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 :ملخص الدراسة

، ري بالتعليم األساسي في ضوء مدخل إدارة التميزتطوير األداء اإلداالدراسة هدفت 

والتعليمية  اإلداريةمن الهيئة ( 951)تم اختيار عدد ، و.على المنهج الوصفيواعتمدت الدراسة 

تم تصميم استبانة للتعرف ، ومنطقة األحمدي التعليمية بدولة الكويت. بمدارس التعليم األساسي في

دارس التعليم األساسي من وجهة نظر مديري إدارة التعليم على كيفية تطوير األداء اإلداري بم

محور اختيار مدير المدرسة ومتطلباته في ضوء ترتيب مفردات ، وأشارت النتائج إلى األساسي

حسب المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة البحث، حيث حصلت  .مدخل إدارة التميز

ترتيب مفردات ، وجاء في الترتيب األول" لمخالفيقبل النقد والرأي ا"وهي ( 91)العبارة رقم 

حسب المتوسطات الحسابية  البيئة المدرسية ومتطلباتها في ضوء مدخل إدارة التميزمجال 

، 91، 91، 32، 23( 91)حيث أوضحت النتائج أن العبارات رقم . الستجابات أفراد عينة البحث

 .اليعلى التو( 1إلى  9)مرتفع من  جاءت في ترتيب( 22، 31

 :المقدمة

موجههات متتاليههة مههن  -فههي انونههة األخيههرة  -تشهههد الههدول المتقدمههة والناميههة علههي السههواء 

حركات اإلصالح والتطوير التربوي في ظهل العديهد مهن التحهديات والمتتيهرات المجتمعيهة، وكانهت 

، وبالتهالي ههي اإلدارة التربوية؛ وبالتالي المدرسية مسئولة عن تحقيق األهداف أو الفشل في تحقيقها

عرضة للمحاسبية، وملزمة باإلجابة عن كل مها يتعلهق بادائهها أو وفائهها بمسهئولياتها، وبالتهالي فههي 

ملزمة أيًضا بمحاسبية العاملين فيها لضمان مستوى معهين مهن األداء لتحقيهق األههداف، خاصهة مهع 

لهنظم التعليميهة فهي تحقيهق توقعهات تزايد تكلفة التعليم وزيهادة فقهدان الةقهة بالنتهائج التعليميهة، وفشهل ا

المواطنين ألبنائهم، ورغبتهم في التحقق من أن ما ينفقونه من أموال على التعليم يتناسهب مهع العائهد 

 (.22، 3229هاشم، " )منه

وتسههعى اإلدارة المدرسههية الفاعلههة إلههى تحقيههق أهههداف المدرسههة مههن خههالل تطههوير نظمههها 

، مهههع التقههدا العلمههي أخههه  البحههث فهههي اإلدارة بصههفة عامهههةوالمهههاا الوظيفيههة لمهههديري المههدارس، ف

فيتجهاوز به لا البحهث ؛ يتحهول إلهى األسهاليب والمههاا والتقنيهات واألدوات، والمدرسة بصفة خاصة

في النظريات والمفاهيم واألسس، فقد أصبحت اإلدارة التعليمية تهتم بجودة التعليم بدال من االهتمهاا 

، كما أخ ت تبرز موضوعات مةل التطوير اإلداري القائم علهى أصهول بمجرد سير العملية التعليمية

والتحليهل الموضههوعي المهنظم الهه ي يسهاعد إدارة المدرسههة علهى النمههو اله ي يحقههق ، التفكيهر العلمههي

 .(9، 3221أبو هاشم، )النمو المرجو منه 

ذات طبيعة وتتفق أدبيات اإلدارة التربوية في العصر الحديث على أن وظيفة مدير المدرسة 

خاصة تميزها عن غيرها مهن وظهائف القيهادات اإلداريهة فهي الم سسهات غيهر المدرسهية للعديهد مهن 

األسههبا ، كالسههرعة فههي إصههدار القههرارات فههي المواقههف المختلفههة، والتعامههل مههع مواقههف يكتنفههها 

ن كةههرة مهها يحههيم بههها مههن متتيههرات، وللحاجههة الملحههة إلههى مهههارة عاليههة فههي التعههاو بالتمههوب بسههب

والتعامل الفعال مهع المجتمهع المدرسهي اله ي يضهم المعلمهين والتالميهن  والمنهناهج والعهناملين، وكه ا 

  (.09، 02، 3222بصري، والعارف، )أولياء األمور وسائر من يعمل في المدرسة 

وتعهههد اإلدارة الناجحهههة؛ ههههي الركيهههزة األساسهههية فهههي العمليهههة التعليميهههة، فههههي التهههي تحهههدد 

الطهههرت وتيسهههر السهههبيل أمهههاا العهههاملين فهههي الميهههدان للوصهههول إلهههى ههههدف مشهههتر  المعهههالم وترسهههم 

فههههي زمههههن محههههدد، وتهههههدف اإلدارة إلههههى تحسههههين العمليههههة التعليميههههة، واالرتقههههاء بمسههههتوى األداء 

عهههن طريهههق أوعيهههة وتبصهههير العهههاملين فهههي المدرسهههة بمسههه ولياتهم، وتهههوجههم التوجيهههه التربهههوي 

ة مفهههههوا جديههههد لوظيفههههة المدرسههههة، وهههههو ضههههرورة السههههليم، وقههههد ظهههههر فههههي السههههنوات األخيههههر

عنايتهههها بهههالمجتمع ودراسهههته، والمسهههاهمة فهههي حهههل مشهههكالته وتحقيهههق أهدافهههه، ونهههتج عهههن ذلههها 
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 ،Gorton ،R. & Snowden) زيهههههادة التقهههههار  واالتصهههههال بهههههين المدرسهههههة والمجتمهههههع

2000 ،P158). 

وات األخيهرة تطهورت وفي ضوء التطهورات التربويهة والعلميهة التهي شههدها العهالم فهي السهن

محافظة المهاا مدير المدرسة، فلم تعد مقتصرة على تسيير شئون المدرسة تسييراً روتيينياً أو مجرد 

علههى النظههاا فيههها واالنضههباط وسههير الدراسههة، رغههم أهميههة ههه ا الههدور، وإنمهها أصههبحت موجهههة إلههى 

ين مهنياً، وتحسين تنفي  المناهج وذلا من خالل تنمية المعلم -بصفة عامة  -تطوير العملية التعليمية 

الدراسية، ورعاية التالمي  وتهوعيتهم، وتطهوير األسهاليب التربويهة، واألنشهطة والبهرامج المدرسهية، 

وتوطيههد عالقههة المدرسههة مههع المجتمههع المحلههي، وتههوفير الخههدمات التربويههة المسههاعدة مههن وسههائل 

ة إلى تهيئة المناخ المدرسي القائم علهى باإلضاف( 921، 9111البدري، )وإمكانيات مادينة وبشرينة 

 . التعاون والحوار والتفاعل بين األفراد

وبه ا المنظور يتطلب األمر تطوير المدرسة بشكل كامل بكل عناصرها ألنها منظومة 

تعليمية متكاملة وفقاً ألفضل النظريات واألساليب والقيادات اإلدارية الحديةة، إذ إن المدرسة 

ويحية عالجية تفتح أبوابها للجميع، ووسيلة للتربية الديمقراطية، فيها تتاح م سسة تربوية تر

الفرص للقدرات الطبيعية العقلية الخاصة والعامة للظهور والنمو، وب لا تتكافا الفرص من حيث 

إفساح المجال أماا األذكياء من التالمي  للتقدا وإظهار حاالت اإلبداع والمبدعين، فهي عامل ال 

 (.15، 3229البدري، )ستتناء عنه في تربية الجيل الجديد يمكن اال

وبناء على ذلا فقد تتير دور المدرسة الحديةة حيث أصبح من مهامها تطوير ومواكبة 

المعلومات والمعارف لدى المتعلمين وتلبية احتياجاتهم، وك لا تطوير المهارات اإلدارية والقيادية 

لتعليمية وتوفير الوسائل واإلمكانات من أجل تحقيق التتير لدى اإلدارة من أجل تحسين العملية ا

 (.Soina Blandford. 2000. 163)وجعله ظاهرة طبيعية في المدرسة 

وتبهههرز أهميهههة تطهههوير األداء اإلداري لمهههديري المهههدارس مهههن خهههالل إيجهههاد بيئهههة تعليميهههة 

لمدرسههههية نحههههو مرنههههة؛ عههههن طريههههق تتييههههر األنشههههطة المختلفههههة وبالتههههالي يتتيههههر دور المنظومههههة ا

اتصههههال أكةههههر انفتاحههههاً علههههى المجتمههههع المحلههههى المحههههيم لتلبيههههة احتياجاتههههه، وتطبههههق التكنولوجيهههها 

اإلداريهههههة الحديةهههههة، بمههههها يمكهههههن اإلدارة الم سسهههههية مهههههن مواجههههههة تحهههههديات عصهههههر المعلومهههههات 

  .(925، 3221حسين، )

ميهههههة ويمةهههههل تطهههههوير األداء اإلداري لمهههههديري المهههههدارس إحهههههدى الركهههههائز األساسهههههية لتن

المههههوارد البشههههرية وتحسههههين األداء الكلههههى داخههههل المدرسههههة، ألن مههههدى فعاليههههة أداء األشههههخاص 

العههههههاملين فههههههي المدرسههههههة تعتمههههههد علههههههى أداء إدارة المدرسههههههة نفسههههههها ومههههههدى وجههههههود مهمههههههة 

واسهههتراتيجية وأههههداف واضهههحة للمدرسهههة كنظهههاا، حيهههث يحهههدد مههها يجهههب علهههى األفهههراد القيهههاا بهههه 

ت المتوقعهههة واألنمهههاط السهههلوكية المرغوبهههة ويحهههدد كههه لا مهههدى داخهههل المدرسهههة وكههه لا المخرجههها

مناسهههبة مههههاراتهم للمههههاا التهههي يقومهههون بهههها وجوانهههب األداء التهههي تحتههها  للتحسهههين واإلجهههراءات 

 (.21، 3292مجاهد، وعناني، )الالزمة لعالجها 

كمهههههها يسههههههاعد تطههههههوير األداء اإلداري لمههههههدري المههههههدارس علههههههى تقنههههههين األداء داخههههههل 

تعليميهههة عهههن طريهههق القيهههاس والتحديهههد وسهههد الفجهههوات والتحسهههين المسهههتمر للجهههودة، الم سسهههة ال

وذلههها عبهههر أسهههاليب ويليهههات علميهههة مةهههل عمليهههات هندسهههة األداء البشهههرى واسهههتخداا األسههههاليب 

الكميهههة، وكههه لا إحههههداج تتييهههرات ج ريههههة فهههي نظههههاا اإلدارة الم سسهههية والقههههيم التنظيميهههة وفههههى 

  .(311، 311، 3223الجمل، )أداء العمليات 

كمهههها يحههههدد تطههههوير األداء اإلداري لمههههديري المههههدارس اسههههتراتيجية العمههههل عههههن طريههههق 

إعههههادة التفكيههههر فهههههي الوضههههع الحهههههالي، والتعههههرف علهههههى عمليههههات القيمهههههة المضههههافة والعمليهههههات 
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المسههههاندة، وحشههههد البيانههههات الالزمههههة التخههههاذ قههههرارات سههههليمة، واالسههههتخداا المناسههههب لهههه دوات 

: ، وتحقيههههق المراجعههههة المسههههتمرة(11، 3222المرسههههي، )قههههة المعلومههههات اإلداريههههة للتاكههههد مههههن د

عهههن طريهههق فههههم ومراعهههاة احتياجهههات الطهههال  عنهههد تطبيقهههها، فههههم فئهههة مسهههتهدفة لعمليهههة تطهههوير 

األداء اإلداري وهههههم مههههن القههههائمون علههههى تطبيقههههها، وتحديههههد نقطههههة البههههدء فههههي تطبيههههق العمليههههة 

(Barbara ،H ،2007 ،44). 

عليمي المتسم بالجودة والتميز من أهم العناصر التي يمكن أن تساهم في إعداد ويُعد النظاا الت

القوى البشرية وتزويدها بالكفايات والمهارات الالزمة لتحتل موقفاً ايجابياً وفعاالً في مسيرة التنمية 

 (.13: 3225أوزي، )الشاملة 

تييراً ج ريا في المناخ فالوصول إلى نظاا تعليمي متكامل يتصف بالجودة والتميز، يتطلب ت

فتهيئة . التنظيمي القائم ومحدداته، كما يتطلب ه ا المفهوا تدريباً مكةفاً من أجل بناء ثقافة الجودة

المناخ المالئم شرط أساسي لتطبيق استراتيجية الجودة بمفهومها الحديث، كما يتطلب أيضاً التفاعل 

 (.10: 3223أحمد، )والتكامل مع األنظمة المجتمعية المكونة للمجتمع 

وتعتبر إدارة التميز إحدى المداخل اإلدارية الحديةة التي أثبتت قدرتها الفائقة على تحويل 

الم سسات من شكلها التقليدي إلى م سسات حية تعيش عصرها وتواكب متتيراته المتسارعة، 

ا البشرية والمادية وتسعى إلى تحديث نفسها ذاتياً من خالل استتاللها األمةل لقدراتها وإمكاناته

، 3292العنزي، )والتقنية، ومن خالل نظرتها إلى الم سسات على أنها وحدة عضوية متكاملة 

311.) 

والم سسات التعليمية التي تتبنى مدخل إدارة التميز تبرع في تحديد أهدافها، وتتميز في رسم  

الخاصة، ويحدد المسارات فلسفتها الخاصة، وصياغة تلا األهداف بشكل مميز يعكس ه ه الفلسفة 

المنهجية لتحقيق ه ه األهداف، فالم سسات التعليمية في القرن الحادي والعشرين أصبحت ال تقاس 

بكةرة طالبها، وإنما تقاس بنشاطها العلمي المتميز، وحرصها على تحقيق أهدافها بصورة تدريجية، 

، 3220القطب، )م خدمة متميزة وسعيها الحةيث نحو تحقيق رضا المستفيدين منها من خالل تقدي

21.) 

في ضوء ما سبق ذكره ونظًرا ألهمية دور اإلدارة المدرسية في العملية التربوية والتعليمية 

وما هي منوطة بالعمل على تحقيقه من أهداف تربوية واجتماعية ورفع للمستوى الةقافي والتعليمي 

 :ت اإلدارية، ومنها على سبيل المةالألبناء المجتمع فإنه يمكن رصد العديد من تلا المشكال

بالرغم من توجهات سياسات الدولة نحو األخ  بكل ما هو جديد في اإلدارة والتقدا  -9

التكنولوجي ومتابعتها للمتتيرات العالمية، إال أن اإلدارة المدرسية بعيدة عن المتتيرات 

ا إستراتيجية العمل الحديةة المحيطة بها، حيث إنها تعاني من النمطية في األداء، وتقو

اإلداري بها على إتباع التقليد والمحاكاة، وال تزال اإلدارة المدرسية ت كد على تسيير 

 .شئون المدرسة تسييًرا روتينيًا

شعور العاملين في اإلدارات المدرسية باإلحباط لتيا  االهتماا بهم من قبل اإلدارات العليا  -3

كس على ارتباطهم أو والئهم لعملهم في اإلدارة وقلة الحوافز والتقدير والترقية مما ينع

التيا  المتكرر، والتسر  من العمل، والتقاعد المبكر، وفقد : المدرسية و يتمةل ذلا في

 .الرغبة فى اإلبداع

سيطرة المركزية على اإلدارة المدرسية مما يعوت تحقيق بعض أهدافها، حيث إن اإلدارة  -2

لية اإلدارية والمالية كشرط ضروري مباشر في بناء المدرسية تتطلب المزيد من االستقال

 .مدارس المستقبل
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 .انخفاب مستويات األداء في اإلدارة المدرسية -1

إن بعض القيادات لديها توجه نحو تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة ولكنها تصطدا  -5

 .بالمعوقات المادية والبشرية

هات الحديةة في اإلدارة ومنها إدارة حاجة المديرين إلى التاهيل والتدريب على االتجا -1

 (.3229وزارة التربية والتعليم، )التميز 

واإلضافة إلى ما تقدا فإن هنا  مشاكل أخرى تواجه اإلدارة المدرسية منها على سبيل 

 : المةال

 .قلة عدد اإلداريين في مقابل كةافة أعداد التالمي  في المدرسة -9

عضها في االختصاصات والمهاا بالرغم من وجود كةرة األعمال اإلدارية وتداخلها مع ب -3

 .الئحة تنظيم العمل الداخلي في المدرسة

التاخر في تنفي  حركة التنقالت بين المدرسات والمدرسين واإلداريين واإلداريات مما  -2

 .يعرقل العمل اإلداري

العمل  ندرة تعاون أولياء أمور التالمي  في تنفي  السياسة التنظيمية في المدرسة وعرقلة -1

 .خالل اليوا الدراسي

 :مشكلة الدراسة

اإلدارة المدرسية الحالية في حاجة إلى مد يد العون لها من مختلف اإلدارات التعليمية، وفي 

حاجة إلى تقويم شامل وتطوير يواكب ما نراه من تقدا علمي وتكنولوجي في اإلدارة بشكل عاا، 

 .وفي اإلدارة التعليمية بشكل خاص

الدراسة من قناعة م داها أن األخ  باألساليب الحديةة واالتجاهات العالمية وتنطلق ه ه 

المعاصرة في الفكر اإلداري الحديث ومنها إدارة التميز كمدخل من مداخل التطوير التنظيمي 

الهادف يمكن أن يساعد على تحسين األداء والمساهمة في حل المشكالت وتالفي نواحي الخلل في 

تي نتج عنها العديد من السلبيات و من ثم تاتى ضرورة تحديث األساليب وظائف المدرسة ال

اإلدارية بتية تجديد بنية اإلدارة المدرسية لمواجهة متطلبات التتيير التربوي في ظل توجهات ما 

بعد الحداثة و ذلا من خالل وضع إدارة التميز في مقدمة أهدافها وسيات تنظيمها، ورفع مستويات 

ين فيها، وتخطي مرحلة تشخيص واقع عمليات إدارة التطوير التربوي بمستوياته األداء للعامل

المختلفة، ومحاولة التعمق في دراسة األساليب الجديدة في التطوير التربوي على المستوى 

 .المدرسي

 :أسئلة الدراسة

 ما اإلطار المفاهيمي لتطوير األداء اإلداري؟ .9

 ما اإلطار المفاهيمي إلدارة التميز؟ .3

 ا متطلبات تطوير األداء اإلداري في ضوء مدخل إدارة التميز؟م .2

في رؤية عينة الدراسة ( الدورات التدريبية –سنوات الخبرة  –النوع )ما تاثير متتيرات  .1

 لمتطلبات تطوير األداء اإلداري في ضوء مدخل إدارة التميز؟

 :أهداف الدراسة

 .بيان اإلطار المفاهيمي لتطوير األداء اإلداري .9

 ان اإلطار المفاهيمي إلدارة التميزبي .3
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 .تحديد متطلبات تطوير األداء اإلداري في ضوء مدخل إدارة التميز .2

في رؤية عينة ( الدورات التدريبية –سنوات الخبرة  –النوع )الكشف عن تاثير متتيرات  .1

 .الدراسة لمتطلبات تطوير األداء اإلداري في ضوء مدخل إدارة التميز

 :ع أهمية الدراسة من عدة اعتبارات أهمها ما يليتنب :أهمية الدراسة

كونها تاتي مواكبة للتوجه العالمي نحو تطبيق إدارة التميز في العملية التعليمية وتحسين  .9

 .جودة المخرجات التعليمية

ضرورة تبني يليات جديدة لتطوير أداء الم سسات التعليمية وتجويد خدماتها بشكل يلبي   .3

 .والمجتمعحاجات وطموحات الطال  

دارسة العالقة بين إدارة التميز وكيفية تطبيقها في اإلدارة المدرسية في التعليم األساسي  .2

 .ودورها في تطوير اإلدارة المدرسية

تعد استجابة لما ينادي به الباحةون والقادة التربويون في مجال اإلدارة في ضوء العمل  .1

المدرسة واالرتقاء بها نحو المستقبل المستمر لتقويم القيادات المدرسية من أجل تطوير 

 .وتحقيق أهدافها

 .يمكن أن يستفيد بها مديرو المدارس في تطوير األداء اإلداري بمدارسهم .5

يمكن أن يستفيد منها المسئولون عن اختيار مديري المدرس وتريبهم عن طريق إعدادهم  .1

 .واختيارهم في ضوء متطلبات إدارة التميز

 :منهج الدراسة

 .دراسة على المنهج الوصفي ألنه من أنسب المناهج لتحقيق أهدافهاتعتمد ال

 :حدود الدراسة

 .تقتصر الدراسة على تطوير األداء اإلداري في ضوء مدخل إدارة التميز: الحدود الموضوعية

األحمدي التعليمية . بمنطقة تم تطبيق الدراسة على بعض مدارس التعليم األساسي: الحدود المكانية

 .كويت بدولة ال

بمدارس  من الهيئة التعليمية واالدارية (951)تم تطبيق الدراسة على عينة قوامها : الحدود البشرية

 التعليم األساسي بالكويت 

 ا3291/3291تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي الةاني من العاا الدراسي : الحدود الزمانية

 :مصطلحات الدراسة

ر إلههى عمليههة مقصههودة لهه اتها : التطههوير وتتضههمن قههوة دافعههة وراءه بهههدف الوصههول بالنظههاا المطههو 

أحسن صورة له حتى ي دى الترب المطلهو  منهه بكفهاءة تامهة ويحقهق كهل األههداف المنشهودة منهه 

كمها يعهرف ، (1، 9119الوكيهل، " )على أتم وجه وبطريقة اقتصادية فهي الوقهت والجههد والتكهاليف

يهههدف إلهى تتييهر أنظمههة وسهلو  التنظههيم؛ وذلها بهههدف نسهق نظههامي منسهق مخطههم ومهدبر، " بانهه 

 (1، 9113مرسي، " )تحسين كفاءة الم سسة في تحقيق أهدافها وحل مشكالتها

األداء اإلداري متعههدد الجوانههب بسههبب الطبيعههة المتتيههرة لهه دارة، : األداء اإلداري للمههدير المدرسههي

ربههع التاليههة األوالتههي تحههددها الجوانههب واخههتالف رؤى علمههاء اإلدارة حههول طبيعههة األداء اإلداري، 

(13، 3292مجاههد، وعنهاني، )
:
ويفتههرب أن األداء اإلداري نشهاط، وله لا يعههرف : الجانهب األول 

أنشههطة انخههرين نحههو أهههداف مشههتركة،  هاألداء اإلداري بانههه العمليههة التههي بواسههطتها يمكههن توجيهه
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للعناصهر البشهرية، وله لا يعهرف بانهه  هجيويفترب أن األداء اإلداري؛ هو عملية تو: الجانب الةاني

توفير نوع من التعاون والتنسيق بين الجهود البشرية المختلفة من أجهل تحقيهق ههدف معهين، الجانهب 

ويفترب أن األداء اإلداري قائم على أساس تفاعل مجموعة من العناصر المادية والبشهرية، : الةالث

المههوارد الماديههة والبشههرية نحههو تحقيههق األهههداف،  ولهه لا يعههرف األداء اإلداري بانههه عمليههة تنسههيق

ويفتههرب أن اإلدارة تنظههيم، ولهه لا فههإن األداء اإلداري يعنههى تحقيههق أهههداف ههه ا : الجانههب الرابههع

 . التنظيم من خالل األفراد والموارد األخرى له ا التنظيم

الجودة الشاملة واألدوات  االستخداا المنهجي لمبادئ إدارة" تُعرف إدارة التميز بانها: إدارة التميز

تطبيق الم سسة " كما تُعرف بانها(. 991: 3292جاد الر ، ")التي ت دي إلى تحسين األداء 

لمجموعة من الممكنات التي تدعم تحقيق النتائج المرغوبة وفق أهدافها وبما يضمن لها التميز في 

 (.99: 3292سهمود، ")بيئة العمل

 :دراسات سابقة

تقييم واقع الممارسات اإلدارية لمدير المدرسة  هدفت الدراسة إلى( 9111) دراسة عبد اللطيف .9

( 15)ملت نوائية طبقية شننة عشنناالبتدائية في مدارس وكالة التوج في األردن، طبقت على عي

: درس الباحث فيها الدور اإلداري للمدير من حيث، معلماً ومعلمة( 512)مديراً ومديرة و 

إلدارية، إدارة ش ون المعلمين، وش ون الطلبة، عالقة المدرسة بالمجتمع األعمال الكتابية، وا

المحلي والمحافظة على األبنية والتجهيزات المدرسية، كما درس الدور الفني للمدير من حيث 

فبالنسبة : وتوصل إلى النتائج التالية، ين المنهج الدراسينوتحس، ين النمو المهني للمعلميننتحس

ممارسات المدير  أنداري دلت النتائج على أن المديرين والمعلمين اتفقوا على لدور المدير اإل

كانت ، في مجالي األعمال الكتابية واإلدارية، والمحافظة على األبنية والتجهيزات المدرسية

ممارسات المديرين في مجال  أنأعلى منها في ممارسها للمجاالت األخرى اإلدارية، كما وجد 

المجتمع كانت متدنية، في حين اختلف كل من المديرين والمعلمين حول عالقات المدرسة ب

تقييمهم إلدارة ش ون المعلمين، وإدارة ش ون التالمي  فبينما كانت مرتفعة في درجة ممارستها 

كما تبدو للمديرين، ظهر أنها متوسطة في درجة ممارستها من وجهة نظر المعلمين أما بالنسبة 

نت درجة ممارسة تحسين النمو المهني وتحسين المنهج الدراسي مرتفعة لدور المدير الفني فكا

ولم يتضح لعدد سنوات الخدمة أو . من وجهة نظر المديرين ومتوسطة من وجهة نظر المعلمين

 . الم هل األكاديمي أثر في تحسين الممارسات اإلدارية والفنية للمديرين

ية بدولة قطر في ضوء خبرة المملكة عن تطوير اإلدارة المدرس(: 3229)دراسة البارت  .3

المتحدة، وهدفت إلى تطوير اإلدارة المدرسية في دولة قطر في ضوء تجار  ونماذ  وخبرات 

بعض الدول المتقدمة في ه ا المجال بعد تعديل وتهيئة ه ه النماذ  والتجار  والخبرات لكي 

دت الدراسة على المنهج تتالءا مع ظروف المجتمع القطري، وتتمشى مع تقاليده، وقد اعتم

الوصفي التحليلي لوصف وتحليل الواقع وك لا تحليل تجار  الدول المتقدمة لالستفادة منها في 

تقديم مقترح لتطوير اإلدارة المدرسية في دولة قطر في : ه ا المجال، وقد أسفرت الدراسة عن

 .ضوء خبرة المملكة المتحدة

ى االستفادة من بعض نماذ  التطوير إل(: Desimone ،Laura 2002)هدفت دراسة  .2

واإلصالح المدرسي لتحسين جودة أداء مديري المدارس من خالل التطبيق الصحيح والمناسب 

لبيئة وإمكانات وموارد كل مدرسة، وكان من أهم ما توصلت إليه من نتائج متعلقة باإلدارة 

ها اإلدارة المدرسية المدرسية؛ أن عناصر التطوير الناجحة للمدرسة التي يجب أن تراعي

التحديد واالتسات والرسمية أو السلطة الحقيقية : تحتوي على خمسة عناصر رئيسة ومهمة

 . والقوة والةبات
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دراسة هدفت إلى تطوير المهاا الوظيفية لمديري مدارس التعليم العاا (: ا3221)قدا أبو هاشم  .1

لنظاا التعليم العاا في المملكة في المملكة العربية السعودية من خالل رصد الواقع الحالي 

العربية السعودية، وتحديد القواعد لمدارس التعليم العاا في المملكة العربية السعودية، وتحديد 

المهاا الوظيفية لمديري المدارس، والوقوف على أهم المعوقات التي تعوت تطوير المهاا 

ستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وا. الوظيفية لمديري المدارس في المملكة العربية السعودية

عن أن هنا  العديد من المعوقات التي تعوت : وتوصلت إلي مجموعة من النتائج، من أهمها

البيروقراطية والروتين اإلداري، كةرة : مديري المدارس عن أداء مهامهم الوظيفية ومنها

والفنية باإلضافة إلى  األعباء والمسئوليات، قصور البرامج التدريبية وقلة اإلمكانات المادية

 .غيا  المشاركة الفعالة في عملية التطوير والتحسين

دراسة هدفت إلى التعرف على دور مركز التطوير التربوي ( ا3292)قدا فايز أحمد صالحة  .5

بوكالة غوج الدولية بتزة في تطوير األداء اإلداري لمديري المدارس وسبل تفعيله من وجهة 

خدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كاداة لها، نظر مديري المدارس، واست

ضرورة زيادة الدعم المادي وتوفير : وتوصلت الدراسة إلي مجموعة من النتائج، من أهمها

التسهيالت لقياا المركز بدور فعال مع إعطائه صالحيات أكةر مما هي عليه في الوقت الحالي، 

مج بتعزيز مهارات الرقابة والتقويم ألداء المعلمين من خالل كما أشارت إلي زيادة اهتماا البرنا

عقد دورات تدريبية والورشات التربوية لمديري المدارس لتنمية ه ه المهارات والتطبيق 

العملي ألساليب التنب  المختلفة، كةرة المهاا اإلدارية الموكلة لمديري المدارس، وغيا  

 .الحوافز المادية والمعنوية للعاملين

بعنوان معوقات اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس االبتدائية من ( 3299)دراسة البدراني  .1

وجهة نظر مديريها ووكالئها، هدفت للتعرف على أبرز المعوقات التنظيمية والمادية وال اتية 

في طريق اإلبداع اإلداري، حيث استخدا الباحث المنهج الوصفي المسحي واالستبانة أداة 

فرداً من المدارس االبتدائية مدراء ووكالء  315الدراسة حيث بلغ عدد مجتمع الدراسةلمجتمع 

بمدينة بريدة وتوصلت إلى أن ضعف التاهيل وكةرة األعباء الوظيفية وضعف التمويل وقلة 

 .التجهيزات كانت من أبرز معوقات اإلبداع اإلداري بالمدارس

تعهههرف مسهههتوى إعهههداد مهههديري  ههههدفت الدراسهههة: Nandwah Ibrahim (2011)دراسهههة  .1

المهههدارس الةانويهههة، وطهههرت تطهههوير أدائههههم، وذلههها فهههي عهههدد مهههن المهههدارس الكينيهههة، ومعرفهههة 

واتبعهههت الدراسهههة المهههنهج الوصهههفي، . العوامهههل المههه ثرة علهههى تطهههوير أداء مهههديري المهههدارس

وتوصههلت الدراسههة إلههى وجههود عههدد مههن أوجههه الههنقص فيمهها يتعلههق بإعههداد مههديري المههدارس 

أمههههها بخصهههههوص تطهههههوير أداء المهههههديرين؛ فتنحصهههههر الممارسهههههات . إدارة المدرسهههههةلتهههههولي 

الخاصهههة بهههالتطوير فهههي الجههههود الشخصهههية التهههي يبههه لها المهههديرون لتطهههوير أدائههههم أو ببهههرامج 

وأن مههها يعهههوت تنفيههه  تلههها البهههرامج ههههو . التهههدريب أثنهههاء الخدمهههة التهههي تنفههه ها اإلدارة التعليميهههة

ا، باإلضهههافة إلهههى قلهههة عقهههد البهههرامج حيهههث انهههها تعقهههد نقهههص التمويهههل الهههالزا والمخصهههص لهههه

 .بشكل غير منتظم

هدفت الدراسة إلى البحث في دور تبني استراتيجيات التميز في التعلم ( 3293)دراسة الفقهاء  .0

واعتبرت الدراسة أن . والتعليم في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة لم سسات التعليم العالي

سسات التعليمية تنبع من األثر ال ي تحدثه على مستوى الطالب، الميزة التنافسية للم 

استندت الدراسة على فرضية أن تطوير استراتيجيات التميز في التعلم . والموظف، والم سسة

والتعليم، وتنفي ها يعتبر متطلباً سابقاً مهماً حيوياً لتحقيق م سسات التعليم العالي الميزة 

الدراسة المنهجية االستطالعية والوصفية من خالل مراجعة األد   واتبعت. التنافسية المستدامة

النظري، واعتماد تجربة جامعة النجاح الوطنية حالة دراسية لكونها صاحبة تجربة فريدة في 
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وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن هنا  ارتباطاً . مجال التميز في التعليم والتعلم

ت التميز في التعلم والتعليم وبين تحقيق م سسات التعليم العالي الميزة قوياً بين تبني استراتيجيا

التنافسية المستدامة من خالل تزويد الطلبة بتجربة تعليمية متميزة، ودعم أعضاء الهيئة 

األكاديمية بما يمكنهم من األداء وفق معايير الجودة المرجوة، وتوفير البيئة الدراسية الداعمة 

وتصميم األنشطة التعليمية التي تعزز اإلبداع والتفكير الناقد لدى جميع أطراف للتنوع واإلبداع 

 .العملية التعليمية

بعنوان واقع تطبيق إدارة التميز لدى وكيالت األقساا العلمية في ( 3291)دراسة الركف  .1

جامعة اإلماا محمد بن سعود اإلسالمية في ضوء معايير النموذ  األوروبي للتميز، وهدفت 

دراسة للتعرف على درجة تطبيق معايير إدارة التميز لدى وكيالت األقساا العلمية في جامعة ال

اإلماا محمد بن سعود اإلسالمية في ضوء النموذ  األوروبي للتميز واستخدمت الباحةة المنهج 

الوصفي المسحي وكان مجتمع الدراسة أعضاء هيئة التدريس باألقساا العلمية بجامعة اإلماا 

عضوة هيئة تدريس وتم تطبيق الدراسة على عينة ( 9995)بن سعود اإلسالمية وعددهم  محمد

من إجمالي مجتمع الدراسة .%( 31)عضوة هيئة تدريس بنسبة ( 292)عشوائية عددها 

واستخدمت الباحةة االستبانة كاداة لجمع البيانات وتوصلت لعدة نتائج أبرزها أن درجة تطبيق 

 . بي لدى عينة الدراسة كانت بدرجة متوسطةمعايير النموذ  األورو

التعرف األدوار الرئيسة لمديري : Kotride ،Jailani & Anaf (2014)استهدفت دراسة  .92

اتبعت الدراسة . المدارس في دعم وتاكيد جودة العملية التعليمية في عدد من المدارس النيجيرية

التي تناولت أداء مديري المدارس في المنهج الوصفي التحليلي من خالل تحليل نتائج الدراسات 

التعليم العاا، وتوصلت الدراسة إلى تحديد عدد من أدوار مديري المدارس، والتي تتمةل في 

دور المدير كمشرف تربوي، ومراقب لتنفي  المنها  الدراسي، واعتباره قدوة للعاملين في 

، باإلضافة إلى دوره في توفير المدرسة، ومحفزاً وداعًما لعملية تتيير وتطوير أداء العاملين

 .التمويل الالزا الحتياجات المدرسة وصيانة مرافقها

 (تطوير األداء اإلداري في ضوء إدارة التميز)اإلطار المفاهيمي 

 :األداء اإلداري: أولا 

 :مفهوم األداء اإلداري لمديري المدارس

ة التي تختلف حولها وجههات لمديري المدارس من المفاهيم الشائك يعد مفهوا األداء اإلداري

لمهههديري  النظهههر بهههين مختلهههف البهههاحةين، حيهههث تتعهههدد وتتنهههوع التعريفهههات المتعلقهههة بهههاألداء اإلداري

 .المدارس، ويعرب الباحث لجملة من أهم تلا التعريفات

األداء اإلداري متعدد الجوانب بسبب أن ( 13ا، 3292محمد عطوه وهشاا فتوح )يرى 

رة، واختالف رؤى علماء اإلدارة حول طبيعة األداء اإلداري، والتي تحددها الطبيعة المتتيرة ل دا

ويفترب أن األداء اإلداري نشاط، ول لا يعرف األداء : الجانب األول :ربع التاليةاألالجوانب 

أنشطة انخرين نحو أهداف مشتركة، الجانب  هاإلداري بانه العملية التي بواسطتها يمكن توجي

للعناصر البشرية، ول لا يعرف بانه توفير  هأن األداء اإلداري؛ هو عملية توجيويفترب : الةاني

: نوع من التعاون والتنسيق بين الجهود البشرية المختلفة من أجل تحقيق هدف معين، الجانب الةالث

ويفترب أن األداء اإلداري قائم على أساس تفاعل مجموعة من العناصر المادية والبشرية، ول لا 

ألداء اإلداري بانه عملية تنسيق الموارد المادية والبشرية نحو تحقيق األهداف، الجانب يعرف ا

ويفترب أن اإلدارة تنظيم، ول لا فإن األداء اإلداري يعنى تحقيق أهداف ه ا التنظيم من : الرابع

 .خالل األفراد والموارد األخرى له ا التنظيم
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اري باعتباره عملية تواصل مةمرة بين إلى األداء اإلد( 3، 3223رو  ويونس )وينظر 

العاملين ورؤسائهم بهدف التواصل إلي توقعات وفهم لواجبات العمل األساسية التي يتوقع من 

العاملين أداؤها، والتعرف على كيفية المحافظة على األداء الحالي وتحسينه وتطويره، وك لا تحديد 

 .العقبات التي تعترب األداء وكيفية التتلب عليه

والتطوير عملية تتيير إيجابي مقصود ومخطم يهدف إلى االرتقاء بالمنظمات المجتمعية 

على مختلف أنواعها، كما أنه يتم على أساس مواجهة إيجابية وفعالة لقوى التتيير المحيطة 

بالمنظمات بحيث ياتي متسًقا مع أهداف وقيم مدروسة تمت صياغتها وبلورتها باسلو  واع 

صدت ه ا على الم سسات التعليمية، فتطوير الم سسات التعليمية شانه شان ومخطم وموجه، وي

تطوير أية منظمة من منظمات المجتمع األخرى، يركز على أسلو  مخطم وموجه للتتيير المنشود 

 (.92، 9112أحمد، )والمتناغم مع متطلبات المجتمع، والمتتيرات المتالحقة فيه 

ستحداج أساليب جيدة لممارسة اإلدارة من خالل نفس وتدور جهود التطوير اإلداري حول ا

المبادئ واألسس والنظريات اإلدارية التقليدية أو المتعارف عليها، وفي ظل ذلا تتزايد الدعوى إلى 

اإلصالح اإلداري المدرسي، وضرورة انتها  أو االعتماد على مداخل إدارية جديدة تواجه تلا 

مدخل اإلدارة العلمية لزيادة الكفاءة " F.W. Taylorيا تايلور فريدر"التحديات، فقد قدا األمريكي 

اإلنتاجية، عندما كان التركيز على اإلنتاجية، وفي نفس الوقت ظهرت مبادئ إدارية أخرى على يد 

حققت اإلنتاجية من منطلق يخر، وعندما تدهورت العالقات "  H. Fayolهنري فايول "الفرنسي 

" M.B. Volletماري باركر فوليت "وم لفات "  E. Mayoن مايو إلتو"اإلنسانية كان ألبحاج 

، ثم تنوعت المداخل (22، 9100يونس، )ما حقق تلا العالقات للحصول على تعاون األفراد 

والمدارس اإلدارية مةل مدرسة النظاا االجتماعي، والمدرسة الرياضية، ومدرسة اتخاذ القرارات، 

 .النظم، والمدرسة الموقفية، والمدرسة اإلستراتيجيةومدرسة اإلدارة باألهداف، ومدرسة 

هنا نجد أن التطوير اتخ  أشكاالً متعددة في ه ه المدارس، واتخ  من خاللها أساليب معينة 

 : لها أهميتها في تطوير اإلدارة بشكل عاا

 (: 33، 9111أحمد، )ومن ه ه األساليب 

 Survey Feedback  االستفادة من المسح -9

 Sensitivity Training اسية تدريب الحس -3

 Team Building بناء الفريق  -2

مصفوفة شبكة التدريب  -1

 اإلداري 

The Management Grid 

Training 

 Quality of Work Life برامج نوعية حياة العمل  -5

 Management By Objectives اإلدارة باألهداف  -1

  Job Enrichment اإلثراء الوظيفي  -1

 Total Quality Management .ملةإدارة الجودة الشا -0

 :أهداف تطوير األداء اإلداري لمديري المدارس

  :أهم أهداف األداء اإلداري لمديري المدارس من
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تطههوير مسههتويات األداء المهنههي واإلداري ألفههراد المجتمههع المدرسههي، ووضههع خطههم التطههوير  .9

 –عقليهها  –علميهها )تكههامال والنمههو المسههتقبلي للمدرسههة، بمهها يحقههق بنههاء شخصههية الطالههب بنههاء م

 (51، 9111فتحي، ( )نفسيا –اجتماعيا  –ثقافيا  –تربويا  –جسميا 

توافر العالقهات التنظيميهة الجيهدة بهين العناصهر البشهرية داخهل المدرسهة، واإلشهراف علهى تنفيه   .3

 .المشروعات التعليمية الحالية والمستقبلية

ل تطههوير األداء اإلداري لمههديري المههدارس تحسهين جههودة العمليههة التعليميههة بالمدرسههة، مهن خههال .2

للقيههاا بواجبههاتهم ومسههئوليات وظههائفهم بشههكل فعههال، ومسههاعدتهم علههى إدرا  طاقههاتهم الكامنههة 

 ,Board Policy Blue)وتنميتها إلى أقصهى حهد ممكهن، وتحقيهق النمهو المهنهي المسهتمر لههم 

2001) 

عف فهي كهال مهن التحصهيل أو تحسين مستويات إنجاز الطهال  مهن خهالل اكتشهاف جوانهب الضه .1

اكتسا  المهارات أو المشاركة في األنشطة، والعمل على تحسينها باستمرار من خهالل عمليهات 

 (.Lesley Saunders , et.al, 2000p 1- 3)التت ية المرتدة 

تطوير بعض جوانهب العمليهات اإلداريهة بالمدرسهة مهن تخطهيم وتنظهيم وتنسهيق ل عمهال الفنيهة  .5

 .المدرسة بما يحقق سرعة إنجاز األعمالواإلدارية في 

تحقيق المشاركة المجتمعية في تخطيم وتنفي  أنشطة تطوير األداء المدرسي بشكل فعال، ودعهم  .1

أنشهطة التطهوير والتحسهين المدرسههي وكتابهه التقريهر السهنوي للمدرسههة، والمشهاركة فهي أنشههطة 

ة للمدرسهههة واتخهههاذ القهههرارات صههرف المهههوارد الماليههه هالتقههويم الههه اتي للمدرسهههة، وتحديهههد أوجههه

 ( European Commission, 2004, 38. 40)المدرسية المهمة 

 :أساليب تطوير األداء اإلداري

وزارة )هنها  أسههاليب كةيهرة ومتنوعههة تسهاعد فههي تطهوير األداء اإلداري ومههن هه ه األسههاليب 

 (: 90ت، .المعارف، د

ألسلو  بتحسين البيئهة المدرسهية وتطهوير أسلو  اإلشراف والتوجيه التربوي؛ حيث يهتم ه ا ا- 

األنشههطة التربويههة المفيههدة إلههى جانههب العمههل علههى ترقيههة الممارسههات اإلداريههة، وتقههديم أفضههل 

 . الخبرات، باإلضافة إلى تطوير وتحسين األسلو  المهني للمديرين

دي التعهاون أسلو  التعاون والتفاعل مع جميع العاملين بالمدرسة واإلدارة المدرسهية؛ حيهث يه - 

إلههى تنميههة المصههالح المهنيههة، وتحسههين المنههاخ المدرسههي، وتطههوير كفههاءات العمههل لههدى جميههع 

 . العاملين بالمدرسة

أسلو  التدريب أثناء الخدمة؛ حيث تاخ  تدريبات التنمية المهنيهة للمهديرين عهدة أنمهاط منهها مها - 

ريق ابتعاج المديرين فهي دورات يتم داخل المدرسة، ومنها ما يتم خارجها، ومنها ما يتم عن ط

 . تدريبية إلى بعض الدول المتقدمة بهدف تطوير الممارسات اإلدارية داخل البيئة المدرسية

أسلو  التعلم ال اتي؛ حيث يطور المدير مهن معارفهه ومهاراتهه مهن خهالل التامهل فهي ممارسهته - 

، ومن خالل تحليله للممارسات اليومية، ومن خالل القراءة الحرة في المراجع العلمية اإلضافية

 .اإلدارية

أسلو  التعليم عن بعد؛ حيهث يسههم هه ا األسهلو  فهي التعلهيم والهتعلم عهن بعهد فهي تلبيهة بعهض - 

االحتياجههات التدريبيههة للمههديرين، وإلههى ترقيههة إلمههاا المههديرين بالمهههارات اإلداريههة وبمفاهيمههها 

 . األساسية، وبالخبرات التربوية األساسية حولها
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أسلو  الشراكة مع بعض م سسات التربية في المجتمع؛ حيث يستطيع المديرون االستفادة مهن - 

سهليم، )الروابم المهنية فهي المجتمهع فهي تطهوير ممارسهتهم المهنيهة، وإثهراء خبهراتهم التربويهة 

3223 ،992.) 

داء يمكههن أن يسههتفيد منههها المههدير فههي تطههوير األ يومههن األسههاليب أو المههداخل اإلداريههة التهه

 (:351، 350، 3221أبو الوفا، )اإلدارًي 

 :دراسة بيئة المدرسة

ن المدرسة بحاجة إلى تطهوير نمهوذ  جديهد يكهون مختلفها فهي العمهل وطريقهة األداء، إحيث 

تتعامهل معههه  يويقهوا علهى النظهاا المفتهوح، مهن خهالل دراسهة البيئههة التهي تمكهن مهن فههم المنهاخ اله 

البيئهة  يا أن إدرا  وفهم الخلفيات المختلفة للتراكيهب الموجهودة فهمحيطه، كم يالمدرسة، وتتفاعل ف

 . يهتم به يتحيم بالمدرسة تساعد المدير في معرفة القرار ال  يالت

 يأدوارهم بحيث يهرون أن أههم أعمهالهم هه المدارس بحاجة إلى تتيير يمعنى ذلا أن مدير

 . فرادالتاكيد على تحقيق التوازن بين أهداف المدرسة وأهداف األ

 : إعادة تنظيم المدرسة

توزيهههع المسههههئوليات  ييمنهههع االزدواجيهههة فههه يعلهههى اعتبهههار أن التنظهههيم النهههاجح ههههو الههه 

واالختصاصات بين األفهراد، ويقهوا علهى تحديهد العالقهة بهين المهدير ومهن يعمهل معهه ويهدعم العمهل 

نهوع العالقهة بينهه وبهين المرؤوسين، مع االهتماا بتحديد مدير المدرسة ل يالمشتر ، ويترس الةقة ف

 . العاملين معه

حيث يفرب هه ا المهدخل علهى مهدير المدرسهة أن يفكهر بطريقهة : تبنى مدخل التتابع أو التناسق- 

إدارة المدرسة،  يمواجهة المشكالت على أن يصبح ذلا عنده عادة يومية يمارسها ف يعلمية ف

ية اتخهاذ القهرارات المتعلقهة عمل يظروف ف يويحدد متى يجب أن يشتر  المرؤوسين وتحت أ

 . بشئون بالمدرسة

علهى أن يكهون الههدف منهه تعريهف الجههات التعليميهة والمجتمهع : إقامة برنامج العالقات العامهة- 

بسياسة المدرسة وبرنامجها وأنشطتها وخطة عملها وما ستقوا به من نشاط ومها يعترضهها مهن 

 . مشاكل وكيفية التتلب عليها

وتعنههى ضههرورة أن يخصههص مههدير المدرسههة جههزءا مههن وقتههه الرسههمي بجانههب : اإلدارة ال اتيههة- 

وقتههه الخههاص لتطههوير قدراتههه وإمكاناتههه ومهاراتههه وزيههادة معلوماتههه بتيههة تطههوير فاعليههة إدارة 

 . المدرسة معلمها أو استتالل اإلمكانات المتاحة بشكل أفضل وفعال

مهه بهاداء كهل الواجبهات والوظهائف اإلداريهة ويعنى أن مدير المدرسة عليهه أن يتوقهع قيا: التوقع- 

والفنية لكل العاملين معه بطريقة فعالهة، ومرضهية، وهه ا يعتمهد علهى نجهاح المدرسهة فهي مهدى 

 . تعامله ورؤيته الواضحة ل مور وقدرته على أداء األعمال ورغبته في إنجازها

وما يتصل بعمل المدير مع شريطة أن تتناول الخبرات الناجحة والمتميزة : إصدار مجلة دورية- 

إتاحة الفرصهة لكهل مهدير فهي الكتابهة بهها وعهرب إنجازاتهه وابتكاراتهه فهي مدرسهته بتيهة رفهع 

 . مستوى األداء

وتعنى أن وجهود الصهراع فهي المدرسهة يعتبهر شهيئاً طبيعيهاً ومهن : فن إدارة الصراع أو توجيهه- 

سة، من خهالل التعهايش مهع ظهروف األهمية بمكان توجيه ه ا الصراع إلى صالح أهداف المدر

المعلمههين، وتشههجيعهم علههى احتههواء الخالفههات واحتههراا انراء، كمهها أن تحسههين مهههارات إدارة 

 : الصراع لدى مدير المدرسة تحتا  إلى
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 .  Self – Esteem traningالتدريب على التقدير ال اتي - أ 

 .  Role playingلعب األدوار -   

 . Team workفرت العمل -   

 . In – Team interventionالترابم الشديد للجماعة - د 

مهارة العمل الجماعي، مههارة قيهادة انخهرين، مههارة : بحيث تشمل على: تنوع مهارات المدير- 

التفههويض، مهههارة بنههاء الفريههق، مهههارة تنظههيم وإدارة الوقههت، مهههارة االتصههال الفعههال، مهههارة 

 . زمات، مهارة اإلرشاد أثناء األشرافالتفكير االبتكارى، مهارة إدارة األ

فبمقههدار مهها تسههد وتشههبع الحاجههات االقتصههادية : التههوازن بههين أهههداف المدرسههة وأهههداف المعلههم- 

والروحيههة واالجتماعيههة للمعلههم، فإنههه سههيتحرر بعههدها مههن ههه ه المتطلبههات للتفههر  للعمههل الهه ي 

 : سيكون غالباً متميزاً ويمكن أن يتاتى ذلا من خالل

 . ع تصور لمتطلبات المعلمين في المدرسة وطرت الوفاء بهاوض - 

 . وضع تصور لمتطلبات المدرسة من المعلمين - 

 . تحديد متطلبات كل معلم داخل المدرسة تجاه انخرين - 

وعمههل نههدوات وحلقههات بحههث للمههديرين لمسههاعدتهم علههى تتييههر : ضههرورة عقههد ورل عمههل- 

وأسسههه وطرقههه الحديةههة، وعمههل دورات تدريبيههة  مفهههومهم عههن األشههراف التربههوي وأهدافههه

للمديرين يتم فيها تدريبهم على تحليل أداء المعلمين واالستفادة من ه ا التحليل في تحسين قهدرة 

 . المعلمين على األداء

 : عمليات تطوير األداء اإلداري لمديري المدارس

ودرجههههههة قيامههههههه يههههههرتبم األداء اإلداري بههههههالجهود المب ولههههههة مههههههن قبههههههل مههههههدير المدرسههههههة 

بالعمليههههات اإلداريههههة المتعههههددة المتمةلههههة فههههي التخطههههيم و التنظههههيم والتنسههههيق والتوجيههههه والرقابههههة 

يشهههههتمل تطهههههوير األداء اإلداري لمهههههديري المهههههدارس علهههههى مجموعهههههة مهههههن لشههههه ون المدرسهههههة، و

 : العمليات األساسية، تتمةل فيما يلي

 : التخطيط لألداء .3

ة المهههدير لعملهههه اإلداري، باعتبهههار أن التخطهههيم ترجهههع أهميهههة التخطهههيم لههه داء فهههي ممارسههه

يحهههههدد معهههههالم طريهههههق العمهههههل وتنفيههههه  األههههههداف ويجنهههههب مهههههدير المدرسهههههة التخهههههبم والعشهههههوائية 

والقهههرارات المتسهههرعة، ويضهههمن قيهههاا كهههل فهههرد بهههدوره فهههي تنفيههه  الخطهههة الموضهههوعة فهههي منهههاخ 

 (.22، 3221عطوى، )عمل يسوده التفاهم والتعاون 

داء علههههى تحقيههههق التناسهههههق بههههين األهههههداف كهههههي ال تتعههههارب مهههههع ويسههههاعد التخطههههيم لههههه 

بعضهههها الهههبعض، ويحقهههق التناسهههق بهههين جميهههع األعمهههال والتصهههرفات المتعلقهههة بتحقيهههق األههههداف، 

كمههها تعمهههل خطهههوات العمهههل المدروسهههة والمحهههددة بشهههكل واضهههح علهههى تفهههادي األخطهههاء المتوقعهههة، 

ي االسههههتتالل الجيههههد للوقهههههت وبالتههههالي ضههههمان تحقيهههههق نتههههائج أفضههههل، كمههههها يفيههههد التخطههههيم فههههه

وللمصهههادر المتاحهههة، واإلشهههرا  الفعلهههي للعهههاملين فهههي المدرسهههة فهههي مجهههال تنفيههه  أههههداف الخطهههم 

 (.31، 3223المنيف، )الموضوعة 

ويههتم فهههي عمليهههة التخطهههيم لههه داء؛ تحديهههد األولويههات واألههههداف مهههع األفهههراد الههه ين يشهههتلون 

ات التنفي يهههة لهههديهم تقهههدير يعهههاملين فهههي المسهههتوات الوظيفيهههة األدنهههى فهههي الم سسهههة؛ ألن اليالمسهههتو

أكةهههر دقهههة الحتياجهههات العمهههالء ومهههن ثهههم يكهههون لهههه الء األفهههراد العهههاملين فهههي المسهههتوى التنفيههه ي 



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                             ى فى التربيةمجلة البحث العلم

 

333 

إلهههى  ياألدنهههى قهههدرة أفضهههل علهههى اتخهههاذ قهههرارات بشهههان األولويهههات التهههي مهههن المحتمهههل أن تههه د

، (11، 3222كشهههههواي، )هم زيههههادة رضهههها المسهههههتفيدين وقنههههاعتهم بجههههودة الخدمهههههة المقدمههههة إلههههي

 Les Bell ،2000K)ويتمةهههل دور مهههدير المدرسهههة فهههي التخطهههيم لههه داء اإلداري فيمههها يلهههي 

39 :) 

 .وضع معايير أداء مهنية عالية -

 .وضع خطة لزيادة مستوى مشاركة األفراد العاملين في أنشطة التطوير -

 .االستعداد بصورة دائمة للمناقشة حول موضوعات التطوير -

 .بوضع يليات للتنمية الفردية للمعلم االهتماا -

 .امتال  القدرة على صياغة أهداف األداء المدرسي -

 .تشجيع مشاركة العاملين في صياغة األهداف وصناعة القرار -

ومهههن مههههاا التخطهههيم التهههي يمارسهههها مهههدير المدرسهههة، إعهههداد خطهههة عمهههل مفصهههلة قبهههل بدايهههة 

ير القيهههاا بهههه مهههن أعمهههال وواجبهههات كهههل عهههاا دراسهههي، بحيهههث توضهههح تلههها الخطهههة مههها ينهههوي المهههد

 –شهههههرية  –أسههههبوعية  –يوميههههة "خههههالل العههههاا الدراسههههي، وتُصههههنف تلهههها األعمههههال إلههههى مهههههاا 

، ويٌحهههههدد المهههههدير فهههههي تلههههها الخطهههههة األههههههداف والعناصهههههر واإلجهههههراءات "فصهههههلية –سهههههنوية 

والوسهههائل واألنشهههطة الالزمهههة لتحقيهههق تلههها األههههداف، ويحهههدد مهههن المنفههه  لتلههها األنشهههطة و مهههن 

المسههههتفيد، ووقههههت التنفيهههه  والتقههههويم، وتتضههههمن الخطههههة كهههه لا حاجههههات المسههههتفيدين سههههواء مههههن 

معلمههههي المدرسههههة أو العههههاملين بههههها أو طلبههههة المدرسههههة، والمجتمههههع المحههههيم بالمدرسههههة، ويحههههدد 

وزارة التربيهههة والتعلهههيم، )للعهههاملين والمعلمهههين فهههي المدرسهههة دورههههم فهههي بنهههاء الخطهههة وتنفيههه ها 

3229 ،02.) 

اإلعهههداد للعهههاا الدراسهههي الجديهههد : مةلهههة علهههى المههههاا التهههي تتطلهههب التخطهههيم الجيهههدومهههن األ

وتشههههكيل اللجههههان المتخصصههههة، ووضههههع خطههههة متكاملههههة لمشههههروعات النشههههاط المدرسههههي علههههى 

مسهههتوى الفصهههول ومسهههتوى المدرسهههة فيمههها يتصهههل بخدمهههة المنهههاهج وتنميهههة المواههههب والخبهههرات 

حيًا واجتماعيًهههها وثقافيًهههها، وإعههههداد خطههههة لههههدى الطههههال ، وعمههههل خطههههة للخههههدمات الطالبيههههة صهههه

لعهههال  المتخلفهههين دراسهههيًا، ودعهههم صهههالت المدرسهههة بالمهههدارس الواقعهههة فهههي محيطهههها وبهههالمجتمع 

 (. 909، 3299العجمي، )المحلي 

 : مالحظة األداء .3

ويهههتم فيهههها مالحظهههة مهههدى التقهههدا الههه ي تهههم إحهههرازه وفقههها للفتهههرة المحهههددة لعمليهههات األداء، 

حظهههة األداء؛ المالحظهههات التهههي تهههتم داخهههل المدرسهههة، والتهههي يفضهههل أن يهههتم ومهههن أههههم طهههرت مال

فيههههها اسههههتخداا نمههههوذ  معههههد مسههههبقا، ويجههههب أن يراعههههى انتههههي أثنههههاء مالحظههههة األداء أن يكههههون 

هنههها  فههههم واضهههح مهههن جانهههب المهههدرس ورئهههيس المجموعهههة عهههن لمهههاذا تهههتم هههه ه المالحظهههات، 

مجاههههههد، وعنهههههاني، )ات حيهههههز التنفيههههه  وأن يهههههتم كتابهههههه التقريهههههر بمجهههههرد وضهههههع هههههه ه المالحظههههه

3292 ،12.) 

كمهههها تسههههاعد مالحظههههة األداء علههههى تحقيههههق عههههدد مههههن الفوائههههد التههههي تعههههود علههههى المدرسههههة 

االسهههتخداا األمةههههل لكافهههة المههههوارد (: 321، 3220عهههز ، )والعهههاملين بهههها، ومههههن تلههها الفوائههههد 

قهههان مهههن خهههالل المتاحهههة سهههواء كانهههت قهههوى بشهههرية أو ماديهههة، وزيهههادة التخصهههص ومسهههتوى اإلت

المالحظهههة الدقيقهههة لمهمهههة كهههل فهههرد فهههي المدرسهههة، ووضهههع أسهههس التعهههاون بهههين العهههاملين وتوحيهههد 
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جهههههودهم والتنسههههيق بههههين أعمههههالهم، والقضههههاء علههههى االزدوا  وتضههههار  االختصاصههههات بههههين 

 .العاملين

كمههها أن مالحظهههة األداء عمليهههة مسهههتمرة، يجهههب أن تبهههدأ عنهههد إعهههداد الخطهههة وال تنتههههي عنهههد 

ن بهههل تسهههتمر باسهههتمراره فهههي اإلدارة، وأن تتسهههم تلههها العمليهههة بالشهههمول والتكامهههل لتشهههمل حهههد معهههي

كافهههة وسهههائل تحقيهههق أههههداف المدرسهههة وكافهههة التخصصهههات والوظهههائف فهههي المدرسهههة وأن تههههدف 

إلهههى تحقيهههق التكامهههل والتهههالف بهههين تلههها التخصصهههات واألدوار، والمشهههاركة مهههن قبهههل العهههاملين 

اتهم وأخههه  تلههها المقترحهههات بعهههين االعتبهههار واعتبارهههها منطلقًههها والتعهههرف علهههى يرائههههم ومقترحههه

 (.212، 3221شيحا، )للوصول إلى قرارات تتسم بالواقعية وتراعي حاجات العاملين 

ومههههن خههههالل مهههها سههههبق يتضههههح أن مالحظههههة األداء بشههههكل نههههاجح وفعههههال، يسههههاعد مههههدير  

راتهم وحاجهههههاتهم المدرسهههههة علهههههى المعرفهههههة الدقيقهههههة باوضهههههاع العهههههاملين فهههههي المدرسهههههة، وقهههههد

التدريبيهههههة، واإلمكانهههههات الماديهههههة المتهههههوافرة فهههههي المدرسهههههة، كههههه لا اإلحاطهههههة التامهههههة بهههههالقوانين 

المنظمههههة لسههههير العمههههل فههههي المدرسههههة، واألخهههه  فههههي االعتبههههار األهههههداف التههههي تههههم تحديههههدها فههههي 

 مرحلهههة التخطهههيم وكيفيهههة تنفيههه ها بشهههكل فعلهههى، مهههن خهههالل إسهههناد المههههاا المختلفهههة إلهههى العهههاملين

معههههه، طبقًهههها لمبههههدأ التفههههويض، وكيفيههههة تحقيههههق التواصههههل الفعههههال بههههين العههههاملين أو مجموعههههات 

 .العمل إلنجاز المهاا المحددة

 : مراجعة األداء .3

وفيهههها يههههتم اسههههتعراب اإلنجههههازات التههههي حههههدثت أثنههههاء العههههاا وتقيههههيم أداء المدرسههههين الكلههههى 

ل ههههداف الموضهههوعة فهههي مهههع الوضهههع فهههي الحسهههبان مهههدى التقهههدا الكلهههى الههه ي تحقهههق بالنسهههبة 

مرحلهههه التخطهههيم، ويجهههب أن تركهههز عمليهههة المراجعهههة علهههى كيفيهههه رفهههع مسهههتوى األداء وتحسهههين 

الفاعليهههة، ويجهههب أن تشهههتمل علهههى اسهههتعراب مههههاا المدرسهههين اليوميهههة، واسهههتعراب إنجهههازات 

ومهههههواطن قهههههوة المهههههدرس، وتحديهههههد نهههههواحي التطهههههوير وكيهههههف سهههههيتم تحقيقهههههها، واسهههههتعراب 

 (. 12، 3221شيحا، )التطوير على المستوى الشخصي احتياجات عملية 

ويسهههتند المهههدير فهههي أداءه لعمليهههة المراجعهههة إلهههى المسهههاءلة بمعنهههى أن كهههل فهههرد مهههن العهههاملين 

تُسهههند لهههه مههههاا محهههددة يكهههون مسههه واًل عهههن إنجهههاز تلههها المههههاا بالشهههكل المحهههدد والمتفهههق عليهههه، 

، 3221الخواجههها، )ه المباشهههر ومبهههدأ تهههدر  السهههلطة حيهههث يكهههون كهههل فهههرد مسههه ول أمهههاا رئيسههه

13.) 

(: 91، 3293سههههلمان، )ويتطلههههب نجههههاح عمليههههة مراجعههههة األداء االلتههههزاا بالمبههههادئ التاليههههة 

المرونهههههة بحيهههههث يسهههههتطيع المهههههدير معالجهههههة الحاجهههههات الطارئهههههة والصهههههعوبات غيهههههر المتوقعهههههة، 

، وأن والواقعيهههة بمعنهههى أن تكهههون الحلهههول المطروحههههة متطابقهههة مهههع الظهههروف الفعليهههة والعمليههههة

تكهههون األههههداف محهههددة قابلهههة للتنفيههه  فهههي زمهههن معقهههول، والشهههمول بمعنهههى أن المراجعهههة تشهههمل 

جميههههع مجههههاالت العمههههل المدرسههههي، كهههه لا يجههههب مراعههههاة تحديههههد إجههههراءات التقههههويم بمسههههتوياته 

 .المرحلية والختامية وتقديم تت ية راجعة

دف إلهههى تصههههحيح وهكههه ا فهههإن عمليههههة الرقابهههة والتهههي تعههههرف كههه لا بمسهههمى المتابعههههة، تهههه

األداء والتاكهههد مهههن أن التنفيههه  الفعلهههي للخطهههم الموضهههوعة تهههم وفهههق مههها ههههو ُمخطهههم لهههه، فههههي 

، باعتبارههههها العمليههههة (1، 3225مصههههطفى، )عمليههههة مقارنههههة بههههين مهههها تههههم ومهههها يجههههب أن يههههتم 

اإلداريهههة التهههي مهههن خاللهههها وبواسهههطتها يهههتم جمهههع المعلومهههات التهههي تقهههيس مهههدى تحقهههق األههههداف 

ا، ومههههدى اإلنجههههاز الحههههادج ومقارنتههههه بمعههههايير محههههددة، أي أن الرقابههههة عمليههههة الموضههههوعة سههههلفً 

مسهههتمرة ومتواصهههلة طيلهههة العمهههل، حيهههث يكهههون المهههدير علهههى إطهههالع مسهههتمر بمهههدى التقهههدا فهههي 
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سهههير العمهههل، ومههها يطهههرأ مهههن عقبهههات والقيهههاا بهههاإلجراءات والتعهههديالت المناسهههبة للتتلهههب علهههى 

 (.29، 3292شاويش، )تلا العقبات 

األمةلهههة علهههى الممارسهههات الرقابيهههة التهههي يقهههوا بهههها المهههدير مههها يتمةهههل فهههي الجوانهههب  ومهههن

التحقهههق مهههن تنفيههه  الخطهههم الموضهههوعة وفقًههها لمههها ههههو محهههددة لهههها مهههن أههههداف و بهههنفس : التاليهههة

المعههههدل الزمنههههي الموضههههوع، والخههههدمات التههههي تقههههوا بههههها المدرسههههة لخدمههههة البيئههههة المحيطههههة، 

هج الدراسهههية ومتابعهههة مسهههتويات تحصهههيل الطهههال  ومهههدى تقهههدمهم ومتابعهههة تنفيههه  المعلمهههين للمنههها

الدراسهههي، وفعاليهههة البهههرامج العالجيهههة الموضهههوعة للطهههال  المتهههاخرين دراسهههيًا، ومتابعهههة حالهههة 

، 3222أبهههههو الوفههههها، وعبهههههد العظهههههيم، )المبهههههاني المدرسهههههية والمختبهههههرات والمرافهههههق المدرسهههههية 

91.) 

ير المدرسههههة لوظيفههههة الرقابههههة البههههد مههههن ولكههههي تتحقههههق النتههههائج المرجههههوة مههههن ممارسههههة مههههد

 : من تلا المبادئ( 01، 9111الجندي، )مراعاة بعض المبادئ، وي كر الجندي 

 .ضرورة وجود معايير محددة ل داء المستهدف يمكن تحقيقها -

 .أن تُصا  تلا المعايير بشكل واضح ومحدد لجميع القائمين على العمل -

ضهههوعة سهههلفًا وتهههرتبم بهههها، وبهههه ا يمكهههن قيهههاس أن تتصهههل وظيفهههة الرقابهههة باألههههداف المو -

 .مدى التقدا أو التعةر في تحقيق تلا األهداف

ضهههرورة االلتهههزاا بالمعهههايير كهههاداة مسهههاعدة للمهههدير كمراقهههب لههه داء، حيهههث تحهههدد المعهههايير  -

 .مدى التقدا أو التاخر في تحقيق األهداف

 إدارة التميز: ثانياا 

 :مفهوم إدارة التميز

الخاصههية أو مجموعههة الخصههائص التههي تمتلكههها "دارة التميههز علههى أنههها يمكههن النظههر إلههى إ

الم سسهة خهالل فتهرة زمنيهة معينهة مها يمنحهها التفهوت علهي منافسهيها وي هلهها السهتتالل المزيهد مههن 

عريقههات ويخهههرون، )وعرفهههها (. 11، 3291القريهههوتي وزمههالؤه، ")الفههرص فههي البيئهههة الخارجيههة

ميزات من خالل ما يتوافر فيها من موارد وقهدرات ومههارات ال بان تتمتع المنظمة ب( "51، 3292

( 931، 3221الخضههيري، )ويعرفههها ". تسههتطيع المنظمههات األخههرى المنافسههة تقليههدها أو مجاراتههها

إيجاد أوضاع تفوت مختلفة ومصنوعة تمتلكها م سسة معينة تتفق في مجاالت؛ اإلنتها ، "علنى أنها 

 ".البشريةوالتسويق، والتموين، والموارد 

ويرى البعض أن إدارة التميز هي تلا الوظائف اإلدارية الالزا أداؤهها لكهي يهتم تحقيهق ميهزة 

ههههي التطبيهههق اإلداري لمختلهههف األنشهههطة والوظهههائف الخالقهههة ، التميهههز للم سسهههة أو بمعنهههى يخهههر

لهه ه األنشهطة وبالتالي تتضمن إدارة التميز كال من التخطيم والتنظيم والتوجيه والرقابة ، ل نفرادية

     (.Michael E.PORTER . 1985. 39)أي ميزة التميز  -المتعلقة بها

بهان المدرسهة تعهد أحهد أههم المكونهات األساسهية لمفههوا اإلبهداع ( 302، 3229)وبين كيوان 

والتميهز، فهههي التنيههة بمصههادر الههتعلم، وفههرص اكتشههاف مهها لههدى الطلبههة مههن اسههتعدادات واهتمامههات 

بنية التحتية لبرامج المدرسة التي تهدف إلى تعزيز التميز لدى الطلبهة، وتنميهة التفكيهر تعتبر بمةابة ال

علهى أنهه ينبتهي للمدرسهة أن ال ته دي ( 31، 3229)واإلبداع، وفي ه ا المجال أكد سهليمان وأحمهد 

باإلضهافة إلهى تحولهها إلهى مركهز طهرد للطالهب المتميهز، . إلى فتور حماس الطالب المتفوت تهدريجياً 

بعض المقترحات التي ربما تسهاعد علهى تحسهين البيئهة المدرسهية ( 15، 9101)وقد أورد القريطي 

 :في تهيئة مناخ مدرسي يالئم الحاجات الخاصة للطالب المتميز، منها
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  اسههتخداا منههاهج دراسههية علههى درجههة كافيههة مههن المرونههة تسههمح باسههتةمار اسههتعدادات الطالههب

 .وتنميتها، وتتيح له أن يتعلم من مصادر متعددة

 األخ  بمبدأ تفريد التعليم ال ي يكفل للطالب أن يتقدا وفق المعدل ال ي يتناسب مع تفوقه. 

 التركيز على األنشطة اإلثرائية. 

 توجيه واإلرشاد النفسي المدرسيالعناية ببرامج ال. 

 تدريب المعلمين على استخداا التقنيات التربوية. 

 استخداا وسائل ومحكات متنوعة وحديةة في الكشف عن مظاهر التميز لدى الطلبة. 

 تطوير أساليب االمتحانات والتقويم المدرسي. 

مهن شهنانها أن  وفي ضوء ما سبق يقصد بإدارة التميز البحث عن كل الفرص المتاحة والتهي

ت دي إلى النجاح العظيم للمنظمة وبمها يسهاهم فهي جعلهها منظمهة متميهزة عهن غيرهها مهن المنظمهات 

 (.995: 3292جاد الر ، )المنافسة 

 :أهداف ومزايا إدارة التميز

 (:990-991: 3292جاد الر ، )تحقق إدارة التميز أهداف ومزايا كةيرة للمنظمة منها 

 .لمنافسين في بيئة األعمال المحلية والدوليةالتفوت التنافسي على ا -9

إن إدارة التميز تعني االستخداا األمةل للموارد المتاحة وبما ي دي إلى تخفيض التكاليف  -3

وتحسين الجودة وتخفيض أسعار البيع مقارنة باسعار المنافسين ومن ثم زيادة حجم المبيعات 

 .وزيادة الربحية

المصالح من خالل زيادة الربحية هو هدف استراتيجي إن تحقيق القيمة المضافة ألصحا   -2

 .إلدارة التميز

إن إدارة التميز تبحث عن االختالف عن المنافسين من خالل تركيزها على العناصر ذات  -1

 .القيمة أو التي لها فيها ميزة نسبية عن غيرها من المنافسين

النتقال من المحلية إلى العالمية تهدف إدارة التميز إلى بقاء ونمو المنظمة في عالم األعمال وا -5

 .والمنافسة في السوت العالمي الواسع

إن إدارة التميز والمعرفة ومنظمات التعلم وتكنولوجيا المعلومات والمهارات اإلبداعية  -1

للموارد البشرية وإدارة رأس المال الفكري كلها مقومات وركائز أساسية لنجاح التميز 

 .اإلداري والتنظيمي

التميز في المنظمة إلى التطوير والتحسين المستمر بما يجعلها في موقف أفضل  تسعى إدارة -1

من المنافسين، وأن يكون لها السبق في تطوير المنتجات والخدمات ونظم إدارة األداء وبما 

 .يكفل لها الوصول األسرع إلى األسوات وتوفير منافع ومميزات للعمالء أفضل من المنافسين

إلى تحقيق عوائد ومنافع متوازنة لمختلف أصحا  المنافع، كما تعمل تسعى إدارة التميز  -0

على تنمية العالقات معهم وإدارتها في األجل الطويل، ويكون من سمات التميز القدرة على 

استةمار وتوظيف تلا العالقات لتعظيم فرص المنظمة نحو الوصول إلى غاياتها وأهدافها 

 .االستراتيجية
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إدارة  -إدارة العمليات)لتميز هي اهتمامات استراتيجية فهي تركز على إن اهتمامات إدارة ا -1

إدارة أعمال  –إدارة الفرص والتهديدات  –إدارة الجودة الشاملة  -المخاطر واألزمات

إدارة الربحية  –استخداا المقاييس الكمية لقياس التميز  –إدارة العالقة مع العمال  –المعرفة 

 (.إدارة عمليات اإلبداع واالبتكار –ين وإدارة رأس المال الفكري تمكين العامل –والتكاليف 

ويتضح مما سبق أن إدارة التميز هي الخيار األمةل للمنظمة متى ما أرادت أن تتفرد عن 

غيرها وتحافظ على عمالئها وتزيد من حصتها السوقية وتستخدا مواردها الحالية االستخداا األمةل 

 .لى تجاوزها قدر اإلمكان واالستفادة القصوى من إمكانياتها المتاحةوتحديد نقاط ضعفها وتعمل ع

 :أهمية إدارة التميز

تعتبر إدارة التميز االختيار المهم ال ي ال بد منه لمواجهة تحديات البيئة الراهنة ومن أجل 

 (:95-91: 3292سهمود، )توضيح ه ه األهمية كان لزاماً توضيح مظاهر ه ه البيئة وهي كالتالي 

ال يمكن ألي م سسة أن تتمكن من االستمرار في تحقيق نجاحات وفق : التتيرات ثابتة وسريعة .9

نفس النهج دونما البحث عن طرت جديدة، وذلا كون البيئة التي تعمل فيها ذات طابع يتسم 

بالتتيير والتطوير السريع، وبالتالي البد للم سسة التخطيم للمستقبل من أجل االستمرارية 

 . سة من خالل إدارة التميزوالمناف

حيث فرضت العولمة وثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصال أن يكون : المنافسة المستمرة .3

السوت مفتوح وبدون حدود وه ا يعني منافسة مفتوحة وبال حدود أيضاً، وبالتالي ال تستطيع 

 .الم سسة االستمرار والمنافسة إال من خالل إدارة التميز

حيث أن األداء غير المتميز يفقد الم سسة قدرتها : لمكان والمكانة للم سسةالمحافظة على ا .2

 .على السيطرة على المكان ال ي تعمل فيه ونفوذها ومكانتها في سوت العمل

أصبحت الجودة هي األساس ال ي يُبنى عليه المستهلكين خياراتهم في ظل : ال بديل عن الجودة .1

 .لنسبة لهمتنوع البدائل والمنافسة العالمية با

ال تستطيع الم سسة أن ال تواكب التقدا الحاصل في : ثورة تكنولوجيا المعلومات واالتصال .5

تكنولوجيا المعلومات واالتصال إال من خالل إدارة التميز؛ حيث أصبحت الم سسات تسعى 

 .لتطوير قدراتها التنافسية من خالل تطوير قدراتها التكنولوجية واالتصالية

بق أن المنظمة إذا أرادت االستمرار في تقديم نشاطها فإنها مطالبة باالنفتاح ونستخلص مما س

على محيطها الخارجي والتكيف معه بسرعة وتلبية رغباته حتى ال تخسر حصتها السوقية 

وتتضاءل نسبة نجاحها وذلا من خالل تطوير أنظمتها ومراعاة عمالئها وتلبية رغباتهم وتقييم 

لمنافسة باستمرار والسعي دوماً في تحسين أدائها والبحث عن التميز في موقعها بين الم سسات ا

 .كل أنشطتها

 :أسس إدارة التميز

 :أن األسس التي تساعد المنظمات على تحقيق التميز هي( 12: 3221الدويري، )يرى 

 .تحليل المعلومات، ونقلها داخل المنظمة  .9

 .تبسيم اإلجراءات  .3

 . ق الواحدترسيخ ثقافة العمل بروح الفري  .2

 .المساءلة  .1
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 .قياس األداء .5

أن هنا  مجموعة من األسس الالزا توفرها إلدارة ( 1-1: 3292شوقي، )ويضيف 

 : متميزة تتمكن من بلو  نتائج متفوقة وهي

إن األساس ألي إدارة متميزة هو النظرة للمنظمة على أنها مجموعة من العمليات : العمليات .9

ها، فالعملية هي الطريقة التي تم بها أعمال المنظمة، ويجب أن المترابطة والمتداخلة فيما بين

تكون واضحة ومحددة للعاملين حتى يتسنى لهم فهمها والعمل بها، ويتحقق ذلا بتوفر 

 .السلطة، الوضوح، القيمة، الرقابة والتحسين: المرتكزات التالية

اإلطالت وهم عبارة عن  وهي مصدر الةروة في المنظمة وأغلى أصولها على: الموارد البشرية .3

تركيبة من الخصائص المتمةلة في القدرات والكفاءات والخبرات ل ا يجب االستةمار فيهم من 

التقدير، التمكين، التنمية )خالل االستتالل الجيد لتلا الخصائص والعمل على تنميتها من خالل 

 (.البشرية، التوجيه وااللتزاا، وإدارة األداء

نتيجة مرورها ( ممارسات وأنشطة)لم فهي تكسب أنواع جديدة من السلو  المنظمة تتع: التعلم .2

بمواقف معينة تفترب عليها التخلي عنها وتعديل أنماط السلو  القديمة والتي لم تعد تساير 

 .متطلبات الموقف الحالي

ويعني الربم بين األسس المتطلبات السابقة لتعظيم إمكانية المنظمة : المواءمة واالنسجاا .1

لعمل على توافق رسالتها وأهدافها االستراتيجية وتةمين الموارد وتعبئتها نحو بلو  النتائج وا

 .المرغوبة

 : متطلبات اإلدارة المتميزة

 (:12-13: 3291النجار، )تتحقق اإلدارة المتميزة من خالل تحقيق انتي 

 .تفجير الطاقات -9

 .التمكين -3

 .التحفيز والرضا الوظيفي -2

 .خدمة العمالء -1

 .العاملين تدريب -5

 .تحسين الكفاءة والفاعلية اإلنتاجية والجودة -1

 .المشاركة في اتخاذ القرارات وحل المشكالت -1

 .االتصاالت الفعالة -0

 .إدارة التتيير والتجديد التنظيمي -1

 .االستقرار التنظيمي -92

 .النمو التوسع واالنتشار -99

 .المس ولية االجتماعية والمحافظة على البيئة -93

 .مستدامةالمشاركة في التنمية ال -92

 .تكوين فرت العمل والروح المعنوية -91
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 .قيادة األداء المتميز -95

 .التخطيم االستراتيجي -91

 .تشجيع االبتكار -91

 .بناء القدرات التنافسية للتميز -90

 . ريادة السوت بإدارة الجودة الشاملة -91

ويتبين مما سبق أن القيادة هي حجر الزاوية التي تستطيع من خاللها المنظمة المضي قدماً 

لتميز والمنافسة من خالل التوظيف األمةل ل مكانيات والبحث عن الفرص المتاحة وتحسين نحو ا

العمل وجودته وتحفيز العاملين وتطوير قدراتهم وتفجيرها نحو تحقيق األهداف وأيضاً البحث عن 

االستقرار والرضا لكل األطراف المتعاملة من المنظمة من خال رؤية واضحة يتبناها الجميع 

 .ق األهدافلتحقي

 :اإلجراءات المنهجية للدراسة
. بمدارس التعليم األساسي في دارية والتعليميةمن الهيئة اإل( 951)م اختيار عدد ت :عينة الدراسة

 منطقة األحمدي التعليمية بدولة الكويت 

 :مواصفات عينة الدراسة

 تبعاا لمتغير النوع: أولا 

 :ارس التعليم األساسي وفق متتير النوععدد أفراد عينة مد( 9)يوضح الجدول التالي 

 بمدارس التعليم األساسي حسب النوع عينة الهيئة التعليمة واالدارية أفراد( 9)جدول 

 % العينة النوع

 %51.20 01 ذكر

 %15.13 12 أنةى

 %922 951 اإلجمالي

بنسههههبة ( 01)يتضهههح مههههن الجههههدول السههههابق أن عههههدد أفههههراد العينههههة مههههن الهههه كور قههههد بلههههغ 

 .%15.13من اإلناج بنسبة ( 12)، 51.20%

 تبعاً لمتتير عدد سنوات الخبرة: ثانياً 

عهههدد أفهههراد عينهههة مهههديري مهههدارس التعلهههيم األساسهههي ( 3)يوضهههح الجهههدول التهههالي رقهههم 

 وفق متتير عدد سنوات الخبرة

 أفراد عينة( 3)جدول 

 ةبمدارس التعليم األساسي حسب عدد سنوات الخبر الهيئة التعليمة واالدارية

 النسبة العينة عدد سنوات الخبرة

 %23.20 59 سنوات 5أقل من 

 %11.91 15 سنوات 92 -1من 

 %32.15 22 فاكةر -99من 

 %922 951 اإلجمالي

-5يتضح من الجدول السابق أن أكةر عدد أفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة كانوا من 

بنسبة  سنة 99من  وي خبرة أكةركانت ل  في حين أن أقل نسبة% 11.91 سنوات بنسبة 92

32.15 %. 

 تبع لمتغير نوع الدورات التدريبية: ثالثاا 
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 أفراد عينة( 2)جدول 

 بمدارس التعليم األساسي حسب نوع الدورات التدريبية الهيئة التعليمة واالدارية

 النسبة العينة عدد سنوات الخبرة

 %32.31 21 دورات تربوية

 %29.11 52 دورات إدارية

 %15.31 13 رات في مجال الجودةدو

 %922 951 اإلجمالي

يتضح من الجدول السابق أن أكةر عدد أفراد العينة حسب نوع الدورات كانوا دورات في 

 32.31كانت ل وي الدورات التربوية بنسبة  في حين أن أقل نسبة% 15.31 بنسبة مجال الجودة

 %. 

 : أداة الدراسة

كيفية تطوير األداء اإلداري بمدارس التعليم األساسي من  تم تصميم استبانة للتعرف على

وجهة نظر مديري إدارة التعليم األساسي وتكونت االستبانة من محورين حيث كان المحور األول 

عبارة، ( 95)عن اختيار مدير المدرسة ومتطلباته في ضوء مدخل إدارة التميز وشمل ه ا المحور 

ئة المدرسية ومتطلباتها في ضوء مدخل إدارة التميز وشمل ه ا بينما كان المحور الةاني عن البي

 .عبارة( 91)المحور 

 :الخصائص السيكومترية لألداة

 :صدق األداة

قاا الباحث بعرب أداة الدراسة الميدانية على مجموعة المحكمين من األسات ة المتخصصين  

العربية السعودية، وذلا لتحديد في اإلدارة والتخطيم التربوي في بعض كليات التربية بالمملكة 

مدى مالئمة العبارات المختارة لكل محور من محوري األداة وك لا الحكم على مدى مناسبة األداة 

المختارة لقياس ما وضعت له، وفي ضوء ما أبداه المحكمون من مالحظات قاا الباحث بصياغة 

 . النهائية  الصورة النهائية لالستبانة وذلا تمهيدا لتطبيقها في صورتها

 حساب ثبات األداة

للوقوف على ثبات االستبانة، استخدا الباحث طريقة ألفا كرونباخ؛ حيث تم استخداا معادلة 

- :ألفا كرونباخ وتم الحصول على قيمتها لكل محور على حدة وهو ما يوضحه الجدول انتي

 نتائج حسا  الةبات لمحوري االستبانة( 1)جدول 

 قيمة معامل ألفا كرونباخ تعدد العبارا المتتير

اختيار مدير المدرسة ومتطلباته في  :المحور األول

  .ضوء مدخل إدارة التميز
15 0.856 

البيئة المدرسية ومتطلباتها في ضوء  :المحور الةاني

 مدخل إدارة التميز
19 0.941 

رتفعة يتضح من الجدول السابق أن معامالت الةبات لمحوري االستبانة معامالت ثبات م

 .وذا  ي كد ثبات عبارات االستبانة وصالحيتها للتطبيق( 2.119 -2.051)حيث تراوحت مابين 
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 :أسلو  جمع البيانات

اعتمد الباحث على أسلو  االستقصاء في جمع البيانات الالزمة، حيث قاا الباحث بإعداد    

ياس ليكارت المتدر  ووفقا لمق)االستبانة والتي تضمنت محورين تشمل أسئلة متلقة اإلجابة 

 .إلبداء يراء المبحوثين، وطبقت على عينة من مدراء المدارس( الةالثي

 :األساليب اإلحصائية المستخدمة

اعتمد الباحث في تفريغ البيانات على البرنامج اإلحصائي المعروف ببرنامج الحزا 

وتم التحليل  Statistical Package For Social Sciencesاإلحصائية للعلوا االجتماعية 

 –، وتعد ه ه خطوة SPSSاإلحصائي باستخداا الحاسب انلي من خالل برنامج الحزا اإلحصائية 

 :خطوة تمهيدية لتبويب البيانات، ومن خالله تم –تفريغ البيانات في جداول

اإلحصاءات الوصفية للبيانات من خالل جدولة البيانات في صورة جداول تكرارية  -9

 .السئلة محوري االستبانة( لمئويةالتكرار والنسبة ا)

 .لمعرفة التفرقة بين استجابات المستقصي منهم 3حسا  قيمة كا -3

"ت"استخداا اختبار  -2
 

T- Test -لتحديد مدى االختالفات بين ال كور واإلناج. 

 .للفروت بين المحورين تبعاً إلختالف سنوات الخبرة( ANOA)تحليل التباين اختبار  -1

 .للفروت بين المحورين تبعاً إلختالف الدورات التدريبية( ANOA)تحليل التباين اختبار  -5

 :نتائج الدراسة ومناقشتها

ما متطلبات تطوير األداء اإلداري في ضوء : نتائج السؤال الثالث الذي نص على ما يلي .3

 مدخل إدارة التميز؟

ة لكل ل جابة عن ه ا الس ال، تم استخرا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري

ومحور  .اختيار مدير المدرسة ومتطلباته في ضوء مدخل إدارة التميزمفردة من مفردات محور 

وفقا الستجابات أفراد عينة الدراسة، وتم  البيئة المدرسية ومتطلباتها في ضوء مدخل إدارة التميز

 :انتي( 5)وسيتم عرب نتائج ذلا وفقا للجدول . ترتيبها تنازليا حسب متوسطاتها الحسابية

 فيما يتعلق باختيار مدير المدرسة ومتطلباته في ضوء مدخل إدارة التميز: أولا 

 (5)جدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

 .وفقاً لمفردات محور اختيار مدير المدرسة ومتطلباته في ضوء مدخل إدارة التميز
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 الترتيب

 9 كبيرة 2.513 3.51 يقبل النقد والرأي المخالف 91

 3 كبيرة 2.512 3.51 لديه مهارة التعامل مع التقنيات الحديةة 92

 2 كبيرة 2.113 3.59 الوعي بمفاهيم إدارة التميز 2

 1 كبيرة 2.125 3.11 الوعي بمتطلبات إدارة التميز 1

 5 كبيرة 2.121 3.10 محبو  من جميع أعضاء المدرسة 0
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 1 كبيرة 2.031 3.15 يتسم بالموضوعية 1

الحصول على دورات تدريبية في مجال  3

 اإلدارة

 كبيرة 2.111 3.12
1 

 0 كبيرة 2.511 3.13 لديه القدرة على اتخاذ القرارات 92

 1 متوسطة 2.109 3.22 .الحصول على م هل جامعي مناسب 9

يعرف طبيعة البيئة التي توجه بها المدرسة  93

 ومتطلباتها

 متوسطة 2.531 3.22
92 

 99 متوسطة 2.190 3.91 امتال  الموصفات المهنية المناسبة 1

 93 متوسطة 2.129 3.91 الوعي بمعوقات إدارة التميز 5

معه في التحاور حول يشر  جميع العاملين  95

 قضايا المدرسة
3.22 2.103 

 متوسطة
92 

 91 متوسطة 2.119 9.13 ليسا لديه خصومات مع أعضاء المدرسة 99

 95 منخفضة 2.192 9.10 لديه مهارات التواصل والتفاعل مع انخرين 1

  متوسطة 2.111 3.29 المجموع الكلى 

ر مدير المدرسة ومتطلباته في ضوء محور اختياترتيب مفردات ( 5)يتبين من الجدول 

حسب المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة البحث، حيث حصلت  .مدخل إدارة التميز

( 3.51)بمتوسم حسابي في الترتيب األول " يقبل النقد والرأي المخالف"وهي ( 91)العبارة رقم 

لكون قبول النقد والرأي وبدرجة موافقة كبيرة، وربما يعزى ذلا ( 2.513)وانحراف معياري 

المخالف من أبرز متطلبات إدارة التميز حيث إن النقد البناء أساس التقويم والتطوير في األداء مما 

يجعله أمكراً ومتطلباً ملحاً ال بد من تحقيقه في مدير المدرسة حتى يسهم في تحقيق دوره في تطوير 

 .األداء في ضوء مدخل إدارة التميز

، لديه مهارة التعامل مع التقنيات الحديةة: وهي (92)الةاني العبارة رقم  وجاء في الترتيب

وبدرجة موافقة كبيرة، وربما يعزى ذلا ( 2.512)وانحراف معياري ( 3.51)بمتوسم حسابي 

لكون التقنيات الحديةة تعد سمة بارزة من سمات العصر الحاضر، وأن التقدا في شتى المجاالت 

إتقانها واستخدامها مما يتطلب من مدير المدرسة أن يكون على دراية يتاثر بصورة كبير بمدى 

 .كبيرة بها وبكيفية استخدامها في مجاله

وبمتوسم ( الوعي بمفاهيم إدارة التميز)وهي ( 2)وجاء في الترتيب الةالث العبارة رقم 

الوعي  وبدرجة موافقة كبيرة، وربما يعزى ذلا ألن( 2.113)وانحراف معياري ( 3.59)حسابي 

أولى خطوات التطوير واالنطالت نحوه مما يتطلب من مدير المدرسة أن يكون على وعي ودراية 

 .كاملة بالمفاهيم المرتبطة بإدارة التميز ليتمكن من التعامل معها بدقة كاملة

الوعي بمتطلبات إدارة التميز، وبمتوسم : وهي( 1)وجاء في الترتيب الرابع العبارة رقم 

وربما يعزى ذلا ألن التحر  نحو التطوير ل داء ( 2.125)وانحراف معياري ( 3.11)حسابي 

اإلداري في ضوء إدارة التميز يتطلب أن يكون مدير المدرسة على وعي تاا بمتطلبات إدارة التميز 

 .حتى يسعى لتحقيقها ومن ثم تطوير األداء في ضوئها
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من جميع أعضاء المدرسة،  محبو : وهي( 0)وجاء في الترتيب الخامس العبارة رقم 

وبدرجة موافقة كبيرة، وربما يعزى ذلا  (2.121)وانحراف معياري ( 3.10)بمتوسم حسابي 

لكون صفة الحب والود بين جميع أعضاء المجتمع المدرسي خاصة بين المدير ومرؤوسيه عامالً 

متبادلة والعمل بروح مهماً وحاسماً في تحقيق التطوير في العملية التعليمية ونمور روح الةقة ال

 .الفريق من أجل تطوير األداء

يتسم بالموضوعية، بمتوسم حسابي : وهي( 1)وجاء في الترتيب السادس العبارة رقم 

وبدرجة موافقة كبيرة، وربما يعزى ذلا ألن الموضوعية ( 2.031)وانحراف معياري ( 3.15)

ري وألن الموضوعية يمكن من خاللها مطلب مهم للتطوير في شتى المجاالت بما فيها المجال اإلدا

تحديد نقاط القوة الفعلية لتدعيمها ونقاط الضعف للعمل على تالشيها مما يسهم بفاعلية في تطوير 

 .األداء اإلداري

الحصول على دورات تدريبية في مجال : وهي( 3)العبارة رقم  وجاء في الترتيب السابع

وبدرجة موافقة كبيرة وربما يعزى ( 2.111)اري وانحراف معي( 3.12)اإلدارة، بمتوسم حسابي 

ذلا ألن الدورات التدريبية تجعل المدير على وعي بكل جديد في مجال عمله كما أنها ترفع من 

 . قدرة وإمكانات المدير الفنية والمهارية التي تسهم بشكل مباشر في تطوير أدائهم في مجال عمله

لديه القدرة على اتخاذ القرارات، بمتوسم : وهي( 92)وجاء في الترتيب الةامن العبارة رقم 

وبدرجة موافقة كبيرة، وربما يعزى ذلا ألن ( 2.511)وانحراف معياري ( 3.13)حسابي 

القرارات جزء مهم من العمل اإلداري وأن الدقة في اتخاذها بما يتناسب مع الوقت والموقف 

 .في األداءالمطروح تسهم بدرجة مباشرة في تحقيق الجودة والتطوير 

، 93، 99، 92، 1)على التوالي في الترتيب ( 99، 95، 5، 1، 93، 9)وجاءت العبارات 

وبدرجة موافقة متوسطة، مما يعني كون ه ه المتطلبات ضرورية ومن المهم توافرها في ( 91، 92

كبيرة،  مدير المدرسة إال أنها تاتي في الترتيب بعد العبارات السابقة التي حصلت على درجة موافقة

وربما يعزى ذلا لكون ه ه العبارات تتضمن متطلبات نظرية أكةر منها إجرائية مقارنة بالعبارات 

 .التي حصلت على درجة موافقة كبيرة مما جعل ترتيبها ياتي متاخراً مقارنة بها

لديه مهارات التواصل والتفاعل مع انخرين وفي : وهي( 1)وأخيراً جاءت العبارة رقم 

، وبدرجة موافقة منخفضة، (2.192)وانحراف معياري ( 9.10)ألخير، بمتوسم حسابي الترتيب ا

وربما يعزى ذلا لكون ه ه المهارة جاء التعبير عنها ضمنياً في بعض العبارات األخرى كالعبارة 

 (.95)والعبارة رقم ( 0)والعبارة رقم ( 91)رقم 

 ضوء مدخل إدارة التميزفيما يتعلق بالبيئة المدرسية ومتطلباتها في : ثانياا 
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 (1)جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة

 وفقاً لمفردات محور البيئة المدرسية ومتطلباتها في ضوء مدخل إدارة التميز
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 تيب

توفير التشجيعات المناسبة لجميع العاملين  91

 بالمدرسة

3.52 2.111 
 9 كبيرة

 3 كبيرة 2.131 3.53 توفير الدعم المادي الالزا لتطبيق إدارة التميز 23

يُعد مدير المدرسة خطة لتوزيع المس وليات على  32

 المعلمين

3.11 2.125 
 2 كبيرة

مدير المدرسة خطة لتوزيع المس وليات على  يُعد 91

 المعلمين

 كبيرة 2.111 3.21
1 

توجد معيارية يتم االلتزاا بها في توزيع المكافات  91

 والحوافز بالمدرسة

 كبيرة 2.152 3.21
5 

 1 كبيرة 2.511 3.25 توفر التقويم ال اتي المستمر لسير العمل بالمدرسة 31

 1 كبيرة 2.021 3.21 إدارة التميز تدريب المديرين على تطبيق 22

توفير اإلمكانات المتاحة بالمدرسة لكافة  39

 .المعلمين

 متوسطة 2.112 3.22
0 

 1 متوسطة 2.511 3.23 الربم بين الحوافز ومعدالت األداء 90

 92 متوسطة 2.522 3.22 تشكيل فرت لتحسين جودة العمل االدارى 22

مم التقليدي الوعي بضرورة االنتقال من الن 31

اإلداري إلى األنماط اإلدارية الحديةة ومنها إدارة 

 التميز

 متوسطة 2.111 3.32

99 

تفعيل الشراكة مع أعضاء المجتمع المحلي  31

 المحيم بالمدرسة
3.39 2.111 

 متوسطة
93 

تفويض السلطة عند الحاجة لمن تتوافر فيه  21

 المقدرة
3.90 2.552 

 متوسطة
92 

التطوعية ألعضاء المجتمع  تشجيع الجهود 31

 المحلي في دعم العملية التعليمية
3.91 2.111 

 متوسطة
91 

حرص مدير المدرسة على تكوين صف ثاني من  33

 القيادات المدرسية
3.95 2.120 

 متوسطة
95 

توفر نظاا واضح للمحاسبة يطبق على الجميع  32

 بالمدرسة
3.93 2.011 

 متوسطة
91 
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الت المجتمع المحيم المشاركة في رصد مشك 35

 ووضع الحلول لها
3.99 2.521 

 متوسطة
91 

نشر ثقافة إدارة التميز بين جميع العاملين  29

 بالمدارس
 90 متوسطة 2.521 9.10

 91 منخفضة 2.191 9.15 توافر برامج للتنمية المهنية للمعلمين 30

  متوسطة 2.112 3.31 المجموع الكلى 

البيئة المدرسية ومتطلباتها في ضوء مدخل فردات مجال ترتيب م( 1)يتبين من الجدول 

حيث أوضحت النتائج أن . حسب المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة البحث إدارة التميز

على ( 1إلى  9)جاءت في ترتيب مرتفع من ( 22، 31، 91، 91، 32، 23( 91)العبارات رقم 

لا لكون ه ه المهارات تتضمن توافر بيئة تعليمية التوالي، وبدرجة موافقة كبيرة، وربما يعزى ذ

محفزة ومشجعة للتطوير، إضافة إلى االنطالت من خطم واضحة ومدروسة نحو التطوير بجانب 

توافر المعيارية الواضحة في تقديم الحوافز والمكافات والتقويم المستمر، وكلها متطلبات ضرورية 

 .ومهمة لتطوير األداء في ضوء إدارة التميز

في الترتيب ( 29، 35، 32، 33، 31، 21، 31، 31، 22، 90، 39)بينما جاءت العبارات 

التالي على التوالي وبدرجة موافقة متوسطة، وربما يعزى ذلا لكون ه ه العبارات رغم أنها 

في البيئة المدرسية لتسهم في تطوير األداء  تتضمن مهارات مهمة وضرورية ال بد من توافرها

أنها تحتا  ألكةر من جهة تتعاون معاً لتسهم في توفيرها خاصة المجتمع الخارجي اإلداري إال 

 .للمدرسة، إضافة إلى أن بعضها يمكن تحقيقه على مراحل أي أنه ليس مطلباً ملحاً انن

وهي توافر برامج للتنمية المهنية للمعلمين، في الترتيب ( 30)وأخيراً جاءت العبارة رقم 

وبدرجة موافقة منخفضة، وربما ( 2.191)وانحراف معياري ( 9.15) األخير بمتوسم حسابي

يعزى ذلا ألن ه ه البرامج ترتبم باألداء األكاديمي للمعلم أكةر من ارتباطها باألداء اإلداري لمدير 

المدرسة، إضافة إلى أن ه ه البرامج غالباً ما تتم خار  بيئة المدرسة وتحت إشراف جهات تدريبية 

 .متخصصة

التي توصلت إلى ( 3293)ق ه ه النتائج بصفة عامة مع ما أشارت إليه دراسة الفقهاء وتتف

أن هنا  ارتباطاً قوياً بين تبني استراتيجيات التميز في التعلم والتعليم وبين تحقيق م سسات التعليم 

أعضاء العالي الميزة التنافسية المستدامة من خالل تزويد الطلبة بتجربة تعليمية متميزة، ودعم 

الهيئة األكاديمية بما يمكنهم من األداء وفق معايير الجودة المرجوة، وتوفير البيئة الدراسية الداعمة 

للتنوع واإلبداع وتصميم األنشطة التعليمية التي تعزز اإلبداع والتفكير الناقد لدى جميع أطراف 

 .العملية التعليمية

 –سنوات الخبرة  –النوع )تأثير متغيرات ما : الذي نص على ما يلي: إجابة السؤال الرابع

في رؤية عينة الدراسة لمتطلبات تطوير األداء اإلداري في ضوء مدخل إدارة ( الدورات التدريبية

 التميز؟
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 (إناث/ ذكور)متغير النوع : أولا 

تطوير  نتائج اختبار ت للفروت بين متوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة على استبانة (1)جدول 

 (إناج -ذكور)اء اإلداري في ضوء مدخل إدارة التميز وفقا للنوع األد

تطوير األداء 

اإلداري في ضوء 

 مدخل إدارة التميز

 العدد المجموعات
المتوسم 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 (ت)

مستوى 

 الداللة

اختيار مدير 

المدرسة ومتطلباته 

في ضوء مدخل 

 إدارة التميز

 2.231 3.359 3.312 25.212 01 ذكور

 9.153 21.211 12 إناج

البيئة المدرسية 

ومتطلباتها في ضوء 

 .مدخل إدارة التميز

 2.29 1.921 3.931 12.111 01 ذكور

 3.905 13.251 12 إناج

 2.29 1.919 2.921 10.511 01 ذكور الدرجة الكلية

 2.252 11.131 12 إناج

( إنهاج -ذكهور)ير دالة إحصهائيا بهين أفهراد العينهة غ( ت)يتضح من الجدول السابق أن قيمة 

، (اختيار مهدير المدرسهة ومتطلباتهه فهي ضهوء مهدخل إدارة التميهز)في المحور األول لالستبانة وهو 

بينما توجد فروت دالة إحصائيا بين ال كور واإلناج في محور البيئة المدرسية ومتطلباتهها فهي ضهوء 

 .ة الستبانة تطوير األداء اإلداري في ضوء مدخل إدارة التميزوالدرجة الكلي .مدخل إدارة التميز

 :ويعزو الباحث ه ه النتيجة إلى األسبا  انتية 

أن المتطلبات المفترب توافرها في مدير المدرسة عند اختياره ليحقق تطوير األداء 

أثر  اإلداري في ضوء مدخل إدارة التميز هي متطلبات ضرورية لكل من ال كور واإلناج وال

 .لعامل النوع فيها

أن المتطلبات الخاصة بالبيئة المدرسية قد تختلف من ال كور واإلناج حيث إن البيئة التي 

يعمل بها اإلناج ربما تحتا  متطلبات تختلف بعض الشيء عن المتطلبات التي تحتاجها البيئة التي 

 .نة حول ه ا المحوريعمل بها ال كور، مما أدى إلى وجود فروت في استجابات أفراد العي

 متغير سنوات الخبرة: ثانياا 

 لتحديههد مهها إذا كانههت هنهها  فههروت دالههة إحصههائيا بههين اسههتجابات أفههراد عينههة الدراسههة حههول

تطههوير األداء اإلداري بههالتعليم األساسههي فههي ضههوء إدارة التميههز وفقهها لمتتيههر عههدد سههنوات اسههتبانة 

فقد تم استخداا تحليل التباين األحاديالخبرة، 
 

On Way Anova يوضح ذلا( 0)، والجدول. 
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 (0)جدول 

تطوير األداء اإلداري  نتائج تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة البحث على استبانة

 بالتعليم األساسي في ضوء إدارة التميز وفقا لمتتير عدد سنوات الخبرة

 مصدر التباين المحاور
 مجموع

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسم 

 لمربعاتا

 قيمة

 "ف"

مستوى 

 الداللة

اختيار مدير 

المدرسة ومتطلباته 

في ضوء مدخل 

 إدارة التميز

بين 

 المجموعات
92.139 3 5.292 

9.339 
2.310 

 غير دالة
داخل 

 المجموعات
010.311 951 1.210 

  950 100.190 الكلي

البيئة المدرسية 

ومتطلباتها في 

ضوء مدخل إدارة 

 التميز

بين 

 مجموعاتال
91.151 3 0.111 

9.112 
2.913 

 غير دالة
داخل 

 المجموعات
113.999 951 5.210 

  950 021.211 الكلي

 الدرجة الكلية

بين 

 المجموعات
11.331 3 32.995 

3.235 
2.925 

 غير دالة
داخل 

 المجموعات
9102.211 951 99.192 

  950 9031.121 الكلي

ائج تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة الدراسة على نت( 0)يبين الجدول رقم 

 ،تطوير األداء اإلداري بالتعليم األساسي في ضوء إدارة التميز وفقا لمتتير الخبرةمحاور استبانة 

وذلا (  a  =2.25)حيث أشارت النتائج إلى عدا وجود فروت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

 .نة والدرجة الكلية لالستبانةاالستبا في جميع محاور

ويعزو الباحث ه ه النتيجة إلى كون ه ه المتطلبات واضحة ومحدد وضرورية لتطوير  

األداء اإلداري مما يجعل عامل الخبرة ليس له أثر فيها بل هي مطلوبة لمن له خبرة ولمن ليس لديه 

 .خبرة كما أن كالهما ال بد أن يكون لديه وعي بها

 عدد ونوع الدورات التدريبيةمتغير : ثالثاا 

استبانة  لتحديد ما إذا كانت هنا  فروت دالة إحصائيا بين استجابات أفراد عينة الدراسة حول 

تطوير األداء اإلداري بالتعليم األساسي في ضوء إدارة التميزوفقا لمتتير عدد الدورات التدريبية، 

 يوضح ذلا( 1)والجدول  ،On Way Anovaفقد تم استخداا تحليل التباين األحادي 
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 (1)جدول 

نتائج تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة البحث على استبانة تطوير األداء اإلداري 

 بالتعليم األساسي في ضوء إدارة التميزوفقا لمتتير نوع الدورات التدريبية

 المحاور
مصدر 

 التباين

 مجموع

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسم 

 المربعات

 ةقيم

 "ف"

مستوى 

 الداللة

اختيار مدير 

المدرسة 

ومتطلباته في 

ضوء مدخل 

 إدارة التميز

بين 

 المجموعات
39.151 3 92.111 

3.511 

2.202 

غير 

 دالة

داخل 

 المجموعات
111.111 951 1.315 

  950 100.190 الكلي

البيئة المدرسية 

ومتطلباتها في 

ضوء مدخل 

 إدارة التميز

بين 

 المجموعات
02.191 3 19.020 

0.112 
2.29 

 دالة
داخل 

 المجموعات
135.151 951 1.152 

  950 021.211 الكلي

الدرجة الكلية 

 لالستبانه

بين 

 المجموعات
900.111 3 11.325 

0.111 
2.29 

داخل  دالة

 المجموعات
9120.921 951 92.529 

    950 9031.121 الكلي

ل التباين األحادي الستجابات أفراد عينة الدراسة على نتائج تحلي( 1)يبين الجدول رقم 

وفقا لمتتير عدد تطوير األداء اإلداري بالتعليم األساسي في ضوء إدارة التميز محاور استبانة 

 a)الدورات التدريبية، حيث أشارت النتائج إلى عدا وجود فروت دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

حيث  مدير المدرسة ومتطلباته في ضوء مدخل إدارة التميزوذلا في محور اختيار ( 2.25= 

وهي قيمة غير دالة إحصائيا، بينما وجدت فروت بين أفراد العينة على ( 3.511)بلتت قيمة ف 

وك لا الدرجة الكلية لالستبانة  البيئة المدرسية ومتطلباتها في ضوء مدخل إدارة التميز محور

 (2.29)وهى قيم دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( 0.111 - 0.112)وبلتت قيمة ف على التوالي

وللتحقق من مصدر الفروت فى محور ر البيئة المدرسية ومتطلباتها في ضوء مدخل إدارة 

  .يوضح ذلا( 92)والجدول رقم  .للمقارنات البعدية LSD))التميز تم استخداا اختبار 
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 (92)جدول 

بين مجموعات الدورات التدريبية للمحور الةاني الخاص للمقارنات البعدية للفروت  ( LSD)اختبار 

 البيئة المدرسية ومتطلباتها في ضوء مدخل إدارة التميز

 بيان بعدد

 الدورات

 دورات في مجال الجودة دورات في مجال اإلدارة دورات تربوي

متوسم 

 الفرت

مستوى 

 الداللة

متوسم 

 الفرت

مستوى 

 الداللة

متوسم 

 الفرت

مستوى 

 الداللة

دورات 

 تربوي

 ---- ----- ----- ----- ----- -----

دورات فى 

 مجال اإلدارة

2.922 2.022  ---- ---- ----- -----

دورات فى 

 مجال الجودة

9.593 2.29 9.193 2.29  ---- -----

يتضح من الجدول السابق وجود فروت بين الحاصلين على دورات تربوية وبين الحاصلين 

في محور اختيار مدير المدرسة، كما توجد  2.29عند مستوى داللة  جودةعلى دورات في مجال ال

وبين الحاصلين على دورات فى مجال الجودة  فروت بين الحاصلين على دورات في مجال اإلدارة

، في محور البيئة المدرسية ومتطلباتها في ضوء مدخل إدارة التميز، 2.29عند مستوى داللة 

دورات الخاصة باإلدارة تسهم بصورة واضحة في رفع مستوى وربما يعزى ذلا لكون ه ه ال

بين الحاصلين على  في حين لم توجد الوعي بمتطلبات إدارة التميز وما يرتبم بها من مفاهيم،

دورات تربوية وبين الحاصلين على دورات في مجال اإلدارة وربما يعزى ذلا ألن ه ه الدورات 

تبم ببعضها ارتباطاً وثيقاً باعتبار أن اإلدارة جزء مهم من سواء التربوية أو في مجال اإلدارة تر

 .التربية وبينهما ارتباط وثيق وكالهما يسهم معاً في رفع مستوى األداء وتطويره

 (99)جدول 

للمقارنات البعدية للفروت بين مجموعات الدورات التدريبية فى الدرجة الكلية  ( LSD)اختبار 

 للالستبانة

 يان بعدد

 اتالدور

 دورات في مجال الجودة دورات في مجال اإلدارة دورات تربوي

متوسم 

 الفرت

مستوى 

 الداللة

متوسم 

 الفرت

مستوى 

 الداللة

متوسم 

 الفرت

مستوى 

 الداللة

دورات 

 تربوي

 ---- ----- ----- ----- ----- -----

دورات فى 

 مجال اإلدارة

2.921 2.002  ---- ---- ----- -----

دورات فى 

 ل الجودةمجا

3.931 2.29 3.329 2.29  ---- -----

يتضح من الجدول السابق وجود فروت بين الحاصلين على دورات تربوية وبين الحاصلين 

، كما توجد فروت بين الحاصلين على (2.29)عند مستوى داللة  على دورات في مجال الجودة

عند مستوى داللة  ودةدورات في مجال اإلدارة وبين الحاصلين على دورات في مجال الج
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بين الحاصلين على دورات تربوية وبين  ، فى الدرجة الكلية لالستبانة، في حين لم توجد(2.29)

 .الحاصلين على دورات في مجال اإلدارة

 :التوصيات

 .ضرورة نشر الوعي بةقافة التميز بين جميع العاملين بالمدرسة .9

 .المدارس في ضوء إدارة التميز عمل دورات تدريبية مستمرة لرفع مستوى أداء مديري .3

وضع معايير واضحة ومحددة في ضوء إدارة التميز يتم على ضوئها اختيار مديري  .2

 .المدارس

 .متابعة أداء مدير المدرسة وتقويمه باستمرار في ضوء متطلبات إدارة التميز .1

 .ميزتوفير الدعم المادي والمعني ال ي يسهم في توفير بيئة تعليمية داعمة إلدارة الت .5

االنفتاح على المجتمع المحلي بم سساته المختلفة لالستفادة من الخبرات وتبادلها بما يسهم  .1

 .في تطوير األداء

 :المقترحات

 .معوقات تطبيق إدارة التميز في مدارس التعليم األساسي من وجهة نظر مديري المدارس .9

 .تصور مقترح لتطبيق إدارة التميز بمدارس المرحلة المتوسطة .3

 .ة إدارة التميز بمستوى األداء اإلداري في ضوء بعض المتتيراتعالق .2

متطلبات تفعيل إدارة التميز بم سسات التعليم األساسي ويليات تحقيقها من وجهة نظر  .1

 .مديري المدارس

 

 مراجع الدراسة

ة مدير المدارس الةانوية العامة من السلوكيات الخاطئ/ موقع نظار (: 3221)أبو الوفا، جمال محمد  .9

، 9، ط 55مجلة كلية التربية، جامعة المنصورة، العدد ( دراسة ميدانية)التي يقع فيها بعض العاملين 

 .3221مايو 

دراسة ميدانية للتعرف علي أهم (: 3222)أبو الوفا، جمال محمد، وحسين، سالمة عبد العظيم  .3

هم، مجلة التربية، محددات تفويض السلطة لدي نظار ومديري المدارس الةانوية العامة، ووكالئ

 (.3)القاهرة، الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية، العدد 

تطوير المهاا الوظيفية لمديري مدارس التعليم العاا بالمملكة (: "ا3221)أبو هاشم، عمر بن أحمد  .2

ر منشورة، كلية ، رسالة دكتوراه غي"العربية السعودية في ضوء بعض مفاهيم الفكر اإلداري المعاصر

 .التربية، جامعة األزهر، القاهرة

التطوير التنظيمي للتعليم، القاهرة، المجلس األعلى للجامعات، اللجنة (: 9111)أحمد، إبراهيم أحمد  .1

 .العلمية الدائمة للتربية وعلم النفس

علمي السابع لكلية الم تمر ال. معايير جودة اإلدارة التعليمية والمدرسية(. 3223)أحمد، أحمد اإلبراهيم  .5

خالل الفترة من . الفرص -المعايير -جودة التعليم في المدرسة المصرية التحديات.التربية بطنطا

 . 12-11ص ص : 9 . مصر 30/1/3223إلى  30/1/3223

التطوير التنظيمي مدخل الفعالية ل دارة المدرسية، القاهرة، مجلة (: 9112)أحمد، شاكر محمد فتحي  .1

 .، يناير3مية، السنة الةانية، العدد التربية والتن
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. المناهج الفعالة ودور المدرس في تحقيق التميز واإلبداع في التعليم العالي(. 3225)أوزي، أحمد  .1

المنعقد في الجمهورية اليمنية تعز، ديسمبر . الم تمر العاشر للوزراء والمسئولين عن التعليم الجامعي

 . 11-12. ص ص(. 3225)

تطوير اإلدارة المدرسية بدولة قطر في ضوء خبرة المملكة المتحدة، (: 3229)حمد البارت، علي أ .0

 .، جامعة القاهرة، كلية التربية ببني سويف(غير منشورة)رسالة دكتوراه 

إدارة األداء ما هي؟، مركز التميز للمنظمات غير (: ا3223)باكال، رو ، ويونس، موسي  .1

 .91الحكومية، العدد 

معوقات اإلبداع اإلداري لدى مديري المدارس االبتدائية الحكومية ( 3299)ضبان البدراني، ذعار غ .92

 .جامعة أا القرى. رسالة ماجستير غير منشورة. بمنطقة بريدة من وجهة نظر مديريها ووكالئها

األساليب القيادية واإلدارية في الم سسات التعليمية، دار الفكر، (: 3229)البدري، طارت عبد الحميد  .99

 . دناألر

، دار الفكر (9)أساسيات اإلدارة التعليمية ومفاهيمها، عمان (: 3223)البدري، طارت عبد الحميد  .93

 .للطباعة والنشر والتوزيع

اإلدارة المدرسية أطروحات فكرية، خبرات (: 3222)بصري، دخيل هللا الصر، والعارف، يوسف  .92

 . عملية وتجار  ميدانية، بيروت، دار ابن حزا

: معجم المصطلحات اإلدارية، الرياب(  9112) مد إبراهيم والبرعي، محمد عبد هللا التويجري، مح .91

 .مكتبة العبيكان

 .دار الكتب المصرية. مصر.إدارة اإلبداع والتميز التنافسي(. 3292)جاد الر ، سيد محمد  .95

ر مدخل لتجاوز القصو -الهندسة اإلدارية للمدرسة المصرية(: ا3223)الجمل، حمدي محمد مسعد  .91

اإلداري إلى التحسين المستمر، ورقة عمل مقدمة إلى الم تمر السنوي السابع، إدارة األزمة التعليمية 

 . أكتوبر 31في مصر، وحدة بحوج األزمات، كلية التجارة، جامعة عين شمس، 

دراسة "الرقابة وتقييم األداء كمهارة أساسية لمدير المدرسة الفعال (: 9111)الجندي، عادل السيد  .91

 .13، مجلة التربية المعاصرة، رابطة التربية الحديةة، العدد "حليليةت

في ضوء بعض االتجاهات  جامعيتطوير إدارة التعليم قبل ال(: ا3221)حسين، على عبد ربه  .90

 .دراسة نظرية وتطبيقية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية"المعاصرة 

، الطبعة األولى، مجموعة النيل العربية، "افسيةصناعة المزايا التن"، (3221)الخضري، محين أحمد،  .91

 .21-22مصر، ص ص 

دار الةقافة للنشر : تطوير اإلدارة المدرسية والقيادة اإلدارية، عمان(: 3221)الخواجا، محمد سعيد  .32

 .والتوزيع

واقع تطبيق إدارة التميز لدى وكيالت األقساا العلمية في جامعة اإلماا ( 3291)الركف، هند صالح  .39

رسالة ماجستير غير منشورة، . مد بن سعود اإلسالمية في ضوء معايير النموذ  األوربي للتميزمح

 .جامعة األماا محمد بن سعود

 .دار البداية: االتجاهات الحديةة في اإلدارة المدرسية، عمان(: 3293)سلمان، زيد منير  .33

م قبل الجامعي بين النظرية أبعاد التنمية المهنية لمعلمي التعلي(: 3223)سليم، محمد األصمعي  .32

 .3223يناير  9 والتطبيق، القاهرة، مجلة البحث التربوي، المركز القومي للبحوج التربوية والتنمية،

استراتيجية اإلدارة في التعليم مالمح من الواقع المعاصر، (: 3229)سليمان، عرفات عبد العزيز  .31

 .مكتبه األنجلو المصرية، القاهرة



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                             ى فى التربيةمجلة البحث العلم

 

333 

واقع إدارة التميز في جامعة األقصى وسبل تطويرها في ضوء (. 3292)ربهسهمود، إيها  عبد  .35

رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية اإلدارة والسياسة . EFQMالنموذ  األوروبي للتميز 

 . غزة. للدراسات العليا

دار الفرقان : مفاهيم ووظائف وتطبيقات، عمان: اإلدارة الحديةة(: 3292)شاويش، مصطفي نجيب  .31

 .لنشر والطباعة والتوزيعل

 .دار النهضة العربية: أصول اإلدارة العامة، القاهرة(: 3221)شيحا، إبراهيم عبد العزيز  .31

دور مركز التطوير التربوي بوكالة غوج الدولية بتزة في تطوير (: ا3292)صالحة، فايز أحمد سليم  .30

منشورة، كلية التربية، الجامعة  غير األداء اإلداري لمديري المدارس وسبل تفعيله، رسالة ماجستير
ال

 .إسالمية بتزة

دراسة ميدانية لبناء برنامج تدريبي لمديري المدارس في ضوء مهامهم (: 9111)الطعاني، حسن  .31

 (. 3)السنة ( 95)المطلوبة، مجلة مركز البحوج التربوية، كلية التربية، جامعة قطر، العدد 

رسات اإلدارية لمديري المدارس االبتدائية في مدارس واقع المما(: 9111)عبد اللطيف، قاسم خيري  .22

 . ، الجامعة األردنية( غير منشورة)وكالة التوج في األردن، رسالة ماجستير 

، دار المسيرة، 3استراتيجيات اإلدارة ال اتية للمدرسة والصف، ط(: 3299)العجمي، محمد حسنين  .29

 .عمان، األردن

دور تطبيق معايير االستقطا  "، (3292)ي، ماجد، عريقات، أحمد، جرادات، ناصر، والعتيب .23

، مجلة "بنا اإلسكان للتجارة والتمويل األردني –والتعيين في تحقيق الميزة التنافسية حالة دراسية 

 .12-10، (3)الزرقاء للبحوج والدراسات اإلنسانية، المجلد العاشر، العدد 

: ية في ضوء معايير الجودة، القاهرةتطوير اإلدارة المدرس(: 3220)عز ، محسن عبد الستار  .22

 .المكتب الجامعي الحديث

اإلدارة المدرسية الحديةة، مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العملية، (: 3221)عطوى، جودت عزات  .21

 .الدار الدولية للنشر والتوزيع والةقافة: عمان

ت التعليمية في ضوء تنمية اإلبداع اإلداري بالم سسا(: 3292)العنزي، خيفة محمود مسلم غريب  .25

، الجزء الةاني، 951، مجلة التربية، كلية التربية، جامعة األزهر، العدد "رؤية مقترحة"إدارة التميز 

 .ديسمبر

إدارة المنظمات التعليمية رؤية معاصرة ل صول العامة، دار (: 9111) 2فتحي، شاكر محمد .21

 . المعارف، القاهرة

ني استراتيجيات التميز في التعلم والتعليم ودورها في تحقيق تب(: 3293)الفقهاء، ساا عبد القادر  .21

بحث قدا إلى ،جامعة النجاح الوطنية حالة دراسية: الميزة التنافسية المستدامة لم سسات التعليم العالي

وال ي عقدته المنظمة " استراتيجيات التعليم العالي وتخطيم الموارد البشرية"الم تمر العربي األول 

تنمية اإلدارية بالتعاون مع الجامعة الهاشمية، وجامعة القاهرة بجمهورية مصر العربية، العربية لل

  .األردن -في الجامعة الهاشمية  3293( نيسان)ابريل  31-31واتحاد الجامعات العربية في الفترة 

رسية، المتفوقون عقلياً، مشكالتهم في البيئة األسرية والمد(. 9101. )القريطي، عبد المطلب أمين .20

رسالة الخليج العربي، مكتب التربية العربي لدول الخليج، العدد . ودور الخدمات النفسية في رعايتهم

 .50-29ص ( 1)

، (3291)القريوتي، موسى، الخوالدة، رياب، قطيشات، مازن، الحنيطي، محمد، المعايطة، محمد،  .21

، "الة شركة زين لالتصاالت الخلويةدور المس ولية االجتماعية في تحقيق الميزة التنافسية دراسة ح"

 .55-21، (9)، العدد (19)دراسات، العلوا اإلدارية، الجامعة األردنية، المجلد 



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                             ى فى التربيةمجلة البحث العلم

 

333 

نحو جامعة متميزة في ضوء : فلسفة التميز في التعليم الجامعي(: 3220)القطب، سمير عبد الحميد  .12

 .، أبريل52د الرابع عشر، العدد التجار  والخبرات العالمية، مجلة مستقبل التربية العربية، المجل

إدارة الموارد البشرية، ترجمة تيب تو  لخدمات التعريب والترجمة، دار (: 3222)كشواي، بارى  .19

 .الفاروت للنشر والتوزيع، القاهرة

ص ( . 291)مجلة بلسم، العدد . البيئة المدرسية وتنمية الموهبة واإلبداع(. 3229. )كيوان، ماهر .13

52-52. 

استراتيجيات تجويد منظومة األداء المدرسي (: ا3292)د عطوة، و عناني، هشاا فتوح مجاهد، محم .12

 .، دار الجامعة الجديد، اإلسكندرية(بين المحلية والعالمية)

المدخل لتحقيق ميزة تنافسية  -اإلدارة االستراتيجية للموارد البشرية(: ا3222)المرسي، جمال الدين  .11

 . الدار الم سسية، اإلسكندريةلمنظمة القرن الحادي والعشرين، 

 .اإلصالح والتجديد التربوي في العصر الحديث القاهرة، عالم الكتب(: 9113)مرسي، محمد منير  .15

دار الفكر : اإلدارة التربوية مداخل جديدة لعالم جديد، القاهرة(: 3225)مصطفى، يوسف عبد المعطي  .11

 .العربي

دار : مفهومه وأهميته لمدير المدرسة، الريابالتخطيم المدرسي (: 3223)المنيف، محمد صالح  .11

 . المريخ

، مجلة "نظاا مقترح للمحاسبية المدرسية في جمهورية مصر العربية( "3229)هاشم، نهلة عبد القادر  .10

 .35كلية التربية، جامعة عين شمس، الجزء الخامس، العدد 

، دولة 3225 – 3229مية الخطة الخمسية لمنطقة دبي التعلي(: 3229)وزارة التربية والتعليم  .11

 .اإلمارات

 .دليل مدير المدرسة اإلجرائي(:3229)وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية  .52

النظاا الداخلي للمدرسة االبتدائية، التعليم االبتدائي، مطابع المعهد الملكي، (: ت.د)وزارة المعارف  .59

 . الرياب

القاهرة، ) ناهج أسبابه، أسسه، أساليبه، خطواته، معوقاته تطوير الم(: 9119)الوكيل، حلمي أحمد  .53

 . مكتبة األنجلو المصرية

 .نظريات التنظيم واإلدارة، اإلسكندرية، م سسة شبا  الجامعة(: 9100)يونس، عبد التفور .52

54. Barbara، H. (2007): Business Process Reengineering in the Public Sector، 

New Technology، Vol.13، No1، P.44.  

55. Board Policy Blue water District School Board 2001، available at: 

http://www.bwdsb.on.ca/director/bp7/50-d.htm 

56. Desimone، Laura (2002): How can comprehensive school reform models be 

successfully implemented ?، Review of educational Research، Vol 72، NO 3.  

57. European Commission، Directorate– General for Education and culture (2004 

)، Evaluation of Schools Providing Compulsory Education in Europe، 

Eurydice European Unit، Brussels، Belgium، PP.38-40a 

58. Gorton، R. & Snowden، P.: School Leadership and Administration; Concepts، 

Case Studies، and Simulation، 5th Ed.، Brown & Benchmark Publishers، 

Oxford، 2000، P.158. 



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                             ى فى التربيةمجلة البحث العلم

 

333 

59. Isa Kotride، Jailani Yunos & Suleiman Anaf(2014): The Role of Principlas In 

Sustainaing / Management Of Quality Secondary Schools In Nigeria، 

Proceedings of The Global Students on Education، Kuala Lambur، 

Malayasia، p. 631-636.  

60. Les Bell (2000)، Managing Teams In Secondary School، Routledge، London، 

P. 39 

61. Lesley Saunders، et.al ،( 2000): Raising Attainment in Secondary Schools for 

Self – Evaluation، National Foundation for Educational Research، Slough، 

pp.1-3 

62. Michael E.PORTER « Competitive advantage, Creating and Sustaining 

Superior Performance », First Free Press edition, Simon and Schuster Inc, the 

United States of America, 1985 

63. Nandwah Ibrahim(2011): Preparation and Development of Public School 

principals in Kenya، International Journal of Humanities and Social Science، 

Vol.1(9)، 291-301.  

64. Soina Blandford: Managing Professional Development In School، Routledge 

Press، London، 2000، P. 163.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                             ى فى التربيةمجلة البحث العلم

 

333 

 

 الملحق

 استبانة لتطوير األداء اإلداري بالتعليم األساسي في ضوء إدارة التميز

 درجة الموافقة العبارة ا

 ضعيفة متوسطة كبيرة

 معايير اختيار مدير المدرسة االبتدائية في ضوء إدارة التميز :المحور األول

    .الحصول على م هل جامعي مناسب 9

    ى دورات تدريبية في مجال اإلدارةالحصول عل 3

    الوعي بمفاهيم إدارة التميز 2

    الوعي بمتطلبات إدارة التميز 1

    الوعي بمعوقات إدارة التميز 5

    امتال  الموصفات المهنية المناسبة 1

    لديه مهارات التواصل والتفاعل مع انخرين 1

    محبو  من جميع أعضاء المدرسة 0

    يتسم بالموضوعية 1

    لديه القدرة على اتخاذ القرارات 92

    ليسا لديه خصومات مع أعضاء المدرسة 99

    يعرف طبيعة البيئة التي توجه بها المدرسة ومتطلباتها 93

    لديه مهارة التعامل مع التقنيات الحديةة 92

    يقبل النقد والرأي المخالف 91

ين معه في التحاور حول قضايا يشر  جميع العامل 95

 المدرسة

   

 

 

 البيئة اإلدارية في ضوء إدارة التميز ومتطلباتها: المحور الةاني

    توفير التشجيعات المناسبة لجميع العاملين بالمدرسة 91

توجد معيارية يتم االلتزاا بها في توزيع المكافات  91

 والحوافز بالمدرسة

   

    معدالت األداءالربم بين الحوافز و 90

يُعد مدير المدرسة خطة لتوزيع المس وليات على  91

 المعلمين

   

يُعد مدير المدرسة خطة لتوزيع المس وليات على  32

 المعلمين

   



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                             ى فى التربيةمجلة البحث العلم

 

333 

    .توفير اإلمكانات المتاحة بالمدرسة لكافة المعلمين 39

حرص مدير المدرسة على تكوين صف ثاني من  33

 القيادات المدرسية

   

توفر نظاا واضح للمحاسبة يطبق على الجميع  32

 بالمدرسة

   

تفعيل الشراكة مع أعضاء المجتمع المحلي المحيم  31

 بالمدرسة

   

المشاركة في رصد مشكالت المجتمع المحيم ووضع  35

 الحلول لها

   

تشجيع الجهود التطوعية ألعضاء المجتمع المحلي في  31

 دعم العملية التعليمية

   

    توفر التقويم ال اتي المستمر لسير العمل بالمدرسة 31

    توافر برامج للتنمية المهنية للمعلمين 30

الوعي بضرورة االنتقال من النمم التقليدي اإلداري  31

 إلى األنماط اإلدارية الحديةة ومنها إدارة التميز

   

    تدريب المديرين على تطبيق إدارة التميز 22

    فة إدارة التميز بين جميع العاملين بالمدارسنشر ثقا 29

    توفير الدعم المادي الالزا لتطبيق إدارة التميز 23

    تشكيل فرت لتحسين العمل وتجويده بالمدرسة 22

    تفويض السلطة عند الحاجة لمن تتوافر فيه المقدرة 21

 



 1027عشر لسنة  لثامنالعدد ا                                             ى فى التربيةمجلة البحث العلم

 

334 

 


