدالثة( الرحبخجع

  حاة  جد  حاة  جد

 %61,78 31 %68,64 35 51 اإلداريػن 

 %81 176 %93,63 416 441 الرعمرػن 

 %76,38 417 %88,99 421 471 إجرالب
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 اإلحدائب: البثميل 3-8
بعػػػػد تؾزيػػػػع األداة )االسػػػػتبانة( عمػػػػى أفػػػػراد عيشػػػػة الدراسػػػػة وجسعيػػػػا مػػػػشيؼ تػػػػؼ تحميػػػػل البيانػػػػات      

 ومعالجتيا إحرائيا وفقا لمخظؾات التالية:

ومعالجتيػػا باسػتخداـ برنػػام  الحزمػة اإلحرػػائية  ،اآللػيترميػز البيانػات وإدخاليػػا فػي الحاسػػب  -2
( SPSSوالسعروفة بػػ) (Statistical   Package for Social Seiences)لمعمؾـ االجتساعية 

فػػي تظبيػػق السقػػاييس واالختبػػارات اإلحرػػائية السظمؾبػػة فػػي اآللػػي  بوذلػػػ بؾاسػػظة جيػػاز الحاسػػ
حيػص أُعظيػت  خساسػي السعتسػدة فػي أداة الدراسػة.معالجة البيانػات السظمؾبػة طبقػًا لسيػزاف التقػدير ال

 ،درجتػػاف نػػادراً  ،درجػػات 3احيانػػاً  ،درجػػات 0 غالبػػاً  ،درجػػات 0 سػػاً )دائالتػػؾافر  األوزاف اآلتيػػة لدرجػػة
 .واحدة(درجة  ابدأ

نتائ  ىػذه الدراسػة السحػػ الثبلثػي لتؾضػيح تبػايؽ الفػروؽ بػيؽ األبعػاد  لتفدير استخدـ الباحص -1
    .فةات متقاربة في الظؾؿ تقريباً  ثبلثقدست فيو الستؾسظات إلى فقد 

 التالي:تؼ حداب السدػ بيؽ الدرجات عمى الشحؾ  -3

 .0=2-0أدنى قيسة= -الفرؽ بيؽ أعمى درجة واقل درجة = أعمى قيسة     

 التالية:بالظريقة  الثبلثيوتؼ حداب طؾؿ الفةة عمى السقياس      

 التالي:ثؼ ُقدست الستؾسظات كسا في الجدوؿ  2033= 3÷0عدد الفةات=÷السدػ     
 يػضح تػزيع درجات الرػافقة ححب الربػسصات الثحابية 12ججول 

 لتؾافرامدػ  الحدود الحقيقية لمستؾسط الحدابي قيسة البديل

 الثج األ مى الثج األد ى 

 مزجفذة 4,33 1 2

 مبػسصة 3,67 4،32 1

 مختفعة 5 3,68 3
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 اإلحدائية الرحبججمة لرعالتة الايا ات:  األساليب 3-9
بعػػد جسػػع االسػػتبانات السؾزعػػة ومراجعتيػػا واسػػتبعاد الشدػػخ غيػػر الرػػالحة لمتحميػػل اإلحرػػائي     

البيانػػػػات فػػػػي برنػػػػام  الحزمػػػػة اإلحرػػػػائية لمعمػػػػؾـ االجتساعيػػػػة  وإدخػػػػاؿ ،إليػػػػوكسػػػػا سػػػػبقت اإلشػػػػارة 
اإلحرػػػػائية  األسػػػػاليب اسػػػػتخداـتػػػػؼ فقػػػػد  ولتحميػػػػل بيانػػػػات السدػػػػتجيبيؽ ،(SPSSوالسعػػػػروؼ بػػػػػ )

 السشاسبة وىي كسا يمي:

 :اإلحدائية الرحبججمة  زج البأكج مغ صج  وثاات األداة األساليب 3-9-1

 الشدب السةؾية: لتحديد قبؾؿ آراء السحكسيؽ. -أ 
 الداخمي.معامل ارتباط بيرسؾف لحداب صدؽ االتداؽ  -ب 
 لحداب معامل ثبات االستبانة. ،نباخ كرو الفامعامل  -ج 
 الذخرية.وذلػ لؾص  أفراد عيشة الدراسة وبياناتيؼ  ،التكرارات والشدب السةؾية -د 

 األداة:اإلحدائية الرحبججمة  زج تثميل متاالت وفقخات  األساليب 3-9-4

 :الدراسةاإلحرائية اآلتية لئلجابة عمى أسةمة  األساليبقاـ الباحص باستخداـ   

تؾافر أبعاد السشغسة لئلجابة عؽ الدؤاؿ األوؿ  ،الحدابية واالنحرافات السعياريةالستؾسظات 
تظبيق أبعاد السشغسة الستعمسة في  مدػ ما والثاني الستعمسة في السدارس األىمية بسديشة عسراف؟

 السدارس األىمية بسديشة عسراف؟

واختبػػػػػػػػػػػػػػار ( one-way-Anova( وتحميػػػػػػػػػػػػػػل التبػػػػػػػػػػػػػػايؽ األحػػػػػػػػػػػػػػادؼ )T-Testاختبػػػػػػػػػػػػػػار )     
ىػػػػػل تؾجػػػػػد فػػػػػروؽ ذات داللػػػػػة إحرػػػػػائية الثالػػػػػص: ( لئلجابػػػػػة عػػػػػؽ الدػػػػػؤاؿ SCHEFFEفيو )يشػػػػػ

تػػػػػؾافر أبعػػػػػاد السشغسػػػػػة بػػػػػيؽ تقػػػػػديرات أفػػػػػراد عيشػػػػػة الدراسػػػػػة لدرجػػػػػة  (0.05عشػػػػػد مدػػػػػتؾػ داللػػػػػة )
 (؟ العسػػػػػػػػل ،الخبػػػػػػػرة سػػػػػػػشؾات ،العمسػػػػػػػيالسؤىػػػػػػػل  ،الجػػػػػػػشس) لمستغيػػػػػػػرات اآلتيػػػػػػػة: الستعمسػػػػػػػة تعػػػػػػػزػ 

( لحدػػػػػاب داللػػػػػػة الفػػػػػػروؽ بػػػػػػيؽ تقػػػػػديرات أفػػػػػػراد عيشػػػػػػة الدراسػػػػػػة T-Testحيػػػػػص اسػػػػػػتخدـ اختبػػػػػػار)
 ،العسػػػػػل( ،العمسػػػػػيالسؤىػػػػػل  ،الجػػػػػشسلمستغيػػػػػرات :) تػػػػػؾافر أبعػػػػػاد السشغسػػػػػة الستعمسػػػػػة تعػػػػػزػ لدرجػػػػػة 

( لحدػػػػػػػػػاب داللػػػػػػػػػة الفػػػػػػػػػروؽ بػػػػػػػػػيؽ one-way-Anovaواختبػػػػػػػػػار تحميػػػػػػػػػل التبػػػػػػػػػايؽ األحػػػػػػػػػادؼ )
 (.درجػػػػػػػة السػػػػػػػدارس الثانؾيػػػػػػػة تعػػػػػػػزػ لمستغيػػػػػػػر: )سػػػػػػػشؾات الخبػػػػػػػرةتقػػػػػػديرات أفػػػػػػػراد عيشػػػػػػػة الدراسػػػػػػػة ل

البعديػػػػػػػػػػػػة لتحديػػػػػػػػػػػػد اتجػػػػػػػػػػػػاه الفػػػػػػػػػػػػروؽ ذات الداللػػػػػػػػػػػػة  ( لمسقارنػػػػػػػػػػػػات(Schetteاختبػػػػػػػػػػػػار شػػػػػػػػػػػػيفيو 
اإلحرائية



 

 
 

 

 
 

 الدراسة نتائج حتليل                             
 حتليل نتائج السؤال األول 
 السؤال الثاني حتليل نتائج 
 حتليل نتائج السؤال الثالث 
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 لفصل الرابعا
 وحتليلها الدراسة نتائج عرض

 

 تًهيذ:

مػػػػؽ خػػػػبلؿ  وتحميميػػػػا،يتشػػػػاوؿ الباحػػػػص فػػػػي ىػػػػذا الفرػػػػل عػػػػرض نتػػػػائ  الدراسػػػػة السيدانيػػػػة       
عػػػػرض اسػػػػتجابات أفػػػػراد عيشػػػػة الدراسػػػػة عػػػػؽ األسػػػػةمة ومعالجتيػػػػا إحرػػػػائيًا باسػػػػتخداـ مقػػػػاييس 

 اإلحرائية وصؾاًل إلى الشتائ  وتحميميا وتفديرىا وأساليبواإلحراء الؾصفي 
 
 

 وذلظ  مى الزثػ البالب: ،جراسةالفيرا يمب  خض لمزبائج مختاة وفقًا ألسئمة      
مدا درجدة تدػافخ أبعداد الرزطردة الربعمردة فدب  -  دهيبع اإلجابة  غ الحؤال الخئيذ الحي      

مدغ خد ل اإلجابدة  دغ األسدمة  مجارس البعميع األهمية برجيزة  رخان مدغ وجهدة  طدخ العدامميغ 
 -: الباليةالفخ ية 

مدغ وجهدة األهمية برجيزة  ردخان  إدارة الرجارسدرجة تػافخ أبعاد الرزطرة الربعمرة فب (  ما 1
 العامميغ  طخ 
الرجارس األهمية برجيزة  رخان مغ إدارة معػ ات تصايق أبعاد الرزطرة الربعمرة فب ( ما 4

 وجهة  طخ العامميغ 
تػجج فخو  ذات داللة إحدائية فب اسبتابات أفخاد  يزة الجراسة حػل درجة تػافخ  هل( 3

–الرجارس األهمية برجيزة  رخان تعدي لربغيخات )التزذ ة إدار أبعاد الرزطرة الربعمرة فب 
 شايعة العرل(  –سزػات الجاخة  –الرؤهل 

 :ومزا خبها األولالحؤال   خض  بائج 2-1
إدارة تددػافخ أبعدداد الرزطرددة الربعمرددة فددب مددا درجددة لئلجابػػة عػػؽ الدػػؤاؿ األوؿ الػػذؼ نرػػو م     

متػػؼ تحديػػد درجػػة األىسيػػة مػػؽ خػػبلؿ   مددغ وجهددة  طددخ العددامميغ الرددجارس األهميددة برجيزددة  رددخان
 اإلداريػػيؽواالنحرافػػات السعياريػة السػػتجابات أفػراد عيشػػة البحػص مػػؽ  ،الحدػابيةحدػاب الستؾسػػظات 

تػؼ تشػاوؿ و  ،ألبعاد السشغسػة الستعمسػة (شزاتكمارسػ وو )وتبشى الباحص نسؾذج  ،بالسدارس ؽسعمسيالو 
 متؾسط.تشازليا حدب أعمى  األبعادحيص رتبت  ،عمى حدةبعد نتائ  السعالجات اإلحرائية لكل 
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 :ككم يانًدبليستى ػهً انُتبئح ويُبلشخ ػزض4-0-0

 وجهة  طخ أفخاد  يزة الاثث مغ تػافخ أبعاد الرزطرة الربعمرةدرجة  13ججول 

 
السػدارس األىميػة إدارة ( أف درجة تؾافر أبعػاد السشغسػة الستعمسػة فػي 23يبلحع مؽ الجدوؿ )      

( وانحػراؼ 3002إذ بمػغ الستؾسػط الحدػابي ) ،في مديشة عسراف مؽ وجية العػامميؽ كانػت متؾسػظة
 ةقذػ( حيص حرل بعد القيادة االستراتيجية الداعسة وبعػد تذػجيع الحػؾار والسشا4003معيارؼ قدره )

إيجػػػاد فػػػرص لمػػػتعمؼ وبعػػػد  ،أمػػػا بعػػػد إنذػػػاء أنغسػػػة لسذػػػاركة السعرفػػػة والػػػتعمؼ ،عمػػػى درجػػػة مرتفعػػػة
وبعػػد تذػػجيع الػػتعمؼ  ،تسكػػيؽ األفػػراد مػػؽ السذػػاركة فػػي التخظػػيط والتشفيػػذوبعػػد  ،والتػػدريب السدػػتسر
درجػػػة فقػػػد حرػػػمت ىػػػذه األبعػػػاد عمػػػى وبعػػػد ربػػػط السدرسػػػة بالبيةػػػة الخارجيػػػة ، والػػػتعمؼ الجسػػػاعي،

( كسػػػا ىػػػؾ 7 ،2 ،1 ،0 ،3 ،0 ،2ليرػػػبح ترتيػػػب األبعػػػاد مػػػؽ وجيػػػة نغػػػر العػػػامميؽ ) ،متؾسػػػظة
 مؾضح في الجدوؿ أعبله.

 رقؼ
 البعد

ترتيب 
 البعد

 
 البعد

 عدد
 الفقرات

الستؾسط 
 الحدابي

االنحراؼ 
 السعيارؼ 

 درجة
 التؾافر

 مرتفعة 62. 3.78 2 القيادة االستراتيجية الداعسة 2 1
 مرتفعة 66. 3.68 2 تذجيع الحؾار والسشاقذة 1 5

3 3 
إنذاء أنغسة لسذاركة 
 السعرفة والتعمؼ

 متؾسظة 72. 3.61 0

4 0 
والتدريب إيجاد فرص لمتعمؼ 
 السدتسر

 متؾسظة 69. 3.55 2

2 0 
تسكيؽ األفراد مؽ السذاركة 
 متؾسظة 65. 3.45 2 في التخظيط والتشفيذ

6 2 
والتعمؼ  تذجيع التعاوف 
 متؾسظة 74. 3.43 0 الجساعي

7 7 
ربط السدرسة بالبيةة 

 متؾسظة 75. 3.36 2 الخارجية

 متؾسظة 4.03 3.02 04 ككل السجاؿ
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معارؼ  تشسيةعمى عسل ت ،ومؽ خبلؿ إدارتيا ،وتعزػ ىذه الشتيجة إلى أف السدارس األىمية    
لكشيا بحاجة إلى  ،مؽ أجل تحديؽ أداء العامميؽ وتحقيق أىداؼ السدرسة ،وميارات العامميؽ فييا

 األىمية بذؿ جيد أكبر في ىذا السجاؿ. ويسكؽ أف تعزػ ىذه الشتيجة إلى اقتشاع مدراء السدارس
لسا فيو مؽ تأثير عمى نجاح  ،بأىسية امتبلؾ السعرفة وتؾفير السعمؾمات والبيانات البلزمة لمعامميؽ

 لحقيق ميزة تشافدية تحدب لمسدرسة. وقد تكؾف ىذه الشتيجة انعكاسًا النتذار وسائالسدرسة وت
التعمؼ الذاتي عبر وسائل التؾاصل االجتساعي أو دورات التشسية البذرية التي مؽ شأنيا أف تكؾف 

وضرورتيا لمعسمية التعميسية. وربسا  ،عامبًل مداعدًا في تؾفير السعرفة التي يحتاجيا العاممؾف 
ألف إدارة السدارس األىمية تعسل جاىدة في ضؾء اإلمكانات الشتائ  بيذا الذكل ءت ىذه جا

وتذجيع ىؤالء العامميؽ  ،عمى تؾفير بيةة تحفز عمى التعمؼ لجسيع العامميؽ في السدرسة ،الستاحة
 عمى التعمؼ بذكل مدتسر مؽ خبلؿ طمب السعرفة. 

أبعػاد السشغسػة الستعمسػة فػي السػدارس األىميػة  ويرػ الباحص أف وجػؾد درجػة متؾسػظة لتظبيػق     
عمى وجؾد مؤشر مقبؾؿ يؾحى بإمكانية تظبيق أبعاد السشغسة الستعمسة بذكل أفزل في حاؿ يدؿ 

 وجدت اىتسامًا متؾاصبًل مؽ قبل اإلدارة لمتظبيق الستكامل لؤلبعاد. 
إلػى ترػؾر مقتػرح  تؾصػمت( التػي 1420)حدػؾف الدػيد دراسػة مػع نتائ  ىذه الدراسػة وتتفق      

لتظؾير أداء السدارس األساسية الحكؾمية بأمانة العاصسة في ضؾء أبعػاد السشغسػة الستعمسػة حيػص 
( التي تذير إلػى أف درجػة مسارسػة 1420ودراسة العياصرة والحارثي ) ،جاءت الشتيجة )متؾسظة(

ودراسػػة  ،كانػػت )متؾسػػظة(مػػديرات السػػدارس الثانؾيػػة فػػي الظػػائ  السػػتراتيجيات السشغسػػة الستعمسػػة 
( التػػي تؾصػػمت إلػػى أف درجػػة تػػؾافر أبعػػاد السشغسػػة الستعمسػػة فػػي السػػدارس 1423أريػػ  الكبيدػػي )

 .األساسية الخاصة في عساف جاءت الشتيجة )متؾسظة(
دراسػة عبػد الفتػاح الدراسػات التاليػة:  ةيػإلكسا يتزح أف ىذه الشتيجة تختم  مع مػا تؾصػمت       

إلى أف درجة تؾفر ضؾابط السشغسة الستعمسة لػدػ مػديرؼ السػدارس الحكؾميػة  ( التي تذير1423)
( 1422دراسػػة ميدػػرة صػػباح ) لغربيػػة ووسػػظيا كانػػت )كبيػػرة جػػدًا(،فػػي محافغػػات شػػساؿ الزػػفة ا

تذير إلى واقع تظبيق مفيـؾ السشغسة الستعمسة عمى شػركة االترػاالت الفمدػظيشية فػي قظػاع  يالت
 .عالية جدًا()جاءت الشتيجة حيص غزة 
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انميبدحاإلستزاتيديخانذاػًخاألول:انجؼذ

  الجا رة اإلسبخاتيتيةدرجة تػافخ بعج القيادة  12ججول 

 رقؼ

 الفقرة

ترتيب 
 الفقرة

 
 الفقرة

الستؾسط 
 الحدابي

االنحراؼ 
 السعيارؼ 

 درجة
 التؾافر

الرعمػمات يخارك مجيخ الرجرسة العامميغ فب  1 2
 الثجيةة  غ الرجرسة وتػجيهاتها

 مختفعة 97. 3.97

5 4 
 

ياثث مجيخ الرجرسة باسبرخار  غ فخص ججيجة 
 لمبعمع

 مختفعة 1.04 3.94

تؤكج  يادة الرجرسة بأن  خاشات الرجرسة  3 6
 مبحقة مع  يرها

 مختفعة 1.02 3.82

يج ع القادة اإلداريػن فب الرجرسة الصماات  2 1
 بفخص البعمع والبجريبالربعمقة 

 مختفعة 82. 3.75

يركغ مجيخ الرجرسة العامميغ مغ تزفيح رؤية  5 3
 الرجرسة وخصصها

 مبػسصة 1.11 3.62

يجرب القادة اإلداريػن فب الرجرسة العامميغ  6 4
 الحيغ يقػدو هع

 مبػسصة 1.08 3.57

 مختفعة 62. 3.78 البعد ككل

 

( يتزػػح أف بعػػد القيػػادة االسػػتراتيجية الداعسػػة قػػد حرػػل عمػػى درجػػة 20مػػؽ خػػبلؿ الجػػدوؿ )     
( 2 ،0 ،1 ،2( وقػد حرػمت الفقػرات )4.21)( وانحػراؼ معيػارؼ 3.72مرتفعة بستؾسط حدابي )

( فقػػد حرػػمت عمػػى 0 ،3( والفقػػرتيؽ )3.70و 3.17عمػػى درجػػة مرتفعػػة بستؾسػػط حدػػابي بػػيؽ )
 ،1ح ترتيػػب الفقػػرات عمػػى الشحػػؾ التػػالي )( ليرػػب3.07و 3.21درجػػة متؾسػػظة بستؾسػػط حدػػابي )

 ىؾ مؾضح في الجدوؿ أعبله. ا( كس0 ،3 ،2 ،2 ،0

إلػػى العػػامميؽ ولعػػل ذلػػػ يعػػزػ نغػػر الترتيػػب األوؿ مػػؽ وجيػػة  عمػػى وقػػد حرػػل ىػػذا البعػػد      
مسػا أدؼ إلػى  ،سػدير السدرسػة شخرػية تربؾيػة ومتؾاجػدة فػي السدرسػةانفراؿ السمكية عؽ اإلدارة ف

 التؾاصل الدائؼ بيؽ اإلدارة والعامميؽ وحل اإلشكاليات التعميسية برؾرة عاجمة. 
فب الرعمػمات الثجيةة  )يخارك مجيخ الرجرسة العامميغ :التي تشص عمى( 1الفقرة ) وحرمت    

اىتسػاـ إدارة السدرسػة بعقػد إلػى وقػد يعػزػ ذلػػ  ،درجػة تػؾفر عمى أعمػى  غ الرجرسة وتػجيهاتها(
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فييػػا رؤيتيػػا وخظظيػػا لمعػػاـ الجديػػد إدارة السدرسػػة تؾضػػح  حيػػص السدرسػػية بدايػػة كػػل عػػاـ تالمقػػاءا
وقد تعزػ إلى اىتساـ إدارة السدرسة بإقامة حمقات نقاشية  ،والدبل لتحقيق ىذه الرؤية وتشفيذ الخظة

 سبؾع.أسبؾعية يشاقش فييا مجريات العسمية التعميسية خبلؿ األ
)يجرب القادة اإلداريػن فب الرجرسة العامميغ الحيغ  :التي تشص عمى( 0)أما حرؾؿ الفقرة      

أو ربسا إلى قمة  ،فقد يعزػ ذلػ إلى خؾؼ السدراء عمى مشاصبيؼ ،عمى السرتبة األخيرة يقػدو هع(
 ريب العامميؽ.دوعييؼ بأىسية ت

وانتُفيذ:انجؼذانثبَي:تًكيٍاألفزاديٍانًشبركخفيانتخطيظ

 درجة تػافخ بعج تركيغ األفخاد مغ الرخاركة فب البجصيط وال تزفيح 15ججول 
 ر ع
 الفقخة

  الفقخةتختيب 
 الفقخة

الربػسط 
 الثحابب

اال ثخاف 
 الرعياري 

 درجة
 البػافخ

 
12 
 
 

1 
 
 

الرجرسة  طامًا لبصػيخ رؤيبها تبازى إدارة 
مغ خ ل الرحبػيات اإلدارية الرجبمفة 

 و رل الترا ة
3.65 1.05 

 
 مبػسصة

 مبػسصة 1.04 3.63 تقجر إدارة الرجرسة ماادرات العامميغ 4 7
تػفخ إدارة الرجرسة الرػارد الرادية الرصمػبة  3 10

 مغ العامميغ إل تاز أ رمهع
 مبػسصة 1.06 3.57

إدارة الرجرسة الجيارات لمعامميغ فب  تعصب 2 8
 إ تاز مهاتهع

 مبػسصة 1.00 3.54

تج ع إدارة الرجرسة العامميغ الحيغ يقػمػن  5 11
 مبػسصة 1.11 3.41 الازاءة تبالراادرا

يخخك العاممػن فب وضع الخؤية الجاصة  6 9
 مبػسصة 1.08 2.96 بالرجرسة

 مبػسصة 0.65 3.45 الاعج ككل
( يتزح أف بعػد تسكػيؽ األفػراد مػؽ السذػاركة فػي التخظػيط والتشفيػذ فقػد 20مؽ الجدوؿ )          

حرػػػل عمػػػى الترتيػػػب الخػػػامس بػػػيؽ أبعػػػاد السشغسػػػة الستعمسػػػة مػػػؽ وجيػػػة نغػػػر العػػػامميؽ وبدرجػػػة 
 ،2 ،7( وقػػػػد حرػػػػمت الفقػػػػػرات )4.20( وانحػػػػػراؼ معيػػػػارؼ )3.00متؾسػػػػظة بستؾسػػػػط حدػػػػابي )

( ليرػػػػبح 3.02و 3.20متؾسػػػػظة بستؾسػػػػط حدػػػػابي بػػػػيؽ )تػػػػؾفر ( عمػػػػى درجػػػػة 21 ،22 ،24،1
 (1 ،22 ،2 ،24 ،7 ،21ترتيب الفقرات بحدب وجية نغر العامميؽ عمى الشحؾ التالي )
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إلػػػى  ،عػػػزػ نتيجػػة حرػػػؾؿ ىػػػذا البعػػد عمػػػى السرتبػػػة الخامدػػة مػػػؽ وجيػػػة نغػػر العػػػامميؽقػػد ت      
إلػى  وقػد يعػزػ ذلػػ ،السياـ السؾكمة إلييؼ فقػط اأف يشفذو  عمى العامميؽأف و  ،السركزية في التخظيط

عدـ استقرار العامميؽ في السدرسة الؾاحدة لفترة طؾيمة. ومؽ ىشا يأتي الخؾؼ مؽ معرفػة السػدارس 
 األخرػ بأىداؼ السدرسة.

تبازى إدارة الرجرسة  طامدًا لبصدػيخ رؤيبهدا مدغ ):التي تشص عمػى  (21أما حرؾؿ الفقرة )      
عمػػى السرتبػػة األولػػى بحدػػب وجيػػة نغػػر  الرحددبػيات اإلداريددة الرجبمفددة و رددل الترا ددة( خدد ل

فػػي مػػدارس  ااشػػتيرو الػػذيؽ عػػامميؽ السػػتقظاب الالعػػامميؽ فقػػد يعػػزػ ذلػػػ إلػػى اىتسػػاـ إدارة السدرسػػة 
أو قػػػد يعػػػزػ إلػػػى السشافدػػػة الحػػػادة بػػػيؽ  ،نػػػو تظػػػؾرمسػػػا يشغػػػر إلػػػى ىػػػذا االسػػػتقظاب عمػػػى أأخػػػرػ 

 مؽ الظبلب. دب أكبر عدالسدارس لجذ
يخدددبخك العددداممػن فدددب وضدددع الخؤيدددة الجاصدددة ) :التػػػي تػػػشص عمػػػى( 1)أمػػػا حرػػػؾؿ الفقػػػرة      

كة فقػػد يعػػزػ ذلػػػ إلػػى ضػػع  مذػػار  ،عمػػى السرتبػػة األخيػػرة مػػؽ وجيػػة نغػػر العػػامميؽ( بالرجرسددة
وقد  ،طؾيمةمسدرسة بدبب عدـ استقرار العامميؽ في السدرسة لفترة العامميؽ في إعداد رؤية وخظة ل

إلى ذلػ وقد يعزػ  ،بخظتياإلى خؾؼ إدارة السدرسة مؽ معرفة السدارس األخرػ ذلػ أيزًا يعزػ 
 ضع  ميارات العامميؽ في إعداد الخظط.

انجؼذانثبنث:إَشبءأَظًخنًشبركخانًؼزفخوانتؼهى

  عدرجة تػافخ إ خاء أ طرة لرخاركة الرعخفة والبعم 16ججول 

 ر ع 
 الفقخة

تختيب 
 الفقخة

 
 الفقخة

الربػسط 
 الثحابب

اال ثخاف 
 الرعياري 

 درجة
 تػافخ

31 1 
الرجرسة تحبججم وسائل اتدال مباادلة)مةل 

 ،واالجبرا ات الرفبػحة ،والزخخات ،اال بخاحات
 ومػا ع البػاصل االجبرا ب(.

3.80 1.10 
 

 مختفعة

تثبفظ الرجرسة بقا جة بيا ات حجيةة  غ مهارات  4 31
 مبػسصة 1.11 3.63 العامميغ فيها.

تبيح الرجرسة لتريع العامميغ الثدػل  مى  3 31
 دروسها الربّعمرة .

 مبػسصة 0.95 3.62

 الثدػل مغ العامميغ كافة الرجرسة إدارة تركغ 2 31
 بحهػلة والرعمػمات الايا ات  مى

 مبػسصة 1.04 3.59
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 بيغ الفتػات لقياس  طاًما الرجرسة تحبججم 5 31
 مبػسصة 1.17 3.41 .الربػ ع واألداء الثالب األداء

 مبػسصة 0.72 3.61 الاعج ككل
فقػػػد  والػػػتعمؼ(لسذػػػاركة السعرفػػػة  ( يتزػػػح أف بعػػػد )إنذػػػاء أنغسػػػة22) الجػػػدوؿ مػػػؽ خػػػبلؿ        

( وانحػػراؼ معيػػارؼ 3.22وجيػػة نغػػر العػػامميؽ بستؾسػػط حدػػابي ) مػػؽ حرػػل عمػػى السرتبػػة الثالثػػة
عمػى فقػد حرػمؽ الفقػرات  ( عمػى درجػة تػؾافر مرتفعػة، أمػا بػاقي23الفقػرة )(. وقد حرػمت 4.71)

متؾسػػظة مػع اخػػتبلؼ درجػة تػػؾافر كػل فقػػرة حيػص أصػػبح تريػب الفقػػرات بحدػب وجيػػة تػؾافر درجػة 
 (. 22 ،20 ،27 ،20 ،23نغر العامميؽ )

أمػػػا حرػػػؾؿ البعػػػد عمػػػى الترتيػػػب الثالػػػص فقػػػد يعػػػزػ ذلػػػػ إلػػػى وعػػػي اإلدارة السدرسػػػية بأىسيػػػة      
  .اكتداب السعرفة ومذاركتيا

مةل )مباادلة الرجرسة تحبججم وسائل اتدال ):التي تشص عمى ( 23)وقد حرمت الفقرة      
عمى السرتبة  .((ومػا ع البػاصل االجبرا ب ،واالجبرا ات الرفبػحة ،والزخخات ،اال بخاحات

 ،فمعل ذلػ يعزػ إلى اىتساـ إدارة السدرسة بعقد االجتساعات الدورية ،األولى في ىذا الفقرة
بقاء العامميؽ في تؾاصل دائؼ وتغذية دائسة إواستغبلليا لسؾاقع التؾاصل االجتساعي مؽ أجل 

 لمسعمؾمات والبيانات. 
 بدديغ الفتددػات لقيدداس  طاًمددا الرجرسددة تحددبججم) عمػػى:التػػي تػػشص  (22أمػػا حرػػؾؿ الفقػػرة )     
قػد يعػزػ ذلػػ إلػى ف( 3.02عمى الرتبة األخيرة بستؾسػط حدػابي ) .الربػ ع( واألداء الثالب األداء

حيػص  ،أو لعػدـ اسػتقرار العػامميؽ فػي السدرسػة ،في عسمية التقيػيؼ والستابعػة ؽقمة العامميؽ السذاركي
مسػػػا يػػػؤدؼ إلػػػى عػػػدـ  ،تحرػػػل عسميػػػة انتقػػػاؿ أثشػػػاء العػػػاـ بػػػل حتػػػى قبػػػل نيايػػػة العػػػاـ بفتػػػرة بدػػػيظة

عػدـ اىتسػاـ ذلػػ إلػى  ػ وقػد يعػز  ،معرفتيؼ بشغاـ قياس الفجؾات بيؽ األداء الحػالي واألداء الستؾقػع

 .ىذه األنغسةبعض العامميؽ بسعرفة 
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ستًزإيدبدفزصنهتؼهىوانتذريتانً انجؼذانزاثغ:

 إيتاد فخص لمبعمع والبجريب الرحبرخ درجة تػافخ بعج  17ججول 
 رقؼ 
 الفقرة

ترتيب 
 الفقرة

 
 الفقرة

الستؾسط 
 الحدابي

االنحراؼ 
 السعيارؼ 

 درجة
 التؾافر

 بعًذددا بعذددهع الرجرسددة فددب العدداممػن  يحددا ج 1 19
 .البّعمع  مى

 مختفعة 0.99 3.94

  مى العرل فب الرخك ت إلى العاممػن  يزطخ 4 21
 .لمبّعمع فخص أ ها

 مختفعة 1.05 3.74

 مبػسصة 1.13 3.62 .البّعمع لج ع و ًبا الرجرسة فب العاممػن  ُيعَصى 3 20

 البب الرهارات الرجرسة فب العاممػن  يثجد 2 18
 .الرحبقامب  رمهع فب يثباجػ ها

 مبػسصة 1.07 3.54

 مبػسصة 1.15 3.52 األزمة البعمع مبصماات الرجرسة إدارة تػفخ 5 23

 تّعمرهع  مى الرجرسة فب العاممػن  يكافأ 6 22
 .ججيجة مهارات

 مبػسصة 1.25 2.96

 مبػسصة 0.69 3.55 البعد ككل
عمػى  )إيتاد فخص لمدبعمع والبدجريب الرحدبرخ(( يتزح أف البعد الرابع 27مؽ الجدوؿ )          
( 4.21( وانحػػػراؼ معيػػػارؼ )3.00وجيػػػة نغػػػر العػػػامميؽ وبستؾسػػػط حدػػػابي ) الرابػػػع مػػػؽالترتيػػػب 

( عمػػػى درجػػػة تػػػؾافر مرتفعػػػة بستؾسػػػط حدػػػابي 12، 21الفقػػػرتيؽ )وبدرجػػػة متؾسػػػظة وقػػػد حرػػػمت 
(، أمػػا بقيػػة الفقػػرات فقػػد حرػػمت عمػػى درجػػة تػػؾافر متؾسػػظة بستؾسػػط حدػػابي بػػيؽ 3070و 3،10)
 (.1012و 3021)

إلى اىتسػاـ إدارة السدرسػة  السرتبة الرابعة وبدرجة متؾسظة يعزػ  عمىولعل حرؾؿ ىذا البعد      
 ،لػييؼ بأفزػل صػؾرةإ بعقد دورات تدريبية لتشسية ميػارات العػامميؽ مػؽ أجػل تشفيػذ األعسػاؿ السؾكمػة

الستبػادؿ واالسػتفادة مػؽ تجػارب إلػى اسػتغبلؿ االجتساعػات السدرسػية لتحقيػق الػتعمؼ ذلػ وقد يعزػ 
 ،يػؼحية أخرػ فقد تذير الشتيجة إلى عدـ كفاية الدعؼ السقدـ لمعػامميؽ مقابػل تعمسخريؽ. ومؽ نااآل

 االىتساـ بررؼ السكافآت لمعامميؽ.  نغرًا لزع 
  مدى بعًذا بعذهع الرجرسة فب العاممػن  يحا ج( التي تشص عمى )21أما حرؾؿ الفقرة )     
( فيعػزػ ذلػػ إلػى وجػؾد حالػة 3.10حدابي )رتبة األولى في ىذا البعد وبستؾسط سعمى ال .البّعمع(

مميؽ إلى أىسيػة التذػارؾ اوقد يعزػ إلى إدراؾ الع ،مؽ التفاىؼ واالندجاـ بيؽ العامميؽ في السدرسة
 خريؽ.ع اآلالسعرفي م
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 مهدارات تّعمرهدع  مى الرجرسة فب العاممػن  )يكافأالتي تشص عمػى  (11)أما حرؾؿ الفقرة      
أف مػدراء إلى ( فقد يعزػ ذلػ 1.12عمى السرتبة األخيرة في ىذا البعد بستؾسط حدابي ) .ججيجة(

إال  ـأو أف ىػػػػذه السكافػػػػأة ال تدػػػػتخد ،صػػػػبلحيات كافيػػػػة لسكافػػػػأة السبػػػػدعيؽ ف السػػػػدارس ال يستمكػػػػؾ 
ضػػسؽ ميزانيػػة السدرسػػة بشػػد  دأو انػػو ال يؾجػػ ،نػػادراً لػػذلػ يكػػؾف الرػػرؼ محػػدودا فػػي ىػػذا السجػػاؿ

 مكافأة العامميؽ.

وانًُبلشخانسىارانجؼذانخبيس:تشديغ

  والرزا خة الثػار درجة تػافخ بعج تختيع 18ججول 
 رقؼ
 الفقرة

ترتيب 
 الفقرة

 
 الفقرة

الستؾسط 
 الحدابي

االنحراؼ 
 السعيارؼ 

 درجة
 التؾافر 

 فيرا االحبخام الرجرسة فب العاممػن  يباادل 1 82
 .بيزهع

 مختفعة 0.79 4.36

 فيرا الرعمػمات الرجرسة فب العاممػن  يباادل 4 82
 وشفافية بدخاحة بيزهع

 مختفعة 1.04 3.71

 الةقة لازاء و ًبا الرجرسة فب العاممػن  يقذب 3 82
 .بيزهع فيرا

 مبػسصة 1.01 3.66

  طخ لػجهات الرجرسة فب العاممػن  يدغب 2 82
 .إليهع البثجث  ال اآلخخيغ

 مبػسصة 1.11 3.65

 ، طخهع وجهة العاممػن  يعخض  زجما 5 82
 .اآلخخيغ  طخ وجهات  غ -أيذا- يحبفحخون 

 مبػسصة 1.03 3.44

 الحؤال  مى الرجرسة العامميغ إدارة تختع 6 82
 .الػضيفب الرػ ع  غ الزطخ بغس" لراذا "

 مبػسصة 1.20 3.25

 مختفعة 0.66 3.68 البعد ككل
( يتزح أف البعد الخامس )تذجيع الحؾار والسشاقذة( فقد حرل 22مؽ خبلؿ الجدوؿ )       

( وانحراؼ معيارؼ 3.22عمى السرتبة الثانية بحدب وجية نغر العامميؽ وبستؾسط حدابي )
(4.22.) 

 (0.32و 3.72)مرتفعة بستؾسط حدػابي تؾافر ( عمى درجة 12 ،10وقد حرمت الفقرتيؽ )     
متؾسػػػظة بستؾسػػػط حدػػػابي بػػػيؽ تػػػؾافر ( فقػػػد حرػػػمت عمػػػى درجػػػة 11 ،17 ،12 ،10والفقػػػرات )

 (.3010و 3.22)
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أمػػا حرػػؾؿ البعػػد عمػػى السرتبػػة الثانيػػة مػػؽ وجيػػة نغػػر العػػامميؽ فقػػد يعػػزػ ذلػػػ إلػػى تؾاجػػد      
وسػيؾلة  ،مسػا يعػزز االحتػراـ الستبػادؿ بػيؽ العػامميؽ ،برػؾرة مدػتسرة مديرؼ السدارس في مدارسػيؼ

 الؾصؾؿ ليؼ مؽ قبل السعمسيؽ والعامميؽ بالسدرسة.
 فيرددا االحبددخام الرجرسددة فددب العدداممػن  )يباددادل:( التػػي تػػشص عمػػى 12أمػػا حرػػؾؿ الفقػػرة )     

وجػػػؾد  ىلػػػفيػػػذا يعػػػزػ إ (0.32)عمػػػى السرتبػػػة األولػػػى فػػػي ىػػػذا البعػػػد وبستؾسػػػط حدػػػابي  .بيدددزهع(
لؾجػؾد ىػذا  اوقد يعزػ إلى اىتساـ إدارة السدرسة وتييةتي ،اندجاـ بيؽ العامميؽ في السدرسة الؾاحدة

مػػتبلؾ العػػامميؽ ثقافػػة عاليػػة تفػػرض عمػػييؼ ذلػػػ إلػػى اوقػػد يعػػزػ  ،االحتػػراـ الستبػػادؿ بػػيؽ العػػامميؽ
 االحتراـ الستبادؿ. 

 الحؤال  مى الرجرسة العامميغ إدارة تختع) :( التي تشص عمى12أما حرؾؿ الفقرة )     
عمى السرتبة األخيرة في ىذا البعد فقد يعزػ ذلػ  .الػضيفب( الرػ ع  غ الزطخ بغس" لراذا "

وقد يعزػ إلى انذغاؿ العامميؽ بإعساليؼ حيص ال  ،لعدـ امتبلؾ إدارة السدرسة إجابات ليذه األسةمة
إلى ضع  تفاعل إدارة السدرسة مع أسةمة ذلػ وقد يعزػ  ،ىذه األسةمةمثل لظرح لدييؼ وقت 

 دبب البلمباالة وبالتالي عزوؼ العامميؽ عؽ الدؤاؿ.العامميؽ ب
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اندًبػيوانتؼهىبوٌانتؼانجؼذانسبدس:تشديغ
 الترا ب والبعمع البعمع درجة تػافخ بعج تختيع 19ججول 

 رقؼ 
 الفقرة

ترتيب  
 الفقرة

 
 الفقرة

الستؾسط 
 الحدابي

االنحراؼ 
 السعيارؼ 

 درجة
 التؾافر 

  
30 

 تكييددف بثخيددة الرجرسددة فددب العدداممػن  يبربددع 1 
 .الرجرسة حاجة ححب أهجافهع

 مختفعة 99. 3.71

  
31 

 الزطخ بغس العامميغ؛ بيغ اإلدارة تحاوي  4 
 والةقافية الرتبرعية االخب فات  غ

 مبػسصة 1.17 3.58

  
32 

 األداء  مى الرجرسة فب العاممػن  يخكد 3 
 .جيج بخكل به القيام وكيفية الترا ب

 مبػسصة 98. 3.48

  
34 

 ضػء فب سبعرل الرجرسة بأن العاممػن  يةق 2 
 . ومقبخحاتهع تػصياتهع

 مبػسصة 1.07 3.31

  
33 

 فب إ تازاتهع  مى العامميغ اإلدارة تكافئ 5 
 .واحج كفخيق العرل

 بػسصةم 1.24 3.03

 مبػسصة 74. 3.43 الاعج ككل 
أف البعد الدادس تذػجيع الػتعمؼ والػتعمؼ الجسػاعي فقػد حرػل ( يتزح 22مؽ خبلؿ الجدوؿ )     

بحدػػب وجيػػة نغػػر العػػامميؽ وبستؾسػػط  متؾسػػظةتػػؾافر  ىػػذا البعػػد عمػػى الترتيػػب الدػػادس وبدرجػػة
مرتفعػػػة تػػػؾافر ( عمػػػى درجػػػة 34)الفقػػػرة وقػػػد حرػػػمت  ،(4070)( وانحػػػراؼ معيػػػارؼ 3003)حدػػابي 

متؾسػػػظة بستؾسػػػط تػػػؾافر مت عمػػػى درجػػػة فقػػػد حرػػػ بػػػاقي الفقػػػراتأمػػػا  ،(3072بستؾسػػػط حدػػػابي )
 (.3043 ،3002) بيؽ حدابي
 تكييددف بثخيددة الرجرسددة فددب العدداممػن  يبربددع)التػػي تػػشص عمػػى :( 34أمػػا حرػػؾؿ الفقػػرة )     

إلػػى الفػػراغ ذلػػػ وقػػد يعػػزػ  ،السرتبػػة األولػػى فػػي ىػػذا البعػػد عمػػىالرجرسددة(.  حاجددة ححددب أهددجافهع
قػد يعػزػ ذلػػ إلػى أف كسػا لدػ العامميؽ بدبب األوضاع التي تعيذيا الػببلد وركػؾد قظػاع العسػل. 

 تي ليس ليؽ أعساؿ أخرػ قد تتعارض مع أىداؼ السدرسة. بلأكثر العامميؽ مؽ اإلناث ال
 العرل فب إ تازاتهع  مى العامميغ اإلدارة )تكافئالتي تشص عمى : (33أما حرؾؿ الفقرة )    

عمى السرتبة األخيرة في ىذا البعد فقد يعزػ ذلػ لعدـ امتبلؾ اإلدارة صبلحيات  .(واحج كفخيق
العامميؽ قبل  أف إنجاز أؼ عسل مؽتعتبر أو يعزػ ذلػ إلى وجؾد ثقافة سائدة  ،تصرؼ مكافآ

 عمية. أؼ مكافأة ف فبل يدتحقؾ  يؼيعتبر مؽ صسيؼ ميام
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انخبرخيخثبنجيئخانًذرسخرثظانجؼذانسبثغ:

  الجارجية بالايئة الرجرسة درجة تػافخ بعج ربط 20ججول 

 ر ع
 الفقخة

تختيب 
 الفقخة

 
 الفقخة

الربػسط 
 الثحابب

اال ثخاف 
 الرعياري 

 درجة
 البػافخ

36 1 
 مغ البفكيخ  مى العامميغ الرجرسة إدارة تختع

 البب الرخك ت معالتة  زج شامل مزطػر
 .تػاجههع

 مبػسصة 1.06 3.54

 بيغ الرػاز ة  مى العامميغ الرجرسة إدارة تحا ج 4 35
 .العائمة ومبصماات العرل مبصماات

 مبػسصة 1.02 3.45

37 3 
 الرحبفيجيغ إشخاك  مى الرجرسة إدارة تعرل

 مغ( الخسرية التهات ،األمػر أولياء ،الص ب)
 .القخار صزع  رمية فب خجماتها

 مبػسصة 1.12 3.39

 الرتبرع مع جزب إلى جزًاا الرجرسة إدارة تعرل 2 39
 مبػسصة 1.04 3.39 .الرباادلة الثاجات لبماية الرثمب

40 5 
  مى الثدػل  مى العامميغ الرجرسة إدارة تختع

 اإلدارية الرحبػيات جريع مغ الرعمػمات الايا ات
 .الرخك ت لثل

 مبػسصة 1.13 3.27

  مى القخارات تأثيخ اال باار فب الرجرسة إدارة تأخح 6 38
 مبػسصة 1.09 3.14 .العامميغ معزػيات

 مبػسصة 0.75 3.36 الاعج ككل
يتزػػح أف البعػػد الدػػابع ربػػط السدرسػػة بالبيةػػة الخارجيػػة قػػد حرػػل  (14)مػػؽ خػػبلؿ الجػػدوؿ      

( وانحراؼ 3032وبستؾسط حدابي ) متؾسظةوجية نظر العامميؽ وبدرجة  مؽعمى الترتيب الدابع 
متؾسػػظة وبستؾسػػط حدػػابي بػػيؽ تػػؾافر درجػػة  الفقػػرات عمػػىحرػػمت جسيػػع وقػػد  (4070)معيػػارؼ 

 ،32وقد أصبح ترتيب الفقرات بحدب وجية نغر العامميؽ عمػى الشحػؾ التػالي ) ،(3020و 3000)
30، 37، 04، 32.) 
عػػامميؽ فػػي ذلػػػ إلػػى محدوديػػة مذػػاركة الأمػػا حرػػؾؿ ىػػذا البعػػد عمػػى السرتبػػة األخيػػرة فيعػػزػ      

 .مر التفاعل مع السجتسع لئلدارةالسدرسة لمسجتسع وترؾ أ
 مغ البفكيخ  مى العامميغ الرجرسة إدارة )تختع تشص عمى: يالت (32أما حرؾؿ الفقرة )     
ػ عمى السرتبة األولى في ىذا البعد قد يعز  .تػاجههع( البب الرخك ت معالتة  زج شامل مزطػر

ذلػ إلى الثقافة العالية التي تستمكيا إدارة السدرسة حيص تدعى إلى التؾازف بيؽ اليدؼ التعميسي 
وحتى تتجشب أضرار التفكير في حل السذكبلت بسشغؾر  ،التربؾؼ والكدب السالي مؽ دوف إخبلؿ
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فييا تعميسي فقط فقد يؤدػ ذلػ إلى خروج العديد مؽ الظبلب فتحاوؿ السدرسة تذجيع العامميؽ 
 مؽ رصيدىا. دعمى التفكير مؽ مشغؾر شامل حتى ال تفق

 معزػيددات  مددى القددخارات تددأثيخ اال باددار فددب الرجرسددة إدارة تأخددح)( 32أمػػا حرػػؾؿ الفقػػرة )     
السرتبػػة األخيػػرة بحدػػب وجيػػة نغػػر العػػامميؽ قػػد يعػػزػ ذلػػػ إلػػى ضػػع  اىتسػػاـ  ىعمػػ .العددامميغ(
وقػػد يعػػزػ ذلػػػ إلػػى اعتبػػار السدرسػػة  ،ؾ لمسدرسػػةأو السػػبَل دػػي مػػؽ قبػػل إدارة السدرسػػة بالجانػػب الشف

ولعػل زيػادة  ،مػؽ دوف االعتبػار لسعشؾيػات العػامميؽ تؾ الحػق فػي اتخػاذ القػرارامشذأة خاصة لمسػبلا 
 العرض وقمة الظمب يؤدؼ إلى مثل ىذه الشتيجة.

الفقػػػرتيؽ  ( عمػػػى نفػػػس الدرجػػػة فيعػػػزػ ذلػػػػ إلػػػى التػػػرابط بػػػيؽ31 ،37أمػػػا حرػػػؾؿ الفقػػػرتيؽ )     
( تتحدث عؽ إشػراؾ جيػات معيشػة مػؽ السجتسػع السحمػى فػي صػشع القػرار فػي السدرسػة 37فالفقرة )
السحمػػػى لتمبيػػػة متبػػػادؿ بػػػيؽ السدرسػػػة والسجتسػػػع  ل( تتحػػػدث عػػػؽ العسػػػل السذػػػترؾ بذػػػك31والفقػػػرة )

 الحاجات السذتركة.

 ويُبلشتهبانسؤالانثبَيػزضَتبئح4-2
 نرو:لئلجابة عؽ الدؤاؿ الثاني الذؼ  

ما معػ ات تصايق أبعاد الرزطرة الربعمرة فب الردجارس األهميدة برجيزدة  ردخان مدغ وجهدة  طدخ 
 العامميغ 
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  معػ ات تصايق أبعاد الرزطرة الربعمرة فب الرجارس األهمية 21ججول 

 ر ع
 الفقخة

تختيب 
 الفقخة

الربػسط  الفقخة
 الثحابب

اال ثخاف 
 الرعياري 

 درجة
 تػفخ

 مبػسصة 1.32 3.20 البغييخ مغ وتجخى مثافطة اإلدارة 1 5

3     4 
 الجاصة الخؤية وضع فب الرخاركة لب تباح ال

 لمرجرسة
 مبػسصة 1.12 3.11

 واتجاذ صزا ة فب الرخاركة فخصة تباح ما  ادراً  3 1
 مبػسصة 1.08 2.94 الرجرسة فب القخارات

 مبػسصة 1.25 2.88 العرل فخ   تخكيل أثزاء البجدز مخا اة ضعف 2 8

 مبػسصة 1.15 2.85 الرجرسة فب الرقجمة البجريب بخامج  مة 5 1

 اال باارات وفق الرقبخحات مع البعامل يبع 6 9
 الخجدية

 مبػسصة 1.11 2.85

 مبػسصة 0.99 2.83 الرجرسة فب البعمع لعرمية الكافب الج ع يبػفخ ال 7 2

 خ له مغ  حبصيع فعال اتدال  طام يبػفخ ال 8 1
 مبػسصة 1.35 2.77 الرعمػمات تاادل

31 9 
  مى تختع البب البزطيرية الةقافة ضعف

 الحابقة والجاخات البتارب مغ االسبفادة
 مبػسصة 1.14 2.74

 لمبعمع وخخائط  راذج  الرجرسة فب يػجج ال 11 32
 مبػسصة 1.23 2.66 البزطيرب

 مبػسصة 1.25 2.59 معمػمات  ا جة الرجرسة فب يػجج ال 11 31

 الرادي التا ب  مى البخكيد  يبع الرجرسة فب 14 31
 غيخى دون 

 مبػسصة 1.17 2.39

 مبػسصة 1.13 2.38 الرحئػلية تثرل  غ  دوف الرجرسة فب 13 30

 والترا ات األفخاد بيغ الج ف إدارة  فب الفخل 12 31
 الرجرسة فب

 مبػسصة 1.10 2.38

 مبػسصة 1.12 2.36 الرجرسة فب األداء ببقييع االهبرام ضعف 15 1

33 16 
 أهرية تعب البب القيادات  الرجرسة فب تبػفخ ال

 البزطيرب البعمع
 مزجفذة 1.30 2.29

 مبػسصة 0.64 2.70 الرتال ككل
عمػى درجػة  ( أف معؾقات تظبيق أبعاد السشغسة الستعمسػة حرػمت12)يتزح مؽ الجدوؿ           

( وقػػػد تػػدؿ ىػػذه الشتيجػػة إلػػى وجػػػؾد 4.20( وانحػػراؼ معيػػارؼ )1.74متؾسػػظة بستؾسػػط حدػػابي )
وقػد  ،درجة متؾسظة مؽ السعؾقات حالت دوف تظبيق أبعاد السشغسة الستعمسة في السػدارس األىميػة
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غسػة إلى ضع  السشػاخ التشغيسػي أو الثقافػة التشغيسيػة الداعسػة بذػكل مظمػق لتبشػي السشذلػ يعزػ 
 الستعمسة مفيؾمًا ومسارسة.

( مػا 1.32و 3.14بستؾسػط حدػابي بػيؽ )و متؾسػظة درجػة  وقد حرػمت جسيػع الفقػرات عمػى     
 (.1.11( فقد حرمت عمى درجة مشخفزة بستؾسط حدابي )02عدا الفقرة )

اإلدارة مثافطددة وتجخددى )أف تػػشص عمػػى  ي( التػػ00( أف الفقػػرة )1 -0ويتزػػح مػػؽ جػػدوؿ )     
تفاعػل اإلدارة مػع  ء( وىذا مؤشػر عمػى بػط3.14عمى أعمى مؾافقة بستؾسط حدابي ) البغييخ(مغ 

 التغييرات الحاصمة بدبب الخؾؼ مؽ نتائ  التغيير.
 لب الرخاركة فب وضع الخؤية الجاصة لمرجرسدة( ح)ال تبا( التي تشص عمػى 02)أما الفقرة      

السركزيػػة ذلػػػ يعػػؾد إلػػى سػػبب ( ولعػػل 3.22ني وبستؾسػػط حدػػابي )فقػػد حرػػمت عمػػى الترتيػػب الثػػا
 وقد يكؾف بدبب عدـ استقرار العامميؽ بالسدرسة. ،إعداد الرؤية الخاصة بالسدرسةفي 
) ددادراً مددا تبدداح لددب فخصددة لمرخدداركة فددب صددزا ة واتجدداذ ( التػػي تػػشص عمػػى 03أمػػا الفقػػرة )     

( ويعػزو الباحػص 1.10ب الثالػص بستؾسػط حدػابي )فقد حرمت عمػى الترتيػالقخارات فب الرجرسة( 
 ىذه الشتيجة إلى السركزية في صشاعة واتخاذ القرارات السدرسية. 

فقػد  )ضدعف مخا داة البجددز أثزداء تخدكيل فدخ  العردل(( التي تػشص عمػى 02أما الفقرة )     
شتيجػػة إلػػى الباحػػص ىػػذه ال قػػد عػػزاو  ،(1.22حمػػت رابعػػًا مػػؽ حيػػص درجػػة التػػؾافر بستؾسػػط حدػػابي )

فقػد تذػكل فػرؽ العسػل بحدػب اندػجاـ مػدير السدرسػة مػع مجسؾعػة  ،الكيفية فػي تذػكيل ىػذه الفػرؽ 
 مؽ العامميؽ أو بحدب األقدمية في السدرسة.

( 01والفقرة ) ) مة بخامج البجريب الرقجمة فب الرجرسة(( التي تشص عمى 07أما الفقرة )     
خامدًا مؽ  حماتافقد  ت وفق اال باارات الخجدية()يبع البعامل مع الرقبخحاالتي تشص عمى 

( ويعزو ذلػ إلى ضع  الربلحيات السسشؾحة لسدراء 1.20)حيص درجة التؾافر بستؾسط حدابي 
وحالة االندجاـ بيؽ صاحب السقترح ومدير  ،في اتخاذ القراراتالسدارس  مؽ مبلاؾ السدارس
 السدرسة. 
فقد  (الرجرسة فب البعمع لعرمية الكافب الج ع يبػفخ ال)( التي تشص عمى 01أما الفقرة )     

( وتعزػ ىذه الشتيجة إلى أف االىتساـ بعسمية التدريب 1.23حرمت عمى متؾسط حدابي )
 والتأىيل ليدت بالسدتؾػ السظمؾب. 

)ال يبػفخ  طام اتدال فعال  حبصيع مغ خ له تاادل ( التي تشص عمى 00أما الفقرة )     
( وتعزػ ىذه الشتيجة إلى الفؾضى اإلدارية 1.77)فقد حرمت عمى متؾسط حدابي  الرعمػمات(

 السؾجؾدة في السدرسة.
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)ضعف الةقافة البزطيرية البب تختع  مى االسبفادة مغ ( التي تشص عمى 00أما الفقرة )     
لى قد تعزػ ىذه الشتيجة إ( و 1.70قد حرمت عمى متؾسط حدابي )ف البتارب والجاخات الحابقة(

 الخؾؼ مؽ التغيير.
فقد  فب الرجرسة  راذج وخخائط لمبعمع البزطيرب( ج)ال يػج( التي تشص عمى 01أما الفقرة )     

( فتعزػ ىذه الشتيجة إلى عدـ استقرار العامميؽ في السدرسة 1.22حرمت عمى متؾسط حدابي )
 لفترة طؾيمة. 

البب تعب أهرية البعمع القيادات رسة )ال تبػفخ فب الرج( التي تشص عمى 02أما الفقرة )     
( وبدرجة 1.11فقد حرمت عمى أقل متؾسط بيؽ فقرات السعؾقات بستؾسط حدابي ) البزطيرب(

مشخفزة. وىذا يعشي أف القيادات اإلدارية في السدارس األىمية تعي أىسية التعمؼ التشغيسي في 
 نجاح مدارسيا ولكشيا تؾاجو صعؾبات.    

 بالعسػػلمػػؽ ىػػذه الرػػعؾبات سحاولػػة الػػتخمص ل تعتبػػر ىػػذه الشتيجػػة مؤشػػر جيػػدـ وبذػػكل عػػا     
لكشيا بحاجة إلى مزيد  ،د السشغسة الستعمسة باإلمكانات الستاحةابعأفزل ألومحاولة تظبيق  ،الجاد

  .مؽ بذؿ الجيد

 انثبنثويُبلشتهبانسؤالػزضَتبئح4-3
 نرو:الذؼ  الثالصلئلجابة عؽ الدؤاؿ  

تدػافخ درجدة فب اسدبتابات أفدخاد  يزدة الجراسدة حدػل هل تػجج فخو  ذات داللة إحدائية "     
 ،الرؤهدل ،التدزذ)الجيرغخافيدة لربغيخات تعدى فب إدارة الرجارس األهمية أبعاد الرزطرة الربعمرة 

 " ( لالعرشايعة  ،الجاخة تسزػا ،العمرب
 البحػػػصعيشػػة أفػػػراد  متؾسػػػظات تقػػديرات بػػيؽلداللػػة الفػػػروؽ  T-test)فقػػد تػػػؼ إجػػراء اختبػػػار )     
 العسل. والسؤىل العمسي. ،الجشسبحدب متغيرات: تؾافر أبعاد السشغسة الستعمسة لدرجة 
بػػيؽ لداللػػة الفػػروؽ  (One – way ANOVA)كسػػا تػػؼ إجػػراء تحميػػل التبػػايؽ األحػػادؼ  

بحدػب متغيػر: سػشؾات  تؾافر أبعاد السشغسػة الستعمسػةعيشة الدراسة لدرجة أفراد  متؾسظات تقديرات
  الفروؽ.لبياف اتجاه  (Scheffe)الخبرة وكذلػ اختبار شيفيو 

 يمي:كسا البحص ولئلجابة عؽ ىذا الدؤاؿ فقد تؼ تشاوؿ متغيرات 
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:اندُسانًتغيزاألول:

حػؾؿ  البحػصعيشػة لداللة الفروؽ بيؽ متؾسػظات إجابػات أفػراد  (T-test)اختبار تؼ استخداـ      
كسػا  (إنثػى ،ذكػر) الجػشسبحدػب متغيػر  أبعاد السشغسػة الستعمسػة فػي السػدارس األىميػةتؾافر درجة 

 (:11)ىؾ مؾضح بالجدوؿ 
 ،ذكخ) التزذبثحب مبغيخ  تػافخ أبعاد الرزطرة الربعمرةلبقجيخ درجة  (T-test) بائج اخباار 44ججول 
 ( أ ةى

مدتؾػ 
 الداللة
Sig)) 

درجة 
 الحرية

Df)) 

قيسة 
T)) 

االنحراؼ 
 السعيارؼ 

الستؾسط 
 الحدابي

 العدد
 

مدتؾػ 
 الستغير
 )الؾعيفة(

 
 السجاالت

 
 ـ

.216 
 

415 
 
 

1.24 
 

القيادة االسبخاتيتية  الاعج األول. ذكخ 35 3.90 61.
 الجا رة

1 
 أ ةى 172 3.76 62.

.335 
 

415 
0.97 

 

تركيغ األفخاد مغ  الاعج الةا ب ذكخ 35 3.55 69.
 الرخاركة فب البجصيط والبزفيح

4 
 أ ةى 172 3.44 65.

.627 
 

415 
0.49 

 
إ خاء أ طرة  الاعج الةالث ذكخ 35 3.67 79.

 لرخاركة الرعخفة والبعمع
3 
 أ ةى 172 3.60 71. 

.864 
 

415 
0.17 

 
الاعج الخابع إيتاد فخص لمبعمع  ذكخ 35 3.53 68.

 الرحبرخوالبجريب 
2 

 أ ةى 172 3.55 69.

.578 415 0.56 
تختيع الثػار  الاعج الجامذ. ذكخ 35 3.73 69.

 والرزا خة
5 

 أ ةى 172 3.66 66.
.056 

 
415 

1.92 
 

عرل تختيع ال الاعج الحادس ذكخ 35 3.64 80.
 والبعميع الترا ب الترا ب

6 
 أ ةى 172 3.38 72.

.447 
 

415 
0.76 

 
ربط الرجرسة بالايئة  الاعج الحابع ذكخ 35 3.45 92.

 الجارجية
7 

 أ ةى 172 3.34 71.

.316 
 

415 
1.01 

 
الرتال األول أبعاد الرزطرة  ذكخ 35 3.64 60.

 الربعمرة
8 

 أ ةى 172 3.54 51.

.147 
 

415 
1.46 

 
معػ ات تصايق  الرتال الةا ب ذكخ 35 2.55 77.

 أبعاد الرزطرة الربعمرة
9 

 أ ةى 172 2.73 61.

.774 415 0.29 
 الرتاالت متبرعة ذكخ 35 3.33 35.

 أنثى 172 3.31 36.
 ( فأقل.4.40* ذات داللة إحرائية عشد مدتؾػ الداللة )

عشػد مدػتؾػ فروؽ دالػة إحرػائيًا عدـ وجؾد  ىإل (11)تذير الشتائ  السؾضحة في الجدوؿ       
تػػػؾافر أبعػػػاد فػػػي تحديػػػد درجػػػة  البحػػػصعيشػػػة أفػػػراد  بػػػيؽ متؾسػػػظات تقػػػديرات فأقػػػل (4.40الداللػػػة )
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فػي جسيػع األبعػاد والسجػاالت وعمػى مدػتؾػ  (أنثػى ،ذكػر) الجػشسبحدب متغيػر السشغسة الستعمسة 
وقػد  ،العيشة مؽ الػذكؾر واإلنػاثؽ بيؽ استجابات أفراد و فر  دؾجا يدؿ عمى أنو ال توىذ ،األداة ككل

تعػػػزػ ىػػػذه الشتيجػػػة إلػػػى أف تظبيػػػق أبعػػػاد السشغسػػػة الستعمسػػػة متػػػاح لمجسيػػػع ولكافػػػة العػػػامميؽ فػػػي 
مػػع دراسػػة مػػع دراسػػػة  إحرػػائيا جشدػػيؼ. وىػػذه الشتيجػػة تتفػػقشغػػر عػػؽ السػػدارس األىميػػة بغػػض ال

لػػػة لستغيػػػر الجػػػشس ( التػػػي إلػػػي أشػػػارت نتائجيػػػا لعػػػدـ وجػػػؾد فػػػروؽ ذات دال1420حدػػػؾف الدػػػيد )
 عدـ وجؾد فروؽ ذات داللة لستغير الجشس.( التي أشارت نتائجيا إلى 1423دراسة عبد الفتاح )و 

 احيػػػص جػػػاءت نتائجيػػػ( 1420العياصػػػرة والحػػػارثي )معػػػؽ  واختمفػػػت ىػػػذه الشتيجػػػة مػػػع دراسػػػة     
حيػص ( 1423أري  الكبيدي )ودراسة  ،د فروؽ ذات داللة إحرائية لستغير الجشسضح أنو تؾجؾ ت

 وجؾد فروؽ ذات داللة إحرائية لستغير الجشس. مؾضحة اجاءت نتائجي

انؼهًي:انثبَي:انًؤهمانًتغيز

عيشة الدراسة حؾؿ لداللة الفروؽ بيؽ متؾسظات إجابات أفراد  (T-test)تؼ استخداـ اختبار      
متغير السؤىل العمسي )أقل مؽ  ببحد تؾافر أبعاد السشغسة الستعمسة في السدارس األىميةدرجة 
 :(13)جدوؿ ىؾ مؾضح في  كسا ،(بػ فأعمى ،بػ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محبػى 
 الجاللة

درجة 
 ((T يرة  الثخية

اال ثخاف 
 الرعياري 

الربػسط 
 الثحابب

 العجد
 

محبػى 
 الربغيخ

 
 الرتاالت

 
 م
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 بثحب مبغيخ الرؤهل العمربتػافخ أبعاد الرزطرة الربعمرة لبقجيخ درجة  (T-test) بائج اخباار  23ججول 

 
 
 
 

Sig)) Df)) )الػضيفة( 

.184 
 

415 
 
 

1.33 
 

القيادة  .األولالاعج  اقل من بك 23 3.94 0.55
 1 االسبخاتيتية الجا رة

 بك فأعلى 184 3.76 0.63

.009* 
 

415 
2.64 

 

 اقل من بك 23 3.79 0.62
تركيغ  الاعج الةا ب

األفخاد مغ الرخاركة 
 فب البجصيط والبزفيح

4 
 فأعلىبك  184 3.41 0.65

.265 
. 

415 
1.12 

 

 اقل من بك 23 3.77 0.58
إ خاء  الاعج الةالث

أ طرة لرخاركة الرعخفة 
 والبعمع

3 
 

 فأعلىبك  184 3.59 0.74

.655 
 

415 
0.45 

 

الاعج الخابع إيتاد فخص  اقل من بك 23 3.61 0.63
لمبعمع والبجريب 

 الرحبرخ
2 

 فأعلىبك  184 3.54 0.70

.671 415 0.43 
تختيع  .الاعج الجامذ اقل من بك 23 3.73 0.68

 5 الثػار والرزا خة
 فأعلىبك  184 3.67 0.66

.350 
 

415 
0.94 

 

تختيع  الاعج الحادس اقل من بك 23 3.56 0.65
 6 البعمع والبعميع الترا ب

 فأعلىبك  184 3.41 0.75

.511 
. 

415 
0.66 

 

ربط  الاعج الحابع اقل من بك 23 3.46 0.83
الرجرسة بالايئة 

 الجارجية
7 

 فأعلىبك  184 3.35 0.74

.177 
 

415 
1.36 

 

الرتال األول أبعاد  اقل من بك 23 3.70 0.53
 الرزطرة الربعمرة

8 
 فأعلىبك  184 3.54 0.53

.453 
. 

415
0.75 

 

معػ ات  الرتال الةا ب اقل من بك 23 2.79 0.76
تصايق أبعاد الرزطرة 

 الربعمرة
9 

 فأعلىبك  184 2.69 0.63

.068 415 1.83 

 الرتاالت متبرعة اقل من بك 23 3.44 0.37
 فأعهىتك  184 3.30 0.35 
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 فأقل. (4.40الداللة )* ذات داللة إحرائية عشد مدتؾػ 
بػيؽ  فأقل (4.40عشد مدتؾػ الداللة ) فروؽ دالة إحرائياً  أف ىشاؾ (13يتبيؽ مؽ الجدوؿ )     

لستغيػػر السؤىػػل  وفقػػاً تػػؾافر أبعػػاد السشغسػػة الستعمسػػة درجػػة لعيشػػة الدراسػػة أفػػراد  متؾسػػظات تقػػديرات
بتسكػيؽ األفػراد مػؽ السذػاركة الستعمػق البعػد الثػاني عمػى مدػتؾػ بػػ فػأعمى(  ،بػػالعمسي )أقل مؽ 

وىي قيسػة دالػة إحرػائيا عشػد مدػتؾػ داللػة  ،(1.20م )Tحيص بمغت قيسة م ،في التخظيط والتشفيذ



 

 

010

أنيػػا تػػرػ  مأقػػل مػػؽ بػػػم وىػػذا يعشػػي أف فةػػة  ،أقػػل مػػؽ بػػػ موكانػػت لرػػالح فةػػة م  ،فأقػػل( 4.40)
  .تسكؽ في إعداد الخظط وتشفيذىا

( وىػػؼ أكثػػر سأف أغمػػب اإلداريػػيؽ غيػػر حاصػػميؽ عمػػى درجػػة )بكػػالؾريؾ وقػػد يعػػزػ ذلػػػ إلػػى      
بلؾ إلػػى أف الحاصػػميؽ عمػػى  )أقػػل مػػؽ بكػػالؾريؾس( مػػؽ ٌمػػ ػذلػػ وقػػد يعػػزػ  ،فػػي السػػدارس اً تسكيشػػ

وقػػد يعػػزػ إلػػى أف العػػامميؽ الغيػػر  ،بالتػػالي ندػػبة التسكػػيؽ تكػػؾف مرتفعػػةو قػػارب ليػػؼ أالسدرسػػة أو 
لػػػػدييؼ تؾقعػػػػات أقػػػػل حػػػػؾؿ السسارسػػػػات السدرسػػػػية ويعتبػػػػروف  حاصػػػػميؽ عمػػػػى درجػػػػة )بكػػػػالؾريؾس( 

السؾجػػػؾد فػػػي مدػػػتؾػ مرضػػػى بعكػػػس زمبلئيػػػؼ الحاصػػػميؽ عمػػػى درجػػػة )بكػػػالؾريؾس فػػػأعمى( الػػػذيؽ 
عمى مؽ السػألؾؼ يعتقػدوف إمكانيػة الؾصػؾؿ إليػو راستيؼ التعرؼ عمى مدتؾيات أداء أ أتاحت ليؼ د

 ة تحقيقيا. وبالتالي ارتفعت تؾقعاتيؼ و لؼ تدتظيع السدرس
أشػػارت نتائجيػػا إلػػى وجػػؾد ( حيػػص 1447الدراسػػة مػػع دراسػػة عبابشػػة )ىػػذه  ةوقػػد تؾافقػػت نتيجػػ     

 فروؽ إحرائية ذات داللة إحرائية بيؽ أفراد عيشة الدراسة تعزػ لستغير السؤىل العمسي.
ودراسػػة ( 1420( ودراسػة حدػػؾف الدػيد )1420وقػد اختمفػت مػػع دراسػة العياصػػرة والحػارثي )     

( حيػػػػص أشػػػػارت نتػػػػائ  ىػػػػذه الدراسػػػػات إلػػػػى عػػػػدـ وجػػػػؾد فػػػػروؽ ذات داللػػػػة 1422ميدػػػػرة صػػػػباح )
 إحرائية لستغير السؤىل العمسي.

 
 
 
 

 
 
 

:مانًتغيزانثبنث:طجيؼخانؼً

 شايعة العرلخ بثحب مبغيتػافخ أبعاد الرزطرة الربعمرة لبقجيخ درجة  (T-test) بائج اخباار ججول  24ججول 
 

مدتؾػ 
 الداللة
Sig)) 

 
درجة 
 الحرية

Df)) 

 
قيسة 

T)) 

 
االنحراؼ 
 السعيارؼ 

 
الستؾسط 
 الحدابي

 
 العدد
 

 
مدتؾػ 
 الستغير
 )الؾعيفة(

 
 السجاالت

 
 ـ
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.869 
 

415 .17 
 

القيادة  .الاعج األول إداري  31 3.76 0.74
 االسبخاتيتية الجا رة

1 
 معمع 176 3.78 0.60

.088 
 

415 1.72 
 

تركيغ  الاعج الةا ب إداري  31 3.64 0.62
األفخاد مغ الرخاركة 
 فب البجصيط والبزفيح

4 
 معمع 176 3.42 0.66

.427 
 

415 .80 
 

إ خاء  الاعج الةالث إداري  31 3.52 0.89
أ طرة لرخاركة الرعخفة 

 والبعمع

3 
 معمع 176 3.63 0.69 

.663 

. 
415 .44 

 
الاعج الخابع إيتاد فخص  إداري  31 3.50 0.75

لمبعمع والبجريب 
 الرحبرخ

2 
 معمع 176 3.56 0.68

تختيع  .الاعج الجامذ إداري  31 3.65 0.79 23. 415 815.
 الثػار والرزا خة

5 
 معمع 176 3.68 0.64

.912 
 

415 .11 
 

تختيع  الاعج الحادس إداري  31 3.44 0.86
 البعمع والبعميع الترا ب

6 
 معمع 176 3.42 0.72

.028* 
 

415 2.21 
 

ربط  الاعج الحابع إداري  31 3.63 0.80
الرجرسة بالايئة 

 الجارجية

7 
 معمع 176 3.31 0.73

.636 
 

415 .47 
 

الرتال األول أبعاد  إداري  31 3.60 0.65
 الرزطرة الربعمرة

8 
 معمع 176 3.55 0.51

.237 
 

415 1.19 
 

معػ ات  الرتال الةا ب إداري  31 2.57 0.74
تصايق أبعاد الرزطرة 

 الربعمرة

9 
 معمع 176 2.72 0.62

 الرتاالت متبرعة إداري  31 3.31 0.37 11. 415 909.
 معمع 176 3.31 0.36
 فأقل. (4.40* ذات داللة إحرائية عشد مدتؾػ الداللة )

بػيؽ  فأقل (4.40عشد مدتؾػ الداللة ) فروؽ دالة إحرائياً  أف ىشاؾ (10يتبيؽ مؽ الجدوؿ )     
 طبيعػػة وفقػػًا لستغيػػرتػػؾافر أبعػػاد السشغسػػة الستعمسػػة درجػػة لعيشػػة الدراسػػة أفػػراد  متؾسػػظات تقػػديرات

حيػص  بػربط السدرسػة بالبيةػة الخارجيػةالستعمق ،البعد الدابع فقطعمى مدتؾػ ( إدارؼ  ،معمؼ) العسل
وكانػػػت  ،فأقػػػل( 4.40وىػػػي قيسػػػة دالػػػة إحرػػػائيا عشػػػد مدػػػتؾػ داللػػػة ) ،(1.12م )Tبمغػػػت قيسػػػة م
أكثػر مػؽ فةػة أنيا مرتبظة بالبيةة الخارجيػة ترػ  مإدارؼ م وىذا يعشي أف فةة  ،م إدارؼ لرالح فةة م 
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السعمسػيؽ كؾنػو ىػؾ  مؽأف اإلدارؼ أكثر ارتباطًا بالبيةة الخارجية  إلىىذه الشتيجة  ػ عز توقد  ،معمؼ
 مؽ يتعامل مع أولياء أمؾر الظبلب والجيات الرسسية والسجتسع السحمى.

انخجزح:سُىادانزاثغ:انًتغيز

لداللة الفروؽ بيؽ متؾسظات  (one – way ANOVA)تحميل التبايؽ األحادؼ  تؼ استخداـ     
متغير سشؾات الخبرة حدب  تؾافر أبعاد السشغسة الستعمسةحؾؿ درجة  البحصعيشة إجابات أفراد 

 .(10)جدوؿ ىؾ مؾضح في  كسا ،(سشة فأكثر22،  سشؾات 24إلى 0مؽ  ،سشؾات 0أقل مؽ )
 تػافخ أبعاد الرزطرة الربعمرةلجاللة الفخو  حػل درجة  (one – way ANOVA)تثميل الباايغ األحادي  25ججول 

 بثحب مبغيخ سزػات الجاخة
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 لبعػد ( فأقػل0.05دالة إحرائيا عشد مدتؾػ الداللػة ) (Fأف قيسة )( 10يتزح مؽ الجدوؿ )     
 ،دراؾ عيشة الدراسة لسدتؾػ تػؾافر ىػذا البعػدواحد فقط وىؾ البعد الثالص ويعزػ ذلػ إلى اختبلؼ إ

  مدتؾػ الستغير السجاؿ ـ
 العدد

االنحراؼ  الستؾسط الحدابي
 السعيارؼ 

 مدتؾػ الداللة F قيسة
sig 

2  
القيادة  البعد األوؿ

 االستراتيجية الداعسة

 0.63 3.83 123 سزػات5أ ل مغ 
 

 

 

1.581 
 

.208 
 
 

 

 0.63 3.66 63 سزػات 11إلى  5مغ 

 0.50 3.85 21 سزة  فأكةخ11

 0.62 3.78 207 الرترػع

اٌضبٟٔ رّى١ٓ  البعد 1

األفشاد ِٓ اٌّشبسوخ 

 فٟ اٌزخط١ؾ ٚاٌزٕف١ز

 0.73 3.50 123 سزػات5أ ل مغ 
 
 

.660 
 
 

.518 

 
 0.56 3.38 63 سزػات 11إلى  5مغ 

 0.35 3.42 21 سزة  فأكةخ11

 0.65 3.45 207 الرترػع

اٌضبٌش إٔشبء  البعد 3

أٔظّخ ٌّشبسوخ 

 اٌّعشفخ ٚاٌزعٍُ

 0.70 3.70 123 سزػات5أ ل مغ 
 
 

3.614 
 
 

.029* 

 
 0.75 3.56 63 سزػات 11إلى  5مغ 

 0.64 3.26 21 سزة  فأكةخ11

 0.72 3.61 207 الرترػع

اٌشاثع إ٠غبد  البعد 0

 فشص ٌٍزعٍُ ٚاٌزذس٠ت

 0.75 3.59 123 سزػات5أ ل مغ 

2.131 
 

.121 

 
 0.61 3.56 63 سزػات 11إلى  5مغ 

 0.51 3.26 21 سزة  فأكةخ11

 0.69 3.55 207 الرترػع

اٌخبِظ رشغ١ع  البعد 0

 اٌؾٛاس ٚإٌّبلشخ

 0.70 3.72 123 سزػات5أ ل مغ 

 
1.150 

 

.319 

 
 0.56 3.66 63 سزػات 11إلى  5مغ 

 0.70 3.48 21 سزة  فأكةخ11

 0.66 3.68 207 الرترػع

اٌغبدط رشغ١ع  البعد 2

 اٌزعٍُ ٚاٌزعٍُ اٌغّبعٟ

 0.78 3.48 123 سزػات5أ ل مغ 

.940 

 
.392 

 
 0.67 3.33 63 سزػات 11إلى  5مغ 

 0.62 3.39 21 سزة  فأكةخ11

 0.74 3.43 207 الرترػع

اٌغبثع سثؾ  البعد 7

اٌّذسعخ ثبٌج١ئخ 

 اٌخبسع١خ

 0.75 3.41 123 سزػات5أ ل مغ 

1.215 .299 
 0.70 3.34 63 سزػات 11إلى  5مغ 

 0.84 3.14 21 سزة  فأكةخ11

 0.75 3.36 207 الرترػع

السجاؿ األوؿ أبعد  2
 السشغسة الستعمسة

 0.55 3.61 123 سزػات5أ ل مغ 

1.767 .173 
 0.50 3.50 63 سزػات 11إلى  5مغ 

 0.46 3.41 21 سزة  فأكةخ11

 0.53 3.56 207 الرترػع

معؾقات  السجاؿ الثاني 1
تظبيق أبعاد السشغسة 

 الستعمسة

 0.65 2.73 123 سزػات5أ ل مغ 

1.416 .245 
 0.65 2.60 63 سزػات 11إلى  5مغ 

 0.53 2.84 21 سزة  فأكةخ11

 0.64 2.70 207 الرترػع

 0.38 3.36 123 سزػات5أ ل مغ  الرتاالت متبرعة

2.749 .066 
 0.31 3.24 63 سزػات 11إلى  5مغ 

 0.33 3.25 21 سزة  فأكةخ11

 0.36 3.31 207 الرترػع
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دالة إحرائيا عشد مدتؾػ  غير(F( أف قيسة )10تذير الشتائ  السؾضحة في الجدوؿ الدابق )كسا 
مسػػا يعشػػي عػػدـ  ،( فأقػػل لجسيػػع السجػػاالت وأيزػػا عمػػى مدػػتؾػ السجػػاالت مجتسعػػة0.05الداللػػة )

( فأقل بيؽ متؾسػظات تمػػ السجػاالت واألداة 0.05وجؾد فروؽ دالة إحرائيا عشد مدتؾػ الداللة )
 في خبراتيؼ سشؾات باختبلؼالدراسة  عيشة أفراد أف ىذه الشتيجة إلى ػ ويعز  ،عدا البعد الثالص ككل
 تأثير أىسية مؽ قمل مسا متقاربة بدرجةتحديؽ أنغسة مذاركة السعرفة والتعمؼ يروف  الحالي العسل
 البحص  عيشة أفراد إجابات عمى سشؾات الخبرة متغير
( Scheffeاختبار شيفيو )ولتحديد مردر الفروؽ واتجاىيا لمبعد الثالص استخدـ الباحص     
 (:10)ذلػ حدب جدوؿ رقؼ  لسعرفة
تػافخ أبعاد الرزطرة الربعمرة درجة  لبقجيخ واتتاهها( لرعخفة مدجر الفخو  Scheffe بائج اخباار شيفيه ) 12 ججول

  خ الجاخة لماعج الةالثمبغي بثحب

الربػسط  الاعج الاعجر ع 
 الثحابب

 محبػى الربغيخ
 

3 
 

إنذاء أنغسة 
لسذاركة السعرفة 

 والتعمؼ 
  

 24الى 0مؽ 2اقم يٍ 13419.
 سشة فأكتر22 2اقم يٍ *43974.
.30556* 

 
 سشة فأكتر22 24الى 0مؽ

      
كانػت مؾجبػة ومرػدرىا  البعػد الثالػص( يتبيؽ أف اتجاىات الفروؽ فػي 12بالشغر إلى جدوؿ )     
يمػػػييؼ فةػػػة  سػػػشؾاتم 1 قلللل ملللنأ"أؼ أف الفػػػروؽ كانػػػت لرػػػالح فةػػػة ،سػػػشؾاتم 1 اقلللل ملللن" فةػػػة م
بأىسيػة إنذػاء  سػشؾات أكثػر إدراكػاً أف فةة أكثر مػؽ عذػر إلى ذلػ  ويعزػ  ،سشؾات( 11الى 5مغ)

 أنغسة لشقل السعرفة والتعمؼ لسا فيو مؽ مرمحة لمعسمية التعميسية وذلػ بحكؼ التجربة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 واالستنتاجات والتىصياتالنتائج 

  ممجز الزبائج 

 االسبزباجات 

 البػصيات 

 الرقبخحات 
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 الفدل الجامذ

 والبػصيات والرقبخحاتواالسبزباجات الزبائج 
يدتعرض الباحص في ىذا الفرل خبلصة الشتائ  التي أسفرت عشيا الدراسة السيدانية، ومؽ      

السقترحات ذات الرمة بآفاؽ الدراسات ثؼ الخروج ببعض التؾصيات اليادفة وتقديؼ بعض 
 السدتقبمياة في ىذا السجاؿ، وذلػ عمى الشحؾ اآلتي:

انُتبئح:يهخض5-0

 خمرت الدراسة إلى الشتائ  التالية: 

 أف درجة تؾافر أبعاد السشغسة الستعمسة األبعاد ككل متؾفرة بدرجة متؾسظة. -2
 متؾفر بدرجة مرتفعة.و  الحؾار والسشاقذة وبعد تذجيعأف بعد القيادة االستراتيجية  -1
نذاء أنغسة لسذاركة السعرفة إ والتشفيذ، وبعدأف بعد تسكيؽ األفراد مؽ السذاركة في التخظيط  -3

التعمؼ والتعمؼ الجساعي متؾفر  وبعد تذجيع ،فرص لمتعمؼ والتدريب السدتسر وبعد إيجاد ،والتعمؼ
 بدرجة متؾسظة.

 لبيةة الخارجية متؾفر بدرجة مشخفزة.أف بعد ربط السدرسة با -0
حرؾؿ فقرة يتبادؿ العاممؾف في السدرسة االحتراـ الستبادؿ فيسا بيشيؼ، مؽ بعد تذجيع الحؾار  -0

 .0032والسشاقذة، عمى أعمى تؾافر بيؽ فقرات االستبانة بستؾسط 
سة وتؾجيياتيا، العامميؽ في السعمؾمات الحديثة عؽ السدر  السدارسجاءت الفقرة يذارؾ مدير  -2

 .3017مؽ بعد القيادة االستراتيجية، فقد حرمت عمى السرتبة الثانية مؽ حيص التؾافر بستؾسط 
مؽ بعد القيادة  ،أما الفقرة يبحص مدير السدرسة باستسرار عؽ فرص جديدة لمتعمؼ -7

 . 3010حيص التؾافر بستؾسط  الثالثة مؽفقد حرمت عمى السرتبة  ،االستراتيجية
رة يذرؾ العاممؾف في وضع الرؤية الخاصة بالسدرسة، مؽ بعد تسكيؽ األفراد مؽ وفق -2

 ،السذاركة في التخظيط والتشفيذ، والفقرة يكافأ العاممؾف في السدرسة عمى تعمسيؼ ميارات جديدة
 .1012مؽ بعد إيجاد فرص لمتعمؼ والتدريب السدتسر، كانتا األقل تؾافرًا بستؾسط 

وجاءت الفقرة تكافئ اإلدارة العامميؽ عمى إنجازاتيؼ في العسل كفريق واحد، مؽ بعد تذجيع  -1
 . 3043التعمؼ والتعمؼ الجساعي، فقد حرمت عمى السرتبة الثانية مؽ حيص األقل تؾافرًا بستؾسط 
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درجة متؾسظة بستؾسط حدابي  عمىات تظبيق أبعاد السشغسة الستعمسة، معؾقحرؾؿ  -24
(1074). 
 .3014أما فقرة اإلدارة محافغة وتخذى مؽ التغيير، األكثر تؾافرًا في السعؾقات بستؾسط  -22
لي السذاركة في وضع الرؤية الخاصة لمسدرسة، فقد حرمت عمى السرتبة  حوفقرة ال تتا -21

 .3022حيص التؾفر في السعؾقات بستؾسط  الثانية مؽ
لتي تعي أىسية التعمؼ التشغيسي، كانت األقل تؾافرًا بيؽ وفقرة ال تتؾفر في السدرسة القيادات ا -23

 . 1074السعؾقات بستؾسط 
قل بيؽ متؾسظات تقديرات أفراد أ( ف4.40ال تؾجد فروؽ ذات داللة إحرائية عشد مدتؾػ ) -20

 الجشس.  حدب متغيرعيشة الدراسة في تحديد درجة تؾافر أبعاد السشغسة الستعمسة 
( فأقل بيؽ جسيع متؾسظات 4.40اللة إحرائية عشد مدتؾػ )ال تؾجد فروؽ ذات د -20

العمسي، في تحديد درجة تؾافر أبعاد السشغسة الستعمسة لستغير السؤىل  ،تقديرات أفراد عيشة الدراسة
أقل  ( لرالح4.40) عيرت فيو دالة إحرائيا عشد مدتؾػ الداللةعدا بعد تسكيؽ األفراد فقد  ما

 مؽ بػ.
( فأقل بيؽ جسيع متؾسظات 4.40ذات داللة إحرائية عشد مدتؾػ )ال تؾجد فروؽ  -22

 ،في تحديد درجة تؾافر أبعاد السشغسة الستعمسة لستغير طبيعة العسل ،تقديرات أفراد عيشة الدراسة
فتؾجد فيو فروؽ دالة إحرائيًا عشد مدتؾػ داللة  الخارجية،ما عدا بعد ربط السدرسة بالبيةة 

 ( لرالح إدارؼ.4.40)
( فأقل بيؽ جسيع متؾسظات 4.40ال تؾجد فروؽ ذات داللة إحرائية عشد مدتؾػ ) -27

 ،في تحديد درجة تؾافر أبعاد السشغسة الستعمسة لستغير سشؾات الخبرة ،تقديرات أفراد عيشة الدراسة
عيرت فيو فروؽ دالة إحرائيًا عشد مدتؾػ ما عدا إنذاء أنغسة لسذاركة السعرفة والتعمؼ فقد 

 ( لرالح أقل مؽ عذر سشؾات.4.40داللة )
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:االستُتبخبد5-2

 مؽ خبلؿ نتائ  البحص العامة يسكؽ لمباحص استخبلص الشتائ  التالية:
عمى  مؤشروىذا  ،السشغسة الستعمسة في السدارس األىمية كانت متؾسظة أبعاد درجة تؾافرأف  -2

 ذكل السظمؾب.العدـ رضا أفراد عيشة الدراسة عؽ مدتؾػ أداء مدارسيؼ ب
متؾسظة، مسا يدؿ عمى وجؾد ق أبعاد السشغسة الستعمسة كانت يدرجة تؾافر معؾقات تظبأف  -1

 معؾقات ليا تأثير في تظبيق أبعاد السشغسة الستعمسة.
، نغرًا بيشسا مدتؾػ أدائيا متؾسط عالية،برفات قيادية تتر  السدارس األىمية  قيادةأف  -3

  تعتسد عمى السركزية في العسل اإلدارؼ. التخاذىا أنساط إدارية
مع وجؾد رغبة لمعامميؽ بالسدتؾػ السظمؾب، تظؾير معارؼ وميارات العامميؽ ليدت إف  -0

ألىسية وىذا مؤشر عمى أف تظؾير معارؼ وميارات العامميؽ ليدت با لتعمؼ وتظؾير أنفديؼ،
 .الكبيرة لدػ إدارة السدارس

 ػ رؤ الإعداد  عسميات فيبالسدارس األىمية بسديشة عسراف ضع  مذاركة العامميؽ  يبلحع -0
 .ليذه الرؤػ والخظط التشفيذ والتقييؼعسمية و  ةيخظط السدرسالو 
تربظيؼ كذا ، و أخبلؽ عالية في الحؾار والسشاقذة وتقبل وجيات الشغرب العامميؽاتراؼ  -2

 الستعمسة. صالحة أف تكؾف عامبًل ميسًا في تظبيق أبعاد السشغسةمتيشة،  عبلقات
الحرؾؿ عمى البيانات  مؽتسكشيا بإيجاد وسائل اتراؿ متعددة وفعالة، تيتؼ  إدارة السدارس -7

 .ؼواستفداراتيبتؾصيات ومقترحات العامميؽ  أال مباالة، مع وجؾد مؽ قبل العامميؽ والسعمؾمات
 انخفاضيؤدؼ لؤلفراد وفرؽ العسل الستسيزة، مسا  في السدارس األىميةالسقدمة السكافآت  قمة -2

  .واإلبداع دافعية العامميؽ نحؾ العسل
 العسل الجساعي. التعمؼ الجساعي وتذكيل فرؽ عسمية باألىمية  رساضع  اىتساـ إدارة السد -1
، فالتؾاصل مع البيةة مقرؾر عمى البيةة الخارجية األىمية مع رساتفاعل السدضع   -24
 فقط وبذكل محدود.دارة اإل
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:انتىطيبد5-4

د مؽ خبلؿ إعدا ،في السدارس األىمية بذكل أكبرالعسل بجد لترسيخ أبعاد السشغسة الستعمسة  -2
       بعد دراسة نقاط القؾة والزع . ،التشفيذية الخظط البلزمة والبرام 

مفيؾـ السشغسة الستعمسة لمسدارس األىمية عمى تبشي تظبيق الحالية  اإلداريةالقيادات تذجيع  –1
السيسا األبعاد التي أعيرت الشتائ  أف في السدارس، وتدريبيا وتؾعيتيا بأدوارىا، وفقًا ليذا السفيـؾ 

 .يحقق تحديؽ مدتؾػ أدائيا ، بساالسظمؾب السدتؾػ إلى  ىأدائيا ال يرق
 يؼوتذجيع يؼمؽ خبلؿ تدريب واستغبلؿ رغبتيؼ في ذلػ،االىتساـ بتأىيل وتظؾير العامميؽ،  -3

التشسية الذاتية، ونذر السعرفة وتبادليا فيسا بيشيؼ، بسا يؤدؼ إلى زيادة مياراتيؼ التعمؼ و عمى 
 وكفاءتيؼ بإنجاز األعساؿ السؾكمة إلييؼ.

إعداد  والتأكيد عمى تؾسيع مذاركة العامميؽ في ،ضرورة االىتساـ بسبدأ تسكيؽ العامميؽ -0
زيز تفاعميؼ لتحقيق أىداؼ ، وبسا مؽ شأنو تعة وتشفيذ وتقييؼ رؤػ وخظط السدارسوصياغ
 .السدارس

 ،بيؽ العامميؽ ةوعبلقة االحتراـ الستبادؿ الدائد ،ضرورة السحافغة عمى التعامبلت الظيبة -0
 ،مؽ خبلؿ التفاعبلت االجتساعية سؾاءً  ،والشغر في كيفية تقؾيتيا بكافة الؾسائل والظرؽ السسكشة

 .أو مؽ خبلؿ الشذاطات الستعددة
التؾاصل والتفاعل  عمىيؼ وتذجيع، بيؽ اإلدارة والعامميؽ في السدارستعزيز أنغسة االتراؿ  -2

والعسل عمى تؾجيييا نحؾ  ،يؼومقترحات باستفداراتيؼ وتؾصياتيؼاالىتساـ اإلدارة، و فيسا بيشيؼ وبيؽ 
 .، بسا يعزز ثقة العامميؽ باإلدارةالسدارستحقيق أىداؼ 

 االىتساـ بررؼ السكافأة لسا ليا مؽ دور في تذجيع العامميؽ عمى اإلبداع والتسيز.  -7
واالىتساـ  ،العسل الفردؼ عؽبداًل  ،العسل عمى تبشي السدارس األىمية لسبدأ العسل الجساعي -2

بسا يحقق نجاح و  ،ؽ العامميؽالسذتركة بي بتشسية وتظؾير فرؽ العسل بسا يخدـ في جسع اآلراء
 وامتبلكيا ميزة تشافدية. رساالسد
رضاىؼ  ، وتحقيقارسبالسدبالتؾاصل السدتسر مع الجيات ذات العبلقة  دارةاإلتكثي  جيؾد  -1 

 ومتؾفر في البيةة الخارجية. متاحأجل االنتفاع مسا ىؾ  لمعامميؽ، مؽوتؾفير التدييبلت السسكشة 
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 ،مؽ قبل العامميؽوسيؾلة الؾصؾؿ إلييا  ،رساونذر الدروس الستعمسة في السدتؾثيق  -24
 .رساوتبادليا مع السدارس األخرػ بسا يخدـ تظؾر أداء السد

وذلػ مؽ خبلؿ االنتقاؿ الكامل مؽ  ،رسايص والتظؾير ألعساؿ إدارة السدالدعي نحؾ التحد -22
وتؾافر اإلمكانات  ،وتظبيق معايير التؾصي  الؾعيفي ،العسل العذؾائي إلى العسل السؤسدي

استقرار لتحديؽ عروؼ العسل بسا يشعكس ذلػ إيجابًا عمى  ، وذلػالسادية والحؾافز السعشؾية
 .العامميؽ لفترة أطؾؿ بالسدرسة

الربلحيات الستعمقة في اتخاذ  تذابالو  ات مدير السدارس،صبلحي تؾسيعالبد مؽ  -21
 القرارات. 

 

:انًمتززبد5-5

 إجراء دراسات مساثمة باستخداـ نساذج أخرػ لمسشغسة الستعمسة. -2
 إجراء دراسة مساثمة ليذه الدراسة وتزسيؽ مسارسة مدير السدرسة ألبعاد السشغسة الستعمسة. -1
 أداة إضافية لجسع السعمؾمات. باستخداـجراء ىذه الدراسة إإعادة  -3
 .وفي محافغات أخرػ  سة عمى مشغسات أخرػ إجراء دراسات مساثمة ليذه الدرا -0
إجراء دراسات تتشاوؿ العبلقة بيؽ تظبيق أبعاد السشغسة الستعمسة وأثره عمى  -0

 أو تحديؽ األداء أو تحقيق ميزة تشافدية. اإلبداع
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

002

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 املراجع

  



 

 

004

 المراجع

أوالً:انًزاخغانؼزثيخ

أثر خرائص السشغسة الستعمسة عمى اإلبداع اإلدارؼ مؽ  ،(1423ابتياج الحريزات ) .2
. رسالة ماجحبيخ غيخ مزخػرة ،وجية نغر العامميؽ في مدتذفيات إقميؼ الؾسط في األردف

 .األردفعساف، ، جامعة مؤتة
(، السديروف وإدارة السدارس األىمية في أمانة العاصسة 1440)أحبلـ يحي جحاؼ  .1

 ، جامعة مالظا، فرع إيظاليا.رسالة ماجحبيخ غيخ مزخػرةالقؾانيؽ والؾاقع العسمي، 
(، أثر القيادة التحؾيمية في التعمؼ التشغيسي في قظاع البشؾؾ 1420أحسد حدؽ العزاـ ) .3

(، 20، السجمد )الدر اء لماثػث والجراسات اإل حا ية التجارية األردنية في إقميؼ الذساؿ، مجمة
 (.03- 34العدد الثاني، ص )

بثث مزخػر فب مؤترخ (، عؾامل بشاء السشغسة الستعمسة، 1421أحسد حدؽ العزاـ ) .0
 -221) ، األردف، إربد بالتعاوف مع جامعة جدارا، صمزطرات مبريدة فب بيئة مبتجدة

212 .) 
درجة تؾافر أبعاد السشغسة الستعمسة في جامعة الكؾيت مؽ  ،(1422)أحسد سبلمة العشزؼ  .0

 -21)(، ص 2) العدد ،(12)السجمد  ،متمة العمػم البخبػية ،مشغؾر أعزاء الييةة التدريدية
10) . 
: العامميؽ أداء تحديؽ في الستعمسة السشغسة أبعاد دور ،(1420) بدر ولسا ،قيؾجي أحسد .2

 متمة ،دمذق مديشة في (MTN – SYRIATE) الخمؾية االتراؿ شركتي في ميدانية دراسة
 .(2)العدد  ،(32)مجمد  ،العمرية والجراسات لماثػث تخخيغ جامعة
 األساسية السدارس في التعمؼ مشغسة أبعاد تؾافر درجة ،(1423) الكبيدي ميسؾف  أري  .7

 ،السعمسيؽ نغر وجية مؽ لمسديريؽ اإلدارؼ  باإلبداع وعبلقتيا عساف محافغة في الخاصة
 .األردف – عساف ،األوسط الذرؽ  جامعة ،مزخػرة غيخ ماجحبيخ رسالة
أثر خرائص السشغسة الستعمسة في تحقيق التسيز  ،(1424أسساء سالؼ الشدؾر ) .2

 .عساف، األردف ،جامعة الذرؽ األوسط ،رسالة ماجحبيخ غيخ مزخػرة ،السؤسدي
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(، دور السشغسة الستعمسة في تحقيق التسيز السؤسدي لدػ 1427أسيل دمحم الديمي ) .1
مكاتب اإلشراؼ التربؾؼ في مديشة الرياض، رسالة ماجدتير غير مشذؾرة، جامعة السمػ 

 سعؾد. 
في بشاء نسؾذج لسشغسة متعمسة لتحديؽ األداء السؤسدي  ،(1441أمجد طؾيقات ) .24

جامعة عساف العربية لمدراسات  ،رسالة دكبػراى غيخ مزخػرة ،التجارية األردنية السرارؼ
 األردف.عساف،  ،العميا
إدارة التعمؼ التشغيسي في معيد اإلدارة العامة بالسسمكة  (،1442)ف سعؾد أبؾ خزير إيسا .22

 ،أشخوحة دكبػراى غيخ مزخػرة ح لتظبيق مفيؾـ السشغسة الستعمسة،العربية الدعؾدية ترؾر مقتر 
 .عؾدية، الرياض، السسمكة العربية الدجامعة السمػ سعؾد

 –(، مدتؾػ إدراؾ مديرؼ السدارس األىمية بأمانة العاصسة 1420إيساف عمى البييدي ) .21
صشعاء ألىسية التغيير الفعاؿ وعبلقتو بسدتؾػ أدائيؼ اإلدارؼ، رسالة ماجدتير غير مشذؾرة، 

 جامعة صشعاء.
دور القيادة االستراتيجية في بشاء السشغسة الستعمسة دراسة تظبيقية  ،(1421أيؾب حشكة ) .23

 الجزائر. ،بدكرة ،جامعة دمحم خزير ،رسالة ماجحبيخ غيخ مزخػرة ،مؤسدة اتراالت الجزائر
عبلقة السشغسة الستعمسة بتعزيز إجراءات الدبلمة والرحة السيشية  ،(1420باسل دمحم ) .20

جامعة  ،رسالة ماجحبيخ غيخ مزخػرة ،فيات الحكؾميةفي أقداـ الترؾير الظبي بالسدتذ
 فمدظيؽ. ،غزة ،األزىر
 .، صشعاءدار الذؾكاني ،البخبية والبعميع فب اليرغ ،(1440بدر األغبرؼ ) .20
 صشعاء. ،البعميع فب اليرغ الػا ع والصرػح ،(1441)بدر األغبرؼ  .22
رسالة ماجحبيخ  الستعمسة،رة اإلبداع في السشغسات إدا (،1442) براء عبد الكريؼ بكار .27

 األردف.عساف،  ،جامعة اليرمؾؾ ،كمية االقتراد والعمـؾ اإلدارية ،غيخ مزخػرة
مدػ تؾافر أبعاد السشغسة الستعمسة في جامعة  (،1422) زكي مرتجي ،بداـ أبؾ حذيش .22

(، 1العدد ) ،(21السجمد ) ،متمة التامعة اإلس ميةاألقرى مؽ وجية نغر العامميؽ فييا. 
 .(032 -317ص )
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خدائز الرزطرة الربعمرة وأثخها فب تزرية  (،1422)لدسيع حدانيؽ جاد الرب عبد ا .21
 .، القاىرة، مررالسشغسة العربية لمتشسية اإلدارية ، جرات البفكيخ االببكاري 

 أـ ، مكتبةالخاهغ الرأز   مغ والجخوج االسبخاتيتب البفكيخ ،(1442) سمظاف دمحم جاسؼ .14
 .  مرر ،السشرؾرة ،القرػ 
السشغسة الستعمسة كسدخل لتحقيق السيزة التشافدية  ،د.ت()وآخروف  ،جساؿ أبؾ الؾفا .12

 مرر. ،بازهامتمة كمية البخبية،  ،لمجامعات السررية
مدخل لمتعمؼ التشغيسي في  –إدارة السعرفة والسشغسة الستعمسة  ،(1420)حداف حامي  .11

 .(22 -00، ص )ديدسبر ،(12)العدد  ،االجبرا يةمتمة العمػم  ،مجتسع السعرفة
ترؾر مقترح لتظؾير أداء السدارس األساسية الحكؾمية  ،(1420)حدؾف عمي الديد  .13

جامعة  ،رسالة دكبػراى غيخ مزخػرة ،بأمانة العاصسة صشعاء في ضؾء مفيـؾ السشغسة الستعمسة
 .، صشعاء، اليسؽصشعاء
دار السديرة لمشذر  ، طخية الرزطرة ،(1447وخزير كاعؼ حسؾد ) ،خميل دمحم الذساع .10

 .عساف، األردف ،والتؾزيع
 السديرة دار ،األ رال إدارة  مى البخكيد مع اإلدارة ماادئ ،(1440) الذساع دمحم خميل .10

 . األردف ،عساف ،لمشذر والتؾزيع
رسالة  ،التعمؼ التشغيسي كسدخل لتحديؽ أداء السؤسدة ،(1422)خيرة عيذؾش  .12

 الجزائر. ،جامعة أبي بكر بمقيد ،ماجحبيخ غيخ مزخػرة
دور السشغسات الستعمسة في تذجيع عسمية  (،1422) ريرة عبلوؼ ون ،خيرة عيذؾش .17

بثث مقجم فب ممبقى دولب حػل: ممبقى رأي الرال الفكخي فب الرزطرات األ رال اإلبداع. 
 .(12 -2)ص  ،سبرديد 20-23في الفترة  ،العاية فب اال بدادات الثجيةة

(، العبلقة بيؽ درجة تؾافر أبعاد السشغسة الستعمسة واألداء 1420راشد حسداف الذمؾؼ ) .12
الؾعيفي في معاىد التدريب األكاديسي األمشي، رسالة دكتؾراه غير مشذؾرة، جامعة أـ القرػ، 

 الدعؾدية. 



 

 

007

 بسؤسدة ميدانية دراسة: الجزائرية السؤسدة في التشغيسي التعمؼ ،(1422) نعيجة رضا .11
 ،بشانو ،لخزير الحاج جامعة ،مزخػرة غيخ دكبػراى رسالة ،(أدرار التشقيب فرع سؾناطراؾ)

 .الجزائر
العبلقة بيؽ تظبيق أبعاد السشغسة الستعمسة والتسيز  ،(1420) رندة نبيل أبؾ مممة .34

، غزة ،جامعة األزىر ،كمية االقتراد والعمؾـ اإلدارية ،رسالة ماجحبيخ غيخ مزخػرة ،السؤسدي
 .فمدظيؽ
 مزطرات فب الةقة وا بداديات البركيغ إدارة ،(1442) صالح وأحسد الدورؼ  زكريا .32

 .األردف ،عساف ،اليازورؼ  ،الةالةة األلفية أ رال
تحديد نقاط القؾة والزع  بؾصفيا مؤشرات  ،(1447وميدؾف أحسد ) ،سرمد صالح .31

 -11) السؾصل، صجامعة  ،20 العدد ،الخافجيغ تزريةمتمة  ،لمتحؾؿ إلى السشغسات الستعمسة
02). 
 ومجاالت الستعمسة السشغسة متظمبات تؾافر مدػ ،(1420) الذياب ذياب بؽ سعؾد .33

 العمـؾ كمية ،مزخػرة غيخ ماجحبيخ رسالة ،بالخرج التقشية كمية عمى ميدانية دراسة ،تظبيقيا
 .الرياض – األمشية لمعمؾـ العربية نايف جامعة ،واإلدارية االجتساعية

دور تديير الرأسساؿ البذرؼ في تحقيق التسيز لمسؤسدة  ،(1423سساح صؾلح ) .30
 الجزائر. ،جامعة دمحم خزير ،رسالة دكبػراى غيخ مزخػرة ،الستعمسة
التعمؼ الؾجو الجديد لئلبداع في مشغسات  ،(1422)ومريؼ روابحية  ،سسيرة سظؾطاح .30

 .(32 -10)(، ص 22)العدد  ،االجبرا ية واإل حا ية األكاديرية لمجراسات متمة ،األعساؿ
مدػ تؾافر خرائص السشغسة الستعمسة في جامعة  ،(1420)سؾسؽ بشت دمحم بؽ زرعو  .32

 ،الرتمة الجولية البخبػية الربجددة ،األميرة نؾرة مؽ وجية نغر رئيدات األقداـ األكاديسية
 .(223 -22)ص  ،أيمؾؿ ،(1)العدد  ،(3)السجمد 
مسارسات مجاالت السشغسة الستعمسة مؽ وجية نغر أعزاء  ،(1420فرج ) شدػ بشت .37

السجمد  ،الرتمة الجولية البخبػية الربجددة ،ىيةة التدريس بجامعة جازاف ومقترحات التظؾير
 .(27 -03)ص  ،نيداف ،(0)العدد  ،(0)
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(، درجة مسارسة أعزاء ىيةة التدريس لسقؾمات السشغسة الستعمسة 1420شذػ السزروع ) .32
، (1)العدد  (،0)السجمد في جامعة السمػ سعؾد، مجمة جامعة فمدظيؽ لؤلبحاث والدراسات، 

 . (003 -013)ص 
تقديرات مؤشرات مديرؼ السدارس العامة في ليبيا  ،(1422)صالح أحسد عبابشة  .31

، (0)العدد  ،(21السجمد ) ،متمة العمػم البخبػية والزفحية ،لسدارسيؼ كسشغسات متعمسة
  .(222 -200ديدسبر، ص )

 ،السدرسة األردنية كسشغسة متعمسة الؾاقع والتظمعات ،(1447صالح أحسد عبابشة ) .04
 .، عساف، األردفالجامعة األردنية ،أشخوحة دكبػراى غيخ مزخػرة

متمة  ،تجارؼ التعميؼ األىمي رسالة تربؾية أـ مذروع  ،(2112صدقي دمحم حدؽ ) .02
 مظابع وزارة التعميؼ العالي.   ،(217)العدد  ،، قظرالبخبية
دور عسميات السعرفة في بشاء  ،(1421وباسؼ فيرل ) ،صبلح عبد القادر الشعيسي .01

 -222)، ص (32العدد ) ،كمية بغجاد لمعمػم اال بدادية التامعةمتمة  ،السشغسة الستعمسة
214). 
تظؾير أنسؾذج لسسارسة  (،1422وسامي عبد هللا خراونة ) ،ضحى حيدر خزر .03

متمة دراسات  يةة التدريس في الجامعة األردنية،مجاالت السشغسة الستعمسة كسا يراىا أعزاء ى
 .(2221 -2201)، ص (32السجمد ) ،العمػم البخبػية

نحؾ رؤية جديدة لسؤسدات التعميؼ العالي في ضؾء  (،1441ضحى حيدر خزر ) .00
، ص ( الجزء األوؿ72)العدد  ،جامعة السشرؾرة ،متمة كمية البخبية تعمسة،مفيؾـ السشغسة الس

(70- 12). 
 .، الكؾيتشركة اإلبداع الفكرؼ لمشذر والتؾزيع ،صزا ة الحكاء ،(1424طارؽ الدؾيداف ) .00
، دار بؽ حـز لمظباعة والشذر والتؾزيع ،الرزطرة الربعمرة ،(1442الدؾيداف )طارؽ  .02

 .بيروت، لبشاف
السشغسات الستعمسة حدب بيتر سيش  ومبررات التحؾؿ إلييا  ،(1427)عائذة شتاتحة  .07

دراسة حالة جامعة عسار ثميجي مؽ وجية نغر عيشة مؽ أساتذة كمية العمؾـ االقترادية 
 .(201 -203ص )، متمة ا بداديات الرال واأل رال ،والتجارية وعمـؾ التيدير
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سة وجاىزيتيا لمتغيير. العبلقة بيؽ خرائص السشغسة الستعم (،1442) عادؿ البغدادؼ .02
السجمد  ،كمية اإلدارة واالقتراد ،جامعة القادسية ،متمة القادسية لمعمػم اإلدارية واال بدادية

  (.72 -07ص ) ،(24)
البعمع البزطيرب والرزطرة الربعمرة  ،(1424) العبادؼ وىاشؼ ،عادؿ البغدادؼ .01

 ، عساف، األردف.مؤسدة الؾراؽ لمشذر والتؾزيع ،و   بهرا بالرفاهيع اإلدارية الرعاصخة
الرتمة األرد ية فب  ،دور السشغسة الستعمسة في االلتزاـ الؾعيفي ،(1421)عادؿ الذمفاف  .04

 .(240 -21، ص )(2)العدد  ،(2)السجمد  ،إدارة األ رال
رسالة  ،العؾامل السؤثرة في بشاء السشغسة الستعمسة ،(1442)محسؾد عامر الحاج  .02

 الجامعة األردنية. ،عساف ،ماجحبيخ غيخ مزخػرة
الاثث العمرب واسبججام مدادر الرعمػمات البقميجية  ،(1420)عامر قشديمجي  .01

 عساف األردف. ،دار السديرة ،واإللكبخو ية
درجة تؾافر أبعاد السشغسة الستعمسة في جامعة الذرؽ  ،(1421)وآخروف  ،عباس الذريفي .03

يشاير، ص  ،العدد األوؿ ،البخبػيةمتمة العمػم  ،التدريساألوسط مؽ وجية نغر أعزاء 
(141- 102). 
األهمب ما  ال التامعة فب الترهػرية  البعميع ،(1442)وآخروف عقيل  عبد الباسط .00

مركز البحؾث والتظؾير  ،آفاؽ تظؾيره )بدوف طبعة( صشعاء ،ومذكبلتو ،وا عة ،اليرزية
 التربؾؼ.
 ناشروف  أبرار مؤسدة ،والبغييخ البثػيمية القيادة ،(1421) الحسيرؼ  سعيد الجميل عبد .00

 .صشعاء ،ومؾزعؾف 
دار السديرة لمشذر  ،الرجخل إلى إدارة الرعخفة ،(1442)وآخروف  ،عبد الدتار العمى .02

 األردف. ،عساف ،والتؾزيع والظباعة
(، أثر مسارسة أساليب القيادة التحؾيمية في تعزيز السشغسة 1422عبد الدبلـ زياد حجؾ ) .07

الستعمسة في الجسعيات الخيرية العاممة في محافغات غزة، رسالة ماجدتير غير مشذؾرة، 
 أكاديسية اإلدارة والدياسة لمدراسات العميا، فمدظيؽ. 

 .صشعاء ،والتؾزيع لشذر ميؽاأل ،اإلدارة ،(1440) العريقي ومشرؾر ،الدشفي هللا عبد .02
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السشغسة الستعمسة وتظبيقاتيا في السسمكة العربية  ،(1441)وآخروف  ،عبد الشاصر زايد .01
بعشؾاف نحؾ أداء متسيز في القظاع  ،بثث مقجم إلى الرؤترخ الجولب لمبزرية اإلدارية ،الدعؾدية
 .(34 -2، ص )الدعؾدية ،الرياض ،برنؾفس 0- 2السشعقد في الفترة  ،الحكؾمي

رسالة ماجحبيخ  ،دور إدارة السعرفة في بشاء السشغسة الستعمسة ،(1423)عبمة حسادؼ  .24
 الجزائر. ،البؾيرة ،جامعة أكمي أولحاج ،غيخ مزخػرة

درجة تؾافر أبعاد السشغسة الستعمسة في السدارس الثانؾية  ،(1422)الشؾيرؼ عبير  .22
 ،رسالة ماجحبيخ غيخ مزخػرة ،بسحافغات غزة وعبلقتيا بأنساط الثقافة التشغيسية الدائدة فييا

 فمدظيؽ. ،الجامعة اإلسبلمية: غزة ،كمية التربية
عمسة نسؾذج الخرائص الؾعيفية وعبلقتيا بالسشغسة الست ،(1420عبلء ياسر خزير ) .21

جامعة  ،رسالة ماجحبيخ غيخ مزخػرة ،دراسة ميدانية عمى شركة االتراالت الخمؾية الفمدظيشية
 غزة. ،األزىر
متمة  ،إثر السشغسة الستعمسة في تحقيق السيزة التشافدية ،(1421)وآخروف  ،عمي حدؾف  .23

 .(30 -2ص ) ،(31)العدد  ،كمية بغجاد لمعمػم اال بدادية
مؽ وجية نغر  السدرسة كسشغسة متعمسة والسدير كقائد تعميسي ،(1422) عمى دمحم جبراف .20

العدد  ،(21السجمد ) ،سمدمة الدراسات اإلندانية ،اإلس مية ةمتمة التامع ،السعمسيؽ في األردف
 .(002 -012، ص )يشاير ،(2)
تأثير أبعاد التعمؼ السشغسي في تؾافر أبعاد السشغسة  ،(1421)فاضل جسيل طاىر  .20

 .(201 -222ص ) ،جامعة بغداد ،متمة كمية اإلدارة واال بداد ،الستعمسة
خرائص السشغسة الستعمسة وأثرىا عمى األداء  ،(1421وزياد العسرؼ ) ،فريد القؾاسسة .22

إربد بالتعاوف مع  ،األردف ،بثث مزخػر فيرغ مزطرات مبريدة فب بيئة مبتجدة ،التشغيسي
 . (222 -220، ص )جامعة جدارا

 مدػ استعداد السشغسة الستعمسة لمتغيير التشغيسي. بحص (،1424) الحؾاجرةكامل دمحم  .27
 -2، ص )األردف ،جامعة البتراء ،مقجم إلى الرؤترخ الحابع لكمية اال بداد والعمػم اإلدارية

32.) 
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وجية مفيؾـ السشغسة الستعمسة في الجامعات األردنية مؽ  (،1441كامل دمحم الحؾاجرة ) .22
، العدد األوؿ ،(2السجمد ) ،الرتمة األرد ية فب إدارة األ رال لتدريدية،نغر أعزاء الييةة ا

 .(100 -110)ص 
دور السشغسة الستعمسة في إثراء السعرفة اإلدارية مؽ وجية نغر  ،(1422)الماء الخالد  .21

 ،الرياض ،جامعة نايف العربية لمعمؾـ األمشية ،رسالة ماجحبيخ غيخ مزخػرة ،العامميؽ
 الدعؾدية.

 .األردف ،عساف ،السديرة دار ،االسبخاتيتية اإلدارة ،(1423) مداعدة السيدؼ عبد ماجد .74
بشاء أنسؾذج لمسشغسة الستعمسة كسدخل لتظؾير  ،(1447دمحم إبراىيؼ عمى الرشؾدؼ ) .72

جامعة نايف لمعمـؾ  ،أشخوحة دكبػراى غيخ مزخػرة ،األجيزة األمشية بالسسمكة العربية الدعؾدية
 . ، الرياضاألمشية
 ، قرطبة لمشذر والتؾزيع، الرياض.العرل الرؤسحب(، 1442دمحم أكـر العدلؾني ) .71
قرطبة  ،اسبخاتيتيةكيف تكبب خصة  ،(1440وطارؽ الدؾيداف ) ،دمحم أكـر العدلؾني .73

 .، الرياضشركة اإلبداع الخميجي ،لمشذر والتؾزيع
، شركة اإلبداع الخميجية ،اإلبجاعماادئ  ،(1440وطارؽ الدؾيداف ) ،دمحم أكـر العدلؾني .70

 .الكؾيت
مدػ تؾافر أبعاد السشغسة الستعمسة بالؾزارات الفمدظيشية في  ،(1420محسؾد الذشظي ) .70

(، 10(، العدد )2)السجمد  ،متمة التامعة اإلس مية لمجراسات اال بدادية واإلدارية ،قظاع غزة
 .(12 -71ص )
، و  .72 دور التسكيؽ في تحؾؿ السرارؼ إلى مشغسات  ،(1422) درهعسر دمحم الخذرـو

 ،11مجمد  ،متمة جامعة الرمظ سعػد ،متعمسة: دراسة عمى السررؼ التجارؼ بسديشة حمب
 يشاير.
ترؾرات السدراء والسعمسيؽ في السدارس الثانؾية الحكؾمية  ،(1441دمحم عمي عاشؾر ) .77

 ،جامعة اليرمؾؾ ،متمة الحائل ،في محافغة إربد لتظبيق ضؾابط سيش  في السشغسة الستعمسة
 .(32 -2ص )
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مدتؾػ تظبيق السشغسة الستعمسة ومعؾقاتيا كسا يراىا  ،(1424دمحم نايف الرفاعي ) .72
 ،جامعة اليرمؾؾ ،رسالة ماجحبيخ غيخ مزخػرة ،العاممؾف في السؤسدات العامة األردنية

 األردف.
مدتؾػ تظبيق السشغسة الستعمسة ومعؾقاتيا كسا  ،(1423وآخروف ) ،دمحم نايف الرفاعي .71

الرتمة األرد ية فب إدارة  يراىا العاممؾف في السؤسدات العامة األردنية في محافغة إربد.
 .(202 -221، ص )(2)العدد  ،(1السجمد ) ،األ رال
دور وعائ  إدارة السؾارد البذرية في السشغسة  ،(1424وآخروف ) ،دمحم الكداسبة .24

 (.2)العدد  ،(2)السجمد  ،الرتمة األرد ية فب إدارة األ رال ،الستعمسة
تأثير التسكيؽ والقيادة التحؾيمية عمى السشغسة  ،(1441)وآخروف  ،دمحم الكداسبة .22

 .(00 -21ص ) ،(2)العدد  ،(0)السجمد  ،الرتمة األرد ية فب إدارة األ رال ،الستعمسة
رسالة دكبػراى  ،السشغسات الستعمسة وعبلقتيا بتسكيؽ العامميؽ ،(1420)دمحم الذسراني  .21

 الدعؾدية. ،الرياض ،جامعة نايف العربية لمعمـؾ األمشية ،غيخ مزخػرة
ضؾابط السشغسة الستعمسة لبيتر سيش  في السدارس العربية داخل  ،(1423)دمحم عؾاد  .23
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 العامميؽ لدػ اإلبداع تذجيع في الستعمسة السشغسة دور ،(1420) عفش أبؾ عمي مؤيد .22
 لمدراسات والدياسة اإلدارة أكاديسية ،مزخػرة غيخ ماجحبيخ رسالة ،الفمدظيشية الؾزارات في
 .فمدظيؽ ،غزة ،العميا
درجة مسارسة مديرات السدارس الثانؾية بسديشة  ،(1420وخمؾد الحارثي ) ،معؽ العياصرة .27
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 .صشعاء ،والتؾزيع لشذر األميؽ ،االسبخاتيتية اإلدارة ،(1420) العريقي دمحم مشرؾر .21
 االتراالت شركة عمى الستعمسة السشغسة مفيؾـ تظبيق واقع ،(1422) صباح ميدرة .14

 األزىر جامعة ،اإلدارية والعمؾـ االقتراد كمية ،مزخػرة غيخ ماجحبيخ رسالة ،غزة الفمدظيشية
 .غزة –
فاعمية إدارة السدارس األىمية بأمانة العاصسة وعبلقتيا  ،(1421نبيل أحدؽ الذيخ ) .12

 ،جامعة سانت كمسشتس العالسية ،رسالة ماجحبيخ غيخ مزخػرة ،ببعض الستغيرات
 .، عساف األردفمؤسدة الؾراؽ لمشذر والتؾزيع ،الرعخفةإدارة  ،(1442نجؼ عبؾد نجؼ ) .11
رسالة  ،دور القيادة التشغيسية في بشاء مبادغ السشغسة الستعمسة ،(1420نديسة رمايل ) .13

 الجزائر. ،بدكرة ،جامعة دمحم خزير ،ماجحبيخ غيخ مزخػرة
متمة دراسات  ،السشغسة الستعمسة: تؾعي  لمذكاء والسعارؼ ،(1420نديسة بمعمي ) .10

 . (211 -221، ص )2العدد  ،ا بدادية
غسة الستعمسة وإمكانية تظبيقيا مؽ قبل السذرفيؽ السش ،(1441)نديبة إبراىيؼ السحاسشة  .10

جامعة  ،رسالة دكبػراى غيخ مزخػرة ،التربؾييؽ في األردف وعبلقة ذلػ باألسمؾب القيادؼ لدييؼ
 األردف.  ،اربد ،اليرمؾؾ
(، مؾق  تظبيق أبعاد السشغسة الستعمسة عشد )سيش ( برياض 1422نيمة دمحم نؾفل )) .12

 -32(، يؾليؾ، ص )1(، العدد )2)السجمد األطفاؿ في مرر، مجمة الذساؿ لمعمـؾ اإلندانية، 
24 .) 
السدرسة كسشغسة متعمسة كسا يترؾرىا معمسؾ ومعمسات السرحمة  ،(1420)نؾرة القرني  .17

 -11ص ) ،(1)العدد  ،(24)السجمد  ،متمة جامعة الجميل لماثػث ،الدوادمي الثانؾية بسحافغة
222). 
االستثسار في رأس الساؿ الفكرؼ في السشغسات الستعمسة دراسة  ،ىاشؼ أبؾ لبدة )د.ت( .12

 األردف. ،جامعة آؿ البيت ،رسالة ماجحبيخ غيخ مزخػرة ،ميدانية في قظاع االتراالت
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درجة مسارسة العامميؽ في  ،(1441وصالح أحسد عبابشة ) ،ىاني عبد الرحسؽ الظؾيل .11
مدارس وزارة التربية والتعميؼ في األردف لزؾابط السشغسة الستعمسة حدب إطار سيش  )أنسؾذج 

 .(17 -24، ص )(32السجمد ) ،األردنية متمة دراسات العمػم البخبػية ،مقترح(
اإلدارؼ إلى التسيز في  السشغسة الستعمسة والتحؾؿ مؽ الزع  ،(1443ىدػ صقر ) .244

بثث مقجم فب الرؤترخ الحزػي العام الخابع فب إدارة القيادة  ،إدارة األداء اإلدارؼ لمدولة
أكتؾبر، دمذق، 22-23، في الفترة مؽ العخبباإلبجا ية لبصػيخ وتزرية الرؤسحات فب الػشغ 
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درجة تؾافر معايير السشغسة الستعمسة في كميات التربية  ،(1420وردة الدسؾقي ) .242

ماجحبيخ  رسالة ،بالجامعات الفمدظيشية بغزة وعبلقتيا باإلنتاج السعرفي ألعزاء ىيةة التدريس
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 -011، ص )األردف ،جامعة جدارا ،مبتجدةؤترخ العمرب األول مزطرات مبريدة فب بيئة الر
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 

 

 /اٌذوزٛس.............................................................................. اٌّؾزشَ األؿ

 ثعذ اٌزؾ١خ

 

 خ وّزطٍددددددددت رى١ٍّددددددددٟ ٌٍؾظددددددددٛي عٍددددددددٟ دسعددددددددخ٠مددددددددَٛ اٌجبؽددددددددش ثذساعددددددددخ ١ِذا١ٔدددددددد     

ثؼُووووووىاٌدرخووووووختووووووىافزأثؼووووووبد األٔددددددذٌظفددددددٟ عبِعددددددخ  األعّددددددبياٌّبعغددددددز١ش فددددددٟ إداسح 

ٌٚزؾ١دددددك رٌددددده لدددددبَ   ثًذيُوووووخػًوووووزاٌاألههيوووووخانًُظًوووووخانًتؼهًوووووخفووووويإدارحانًوووووذارس

 أثعدددددددبداٌجبؽدددددددش ثئعدددددددذاد  األداح اٌّىٛٔدددددددخ ِدددددددٓ اعدددددددزج١ب١ٔٓ األٚي ِزعٍدددددددك ثذسعدددددددخ ردددددددٛافش 

٠غدددددبد ( ِغدددددبالد ٘دددددٟ إ7( فمدددددشح ِٛصعدددددخ عٍدددددٟ )42إٌّظّدددددخ اٌّزعٍّدددددخ ٚاٌزدددددٟ رشدددددًّ )

فدددددددشص ٌٍزعٍددددددد١ُ اٌّغدددددددزّش ٚ رشدددددددغ١ع اٌؾدددددددٛاس ٚاالعدددددددزفٙبَ ٚ رشدددددددغ١ع اٌدددددددزعٍُ ٚاٌزعٍددددددد١ُ 

ِددددددٓ س ٠ددددددخ  األفددددددشاداٌغّددددددبعٟ ٚأٔشددددددبء أٔشددددددطخ ٌّشددددددبسوخ اٌّعشفددددددخ ٚاٌددددددزعٍُ   ٚرّىدددددد١ٓ 

عّبع١ددددددخ ِشددددددزشوخ ٚسثددددددؾ اٌّشعددددددخ ثبٌج١ئددددددخ اٌخبسع١ددددددخ ٚ اٌم١ددددددبدح االعددددددزشار١غ١خ اٌذاعّددددددخ 

اٌّعدددددددددددذح ِدددددددددددٓ لجدددددددددددً DLOQٚرٌددددددددددده ثزطددددددددددد٠ٛش اعدددددددددددزجبٔخ إٌّظّدددددددددددخ اٌّزعٍّدددددددددددخ 

Watkns&Marsick,1998  ؽ١دددددددش لدددددددبَ اٌجبؽدددددددش ثئعدددددددبدح طددددددد١بغخ االعدددددددزجبٔخ

 األ١ٍ٘ددددخٌزددددزالءَ ِددددع ؽج١عددددخ اٌذساعددددخ ٌزطج١مٙددددب عٍددددٝ ع١ٕددددخ ِددددٓ اٌعددددب١ٍِٓ فددددٟ اٌّددددذاسط 

 ثّذ٠ٕخ عّشاْ 

ٚاالعدددددزجبٔخ اٌضب١ٔدددددخ ِزعٍمدددددخ ثّعٛلدددددبد رطج١دددددك أثعدددددبد إٌّظّدددددخ اٌّزعٍّدددددخ فدددددٟ إداسح اٌّدددددذاسط 

 ( فمشح 62)ً عٍٝ ٚرشّ األ١ٍ٘خ

أػددددددع ثدددددد١ٓ أ٠ددددددذ٠ىُ ٘ددددددزٖ األداح إلثددددددذاء اٌددددددشأٞ فددددددٟ ِددددددذٜ أزّددددددبء اٌفمددددددشاد ٚطددددددالؽ١زٙب 

ٚرٌددددده اعدددددزىّبال إلعدددددشاءاد رطج١مٙدددددب عٍدددددٝ اٌفئدددددخ  برشٚٔدددددٗ ِٕبعدددددجٚؽدددددزف ِدددددب  ٚإػدددددبفخ

 اٌّغزٙذفخ شبوش٠ٓ ٌىُ ؽغٓ رعبٚٔىُ ٚرمجٍٛا فبئك اٌزؾ١خ ٚاالؽزشاَ ٚاٌزمذ٠ش

انجبزث

انزطيٍسؼذراخرأزًذ

seen14@gmail.comaAr -mail:-E 

777794775خىال
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االونيخانجيبَبدأوال

 أَثي -8       ركش -1      انجُس - أ

 فىق فًا تكانىسيىس -8                 دوٌ ويا انثاَىيح تعذ دتهىو -1انعهًي  انًؤهم - ة

                سُىاخ عشش يٍ أقم  -8                          دوٌ ويا سُىاخ خًس– 1    انخثشج -ج

 فأكثش سُىاخ عشش -3

        ياني يسؤول -2         يششف -3       سكشذيش -8         وكيم -1    انعًم َىعيح -د

 فُي -2

 الدراسة ثانيا محاور

 اٌفمشح َ
 ِمزشػ طالؽ١خ اٌفمشح       أزّبء اٌفمشح

 ذ٠ًاٌزع

 اٌزعذ٠ً

 اٌّمزشػ
 ِالؽظبد

غ١دددددددددددش  ِٕز١ّخ 

 ِٕز١ّخ
غ١دددددددددددددش  طبٌؾخ 

 طبٌؾخ

 اٌجعذ األٚي :إ٠غبد فشص ٌٍزعٍُ اٌّغزّش

1 

٠ٕددددبلع اٌعددددبٍِْٛ فددددٟ اٌّذسعددددخ 

ثشدددفبف١خ ثٙدددذف اٌدددزعٍُ ٚاالعدددزفبدح 

 ِٕٙب.

       

2 

 ٠ؾدددددذد اٌعدددددبٍِْٛ فدددددٟ اٌّذسعدددددخ

اٌّٙددددبساد اٌزددددٟ ٠ؾزبعٛٔٙددددب فددددٟ 

 اٌّغزمجٍٟ.عٍُّٙ 

       

3 
٠غددددبعذ اٌعددددبٍِْٛ فددددٟ اٌّذسعددددخ 

ب عٍٝ اٌزعٍُّ.  ثعؼُٙ ثعؼا
       

4 
٠عطددددٝ اٌعددددبٍِْٛ فددددٟ اٌّذسعددددخ 

 ٚلزاب ٌذعُ اٌزعٍُّ.
       

5 

٠ٕظدددش اٌعدددبٍِْٛ إٌدددٝ اٌّشدددىالد 

فددددٟ اٌعّددددً عٍددددٝ أٔٙددددب فشطددددخ 

 ٌٍزعٍُّ.

       

6 
٠ىبفدددددأ اٌعدددددبٍِْٛ فدددددٟ اٌّذسعدددددخ 

 عٍٝ رعٍُّّٙ أش١بء عذ٠ذح.
       

7 

٠غدددزط١ع اٌعدددبٍِْٛ فدددٟ اٌّذسعدددخ 

اٌؾظددددددددددٛي عٍددددددددددٝ األِددددددددددٛاي 

ٚاٌّدددددددددٛاسد األخدددددددددشٜ ٌدددددددددذعُ 

 رعٍُّٙ.

       

 البعد الثاني: تذجيع الحؾار واالستفدار

8 

٠عطددددٟ اٌعددددبٍِْٛ فددددٟ اٌّذسعددددخ 

ددددددددب اٌّعٍِٛددددددددبد  ثعؼددددددددُٙ ثعؼا

 ثظشاؽخ ٚشفبف١خ.

       

       ٠ظددددغٟ اٌعددددبٍِْٛ فددددٟ اٌّذسعددددخ  9



 

 

030

 اٌفمشح َ
 ِمزشػ طالؽ١خ اٌفمشح       أزّبء اٌفمشح

 ذ٠ًاٌزع

 اٌزعذ٠ً

 اٌّمزشػ
 ِالؽظبد

غ١دددددددددددش  ِٕز١ّخ 

 ِٕز١ّخ
غ١دددددددددددددش  طبٌؾخ 

 طبٌؾخ

ٌٛعٙدددددبد ٔظدددددش ا٢خدددددش٠ٓ لجدددددً 

 اٌزؾذس إ١ٌُٙ.

13 

رشددددغع إداسح اٌّذسعددددخ اٌعددددب١ٍِٓ 

عٍددددٝ اٌغددددؤاي  ٌّددددبرا   ثغددددغ 

 إٌظش عٓ اٌّٛلع اٌٛظ١فٟ.

       

11 

عٕددددذِب ٠عددددشع   فددددٟ اٌّذسعددددخ

  اٌعدددددددددبٍِْٛ ٚعٙدددددددددخ ٔظدددددددددشُ٘

٠غزفغدددشْٚ أ٠ؼددددب عددددٓ ٚعٙددددبد 

 ٔظش األخش٠ٓ.

       

12 
٠زعبِددددً اٌعددددبٍِْٛ فددددٟ اٌّذسعددددخ 

 ثبؽزشاَ ف١ّب ث١ُٕٙ.
       

13 
٠مؼددددٟ اٌعددددبٍِْٛ فددددٟ اٌّذسعددددخ 

 ٚلزاب ٌجٕبء اٌضمخ ف١ّب ث١ُٕٙ.
       

 اٌجعذ اٌضبٌش: رشغ١ع اٌزعٍُ ٚاٌزعٍُ اٌغّبعٟ

14 

٠زّزدددددع اٌعدددددبٍِْٛ فدددددٟ اٌّذسعدددددخ 

ثؾش٠ددددخ ٌزى١١ددددف أ٘ددددذافُٙ ؽغددددت 

 ؽبعخ إٌّظّخ.

       

15 

٠عبِددددً اٌعددددبٍِْٛ فددددٟ اٌّذسعددددخ 

عٍددٝ لددذَ اٌّغددبٚاح ثغددغ إٌظددش 

االخزالفدددددبد فدددددٟ اٌّىبٔدددددخ عدددددٓ 

 ٚاٌضمبفخ.

       

16 

٠شوددددض اٌعدددددبٍِْٛ فددددٟ اٌّذسعدددددخ 

عٍدددددٝ ِّٙدددددخ اٌغّبعدددددخ ٚو١ف١دددددخ 

 عًّ ٘زٖ اٌغّبعخ ثشىً ع١ذ.

       

17 
٠غ١ددددددددددددش اٌعددددددددددددب١ٍِٓ  سائٙددددددددددددُ 

 ِٚعٍِٛبرُٙ ٔز١غخ ٌّٕبلشبرُٙ.
       

18 
٠ىدددبفل اٌعدددبٍِْٛ عٍدددٝ إٔغدددبصارُٙ 

 فٟ اٌعًّ وفش٠ك ٚاؽذ.
       

19 

اٌعددددبٍِْٛ عٍددددٝ صمددددخ ثددددأْ ٠ىددددْٛ 

إٌّظّددددددخ عددددددزعًّ فددددددٟ ػددددددٛء 

 رٛط١برُٙ.

       

 اٌجعذ اٌشاثع: أٔشبء أٔظّخ ٌّشبسوخ اٌّعشفخ ٚاٌزعٍُ

23 

ٚعدددددددددبئً  اٌّذسعدددددددددخ رغدددددددددزخذَ

ارظدددددددددددبي ِزجبدٌدددددددددددخ  )ِضدددددددددددً 

  ٚإٌشددددددددددددشاد  االلزشاؽددددددددددددبد

  ٚاالعزّبعدددددددددددددبد اٌّفزٛؽدددددددددددددخ

 ِٚٛالع اٌزٛاطً االعزّبعٟ(.

       

21 
رّىددددددددٓ إداسح اٌّذسعددددددددخ وبفددددددددخ 

اٌعدددددب١ٍِٓ ِدددددٓ اٌؾظدددددٛي عٍدددددٝ 
       



 

 

032

 اٌفمشح َ
 ِمزشػ طالؽ١خ اٌفمشح       أزّبء اٌفمشح

 ذ٠ًاٌزع

 اٌزعذ٠ً

 اٌّمزشػ
 ِالؽظبد

غ١دددددددددددش  ِٕز١ّخ 

 ِٕز١ّخ
غ١دددددددددددددش  طبٌؾخ 

 طبٌؾخ

اٌّعٍِٛدددددددددبد فدددددددددٟ أٞ ٚلدددددددددذ 

 ٚثغشعخ.

22 

رؾدددزفع اٌّذسعدددخ  ثمبعدددذح ث١بٔدددبد 

ؽذ٠ضددددخ عدددددٓ ِٙددددبساد اٌعدددددب١ٍِٓ 

 ف١ٙب.

       

23 

دددب ٌم١دددبط  ِا رغدددزخذَ اٌّذسعدددخ  ٔظب

اٌفغدددددددٛاد ثددددددد١ٓ األداء اٌؾدددددددبٌٟ 

 ٚاألداء اٌّزٛلع.

       

24 

ٌغ١ّددددع اٌعددددب١ٍِٓ رزدددد١ؼ اٌّذسعددددخ 

اٌؾظدددددددددٛي عٍدددددددددٝ دسٚعدددددددددٙب 

 اٌّزعٍّّخ.

       

 البعد الخامس: تسكيؽ األفراد مؽ رؤية جساعية مذتركة

25 
رمددددذس إداسح اٌّذسعددددخ  ِجددددبدساد 

 اٌعب١ٍِٓ.
       

26 

رعطددددددددددددددددٟ إداسح اٌّذسعددددددددددددددددخ  

اٌخ١ددددبساد اٌعددددب١ٍِٓ فددددٟ إٔغددددبص 

 ِّٙبرُٙ.

       

27 

رددددذعٛ إداسح اٌّذسعددددخ  اٌعددددب١ٍِٓ 

ٌٍّشددددددبسوخ فددددددٟ ٚػددددددع س ٠ددددددخ 

 اٌّذسعخ.

       

28 

رفددددٛع إداسح اٌّذسعددددخ اٌعددددب١ٍِٓ 

ٌٍم١دددددبَ ثبٌشلبثدددددخ عٍدددددٝ اٌّدددددٛاسد 

اٌزددددددددددٟ ٠ؾزبعٛٔٙددددددددددب إلٔغددددددددددبص 

 أعّبٌُٙ.

       

29 

رددددذعُ إداسح اٌّذسعددددخ  اٌعددددب١ٍِٓ 

اٌددددددددز٠ٓ ٠مِٛددددددددْٛ ثبٌّجددددددددبدساد 

 اٌجٕبءح.

       

33 

دددددددب  ِا رزجٕدددددددٝ إداسح اٌّذسعدددددددخ ٔظب

خددددددالي ٌزطدددددد٠ٛش س ٠زٙددددددب ِددددددٓ 

اٌّغدددددز٠ٛبد اإلداس٠دددددخ اٌّخزٍفدددددخ 

 ٚعًّ اٌغّبعخ.

       

 البعد الدادس: ربط السرسة بالبيةة الخارجية

31 

رغددددبعذ إداسح اٌّذسعددددخ اٌعددددب١ٍِٓ 

عٍدددددٝ اٌّٛاصٔدددددخ ثددددد١ٓ ِزطٍجدددددبد 

 اٌعًّ ِٚزطٍجبد اٌعبئٍخ.

       

32 

رشددددغع إداسح اٌّذسعددددخ  اٌعددددب١ٍِٓ 

عٍدددٝ اٌزفى١دددش ِدددٓ ِٕظدددٛس شدددبًِ 

اٌّشددددددددددىالد عٕددددددددددذ ِعبٌغددددددددددخ 

 اٌٛظ١ف١خ اٌزٟ رٛاعُٙٙ.
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 اٌفمشح َ
 ِمزشػ طالؽ١خ اٌفمشح       أزّبء اٌفمشح

 ذ٠ًاٌزع

 اٌزعذ٠ً

 اٌّمزشػ
 ِالؽظبد

غ١دددددددددددش  ِٕز١ّخ 

 ِٕز١ّخ
غ١دددددددددددددش  طبٌؾخ 

 طبٌؾخ

33 

رشدددددغع إداسح اٌّذسعدددددخ  إشدددددشان 

ٚعٙدددددددددبد ٔظدددددددددش اٌّغدددددددددزف١ذ٠ٓ 

  أ١ٌٚددددددددبء األِددددددددٛس  )اٌطددددددددالة

اٌغٙدددبد اٌشعددد١ّخ( ِدددٓ خدددذِبرٙب 

 فٟ ع١ٍّخ طٕع اٌمشاس.

       

34 

رأخدددددددددز إداسح اٌّذسعدددددددددخ فدددددددددٟ 

االعزجددددبس رددددأص١ش اٌمددددشاساد عٍددددٝ 

 ِع٠ٕٛبد اٌعب١ٍِٓ.

       

35 

إداسح اٌّذسعدددخ  عٕجادددب إٌدددٝ  رعّدددً

عٕددت ِددع اٌّغزّددع اٌّؾٍددٟ ٌزٍج١ددخ 

 اٌؾبعبد اٌّزجبدٌخ.

       

36 

رشددددغع إداسح اٌّذسعددددخ اٌعددددب١ٍِٓ 

عٍدددٝ اٌؾظدددٛي عٍدددٝ اٌّعٍِٛدددبد 

ِدددٓ ع١ّددددع اٌّغددددز٠ٛبد اإلداس٠ددددخ 

 ٌؾً اٌّشىالد.

       

 البعد الدابع: القيادة االستراتيجية الداعسة

37 

فددددددٟ ٠ددددددذعُ اٌمددددددبدح اإلداس٠ددددددْٛ 

اٌّذسعدددددددخ اٌطٍجدددددددبد اٌّزعٍمددددددددخ 

 ثفشص اٌزعٍُّ ٚاٌزذس٠ت.

       

38 

٠شدددبسن ِدددذ٠ش اٌّذسعدددخ اٌعدددب١ٍِٓ 

فدددددٟ اٌّعٍِٛدددددبد اٌؾذ٠ضدددددخ عدددددٓ 

 اٌّذسعخ ٚرٛعٙبرٙب.

       

39 
٠ّىددددٓ ِددددذ٠ش اٌّذسعددددخ اٌعددددب١ٍِٓ 

 ٌزٕف١ز س ٠خ اٌّذسعخ ٚخططٙب.
       

43 

٠دددددذسة اٌمدددددبدح اإلداس٠دددددْٛ فدددددٟ  

اٌّذسعدددددددددخ اٌعدددددددددب١ٍِٓ اٌدددددددددز٠ٓ 

 ٠مٛدُٚٔٙ.

       

41 
٠جؾدددش ِدددذ٠ش اٌّذسعدددخ ثبعدددزّشاس 

 عٓ فشص ٌٍزعٍُّ.
       

42 

رؤودددددددذ ل١دددددددبدح اٌّذسعدددددددخ ثدددددددأْ 

ٔشددددبؽبد اٌّذسعددددخ ِزغددددمخ ِددددع 

 ل١ّٙب.

       



 

انًؼىلبداستًبرح

 

 اٌفمشح َ

 
أزّبء اٌفمشح 

 ٌٍّغبي
طالؽ١خ 

 اٌفمشح
 ثؾبعخ

 اٌٟ رعذ٠ً
اٌزعذ٠ً 

 ِالؽظبد اٌّمزشػ
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غ١ش  ِٕز١ّخ

 ِٕز١ّخ

غ١ش  طبٌؾخ

 طبٌؾخ

رعددددذ اٌش ٠ددددخ اٌزط٠ٛش٠ددددخ ِددددٓ لجددددً   1

 دْٚ ِشبسوخ اٌعب١ٍِٓ اإلداسح
       

ال ٠ٛعددددددذ فددددددٟ اٌّذسعددددددخ اٌددددددذعُ  2

 اٌىبفٟ ٌع١ٍّبد اٌزعٍُ
       

 اٌمدددددشاساد رظدددددذس فدددددٟ اٌّذسعدددددخ 3

 اإلداسحوٍٙب ِٓ لجً 
       

ػدددددددعف ٔظدددددددبَ االرظدددددددبي فدددددددٟ  4

اٌّذسعددددخ ٠عطددددً ٔمددددً اٌّعٍِٛددددبد 

 ٚاٌخجشاد ث١ٓ اٌعب١ٍِٓ

       

اٌٛظ١ف١ددددخ ٌٍعددددب١ٍِٓ  األعجددددبءوضددددشح  5

 رمًٍ فشطخ اٌزعٍُ
       

أعددددذ فددددٟ اٌّذسعددددخ طددددعٛثخ فددددٟ  6

 اٌزغ١١ش
       

ػدددعف اال٘زّددددبَ ثزم١دددد١ُ األداء فددددٟ  7

 اٌّذسعخ 
       

فدددٟ لٍدددخ ثدددشاِظ اٌزدددذس٠ت اٌّمذِدددخ  8

 اٌّذسعخ
       

أعدددددذاَ اٌزغش٠ددددددت فددددددٟ اٌّذسعددددددخ  9

٠دددؤدٞ إٌدددٝ اعدددزّشاس٠خ اٌّّبسعدددبد 

 اٌمذ٠ّخ

       

ػددددعف ِشاعددددبح اٌزخظددددض أصٕددددبء  13

 رشى١ً فشق اٌعًّ
       

٠دددزُ اٌزعبِدددً ِدددع اٌّمزشؽدددبد ٚفدددك  11

 االعزجبساد اٌشخظ١خ 
       

ٔدددددددددددددذسح اٌّدددددددددددددٛاسد اٌجشدددددددددددددش٠خ  12

اٌّزخظظدددددخ فدددددٟ رٕف١دددددز اٌخطدددددؾ 

 االعزشار١غ١خ ٌذٜ اٌّذسعخ 

       

فدددٟ اٌّذسعدددخ عدددضٚف عدددٓ رؾّدددً  13

 اٌّغئ١ٌٛخ
       

غ١ددددبة  اٌم١ددددبداد اٌزٕظ١ّ١ددددخ اٌزددددٟ  14

رعددددٟ أ١ّ٘ددددخ اٌددددزعٍُ اٌزٕظ١ّددددٟ فددددٟ 

 اٌّذسعخ 

       

ال رٛعددددددذ فددددددٟ اٌّذسعددددددخ  ّٔددددددبرط  15

 ٚخشائؾ ٌٍزعٍُ اٌزٕظ١ّٟ
       

ٚٔشدددش اٌّعٍِٛدددبد  اإلعدددالَػدددعف  16

 ٌذٜ اٌّذسعخ 
       

ػدددددعف اٌضمبفدددددخ اٌزٕظ١ّ١دددددخ اٌزدددددٟ  17

رشددددددددغع عٍددددددددٝ االعددددددددزفبدح ِددددددددٓ 

 اٌزغبسة ٚاٌخجشاد اٌغبثمخ 

       

اٌفشدددددً فدددددٟ إداسح اٌظدددددشا  ثددددد١ٓ  18

 األفشاد ٚاٌغّبعبد فٟ اٌّذسعخ
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َ 

 اٌفمشح

 

أزّبء اٌفمشح 

 ٌٍّغبي
طالؽ١خ 

 ثؾبعخ اٌفمشح

 اٌٟ رعذ٠ً
اٌزعذ٠ً 

 ِالؽظبد اٌّمزشػ
غ١ش  ِٕز١ّخ

 ِٕز١ّخ

غ١ش  طبٌؾخ

 طبٌؾخ

عددددذَ ٚعددددٛد رشددددش٠عبد  أٚػددددعف  19

 رغّؼ ثبٌزعٍُ 
       

اٌزشو١ددددددض عٍددددددٝ اٌغبٔددددددت اٌّددددددبدٞ  23

 دْٚ غ١شح ٌذٜ اٌّذسعخ
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 سجايعح األَذن

 انذساساخ انعهيا عًادج

 اإلداسيحانعهىو  كهيح

 : إداسج أعًال قسى

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 
 

 

 

 

 

      /............................................................................األخ 
 انًحرشو

 ...الضالم عليكم ورمحة اهلل وبزكاته 

ٌ   اانًشفقتتتتتح عثتتتتتاسج عتتتتتٍ أداج نجًتتتتت  انثي   االستتتتترثاَح  َتتتتتاخ انإلصيتتتتتح إلجتتتتتشا  دساستتتتتح تعُتتتتتىا
 

 (عًشاٌ(انًذاسس األههيح تًذيُح  إداسج))دسجح ذىافش أتعاد انًُظًح انًرعهًح في 

 األعًال _ جايعح األَذنس إداسجورنك اسركًاال نًرطهة دسجح انًاجسريش في 

حيثثا اظمة ثثة اظة:ل ثثةم اظمة ثثة الثث  تألثث  اتنثثم واواثثز الةمةي يثثة وا صثثفاتيايا  واتليثثا  ب ثث   س ثثا    ثث رت ا علثث      

الةكيف م  الةغريا  الضز :ة يف البيئة ومواج ة الةح  ا  وحتقيق أه اف ا بة يش مث  الثالد  عثم وتعثاي  ع ليثا  الثة:لم       

الف:الثة لل :زفثة واصثةم ام      ار اتربا   االليا والارجيا والة:لم اجل اعي واإلاظضة ز والةنو ز الذاتي وتبا د الةاارب و

 .الةقمية يف الة:لم وتبا د اظ:زفة

فئٌ انثاحث يأيم يتُكى انركتشو تاإلجاتتح عتٍ جًيت  فقتشاخ هتزا         ،وَظشًا ألهًيح سأيك في هزا انًجال
وإعادذهتا نهثاحتث فتي     ،ائكتى االسرثياٌ تذقتح وعُايتح ويىعتىعيح وأٌ ذكتىٌ اإلجاتتاخ يعثتشج عتٍ  س       

ورنك نًا نًساَذذكى يٍ األهًيح واألثش انكثيش فتي إَجتاه هتزِ انذساستح عهًتًا تتأٌ        ،أقشب وقد يًكٍ
 انًعهىياخ انىاسدج في هزا االسرثياٌ سرعايم تسشيح ذايح وسرسرخذو ألغشاض انثحث انعهًي فقط.

،شاكرين لكم حسن تعاونكم





  

 ٍسعذ انشصي حساج أحًذ/ انثاحث

E-mail:- 

Araseen14@gmail.com 

 222222222 جىال

mailto:Arseen14@gmail.com
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 أَثي -8             ركش -1      انجُس -أ

          فأعهى نىسيىستكا - 8                            انثكانىسيىس دوٌ يا -1 انعهًي انًؤهم -ب

    اٌخجشح -ط      

 دعشش عٕٛا ِٓ أوضش -3    عٕٛاد13 -6 ِٓ  -2                  فألً عٕٛاد خّظ – 1 

 ِع2ٍُ      اداس1ٞ    اٌعًّ ٔٛع١خ -د

 : ....................اإلداسٞ اٌعًّ ٔٛ 

 

 أتذًا َادسًا أحياَاًًُ غانثاً دائًًا انفقشج و

 البعد األوؿ : القيادة االستراتيجية الداعسة 

2 
يدعؼ القادة اإلداريؾف في السدرسة الظمبات الستعمقة بفرص 

 التّعمؼ والتدريب.
     

1 
يذارؾ مدير السدرسة العامميؽ في السعمؾمات الحديثة عؽ 

 السدرسة وتؾجياتيا.
     

3 
العامميؽ مؽ تشفيذ رؤية السدرسة يسّكؽ مدير السدرسة 

 وخظظيا.
     

0 
العامميؽ الذيؽ  يدرب القادة اإلداريؾف في السدرسة

 يقؾدونيؼ.
     

      يبحص مدير السدرسة باستسرار عؽ فرص جديدة لمتّعمؼ. 0

2 
يؤكد القادة اإلداريؾف بأف نذاطات السدرسة متدقة مع 

 قيسيا.
     

 األفراد مؽ السذاركة في التخظيط والتشفيذالبعد الثاني : تسكيؽ  

      السدرسة مبادرات العامميؽ. تقدر إدارة 7

      تعظي إدارة السدرسة الخيارات لمعامميؽ في إنجاز ميساتيؼ. 2

 



 

 

040

 أتذًا َادسًا أحياَاًًُ غانثاً دائًًا انفقشج و

1 
تدعؾ إدارة السدرسة العامميؽ لمسذاركة في وضع رؤية 

 السدرسة.
     

24 
السظمؾبة مؽ العامميؽ تؾفر إدارة السدرسة السؾارد السادية 

 إلنجاز أعساليؼ
     

22 
تدعؼ إدارة السدرسة العامميؽ الذيؽ يقؾمؾف بالسبادرات 

 البشاءة.
     

21 
تتبشى إدارة السدرسة نغاًما لتظؾير رؤيتيا مؽ خبلؿ 

 السدتؾيات اإلدارية السختمفة وعسل الجساعة.
     

 والتعمؼ السعرفة لسذاركة أنغسة أنذاء: الثالص البعد 

23 

 ،السدرسة تدتخدـ وسائل اتراؿ متبادلة)مثل االقتراحات
ومؾاقع التؾاصل  ،واالجتساعات السفتؾحة ،والشذرات

 االجتساعي(.

     

20 
تسكؽ إدارة السدرسة كافة العامميؽ مؽ الحرؾؿ عمى 

 البيانات والسعمؾمات بديؾلة
     

20 
ميارات العامميؽ تحتفع السدرسة بقاعدة بيانات حديثة عؽ 

 فييا.
     

22 
تدتخدـ السدرسة نغاًما لقياس الفجؾات بيؽ األداء الحالي 

 واألداء الستؾقع.
     

27 
لجسيع العامميؽ الحرؾؿ عمى دروسيا  تتيح السدرسة
 الستّعمسة .

     

 البعد الرابع  :إيجاد فرص لمتعمؼ والتدريب السدتسر 

22 
السيارات التي يحتاجؾنيا في  يحدد العاممؾف في السدرسة

 عسميؼ السدتقبمي.
     

      يداعد العاممؾف في السدرسة بعزيؼ بعًزا عمى التّعمؼ. 21

      ُيعَظى العاممؾف في السدرسة وقًتا لدعؼ التّعمؼ. 14



 

 

042

 أتذًا َادسًا أحياَاًًُ غانثاً دائًًا انفقشج و

12 
يشغر العاممؾف إلى السذكبلت في العسل عمى أنيا فرص 

 لمتّعمؼ.
     

      السدرسة عمى تّعمسيؼ ميارات جديدة.يكافأ العاممؾف في  11

13 
يدتظيع العاممؾف في السدرسة الحرؾؿ عمى األمؾاؿ 

 والسؾارد األخرػ لدعؼ تعمسيؼ.
     

 البعد الخامس: تذجيع الحؾار والسشاقذة 

10 
يتبادؿ العاممؾف في السدرسة السعمؾمات فيسا بيشيؼ برراحة 

 وشفافية.
     

10 
السدرسة لؾجيات نغر اآلخريؽ قبل يرغي العاممؾف في 

 التحدث إلييؼ.
     

12 
السدرسة العامميؽ عمى الدؤاؿ ملساذا؟م بغض  تذجع إدارة

 الشغر عؽ السؾقع الؾعيفي.
     

17 
 -أيزا-يدتفدروف  ،عشدما يعرض العاممؾف وجية نغرىؼ

 عؽ وجيات نغر اآلخريؽ.
     

      بيشيؼ باحتراـ.يتعاممؾف فيسا  العاممؾف في السدرسة 12

      يقزي العاممؾف في السدرسة وقًتا لبشاء الثقة فيسا بيشيؼ. 11

 الجساعي والتعمؼ التعمؼ تذجيع:  الدادس البعد 

34 
بحرية تكيي  أىدافيؼ حدب  يتستع العاممؾف في السدرسة

 حاجة السدرسة.
     

32 
االختبلفات تداوؼ اإلدارة بيؽ العامميؽ؛ بغض الشغر عؽ 

 السجتسعية والثقافية
     

31 
يركز العاممؾف في السدرسة عمى األداء الجساعي وكيفية 

 القياـ بو بذكل جيد.
     

33 
تكافئ اإلدارة العامميؽ عمى إنجازاتيؼ في العسل كفريق 

 واحد.
     

      يثق العاممؾف بأف السدرسة ستعسل في ضؾء تؾصياتيؼ. 30



 

 

043

 أتذًا َادسًا أحياَاًًُ غانثاً دائًًا انفقشج و

 ربط السدرسة بالبيةة الخارجيةالبعد الدابع:  

30 
تداعد إدارة السدرسة العامميؽ عمى السؾازنة بيؽ متظمبات 

 العسل ومتظمبات العائمة.
     

32 
تذجع إدارة السدرسة العامميؽ عمى التفكير مؽ مشغؾر 

 شامل عشد معالجة السذكبلت التي تؾاجييؼ.
     

37 

 ،)الظبلب تعسل إدارة السدرسة عمى إشراؾ السدتفيديؽ
الجيات الرسسية( مؽ خدماتيا في عسمية  ،أولياء األمؾر
 صشع القرار.

     

32 
تأخذ إدارة السدرسة في االعتبار تأثير القرارات عمى 

 معشؾيات العامميؽ.
     

31 
تعسل إدارة السدرسة جشًبا إلى جشب مع السجتسع السحمي 

 لتمبية الحاجات الستبادلة.
     

04 
السدرسة العامميؽ عمى الحرؾؿ عمى البيانات تذجع إدارة 

 السعمؾمات مؽ جسيع السدتؾيات اإلدارية لحل السذكبلت.
     



 

 

044

 و
 أتذًا َادسًا أحياَاًًُ غانثًا دائًًا انفقشج

      ال أشارؾ في وضع الرؤية الخاصة لمسدرسة 1

      السدرسة الدعؼ الكافي لعسمية التعمؼال يتؾفر في  8

      ال أشارؾ في عسمية صشاعة واتخاذ القرارات 3

2 
ال يؾجد نغاـ اتراؿ فعاؿ ندتظيع مؽ خبللو تبادؿ 

 السعمؾمات
     

      اإلدارة محافغة وتخاؼ مؽ التغيير 2

      ضع  معايير تقييؼ األداء في السدرسة 2

      السقدمة في السدرسةقمة برام  التدريب  2

      ضع  مراعاة التخرص أثشاء تذكيل فرؽ العسل 2

      يتؼ التعامل مع السقترحات وفق االعتبارات الذخرية 2

      يتيرب بعض العامميؽ مؽ تحسل السدةؾلية في السدرسة 11

11 
تعاني  السدرسة  مؽ غياب القيادات التي تعي أىسية التعمؼ 

 التشغيسي
     

      ال يؾجد في السدرسة  نساذج وخرائط لمتعمؼ التشغيسي 18

      ال يؾجد في السدرسة قاعدة معمؾمات 13

12 
ضع  الثقافة التشغيسية التي تذجع عمى االستفادة مؽ 

 التجارب والخبرات الدابقة
     

      سؾء إدارة الخبلؼ بيؽ األفراد والجساعات في السدرسة 12

      السدرسة يتؼ  التركيز عمى الجانب السادؼ دوف غيرهفي  12
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Abstract 

     The study aimed at identifying the degree of availability of the dimensions 
of the educated organization in the private schools in the city of Amran from the 
point of view of the employees, identifying the obstacles to applying the 
dimensions of the educated organization in the private schools and knowing the 
differences of statistical significance at (0.05) for variables (Gender – Education 
– Experience – Type of Work). 
    To achieve these objectives, the researcher used the descriptive method and 
the questionnaire as a tool for study. The sample was randomly chosen from 
the study population, which included the employees in the private schools in 
Amran city. The study sample consisted of (271) divided into the two 
administrative categories, (51) management staff and (220) teachers. The 
questionnaire was handed out during the second half of the academic year 
(2016 - 2017) and the first half of the academic year (2017 – 2018. After that,  
the researcher was used the statistical analysis by SPSS program, The study 

found the following results: 
1- The availability of the dimensions of the educational organization in the private 

schools in the Amran city from the point of view of the workers was medium. 
2- The degree of availability of the constraints of the dimensions of the educational 

organization in the private schools in the city of Amran from the point of view of 
the workers was medium. 

3- No statistically significant difference between all the average estimates of the 
sample members in determining the degree of availability of the dimensions of 
the organization that is aware of the gender variables . 

4- No statistically significant differences between all the average estimates of the 
sample of the study sample in determining the degree of availability of the 
dimensions of the organization educated to the variable of the academic 



qualification, except after the empowerment of individuals has emerged a 
statistical function in favor of less than you. 

5- NO statistically significant differences between all the average estimations of the 
sample of the study sample in determining the degree of availability of 
dimensions of the organization that is aware of the variable nature of the work 
except after connecting the school to the external environment, there are 
statistically significant differences in administrative benefit. 

6- NO statistically significant differences between all the average estimates of the 
sample members in determining the degree of availability of the dimensions of 
the learning organization for the variable years of experience, except for the 
establishment of systems for the sharing of knowledge and learning, there were 
statistically significant differences in favor of less than ten years. 
     In the light of these results, the study recommended some of the most 
important recommendations. 

1- Work hard to consolidate more dimensions of the organization educated in 
private schools through the preparation of necessary plans and executive 
programs after studying the strengths and weaknesses. 

2- Encourage current leaders to adopt the concept of the educated organization, in 
order to improve its performance. 

3- The need to pay attention to the principle of empowerment of workers and to 
emphasize the expansion of the participation of staff in the preparation, 
formulation, implementation and evaluation of the visions and plans of the 
school. 

4- Work to adopt private schools to the principle of collective action rather than 
individual work and attention to the development and development of task forces 
to serve in the collection of views shared between the staff to achieve the 
success of the school and have a competitive advantage. 
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