
 
 

 

 العام الثانويمتطلبات حتقيق التميز اإلداري مبدارس التعليم 

 -دراسة ميدانية -

 

 إعداد

 دينا على حامد أمحد د.
 مدرس أصول التربية

 كلية التربية جامعة المنصورة
 صادق فتحيحممد فكرى   د.

 م القرىأجامعة  - )متعاون(عضو هيئة تدريس
 امكة المكرمة سابقً

 

  

متطلبات تحقيق التميز اإلداري بمدارس التعليم الثانوي العام :العنوان:
دراسة ميدانية

مجلة كلية التربيةالمصدر:

جامعة كفر الشيخ - كلية التربيةالناشر:

أحمد، دينا علي حامدالمؤلف الرئيسي:

صادق، محمد فكري فتحي(م. مشارك)مؤلفين آخرين:

مج18, ع2المجلد/العدد:

نعممحكمة:

2018التاريخ الميالدي:

236 - 155الصفحات:

:MD 1009744رقم

بحوث ومقاالتنوع المحتوى:

Arabicاللغة:

EduSearchقواعد المعلومات:

السياسة التعليمية، التعليم الثانوي، طالب المرحلة الثانوية،مواضيع:
التميز اإلداري، المؤسسات التعليمية، مستخلصات األبحاث

https://search.mandumah.com/Record/1009744رابط:

© 2020 دار المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.
تحميل يمكنك محفوظة. النشر حقوق جميع أن علما النشر، حقوق أصحاب مع الموقع اإلتفاق على بناء متاحة المادة هذه
أو االنترنت مواقع (مثل وسيلة أي عبر النشر أو التحويل أو النسخ ويمنع فقط، الشخصي لالستخدام المادة هذه طباعة أو

البريد االلكتروني) دون تصريح خطي من أصحاب حقوق النشر أو دار المنظومة.

https://search.mandumah.com/Record/1009744


 
 

 

 العام الثانويمتطلبات حتقيق التميز اإلداري مبدارس التعليم 

 -دراسة ميدانية -

 

 إعداد

 دينا على حامد أمحد د.
 مدرس أصول التربية

 كلية التربية جامعة المنصورة
 صادق فتحيحممد فكرى   د.

 م القرىأجامعة  - )متعاون(عضو هيئة تدريس
 امكة المكرمة سابقً

 

  



 

 (م8192ككلخلامسكلجملةلدك-كلتثاينتعددك(ككك)لك19لتعددكرقمكك)–جامع كلفبكلتشةخك-كةل كلةلة كلتربية جم

  



 

 (م8192ككلخلامسكلجملةلدك-كلتثاينتعددك(ككك)لك19لتعددكرقمكك)–جامع كلفبكلتشةخك-كةل كلةلة كلتربية جم

 ملخص البحث
البحث إلي وضع تصور مقترح لتحقيق التميز اإلداري بمدارس  هدف

التعليم الثانوي العام بمحافظة الدقهلية , وتحقيقا ألهداف البحث , تم استخدام 
المنهج الوصفي , وتم تطبيق استبانة علي عينة ممثلة من معلمي مدارس 

ر المعتمدة , التعليم الثانوي العام , روعي فيها أن تشمل المدارس المعتمدة وغي
معلما ومعلمة , وقد توصلت الدراسة إلي مجموعة من  686وقد بلغت العينة 

النتائج منها أن درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية لمعايير التميز اإلداري 
 جاءت متوسطة بشكل عام  

 : التميز اإلداري الكلمات املفتاحية
Abstract: 

The research aimed to present a proposal to achieve 
the administrative excellence in the general secondary 
schools in dakahlia governorate in order to achieve the 
research goals. 

The study used the descriptive method, the 
questionnaire was applied to the sample of the teachers of 
the general secondary schools, and it included the 
accredited and non- accredited schools. The sample consists 
of 686 teachers. The study found that the degree of the 
application of the secondary schools to the administrative 
excellence was medium.  
Key words: administrative excellence   
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 مقدمة:
ا يتمثههل مشههترك   االكبيههر تحههدي   العربههيتواجههم مسسسههات التعلههيم داخههل الههوطن 

فههها حاجتهههها إلههها رفهههع مسهههتوم قهههدرتها التعليميهههة, حتههها تحقهههق متطلبهههات اإلبهههدا  
مكنها من مواجهة التحديات المعرفية بما ي   والتميز بين أنظمة دول العالم المتقدم,

هههالتههها تهههسثر بههه مهههن  متميهههز ا ادورها علههها وضهههع ههههات المسسسهههات, ممههها يتطلههه  نوع 
العهههاملين فههها كافهههة مسسسهههات التعلهههيم بصهههفة عامهههة, واإلداريهههين بصهههفة خاصهههة, 

التخلي عن السياسات اإلدارية القديمة التا تقوم علا نمط اإلدارة البيروقراطيهة, و 
 وبعدها عن توظيف التقنيات اإلبداعية الحديثة.

فالقيههههادة  ادة مههههن أهههههم الموضههههوعات فهههها علههههم اإلدارة,ويعههههد موضههههو  القيهههه
م مسسسههة, وتعتبههر جههوهر العمههل أحههدد نجههاح ي   اإلداريههة أصههبحت المعيههار الههام

ا فها نجهاح أو فشهل اإلدارة التعليميهة لمها فيهها مهن ألنها تمثل عامال  مهم   اإلداري
إلههها ولقهههد اهههه  كثيهههر مهههن علمهههاء اإلدارة  تهههرثير مباشهههر علههها العمليهههة التعليميهههة,

النهههابو, وأن أهميتههههها  وقلبهههههابههههرن القيهههادة ههههها جهههوهر العمليههههة اإلداريهههة  القهههول:
سثر فههها عناصههر العمليهههة اإلداريهههة أساسههي ي ههه ودورههها نهههابع مهههن كونههها تقهههوم بهههدور  
 (0,02،،1, الكردي) .فتجعل اإلدارة أكثر ديناميكية وفاعلية

دور القائهد سدي أن ي ه ففا ضوء الفكهر اإلداري الحهديث يتعهين علهي المهدير
المعلمههههين  علههههالتههههنعكس هثارههههها  ؛وظههههف مفهههههوم القيههههادة بجههههدارة  وأن ي   والمشههههرف,

جهل تحقيهق الجهودة والتميهز أ( واله  مهن 0 ,1،28)اليعربها,  .والطلبة والمجتمع
الحاجة لوجود نظهام  إلا باإلضافةوتحقيق المساواة بين جميع المتعلمين  اإلداري
 ,وتعزيهههز مشهههاركة المعلمهههين فههها التغييهههريههههدف إلههها التحسهههين المسهههتمر,  إداري

؛ (Hamilton et al,1،28,02وتحقيههق النجههاح فهها المسسسههات التعليميههة )
ا ههههو شهههعار المسسسهههات التعليميهههة ومطلب ههه اإلداريبهههالتميز  االهتمهههاملهههال  أصهههب  

ا لهههها باعتبارهههها مهههن أههههم الجههههات الحكوميهههة التههها تقهههدم خهههدماتها لشهههرائ  رئيسهههي  
در  ا  تلهه  المسسسههات مههدم الحاجههة إلهها تحسههين خههدماتها مههن المجتمههع  كافههة, وا 

, 6،،1)جههودة,  .أجههل التوصههل لدرجههة التميههز فيمهها تقدمههم مههن خههدمات تعليميههة
حيههث أضههحت معههايير التميههز فهها مقدمههة األهههداف التهها تسههعا المسسسههات  (21

 المسسسههههههههههههي.إلهههههههههههها تحقيقههههههههههههها لههههههههههههدعم المزيههههههههههههد مههههههههههههن التفههههههههههههرد فهههههههههههها أدائههههههههههههها 
(Olayele,1،،8,0،1 ) 
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 التنظيمهههي التهههيعبهههر عهههن حالهههة مهههن اإلبهههدا  والتفهههوق ميهههز اإلداري ي  إن الت
نتاجيهههة والتسهههويقية داء والتنفيههها للعمليهههات اإلحقهههق مسهههتويات غيهههر عاديهههة مهههن األت  

والمالية وغيرها بما ينتج عنم إنجهازات تتفهوق علها مها يحققهم المنافسهون ويرضها 
الت الفكريهههة لتطهههوير السهههنوات األخيهههرة المحهههاو  فهههيالت وقهههد ب ههه ,عنهههها المسهههتفيدون

بهههههههههرت واترمهههههههههان  و نمهههههههههوا  يعبهههههههههر عهههههههههن التميهههههههههز منههههههههها نشهههههههههر تهههههههههوم بيتهههههههههرز ور 
Peter,Waterman البحههههههههههههث عههههههههههههن  هكتابهمهههههههههههها الشهههههههههههههير المعنههههههههههههون بهههههههههههه "

مسسسهة  فهيمكهن أن يحهدث إا أنم أسهلو  للحيهاة ي  ( ،8, 2،،1)السلمي,التميز"
 .صهههههغيرة أو كبيهههههرة, حكوميهههههة أو غيهههههر حكوميهههههة, تقهههههدم خدمهههههة أو تصهههههنع سهههههلعة

(Ajaif,1،،8,110تبع هههه ) ا الخههههتالف طبيعههههة عمههههل المسسسههههات السههههاعية نحههههو
ا لما التميز, فالمسسسات تختلف ما بين مسسسات أعمال, ومسسسات تعليمية تبع  

 ا لطبيعة الجمهور المتعامل معها. تقدمة من خدمات وتبع  
والعشههرين يفههرو علهها مختلههف مسسسههات  الحههاديوعليههم فههجن مجتمههع القههرن 

 الفهههرديورة التوجهههم نحهههو تحقيهههق التميهههز فههها األداء علههها المسهههتويين المجتمهههع ضهههر 
عهههام واإلدارة  بوجهههمن شههههد مجهههال اإلدارة أا بعهههد , وقهههد ظههههر الههه  جلي هههوالمسسسهههي

خههاح حركههة اإلصههالح القههائم علهها المعههاير القياسههية, التهها أكههدت  مالتربويههة بوجهه
سههههين فهههها علهههها ضههههرورة تههههوافر معههههايير واضههههحة ومحههههددة لعمليههههات التطههههوير والتح

المسسسهههات, وتلههها الههه  حركهههة البحهههث عهههن التميهههز التههها أكهههدت أن تحقيهههق التميهههز 
صههههب  الشههههغل الشههههاغل لجميههههع المسسسههههات علهههها اخههههتالف يجهههه  أن ي   المسسسههههي
( وههاا مهن شهرنم يتطله  ضهرورة تهوافر 000 ,1،21وتوفيق, المليجي) .مستوياتها

الواضههه  فههها عملهههم ظههههر التميهههز مجموعهههة مهههن المههههارات اإلبداعيهههة لهههدم القائهههد, ت  
تضهمن العدالهة التعليميهة بهين جميهع مهن  ةاإلداري, وتساعدت علا تكوين بيئة متميهز 

كمهها ينبغههي أن يتحلهها  (28, 0،،1.)حوامدة,يعملههون داخههل المدرسههة التهها يرأسههههههها
 عاليههههة مههههن السههههلو  القههههويم والمسههههتوم الرفيههههع مههههن حسههههن التعامههههل والصههههبر بدرجههههة  
فضههل مهها يمكههن مههن النتههائج أعمليههة التربويههة وتحقيههق سههن سههير اللضههمان ح   ؛والههتفهم

يجابيههههههههههههة مههههههههههههع ضههههههههههههبط الممارسههههههههههههات اإلداريههههههههههههة ضههههههههههههمن الحههههههههههههدود المتفههههههههههههق اإل
فضههل اإلنجههازات أ إلهها( بحيههث يصههل بالمسسسههة التعليميههة 0 ,6،،1)أحمههد,.عليههها

كسههابها الميههزة التنافسيهههههههههههههة  التهها تحقههق رغبههات وطموحههات وتوقعههات العههاملين بههها وا 
 (Oakland, 1،،2 ,0) .مسسسههههات األخرمبين ال
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قائمهههة علههها   اإلدارةن تكهههون أوممههها يعهههزز مفههههوم التميهههز لهههدم اإلداريهههين, 
الشفافية والكفاءة والالمركزية والقهدرة علها تفهويو السهلطات واسهتخدام تكنولوجيها 

لتكههون مواكبههة لمتطلبههات الجههودة  التعليمههي؛المعلومههات بفاعليههة عاليههة فهها العمههل 
نهههوعا  ة داخهههل المهههدارس وتحسهههين األداء ممههها يهههسدم إلههها إحهههداث تطهههويرالشهههامل

لمخرجات العملية التعليمية بمها يهتالءم مهع التطهورات العالميهة واإلقليميهة ومواكبهة 
 .لتحقيههق التميههز فهها كافههة العمليههات التهها تقههوم بههها المسسسههة ؛التغيههرات السههاعية

 (28, 6،،1)الدويرم,
, ضهروري ا ادارة أمر  قيق التميز داخل اإلتح ( أن28, 1،،1ويشير المقيد )

 :  ما يلاظهر كونم ي  
 .التحديالقدرة علا إظهار  .2
القهههدرة علههها إظههههار الحريهههة التههها تتمثهههل فههها إعطهههاء كهههل مهههن يعمهههل داخهههل  .1

المنظومههة التعليميههة الفههرح للتعبيههر عههن أنفسهههم ومشههكالتهم, وكيههف يههسدم 
 المهام المسندة إليم. 

المههال( وتوزيعههها بشههكل  –الوقههت  –وارد ) األفههراد القههدرة علهها إدارة كافههة المهه .0
عهههادل ممههها يعكهههس قهههدرة المهههدير علههها دعهههم المسسسهههة التعليميهههة التههها يعمهههل 

 داخلها.
 الجادة. القرارات اتخااالقدرة علا  .0

, 1،22)( ومقابلههة 002, 1،21)وهههاا مهها أكههدت كههال مههن المليجهها وتوفيههق
السائد  التنظيميا فا المناخ ري  ا جا( أن التميز اإلداري يتطل  إحداث تغيير  220

داء المتميههز, كمهها تحتهها  فهها المسسسههة ووجههود هياكههل مرنههة تناسهه  متطلبههات األ
إلهها التههدري  المسههتمر للمههوارد البشههرية بالمسسسههة  بهههدف بنههاء ثقافههة التميههز بههها 

كمها أشهار ويلسهون ة, هباإلضافة إلا تحقيق التفاعل والتكامهل مهع عمهالء المسسسه
(Wilson,1،26,26 ) وجههههههود إدارة واعيههههههة اات كفايههههههات متعههههههددة تتميههههههز إلههههها

 ,بالمرونة والقدرة علا التكيف مع متغيرات العصر مع نجاح الخطط الموضهوعة
 ل الام يتم تكوينم.ههوتنفياها بدقة ومهارة من خالل فريق العم

 كافههةمتكامههل, يشههتر  فيههم و وعليههم يتضهه  أن التميههز اإلداري مفهههوم شههامل 
 تحقيق منفعة متبادلة فيما بينهم.جل أاألطراف من 
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 :مشكلة البحث 
عد إدارة المسسسات التعليمية مهن أههم األنشهطة اإلنسهانية فها المجتمعهات ت  

ا فهها حيههاة الشههعو  ا مباشههر  سثر تههرثير  علهها اخههتالف مراحههل تطورههها, الهه  ألنههها ت هه
مسهئولين عهن ا مهن الا جهاد  وهاا يتطل  سعي   ا,ا وسياسي  ا واجتماعي  اقتصادي   مههواألم

بل  تطهوير أدائههم مهن خهالل تطبيهق المهداخل فا البحث عن س ه المسسسيالعمل 
)الهههدجنا,  .رقا بههههاهة وتسهههعا للهههههههعهههزز مكانهههة المسسسهههات التعليميالحديثههة التههها ت  

1،22 ,0 ) 
وعلهها الههرغم مههن وجههود قيههادات مسهلههة فهها مدارسههنا, إال أن هههات القيههادات 

مع إيمانهم برنم بدون وجود مهارات اإلبدا  فها  تهمل أبعاد اإلبدا  بكافة أنواعم
فهي حهين   المدرسة لن تحقق هات المدرسة ما تصهبو إليهم مهن تميهز ورقها منشهود,

أن بعهو األنمهاط  القياديهة  تشهجع علها اإلبهدا  وتحهث عليهم, إال أن هنها  فها 
ا مهههن التجديهههد والتغييهههر ا أخهههرم تقتهههل اإلبهههدا  وتقضههها عليهههم خوف هههالمقابهههل أنماط ههه

 مهههههههن يضهههههها دراسههههههههههههههههههههة كههههههال  أ( وهههههههاا مهههههها أكههههههدت عليهههههههم  0, 1،28 ليعربهههههها,)ا
 (1،20)ودراسههة محمههد ورشههاد  (0،،1 )عبههد الوههها  ( ودراسههة0،،1)مغههاورم

مههن أهههم معوقههات تحقيههق اإلبههدا  والتميههز هههو التمسهه  بالممارسههات التقليديههة  أن
فشههل وتعرضههها للمسههاءلة ا مههن الالمرلوفههة, ومقاومههة القيههادات اإلداريههة للتغيههر خوف هه

وكههال  التنظههيم  الجمههاعي,والمحاسههبية, وضههعف الحههوافز المتعلقههة بجثابههة العمههل 
 .التقليديالهرما 

 (2،،1)منههههها دراسههههة أحمههههدو د مههههن الدراسههههات يههههعدالكمهههها توصههههلت نتههههائج 
أن كثيهههر مهههن المسسسهههات  إلههها (1،22)ودراسهههة محمهههد( 1،22)ودراسهههة محمهههود

حههديات الدوليههة والمحليههة ومهها أحدثتههم مههن تغيههرات, التعليميههة لههم تسههتطع مواكبههة الت
عانيههم مههن مشههكالت ومعوقههات إداريههة وأكاديميههة متنوعههة مههن أبرزههها : ا لمهها ت  نظههر  

مههر الههام األ ,تقليديههة اإلدارة, وضههعف هليههات منظومههة األداء اإلداري واألكههاديمي
تههتمكن مههن تحقيههق األهههداف وتخههريج كههوادر  اترتهه  عليههم انخفههاو األداء, ولكهه

كمسسسههههات  وتميزههههها هامههههن تجويههههد بههههدبشههههرية مالئمههههة لمقتضههههيات العصههههر, فال
ضههعف مشههاركة  ( إلهها1،22)وحمههاد الههاكيحههين توصههلت دراسههة   فههيتعليميههة, 

 ,األوتوقراطيهههةفههها القيهههادة نتيجهههة شهههيو  نمهههط اإلدارة  المدرسهههيأعضهههاء المجتمهههع 
  دراسهههة , وكهههالالمهههدارس مهههديريوير وقهههدرات ههههههوعهههدم التهههوازن بهههين متطلبهههات التط
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أكهههدت علهها ضهههعف الممارسهههات القياديهههة  التهههي( Wilson,1،26,61) ويلسههون
تلهههههه  بيههههههر بههههههين نتيجههههههة تههههههداخل االختصاصههههههات وحههههههدوث تضههههههار  وتعههههههارو ك

( علهههههها Gleny,1،21,00) جيالنههههههي االختصاصههههههات, بينمهههههها  أكههههههدت دراسههههههة
االفتقهههار إلههها مههههارات القيهههادة, وضهههعف المرونهههة واإلبهههدا  فههها العمهههل, وضهههعف 

داريههة لههدم قههادة المسسسههات التعليميههة لالسههتجابة للتغيههرات, والفرديههة اإلالمهههارات 
ا مهههن الالمركزيهههة هم إلهها مهههنحهم مزيههد  ار , وكههال  افتقهههالقهههراراتالشههديدة فههها اتخههاا 

فقهد بينهت وجهود ضهعف (،1،2)ق القيهادة الفعالهة أمها دراسهة ناصهف وهاشهميهلتحق
للكفايههات والقههدرات التهها فهها امههتال  القيههادات المدرسههية وأعضههاء الفههرق المدرسههية 

والتميههز عههالوة علهها غيهها  العمههل  مكههن مدارسهههم مههن الحصههول علهها االعتمههادت  
عضهههاء, وضهههعف التمويهههل المخصهههح لشنفهههاق علههها أنشهههطة بهههين األ الجمهههاعي
وضهعف القهدرة علها اإلبهدا  واالبتكهار, وكلهها أمهور تجعهل التحهر  نحهو  ,الجودة

 .الجودة, ومن ثم التميز يسير بخطا بطيئة
وعليم البد مهن ضهرورة إدرا  القهادة اإلداريهين لوسهس والمبهاد  التها يقهوم 

يهههث حللتفهههوق واإلبهههدا  ودخهههول المنافسهههة الدوليهههة,  تحقيق ههها اإلداريعليهههها التميهههز 
بضهههرورة اكسههها  القهههادة اإلداريهههين مههههارات التميهههز  (1،22)أوصهههت دراسهههة علههها

 فا ممارساتم.و ر فا القائد  ن تتوافأوتطوير القدرات القيادية التا يج   اإلداري
 :االمن هنا تكمن مشكلة البحث فا التساسل الرئيس الت

المااا    الثااا   يبمااادارل التملاااا   اإلداريمتطلبااا ح تحقااااي التماااا   مااا 
 بمح فظة الدقهلاة؟

 :ها ةعن التساسل الرئيس تساسالت فرعي  ويتفر 
 ؟اإلداري للتميز المفاهيميما اإلطار  .2

 ؟رياإلدابعاد التميز أما  .1

 الثانويبمدارس التعليم  اإلداريما المعوقات التا تحول دون تحقيق التميز  .0
 ؟العام

العههام  الثههانويبمههدارس التعلههيم  اإلداريمهها التصههور المقتههرح لتحقيههق التميههز  .0
 ؟بمحافظة الدقهلية
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 :أهداف البحث 
 اإلداريتصههور مقتههرح لتحقيههق التميههز   عتمثلههت أهههداف البحههث فهها وضهه

 وال  من خالل التعرف علا: ,العام بمحافظة الدقهلية الثانويم بمدارس التعلي
 .اإلداريالحاكم للتميز  المفاهيمياإلطار  .2
 .اإلداريبعاد التميز أ .1
 الثههانويبمههدارس التعلههيم  اإلداريالمعوقههات التهها تحههول دون تحقيههق التميههز  .0

 العام.
 العام. الثانويمتطلبات تحقيق التميز اإلداري بمدارس التعليم  .0
 :هماة البحث أ 

 تتض  أهمية البحث فا النقاط اآلتية:
 ,يعد هاا البحث تلبية لما أوصت بم العديد من الدراسات والبحهوث السهابقة .2

ا للتميز والتا أكدت علا ضرورة  تبنا صيغ جديدة للقيادة المدرسية تحقيق  
 .اإلداري

م حقائق  جل فهأا للقادة من ا ضروري  دارة, أصب  أمر  التطوير فا أسالي  اإل .1
المهدارس بمجموعهة مهن المبهاد   مهديريالعصر, مما يسكد علها أن يتحلها 
دارة المدرسههههية لتبصههههيرهم برهميههههة هههههاا التهههها ترشههههد العههههاملين فهههها مجههههال اإل

فههراد ومههن ثههم تحقيههق وكيفيههة اسههتغالل القههدرات اإلبداعيههة لههدم األ ,الموضههو 
 .اإلداريالتميز 

التههها تناولهههت متطلبهههات تحقيهههق  الحداثهههة النسهههبية للموضهههو  ونهههدرة الدراسهههات .0
عتبر مفهوم التميز مهن أحهدث بالمسسسات التعليمية, حيث ي   اإلداريالتميز 

والتها لهم يهتم التعمهق  ,دارية التها ظههرت علها السهاحة المعرفيهةالمفاهيم اإل
 والعشرين. الحاديبداية القرن وكان ال  مع فا الكتابات الخاصة بها, 

ن أههههم التطهههورات التهههي أفرزتهههها ثهههورة المعرفهههة عهههد مفههههوم التميهههز اإلداري مهههي   .0
ن لمعرفة مدم يَاهتمام الباحث اإلداريمما أثار هاا األسلو   والمعلوماتية,

 توافرت ومتطلبات تحقيقم.
استشههراف عمههق التجديههدات التربويههة والههرسم المسههتقبلية فهها تحههديث التعلههيم  .2

ح بعهههو القصهههور فههها المهههدراس ومهههن ثهههم طهههر  أوجهههمالعهههام لمعالجهههة  الثهههانوي
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ساعد فا التغل  علا المعوقات التا تحهول دون األفكار والبدائل التا قد ت  
 العام. الثانويبمدارس التعليم  التميز اإلداريتحقيق 

ا للريههادة توعيههة المسههئولين عههن تطههوير التعلههيم برهميههة تحقيههق التميههز تركيههد   .6
لمسسسههات مههع التوجهههات الدوليههة ل مهها يتفههقاإلقليميههة والقههدرة التنافسههية وهههو 

التعليمية التا تسعا إلا تحقيق مستوم عال فا اطار التنافسية الدوليهة إا 
, وعلها كهل مسهتوم, شهيءأن السمة األساسية للعصهر هها التغيهر فها كهل 

 وقت. أيوفا 
سههم نتههائج تلهه  الدراسههة فها فههت  المجههال أمههام البهاحثين إلجههراء العديههد مههن ت   .0

اري بجميع مراحل التعليم بمصر, الدراسات حول إمكانية تحقيق التميز اإلد
المدارس بصفة عامة والثانوية  مديريكما أنها تفيد فا تطوير برامج إعداد 

ن يتقنوهههها أ ينبغهههيبصهههفة خاصهههة وتهههدريبهم علههها المههههارات االساسهههية التههها 
 .اإلداريتحقيقا للتميز 

 مصطلح ح البحث :
  التالا:المصطل   فيتمثلت مصطلحات البحث 

 The Administrative Excellence :اإلداريالتما  
يعرف إجرائيا برنم : تل  الممارسات اإلدارية التا يقوم بها قادة مدارس 

ههها عههن ز العههام بهههدف تقههديم خههدمات ومخرجههات عاليههة الجههودة تمي الثههانويالتعلههيم 
غيرهههها مهههن الممارسهههات واألسهههالي  التههها تقهههدمها بهههاقا المهههدارس األخهههرم لخدمهههة 

 محيط بالمدرسة وفق معايير الجودة والتميز القابلة للقياس.العاملين والمجتمع ال
 حد د البحث:

: اقتصههر تطبيههق الدراسههة الميدانيههة علهها عينههة ممثلههة مههن  الحااد د البشااراة .2
العههههام بمحافظههههة الدقهليهههة حيههههث تههههم اختيههههار  الثهههانويمههههدارس التعلههههيم  معلمهههي

ادهههها بعهههد المهههدارس الثانويهههة المعتمهههدة مقابهههل عهههدد مهههن المهههدارس لهههم يهههتم اعتم
حيهههث يصهههب  عهههدد المعلمهههين بكهههال النهههوعين مهههن المهههدارس ممهههثال للمجتمهههع ب

 .األصلي

ول األ الدراسهي: تهم تطبيهق الدارسهة الميدانيهة خهالل الفصهل  الحد د ال م  ااة .1
 .1،28/1،21 الدراسيمن العام 
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  :الدراس ح الس بقة
 أ ال: الدراس ح المرباة 

لهههدم  التنظيمهههيرجهههة التميهههز ههههدفت إلههها تعهههرف د (8102الغ مااادي دراساااة  .2
قائههدات مههدارس منطقههة الباحههة مههن وجهههة نظههر المعلمههات, وقههد تههم اسههتخدام 

معلمههة ( 002)وطبقههت اسههتبانة علهها عينههة عههددها المسههحي الوصههفيالمههنهج 
ههههههه تههههم  2000/2008 الدراسههههيمههههن معلمههههات مههههدارس منطقههههة الباحههههة للعههههام 

النتهائج وجهود فهروق اات العشوائية الطبقيهة وأظههرت  ةاختيارهن بطريقة العين
ا فههههي درجهههة اسههههتجابات أفهههراد العينههههة تبع هههه (α=  0،2،)داللهههة احصههههائية عنهههد

وأوصهههت  ,ا لمتغيهههر المسههههل العلمهههاوكهههال  تبع ههه ,لمتغيهههر المرحلهههة التعليميهههة
 التنظيمههيالدراسههة بضههرورة تشههجيع مههديرات المههدارس للمحافظههة علهها التميههز 

 .التعليميلديهن من أجل تحسين جودة المنتج 
( هههههدفت إلهههها الكشههههف عههههن واقههههع ممارسههههة معههههايير 1،28دراسههههة الصههههعيدي) .1

التميههز اإلداري لههدم مههدراء إدارات التعلههيم فههي المملكههة العربيههة السههعودية فههي 
ضوء بعو المتغيرات, واستخدمت الدراسة المهنهج الوصهفي, وشهمل مجتمهع 

عامههههة الدراسههههة جميههههع مههههديري إدارات التعلههههيم بالمملكههههة العربيههههة السههههعودية ) ال
( ومسههههاعديهم فههههي المنههههاطق 06وبالمنههههاطق والمحافظههههات( والبههههالغ عههههددهم )

ه, وتهههههم 2000/2008( للعهههههام الدراسهههههي 200التعليميهههههة والبالغهههههة عهههههددهم )
استخدام االستبانة كرداة للدراسة حيث تم تطبيقها علا قيهادات إدارات التعلهيم 

لها أن درجهة العامة وبالمناطق والمحافظات ومسهاعديهم , وخلصهت النتهائج إ
ممارسههة معههايير التميههز اإلداري لههدم قيههادات إدارات التعلههيم فههي المملكههة مههن 
وجههههههة نظهههههر مسهههههاعديهم كانهههههت متوسهههههطة, كمههههها توصهههههلت النتهههههائج إلههههها أن 
الصههعوبات التهها تحههد مههن تطههوير أداء قيههادات إدارات التعلههيم كانههت كبيههرة , 

األولا, بينما جاءت  وجاء مجال الصعوبات المالية والمادية والتقنية بالمرتبة
الصعوبات البشرية بالمرتبهة األخيهرة وبدرجهة كبيهرة , كمها أشهارت النتهائج إلها 
عههههدم وجههههود فههههروق فههههي اسههههتجابات أفههههراد الدراسههههة تعههههزم لمتغيههههر الخبههههرة أو 

 الختالف المنطقة التعليمية, أو المسهل التعليمي.

 ,بههالتميز فكههار المرتبطههةهههدفت مناقشههة المفههاهيم واأل (8102 دراسااة مكاا ر  .0
, مهههع دراسهههة وتحليهههل الهههوظيفيداء األ والتعهههرف علههها النمهههاا  العالميهههة لتميهههز
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بليبيها لتحديهد مهواطن  التقنهيللهيئهة الوطنيهة للتعلهيم  والخهارجي الداخليالمناخ 
التهها تعههانا منههها وتحههد مههن قههدرتها علهها التميههز فهها  ومصههادر الضههعفالقههوة 
, واعتمهههههدت علههههها لوصهههههفيا, واسهههههتخدمت الدراسهههههة المهههههنهج الهههههوظيفياألداء 

التقهههارير الرسهههمية والمقهههابالت الشخصهههية واالسهههتبانة كهههردوات للحصهههول علههها 
وتوصههههلت الدراسههههة إلهههها مجموعههههة مههههن النتههههائج أهمههههها  ,المعلومههههات الالزمههههة

فيمهها يتعلههق بمشههكالت العمههل واالسههتثمار  الههرأياإليمههان بحريههة التعبيههر عههن 
تشههجيع  التميههز مههعق مفهههوم األمثههل للمههوارد المتاحههة والههام يعتمههد علهها تحقيهه
جهههل االرتقهههاء بالعمهههل وكهههال  أالعهههاملين وحهههثهم علههها اإلبهههدا  واالبتكهههار مهههن 

سههههم فههها االرتقهههاء بالهيئهههة نحهههو الجهههودة النوعيهههة ت   اسهههتراتيجيةالوصهههول إلههها 
 داء.والتميز فا األ

 اإلداريههههههدفت إلههههها الكشهههههف عهههههن درجهههههة التمكهههههين  (8102 سااااالام   دراساااااة .0
حهث اواسهتخدم الب المصهريبهالتعليم العهام  التنظيميلتميز كآلية لتحقيق ا المدرسي
وأسلو  السيناريوهات من خالل وصف الواقع الراهن وتوصهلت  الوصفيالمنهج 

 المدرسههههي اإلداريبعههههاد التمكههههين أالنتههههائج إلهههها ضههههرورة تههههوافر متطلبههههات تحقيههههق 
بمهههها يههههدعم تحقيههههق التميههههز  المدرسههههيبههههالتعليم العههههام ومزيههههد مههههن التجويههههد للعمههههل 

قادر علها اإلبهدا  وممارسهة العهاملين  مدرسي إداريأيضا توافر فريق لتنظيمي و ا
نجههاز بالمدرسههة للصههالحيات الممنوحههة لهههم بكفههاءة وارتفهها  مسههتوم الرغبههة فهها اإل

مههههع القههههدرة التنافسههههية  التنظيمههههيلههههدم فريههههق العههههاملين بالمدرسههههة ونههههدرة الصههههرا  
 . المصريبمدارس التعليم العام 

 مههههديريهههههدفت إلهههها التعههههرف علهههها درجههههة ممارسههههة ( 8105 دراسااااة الحاااااة .2
سهتراتيجية, وتحديهد درجهة تحقيهق المدارس الثانويهة بمحافظهات غهزت لهشدارة اال

, وكشهههف العالقهههة اإلداريالمهههدارس الثانويهههة بمحافظهههات غهههزت للتميهههز  مهههديري
المهههدارس الثانويهههة بمحافظهههات غهههزت لهههشدارة  مهههديرياالرتباطيهههة بهههين ممارسهههة 

ولتحقيههههق أهههههداف الدراسههههة اتبههههع  اإلداري,بههههين تحقيههههق التميههههز اإلسههههتراتيجية و 
, كمهها اسههتخدمت الدراسههة االسههتبانة كههرداة التحليلههي الوصههفيالباحههث المههنهج 

لقيهههاس درجهههة ممارسهههة  :ولرئيسهههية لجمهههع البيانهههات مقسهههمة إلههها محهههورين األ
المدارس الثانوية بمحافظات غزت لشدارة اإلستراتيجية, والمحور الثانا  مديري

, اإلداريالمدارس الثانويهة بمحافظهات غهزت للتميهز  مديرييقيس درجة تحقيق 
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المهدارس الثانويهة الحكوميهة با ومهديرة ( مهدير  202وتكونت عينم الدارسة مهن )
مديريات التربية والتعليم ب( مدرسة ثانوية 202بمحافظات غزت موزعين علا )

 ,جتمهههع الدراسهههةالسهههبع حيهههث كانهههت عينهههة الدراسهههة عبهههارة عهههن جميهههع أفهههراد م
فههروق اات داللههة  ال توجههدنههم أعههدد مههن النتههائج منههها : إلههاوتوصههلت الدراسههة 

احصهههائية بمحافظهههة غهههزت لهههشدارة اإلسهههتراتيجية تعهههزم إلههها المتغيهههرات التاليهههة 
 )التخصح, المسهل العلما, سنوات الخبرة (.

واله   اإلداريتحديهد دراسهة مههارات التميهز  إلهاههدفت  (8105 دراسة على .6
ن تتههوافر فهها القائههد اإلداري أخههالل تطههوير القههدرات القياديههة التهها يجهه  مههن 

, التحليلهي الوصهفيالناج  فا ممارساتم القيادية, واستخدمت الدراسة المهنهج 
يعتبر من أههم  اإلداريتوصلت إلا مجموعة من النتائج أهمها : أن التميز و 

حقيق مستويات والعشرين حيث يتطل  ت الحاديمتطلبات المنافسة فا القرن 
عاليههة مههن الجههودة كمهها أن القيههادة الرشههيدة لههها ترثيرههها علهها التغييههر والتطههوير 

فهههها المسسسههههات والهيئههههات وتههههسدم إلهههها تحقيههههق األهههههداف بكفههههاءة  التنظيمههههي
وأوصت الدراسة بالعمل الجاد علا ضهرورة إكسها  القهادة اإلداريهين  ,وفعالية

القههدرات القياديههة التهها يجهه  والهه  مههن خههالل تطههوير  اإلداريمهههارات التميههز 
 أن تتوافر لدم القائد فا ممارساتم.

بالمدرسة  المسسسيهدفت إلا محاولة تحقيق التميز  (8105 القالف دراسة .0
ومبادئههم  المسسسهيالثانويهة فها دولههة الكويهت والهه  مهن خههالل تعريهف التميههز 

وكههههال  أبعههههادت وقههههد اعتمههههدت الدراسههههة علهههها المههههنهج  ,فهههها المدرسههههة الثانويههههة
, وتوصهههلت إلههها وضهههع اسهههتراتيجية تحهههدد متطلبهههات تحقيهههق التميهههز لوصهههفيا

بالمدرسههههة الثانويههههة فهههها دولههههة الكويههههت فهههها ضههههوء بعههههو النمههههاا   المسسسههههي
 العالمية.

( هههدفت إلهها تحديههد أبعههاد القيههادة األخالقيههة للمههديرين 8102الم قااري  دراسااة .8
 الوصهفي واعتمهدت الدراسهة علها المهنهج التنظيمهي,وأثرها فا تحقيهق التميهز 

 ( من اإلداريين العاملين بالمقر028وطبقت أداة الدراسة علا عينة حجمها )
وتوصههلت الدراسههة إلهها عههدد مههن النتههائج منههها  ,المكرمههة ةإلمههارة مكهه اإلدراي

وجههههود لتههههرثير أبعههههاد القيههههادة األخالقيههههة لههههدم المههههديرين علهههها تحقيههههق التميههههز 
فهها تحديههد األهههداف  وأوصههت الدراسههة بضههرورة مشههاركة العههاملين التنظيمههي,
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الههدائم  السههعيوكههال   ,ومههنحهم الحريههة واالسههتقالل وتحمههل المخههاطر وتقبلههها
شهعارهم بهرهميتهم ممها ينمها مهن طهرق ا  إلكسابهم الحمهاس فها أداء مههامهم و 

 إدارتهم للعمل ومواجهة مشكالتم.

 اإلداريسهههلو  والتههها ههههدفت إلههها التعهههرف علههها األ (8102 دراساااة رب اماااة .1
يراها المعلمون الفائزون  مدارس محافظة إربد كما مديريلدم المحفز للتميز 

بجهههائزة الملكهههة رانيههها للمعلهههم المتميهههز, ولتحقيهههق أههههداف الدراسهههة قهههام الباحهههث 
لجمههههع هراء أفههههراد عينههههة الدراسههههة, حيههههث تكههههون مجتمههههع  االسههههتبانةباسههههتخدام 

علههم الدراسههة مههن جميههع المعلمههين والمعلمههات الفههائزين بجههائزة الملكههة رانيهها للم
حتههها العهههام 6،،1المتميهههز التهههابعين  لمحافظهههة إربهههد منههها بهههدء الجهههائزة عهههام 

هههه22والبههههالغ عههههددهم ) 1،22/1،21 الدراسههههي ا ومعلمههههة وتههههم تطبيههههق ( معلم 
كههامال وتوصههلت الدراسههة إلهها اتفههاق المعلمههين  األصههليالمجتمههع  األداة علهها

ا مهن األسهالي  ن هنا  عهدد  أالفائزين بجائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز علا 
اإلداريههة المحفههزة علهها اإلبههدا  والتميههز منههها تطبيههق اللههوائ  والقههوانين بطريقههة 

بمهههها يسهههههم فهههها  الجمههههاعي, وتشههههجيع المعلمههههين علهههها المبههههادرة والعمههههل ةمرنهههه
نصههبة المعلمههين بعدالههة ومتههابعتهم بصههفة مسههتمرة أاالرتقههاء بالمدرسههة وتوزيههع 

 اإلنسهانينسهانية والتعامهل قهات اإلوزيادة تشجيع المدير للمعلم وتوظيهف العال
 وتحمل المسئولية من قبل المدير. بظروفممع المعلم, واالهتمام 

 مههديريهههدفت إلهها التعهرف علهها درجهة تطبيههق  (8100الحاا ري  دراساة .،2
فهها ضهوء جههائزة  اإلداريالمهدارس الثانويهة الحكوميههة األردنيهة لمعههايير التميهز 

( 6،0د تكونهت عينهة الدراسهة مهن )الملكة رانيا من وجهة نظهر المعلمهين, وقه
ومعلمة, تم اختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية من مجتمع الدراسة,  امعلم  

وتكونهههت مهههن ثمانيهههة  اإلداريوقهههام الباحهههث بتصهههميم اسهههتبانة معهههايير التميهههز 
وتوصههلت الدراسههة إلهها عههدد مههن النتههائج  ,( عبههارة01معههايير اشههتملت علهها )

المدارس  مديريحصائية فا درجة تطبيق إداللة  وق ااتفر منها عدم وجود 
ترجههع لخبههرة المعلمههين  اإلداريالثانويههة الحكوميههة فهها األردن لمعههايير التميههز 

المهههدارس  مهههديريبشهههكل عهههام وكهههال  للمسههههل العلمههها كمههها أن درجهههة تطبيهههق 
 كانت متوسطة بشكل عام. اإلداريالثانوية الحكومية لمعايير التميز 
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 الج باة ث  ا : الدراس ح ا
مكانيهههة إالتحقهههق مهههن إلههها  ههههدفت  Webber (8102)  ابااااردراساااة  .2

 التنظيميالتحول للتميز فا ثالث مسسسات حيث تم استخدام نظرية التعلم 
الستكشهههاف تهههرثير الضهههغوط والعوامهههل الخارجيهههة, ومهههدم التوافهههق, ونمهههاا  

سهههتراتيجية المتبعهههة فههها المسسسهههات التههها تسهههعا التميهههز فههها األداء وفهههق اال
لتحههول الشههامل وفههق المعههايير العالميههة للتميههز وأسههفرت النتههائج عههن وضههع ل

لهههدفع عمليهههة  محهههوريسهههتراتيجية المقترحهههة كنشهههاط لههههات اال افتراضهههيإطهههار 
التغيير والتحويهل, وتحسهين مقهاييس األداء مهن أجهل إنجهاز األعمهال وتوقهع 

اجعة ستراتيجية المقترحة مع توفير تغاية ر ضوء اال فياألداء فا المسسسة 
 ستراتيجية.مهم فا ضوء تل  االية للقيادات لتقييوتعزيز المحاسب

كيفيههة اسههتفادة  التركيههز علهها إلههاهههدفت Brown (8102)باار   دراسااة .1
قصها قهدر ممكهن مهن أالمسسسات من تبنا نموا  لشدارة من أجل تحقيق 

عمههال, ولتحقيههق أهههداف الدراسههة تههم التميههز فهها الجههودة واأل اسههتراتيجيةفوائهد 
, كما تم استخدام المقابلة كرداة للدراسة, وقد تمثل الوصفيدام المنهج استخ

مجتمهههع الدراسهههة مهههن المهههدراء التنفيهههايين, ومهههدراء المهههوارد البشهههرية, ومهههدراء 
عههدة نتههائج منههها ان المسسسههات التهها  إلههاأقسههام الجههودة, وتوصههلت الدراسههة 

حافظهة حصلت علا الجوائز هها التها تسهتخدم إطهار التميهز فها العمهل للم
علههها أدائهههها وأوصهههت الدراسهههة بضهههرورة قيهههام المسسسهههات  باالعتمهههاد علههها 

مههع حفههز العههاملين  ,الجههودة والتميههز وجعههل العههاملين متفههاعلين مههع مههدرائهم
 الام يقود إلا تميز المسسسة. االبتكار واإلبدا علا 

 إلههاهههدفت Sreenivas et al   (8102 ساارا ا    أخاار  دراسااة  .0
وكهههال   المدرسهههيق لتحقيهههق التميهههز فههها التعلهههيم الوصهههول إلههها خارطهههة طريههه

مكانيهة تحقيقهها فها التعلهيم والتحهديات ا  الكشف عن مفههوم الجهودة الشهاملة و 
نم يمكن تحقيق التميهز أالمدرسة فا ال  وتوصلت الدراسة إلا  مالتا تواج

إاا تههم وعهها العههاملين بههم وجعههل الجههودة جههزء ال يتجههزأ مههن رسههالة المدرسههة 
حيهههث لهههم يعهههد مفههههوم الخدمهههة التعليميهههة  ,جهههودة التعلهههيموالنههههوو بمسهههتوم 

ههالجيههدة كافي هه ا تطههوير مهههارات العههاملين لمقابلههة االحتياجههات الحاليههة ا وايض 
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مكههان  أيعطهها المدرسههة القههوة للتنههافس مههع نظرائههها فهها والمسههتقبلية, ممهها ي  
 حول العالم. 

 Qawasmeh, F.et al  (8102كاا ال م هااح  أخاار    دراسااة .0
واعتمدت  اإلداريحديد دور الثقافة التنظيمية فا تحقيق التميز هدفت إلا ت

الهة لجامعهة جهدارة حوبخاصة أسلو  دراسة ال الوصفيالدراسة علا المنهج 
 ,واإلداريههين بههها األكههاديميينمههن  ةردن, وتههم تطبيههق اسههتبيان علهها عينههألبهها

قهد  اإلداريالهداعم للتميهز  التنظيمهيبعهاد المنهاخ أن أوتوصلت الدراسهة إلها 
توافر فا الجامعة موضو  الدراسة حيث المسئولية االجتماعية التا تساعد 

لههها الجامعههة والمجتمههع علهها حههد  فهها التعامههل مههع الضههغوط التهها تتعههرو
يجاد قيم مشتركة بين فرق العمهل مهع المشهاركة فها اتخهاا القهر   ,راتاسواء وا 

 .اإلداريمما يساعد علا تحقيق التميز 

إلا التعرف علا هدفت  Mngomezulu(8108) م ج  م  ل  دراسة .2
وجههة نظهر قيهادات المهدارس الثانويهة فها منطقهة  مهن إمكانية تحقيق التميز
ا ا ونوعي هها كمي هها بحثي ههاسههتخدمت الدراسههة تصههميم  , وقههد ةيايكورهههولينا الشههرق

قصههدية مختههارة ومصههنفة مههن قيههادات المههدارس  ةلجمههع المعلومههات مههن عينهه
جريهت لجمهع أت ما تم استخدام استبيان ومقهابالتل  المنطقة, ك فا الثانوية

  والنههوعي الكمههيالبيانههات, وتههم تحليههل البيانههات وتفسههيرها باسههتخدام المههنهج 
هههأ إلهههاوتوصهههلت الدراسهههة  الهههدعم مهههن القيهههادة المدرسهههية  فهههيا ن هنههها  نقص 
بههههجدارة المههههدراس الثانويههههة بسههههب  مجموعههههة مههههن التحههههديات لتحقيههههق التميههههز 

كيفيهة إدارة المعلومهات ونشهرها التميهز يتوقهف علها  الرئيسية كما أن تحقيهق
عنههههها ويعههههزز مههههن فهههههم التطههههورات  نمههههن قبههههل قيههههادات المههههدارس والمسههههئولي

الهه  تغييههر المنههاهج الدراسههية والتقههدم  فههيبمهها  التعليمههيالنظههام  فههيالجديههدة 
 .التكنولوجي

داء المهههههنخفو تحسهههههين األ إلهههههاههههههدفت ( Tucci 8112تااااا    دراساااااة .6
الشهامل  المدرسهيوتبنهت نمهوا  اإلصهالح  ,ا للتميهزتحقيق ه للمدارس الثانوية

بمدينههة  التنظيمههيعلهها تنميههة القيههادات المدرسههية والعههاملين والهيكههل  دةمسكهه
, وتوصهلت نتهائج الدراسههة الوصهفيمريكيهة وتهم اسهتخدام المهنهج واشهنطن األ

شهمل تنميهة القيهادات وقهدرتها علها  المدرسهيإلا تصهميم نمهوا  لشصهالح 
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وبنههههاء  المدرسههههيعضههههاء المجتمههههع أرات وتعزيههههز التعههههاون بههههين اقههههر اتخههههاا ال
سهههر شهههرا  األا  العالقهههات وايجهههاد حلهههول مبتكهههرة لتلبيهههة احتياجهههات الطهههال  و 

تحسهههين المهههدارس  ةوأعضهههاء المجتمهههع المحلههها فههها تخطهههيط وتنفيههها أنشهههط
لخطههههة  المدرسههههيعضههههاء المجتمههههع أضههههافة إلهههها الههههدعم المسههههتمر مههههن باإل
 .المدرسيصالح إلا
 :الس بقة   حي على الدراسالتملا

مههن خههالل التحليههل السههابق لههبعو الدراسههات السههابقة, تمكههن الباحثههان مههن 
مههع الدراسههات السههابقة فهها  الحههالا, وقههد اتفههق البحههث النظههريثههراء اإلطههار ا  بنههاء و 

سسهههات المس ب اإلدارين هنههها  معوقهههات تحهههول دون تحقيهههق التميهههز أالتركيهههد علههها 
مهههع الدراسهههات السهههابقة فههها اسهههتخدام المهههنهج  لاالحهههاالتعليميهههة كمههها اتفهههق البحهههث 

لكن يختلهف عهن الدراسهات السهابقة مهن  األكثر مالءمة,باعتبارت المنهج  الوصفي
خاللهم  مهن إلا وضع تصور مقتهرح يهتم الحالاحيث الهدف حيث يهدف البحث 
العههام بمحافظههة  الثههانويبمههدارس التعلههيم  اإلداريتحديههد متطلبههات تحقيههق التميههز 

 المدارس نحوت. توجيموكيفية  ,الدقهلية
 :للبحث ال ظرياإلط ر 

 فهههههيا يههههدفعها نحههههو األمههههام ا تربوي ههههتشهههههد المههههدارس الثانويههههة حراكهههها  إداري هههه
الوصل بين  ةالحاضنة لطال  المستقبل, والمسهلة لكوادر بناء المجتمعات, وحلق

 يقهههف عنهههد حهههد أن دورهههها متجهههدد ال تعهههيالتعلهههيم العهههام والجهههامعي, ممههها يجعلهههها 
معههين, ويسههتلزم البحههث عههن سههبل جديههدة تحقههق لههها النجههاح وتقودههها نحههو التميههز 

 من خالل الجوان  التالية: اإلدارياإلداري, لال  سوف يتم تناول التميز 
 : اإلداريم ه   التما  

( برن مصطل  التميز فا اللغهة 111, 2182) يشير مجمع اللغة العربية 
القهوم أم انفهردوا, وقهوة التميهز بمعنها قهوة  مشتق من الفعل : ميز, ويقهال : تميهز

 .عةالحكم الفاصل والميزات الرفي
قد  اإلدارين مفهوم التميز أ( 2, 2،،1)أما فا االصطالح فيرم  زايد

ن هاا التعدد ألعديد من الكت  والمراجع العلمية من زوايا مختلفة, غير تضمنتم ا
ل ههههههههههههههههمداخ إلا قل التطر يعكس بدرجة أساسية أهمية اللفظ والمعنا معا  وقب

 ز اإلداريهههاهيم التميههههههههلتحديد مفها ة التا خصصت كل جهودههههههاإلدارة المختلف
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( أن التميز لم أصول تاريخية ,فقد اهتم بم Anninos,1،،0,0،1ياكر )
( isteia( بمعنا تدفق الخير ,)Ar(من)  Aristeiaمفكرو اإلغريق بمسما )

 يعنا ال التميز أن أوضحت المختلفة اإلدارة مداخل لكن تقرار, وتعنا االس
داء سواء فا األسطوري بقدر ما يعنا تحقيق األفضلية فا األ أو الخارق الشيء
هو  اإلدارين التميز أ( 201, 1،20 (و الخدمة حيث يرم عبد اهللأالمنتج 

مرحلة متقدمة  التفرد والتفوق فا األداء والممارسات والخدمات المقدمة ويعتبر
والفعال المبنا علا مفاهيم إدارية رائدة  ءمن اإلجادة فا العمل واألداء الكف

دارة داء والنتائج وخدمة العاملين والقيادة الفعالة واإلتتضمن التركيز علا األ
شرا  العاملين والتحسين المستمر واالبتكار وبناء  بالمعلومات والحقائق وا 

 شراكات ناجحة.
برنههم قههدرة الفههرد أو الجماعههة أو المنظمههة علهها أداء األعمههال ويعههرف أيضهها 

بهههو النصهههر, أ) .المطلوبهههة مهههنهم بجتقهههان وجهههودة وتحقيهههق األههههداف بكفهههاءة وفعاليهههة
1،20 ,60  ) 

إدارة المنظمهة وتحقيهق النتههائج  فههيكمها يعهرف أيضها برنههم : الممارسهات البهاهرة 
سههس متمثلههة فهها التركيههز علهها أوأنمههاط اإلدارة القائمههة علهها  إن ههها التزمههت برفكههار

درا  المسهئولية االجتماعيهة  النتائج المستهدفة, التركيز علا العمالء, القيهادة الفعالهة وا 
شرا  األ  (.220-220, 1،،1وت والبروارم, يفراد )باشللمنظمة وكال  تطوير وا 
 ن التميهز يشهمل بعهدين همها :أ( 018, 1،،1)وقد أشارت دراسهة  حمهودة

 ا إنجاز نتهائج غيهر مسهبوقة, تتفهوق بهها علها كهل مهن ينافسهها,ول ويعنالبعد األ
ت تعتمهد والبعد الثانا هو أن كل ما يصدر عهن اإلدارة مهن أعمهال  وقهرارات, ومها

تتهر   م الجودة الفائقة الكاملة التها الأ م بالتميزسمن نظم وفعاليات يج  أن يت
ن لعملههة واحههدة, وال و االنحههراف. وهههاان البعههدان متكههامالن ووجهههاأ للخطههر مجههاال  

ا علهههها اسههههتثمار ا كلي ههههنهمهههها يعتمههههدان اعتمههههاد  أحههههدهما دون اآلخههههر, كمهههها أيتحقههههق 
( 202 ,2،،1)نزدم والمتجههدد باسههتمرار ويههرم, جههار ههههههههههههههالرصههيد المعرفهها المتراك

أن لفظ التميز لم مفهوم أخالقي, تردد كثيرا فا كتابهات فالسهفة اليونهان, ويحمهل 
اختلفههت هراء المفكههرين والعلمههاء حولههم, بعضهههم اقتههرح التفههوق,  معههان مختلفههة وقههد 

جانه  اله  فهجن  إلهاوبعضهم اقترح االمتياز والنجاح, واآلخرون اقترحوا السهمو. 
المسهتخدم دوليها بعهدما أنشهت  مصطل  التميز يشير إلا الرفعهة ألن ترجمهة اللفهظ
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لمهاء فاصهطل  الع  Centre of Excellence مسسسهات عمليهة تحمهل عبهارة
ن يترجمهههها بالعربيهههة المراكهههز المتميهههزة وهنههها  بعهههو الكلمهههات فههها التهههراث أعلههها 

 .المعالااللغوي تفيد معنا التميز مثل العليا, 
تفوقهة للمسسسهة علها تحقيهق مالقدرة ال ا( فيرم برنه08, 1،20) أما  غنام

داء أعمالههها وحههل مشههكالتها وجههودة خههدماتها واسههتغالل أأفضههل الممارسههات فهها 
فعالهههة ورسيهههة موحهههدة تتنهههاغم فيهههها اسهههتراتيجية وتحقيهههق األههههداف وفهههق  كانهههاتاإلم

القيههادة الداعمههة والعههاملون والعوامههل التنظيميههة التهها تتههي  المرونههة الالزمههة للهيكههل 
تنظيميهههة إيجابيهههة تعهههزز الهههتعلم  إطهههار ثقافهههةلالسهههتجابة للمتغيهههرات فههها  التنظيمهههي

 المسسسات األخرم. باقيعن  واإلبدا  والتحسين المستمر بما يكفل تفردها
ا تشتر  فها عهدة يتض  أنها جميع   للتميز اإلداري من التعريفات السابقة  

 ل علا النحو التالي:ههعوام
  .والتفرد عن باقا المسسسات اإلداريحالة من اإلبدا   -
 هداف فا ظل قيادات متميزة.تحقيق األ إلا السعي -

 األنظمة ومرونتها وحداثتها. االهتمام بتغيير الهياكل التنظيمية وتطوير -

 .استراتيجيةمكانات وفق خطة استثمار القوم العاملة واستغالل اإل -

لتحقيههق نتههائج مرغوبههة والحههرح  ؛خلههق إطههار مههن الثقافههة التنظيميههة اإليجابيههة -
 علا رضا العمالء. 

لال  فالتميز ليس تميز المنهتج أو الخدمهة التها تقهدمها المسسسهة التعليميهة 
 اأساسههي   اعتبههر مصههادر  كههل الجوانهه  التنظيميههة التهها ت   ضههمن جههودة فقههط, لكنههم يت

 للتميز.
 المالقة با  التما  اإلداري  اإلبداع:

ولههال   ,ن اإلبههدا  هههو القههوة التنافسههية الالزمههة لتحقيههق نجههاح المسسسههاتإ
توجهت الدراسات إلا االهتمام بالموارد البشهرية وتصهنيفها إلها رأس مهال بشهرم, 

للطههرق الجديههدة الكتشههاف المعرفههة ووسههائل اكتسههابها, والتطههورات  وفكههري, وصههوال  
المتالحقهههههة فههههها التكنولوجيههههها الحديثهههههة وتطبيقاتهههههها الواسهههههعة مهههههن أسهههههس المنافسهههههة 
وقواعدها التا أدت إلا زيادة إدرا  اإلبدا , أما التميز يعنا تفرد الخدمات التا 

يهم المسسسهة برنهم تقدمها المسسسة إليجاد شيء يدر  علا المستوم الام تعمل ف
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هههاا التميههز مههن خههالل إيجههاد شهههرة واسههتخدام تقنيههة  يههرتيفريههد ومميههز, وقههد  شههيء
 (  0, 1،،1والحيجلا, ل مرادهكر فا دراسة ) كما ا  

إن الوصول للتميز اإلداري ههو درجهة مهن درجهات التفكيهر للوصهول للتفهرد 
وس مهمههها واسهههتخدامها للوصهههول ألفضهههل أداء ممكهههن واإلبهههدا  ههههو التغيهههر المهههدر 

داء ( فههههااللتزام بههههالتميز والتفههههوق فهههها األ 6, 1،20اختلفههههت المسسسههههات )عطهههها, 
داء المبد  وتقييم العمهل فراد بالتنافس علا األيجاد مناخ يقوم بم األإشجع علا ي  

 (  66, 1،20)عبد اهلل,  .بشكل مستمر, مما يدعم قيم اإلبدا  ويقويها
التميههز, واإلبههدا  والتميههز همهها  مكههن القههول أن اإلبههدا  يههسدم إلههامههن هنهها ي  

ة عهن ناجحهالعنصران اللاان يقدمان الميزة التنافسية كمعيار لتحديهد المسسسهات ال
غيرها لتتميز بجيجاد نماا  جديدة متفردة يصع  تقليدها ومحاكاتها عن النمهاا  

ومتاحهة بشهكل واسهع, والمنافسهين علها علهم كامهل  ةالقديمة التا أصبحت معروفه
 إلا التطوير المستمر لمالحقة التغيرات البيئية الداخلية والخارجية.لها فتحتا  

 :الت جه  ح  التما  اإلداري  ةسب ب التى تحت  ضر ر األ

ترجع نشرة التميز اإلداري فا علم اإلدارة  المعاصرة إلا إسههامات علمهاء 
ن وثمهة تركيهدات أ اإلدارة بشرن تحقيق جوة العمليات اإلداريهة وجهودة المخرجهات,

 موهها المسهئولة عهن بزوغه اإلداريا للتميهز ا رئيس هأفكار الجهودة لهديمنج تعهد منبع ه
فهها ميههادين اإلدارة المعاصههرة وكافههة مجههاالت إدارة المنظمههات اإلنتاجيههة والخدميههة 

 (.22, 1،20والتربوية )أحمد ,
إن دخههول مصههطل  التميههز فهها التعلههيم جههاء وليههد عصههر الصههناعة, علهها 

لهال  تسهعا المسسسهات  ؛علهيم شهبيهة بهجدارة منظمهات األعمهالاعتبار أن إدارة الت
نحهو إلها الرغبهة يالتعليمية كسائر المنظمات األخهرم إلها تبنها فكهر إداري جديهد 

 تهههمههههو فههها حقيق اإلداريفاعتنهههاق المسسسهههات التعليميهههة لههههاا الفكهههر  ,فههها التميهههز
زيهادة  , نهاعديد من العوامل مثل سهرعة معهدالت التغيهر فها كافهة الجو للاستجابة 

درجههة المنافسههة الداخليههة والخارجيههة, الطفههرات الحادثههة فهها تكنولوجيهها المعلومههات 
(Light& Cox,1،،2,0 ) 

ن ضهههرورة تفرضهههها لهههال  فقهههد أصهههب  التميهههز فههها المسسسهههات التعليميهههة اآل
لمجتمهههع يسهههعا للنهضهههة, كمههها مثهههل المهههدخل الحقيقهههي متطلبهههات العصهههر, حيهههث ي  

صههالح  يسههعا إلهها اسههتمرارية التجديههد والتطههوير فهها أداء المسسسههات التعليميههة وا 
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اآلنية والمستقبلية, بهل تحهديات المسهتقبل فها منظوماتها وفق ا لطموحات المجتمع 
ضههههههوء مسشههههههرات التميههههههز باعتبارههههههها المرتكههههههز الههههههرئيس لومههههههن القههههههومي والسههههههالم 

علها رسيهة  ااالجتماعي, مما يتطل  ال  صياغة واقع تربوي أكثر جدية, مسسس  
ة مغههايرة تعبهر عههن عصهر جديههد وفلسههفة مجتمعيهة جديههدة, يكهون البقههاء فيههم فلسهفي

( وبالتههالي  فقههد بههرزت الحاجههة إلهها إعههادة النظههر فهها 22, 1،28للتميههز ) زايههد, 
لتكههون مواكبههة مههع المسههتجدات فهها تطههوير التعلههيم  ؛سههالي  اإلداريههة والتربويههةألا

 وتحسين مخرجاتم وتحديد رسية واضحة لم.
( بهرن األداء التنظيمهي المتميهز لهم يعهد 8, 1،20)غهازي, ويسكد علا ال 

أحهههد الخيهههارات المطروحهههة أمهههام المسسسهههات, بهههل ههههو حتميهههة فرضهههتها الظهههروف 
والقوم الخارجية, والتميز ليس لم حهدود أو موانهع ففها ظهل التغيهرات الحادثهة, لهم 

مهن  داء كضهرورةألنمها التميهز فها اا  تعد المسسسات مطالبة بتحقيق األداء فقط, و 
 جل البقاء واالستمرار.أ

ههه ا والتعليميهههة علهههها وجهههم الخصهههوح إلهههها وعليهههم تتوجهههم المسسسههههات عموم 
- 061, 1،20 )سهههليمانالتههها حهههددها لوسهههبا  األتيهههة  اإلداريتحقيهههق التميهههز 

 : ( وها1،20, والهاللي وغبور)(  060
قليميههة يتطلهه  اسههتثمار جوانهه  القههوة االقتصههادية الدوليههة واإل ظههور التكههتالت -

لضههههمان بقائههههها  ؛الداخليههههة والفههههرح الخارجيههههة للمسسسههههات والتخطههههيط السههههليم
واسهههههتمرارها فههههها ظهههههل التنهههههافس المسسسهههههي الهههههدولي الهههههام يتسهههههم بكثيهههههر مهههههن 

 التحديات. 

ا لفلسههفة الجههودة الشههاملة تحقيههق التميههز اإلداري يكفههل للمسسسههات العمههل وفق هه -
 .عتبر من متطلبات المسسسات الناجحةالتا ت  

ي فههها تركيبهههة المهههوارد البشهههرية العاملهههة فههها مختلهههف مسسسهههات التحهههول النهههوع -
مكانههات لش بههدا  المجتمههع بحيههث أصههبحوا يتمتعههون بطاقههات اهنيههة وفكريههة وا 

ا فيمها والتا تجعل مسهاهماتهم فها العمهل هها األكثهر أهميهة وتهرثير   واالبتكار,
 تحققم المسسسات من مخرجات. 

تجههههههاوز الحههههههواجز الجغرافيههههههة   إلههههههاالثههههههورة المعرفيههههههة والتكنولوجيههههههة التهههههها أدت  -
والسياسهههية والثقافيهههة والتواصهههل السهههريع بهههين األفهههراد والشهههعو , وسههههولة حركهههة 
المعلومههات والمعهههارف اإلنسهههانية وسههههولة مشههاركتها, ممههها أدم لضهههرورة تعزيهههز 
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وقهد أضهافت  ,اتههههة, والتها تتطله  بهدورها تميهز للمسسسههههههالقدرة التنافسهية الدولي
( أن ثهههورة المعلومهههات زادت مهههن صهههعوبة التنبهههس 2،1, 1،20)ة أحمهههدهههههههههههههههههدراس
تغيرات واالسههتعداد لههها وأصههبحت المسسسههات التعليميههة تواجههم صههعوبة عنههد مبههال

بالفعههل علها المههدم البعيههد ممها يفههرو علها الههنظم التعليميههة  مهها تحتاجهمتحديهد 
هها وتحقيهق االستجابة المستمرة للتغير المعرفهي عهن طريهق التطهوير التنظيمهي ل

 .ال  فيمستوم التميز 

سهههبا  التوجهههم نحهههو التميههههز أهههههم إلههها أ( ،20 ,0،،1)الموسههها وأشهههار
 اإلداري ما يلا:  

الحلهول اإلداريهة التقليديهة التها الزالهت تتبعهها أغله  المسسسهات  مهةءعدم مال -
 التعليمية فا العالم العربي للظروف الحالية.

والتطهههورات المتالحقهههة فههها عهههالم ظههههور تهههرثيرات بالغهههة للعولمهههة االقتصهههادية  -
االتصههاالت وتقنيههة المعلومههات علهها المسسسههات التعليميههة, ممهها يحههتم عليههها 

 ي  أساليبها اإلدارية بشكل جاري.نقمراجعة وت

 ( ما يلا : 221, 1،22)أضاف القيسيكما 
وكهال   ,حاجة المسسسة التعليمية إلا أنظمة فعالة ومنطقيهة لحهل المشهكالت -

مركزية فا اتخاا القرارات وتفويو الصالحيات ودعم تمويهل الحاجة إلا الال
  .المشروعات, والحاجة إلا تعزيز ثقافة مسيدة للتطوير والتغيير لوفضل

زيههادة أعههداد الطلبههة بمراحههل التعلههيم المختلفههة واتجههات غالبيههة الههدول الناميههة لوخهها  -
عمليهة التعليميهة, الكم السهتيعا  تله  الزيهادة, ممها يهسثر علها جهودة ال ةباستراتيجي

 فظهرت الحاجة إلا اتبا  أسلو  إداري يدعم جودة األداء.

 ( عددا  من المبررات منها : 02 -،0, 8،،1) القط في حين اكر 
تخصصات جديدة غير نمطية فا ظل تل  التغيرات المتالحقة,  إلااالفتقار  -

تخصصههات جديههدة, وتحتهها  عمليههات التنميههة  إلههاحيههث يحتهها  سههوق العمههل 
ههعم تخصصههات تكنولوجيههة وتسههويقية جديههدة, وهنهها يمكههن للمسسسههات  إلههاا وم 

وفر ن ت  أالتعليمية المتميزة التا تتسم بالمرونة والتجديد ومسايرة التقدم العملي 
 تل  التخصصات.
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اختيههار  فههيااللتههزام بقاعههدة األقدميههة والتحديههد القههاطع للفتههرات الزمنيههة كمعيههار  -
ولهههيس علههها أسهههاس الكفهههاءة والقهههدرات والتميهههز و اإلداريهههة أالقيهههادات العلميهههة 

 عن السن. بصرف النظر

مشكالت المناهج الدراسية وجمود نظم االمتحانات واالستغراق المهدر للوقت  -
فا عمليات رصد الدرجات مع غلبة منهج التلقين والحفظ فا عمليتي التعليم 

 ير لوفضل.يحتم ضرورة التطوير والتغوالتعلم, وكل ال  ي  

اإل رد فعههل  مها سههبق يتضه  أن تحقيههق التميهز اإلداري مهها ههو فها ضههوء
طبيعههي لمهها تواجهههم المسسسههات مههن تحههديات دوليههة ومحليههة تحههتم عليههها ضههرورة 
التكيف والتطور واإلصالح من أجهل الحفهاظ علها البقهاء فها عهالم سهريع التغيهر, 
وبمهها يضهههمن لهههها القههدرة علههها التنهههافس علهها المسهههتوم الهههدولي, بههل وههههو ضهههرورة 

 أساسية لنجاح تل  المسسسات وتطوير أدائها علا النحو المرغو .
 فلس ة  أهداف التما  اإلداري:

لقههههد نشههههر هههههاا المفهههههوم للتعبيههههر عههههن الحاجههههة إلهههها مههههدخل شههههامل يجمههههع 
, تحقهق لهها قهدرات عاليهة قويهة عناصر ومقومات المسسسة التعليمية علها أسهس 
ة بها من ناحية, كمها تكفهل لهها فا مواجهة التغيرات واألوضا  الخارجية المحيط

تحقيق الترابط والتناسق الكامل بين عناصرها ومكوناتهها الااتيهة واسهتثمار قهدراتها 
, 2112ومن ثم التفوق وتحقيق المنافع للمجتمع برسرت من ناحيهة أخهرم )سهعيد, 

القائهههد التربهههوي مههههارات التميهههز اإلداري يتطلههه   امهههتال ومهههن المسكهههد أن , ( ،2
ود إليجههههاد فلسههههفة جديههههدة للعمههههل اإلداري داخههههل المدرسههههة, نتيجههههة تكههههريس الجههههه

المدرسي باإلضافة إلا تفعيل  التعليمين تعود علا النظام أللمميزات التا يمكن 
( حيهههث تسهههتند ممارسهههتم لمجموعهههة 20, 2،،1وتحسهههين األداء اإلداري )ههههالل, 
 ( علا النحو التالي: 81-88, 1،،1 )من العناصر التا حددها مرعا

  .عطاء أهمية كبيرة للمستقبل وعدم االنحصار فا الحاضر والماضيإ -

علههم اإلدارة وفههن ممارسههتم, والتهيههس لقبههول  اسههتيعا  المسههلمات الموروثههة عههن -
 المفاهيم الجديدة.

عد الثروة األهم فها نجهاح اإلدارة تكريس االعتقاد بقيمة الموارد البشرية التا ت   -
 المدرسية.

  .موارد والطاقات المتوفرة الفردية والجماعيةاالهتمام األمثل لكافة ال -
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االهتمام بالبيئة المحيطة بالمدرسة وبالبيئة الداخلية والتكيف معها, وتسخيرها  -
  .لنجاح المدرسة

  .تقييم النتائجل االعتراف بوزن السوق وهلياتم وأحكامم المتنوعة باعتبارت وعاء   -

, بما يتوافق مع متطلبات عمل توطين التقنيات الجديدة واستيعابها واستثمارها -
 المدرسة.

 بواقع التنافس وضرورتم والسعي لتحقيق السبق من خالل التميز. رراقاإل -

 سيادة إدارة الجودة الشاملة. -

فيهههم كجهههزء مهههن الوحهههدة المتكاملهههة, وتجهههاوز  يشفههههم المدرسهههة والبلهههد الهههام تعههه -
  .اإلطار اإلقليمي

م عبهر التحالفههات واالتفاقيههات السهعي إلهها التكامهل مههع اآلخههرين والتعهاون معههه -
 للوصول إلا أفضل النتائج ومن  قيمة كبيرة للمستفيدين.

اطهههار عمهههل الفريههق وروح الجماعهههة, ومنظومهههة العمهههل الشهههبكي  فهههياالنههدما   -
 والتخلي عن منطق الفردية والعزلة.

وعليهههههم يتضههههه  أن التميهههههز اإلداري يقهههههوم علههههها فلسهههههفة تتمثهههههل فههههها الجههههههود 
علهها تكامههل عناصههر األداء بالمسسسههة التعليميههة والتنسههيق فيمهها التنظيميههة التهها تعمههل 

مههن بينههها مههن خههالل تحقيههق مجموعههة مههن المعههايير التهها تمكههن المسسسههة التعليميههة 
ات الحاليههههة والمسههههتقبلية لوطههههراف ههههههههههههههالمنافسههههة العالميههههة وتقههههديم خههههدمات تفههههوق التوقع

 المعنية.
(,  18, 1،20)لههههههر وعههههههن أهههههههداف التميههههههز اإلداري فقههههههد حههههههدد جههههههاد ا

 ( ما يلا : 186, 1،20)السيدو 
يضههها أو والتفهههوق علههها المنافسهههين فههها بيئهههة األعمهههال المحليهههة و ههههههههالبقهههاء والنم -

 المنافسة فا السوق العالمي.

اءة واإلبهدا  والعمههل علهها تحديهد احتياجههات المسههتفيدين ههههههههتحقيهق الجههودة والكف -
 باعتبارهم ركيزة أساسية.

للموارد المتاحة وتفعيهل مصهادر القهوة التنافسهية, بمها يحقهق  االستخدام األمثل -
 الجودة والميزة النسبية.

 دعم الشراكات التا تحقق التميز مع المسسسات المماثلة. -

 المسئولية االجتماعية للمسسسات تجات المجتمع. -
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تحقيق عوائد ومنافع متوازنة لمختلف أصحا  المنافع وتنمية العالقات معهم  -
 واستثمارها.

العهاملين فها  إلهاتنمية المشاركة, بنقل اإلدارة من المسهتويات اإلداريهة العليها  -
 المستويات الدنيا.

السهههعي نحهههو التطهههوير والتحسهههين المسهههتمر بجتاحهههة الفهههرح للعهههاملين للتنميهههة  -
 المهنية وحفزهم علا اإلبدا .

حقههق العديههد مههن األهههداف سههواء علهها ن تطبيههق التميههز اإلداري ي  لههاا فههج
ومهههههن خهههههالل السهههههلو  أعلههههها مسهههههتوم النتهههههائج  وأعمليهههههات التنظيميهههههة مسهههههتوم ال
  علا النحو التالي: ( 60, 1،22اكرها داوود) ي داخل المسسسة والتاهالتنظيم

 دارة بالعمليات والحقائق.االهتمام بالقيادة وثبات الهدف, واإل -

 تطوير األفراد وتمكينهم واالستفادة من قدراتهم. -

الضهبط للهنظم المسسسهية مهن حيهث تحديهد األدوار فت  هفهاق جديهدة للتطهوير و  -
  .والمسئوليات بدقة

 االرتقاء بمستوم الطال  فا جميع الجوان  الجسمية واالجتماعية والنفسية. -

 وضع معايير بهدف قياس األداء, ومن ثم تقويمم بطرق علمية منهجية. -

مههههي مهههن  المسسسههههات التعليميههههة مزيههههدا مهههن االحتههههرام والتقههههدير المحلهههها واإلقلي -
 والدولي.

إعطههههاء العههههاملين الفرصههههة السههههتخدام خبهههههراتهم فهههها تطههههوير أسههههالي  العمهههههل  -
واجراءاتههم, والتههدري  الههالزم لهههم, ومههن  الحههوافز المناسههبة نتيجههة الجهههود التهها 

 داء أعمالهم.أيبالونها فا 

الهههدف األسههما للتميههز اإلداري علهها أن ( 16 ,1،20كمهها أكههد السهههلي)
ت التنظيميههة المعقههدة, ومعالجههة نههواحي القصههور هههو تحسههين هليههات حههل المشههكال

التا تعانا منها المسسسات بهدف جل  بيئة مناسبة لشبدا  واالبتكار للعاملين, 
ونشر الثقافة التنظيمية المحفزة, وتحسين نوعية الحياة الوظيفية والمجتمعيهة التها 

 ت. فراد والجماعاألتسهم فا بقاء المسسسات وتنشيط دورها فا رفع أداء ا

إاا  مجملههان أهداف التميز اإلداري تتحقهق فها أفا ضوء ما سبق يتض   
ساعدهم علها تم االهتمام بتطوير القيادات المدرسية وتمكين العاملين بالمسسسة بما ي  

مزيهههد مهههن االنهههدما  فههها العمهههل مهههع بنهههاء نظهههام لوولويهههات وتهههرمين مسهههتقبل أفضهههل 



 

 (م8192ككلخلامسكلجملةلدك-كلتثاينتعددك(ككك)لك19لتعددكرقمكك)–جامع كلفبكلتشةخك-كةل كلةلة كلتربية جم

ل  لتحقيق األههداف المنشهودة مهع رفهع قهدرة وا ,للمتعلمين والعاملين بالمدرسة الثانوية
مواجهههة المشههكالت الداخليههة والخارجيههة المحيطههة بههها عههن  االمسسسههات التعليميههة علهه

طريههق وضههع هياكههل تنظيميههة قههادرة علهها التغلهه  علهها التحههديات بمهها تتمتههع بههم مههن 
 مهام ومسئوليات وعالقات ترابطية مناسبة لتردية العمل.

 أبم د التما  اإلداري:
 تض  أبعاد التميز اإلداري فا العناصر التالية:ت

  :القا دة ال م لة .0

عد القيادة المدرسية إحدم أهم معهايير التميهز اإلداري بالمهدارس الثانويهة, ت    
فهها التههرثير علهها العههاملين, وخلههق روح التعههاون فيمهها بيههنهم  يإاا أنههها اات دور رئيسهه

 لتميز.من أجل تحقيق األهداف المشتركة والوصول إلا ا
إن القيههههادة المتميههههزة هههههي محههههور الفاعليههههة اإلداريههههة, وههههها أهههههم اآلليههههات 
الرئيسية فا تحفيز العاملين وتحويهل سهلوكهم الهوظيفي إلها سهلو  إيجهابي محفهز 

األساسهي فها تحديهد القهيم  ( كما أنها تقوم بالهدور 282, ،1،2للتميز ) إبراهيم,
شههههبا  والتوجهههههات ومسههههتويات األداء المسههههتهدفة, والتوجهههه م لخدمههههة المسههههتفيدين وا 

طالق طاقهاتهم نحهو اإلبهدا  واالبتكهار, وكهال   رغباتهم, وتنمية الموارد البشرية وا 
تهيئههة منههاخ المنظمههة لتقبههل المعرفههة مههن مصههادرها المختلفههة باإلضههافة إلهها تركيههد 

( والقههههدرة  181- 182 ,1،،1دور المدرسههههة فهههها خدمههههة المجتمههههع ) السههههلما, 
نسههههانية بههههين أعضههههائها, وتعزيههههز روح العمههههل الجمههههاعي إلعلهههها بنههههاء العالقههههات ا

مكانيههة تههوفير الظههروف المالئمههة ألداء العمههل مههع مراعههاة الفههروق الفرديههة عنههد  وا 
 ( ،6, 1،22) راغ , .توزيع األعمال

إن أهميههة القيههادة المدرسههية تكمههن فهها كونههها حلقههة الوصههل بههين العههاملين 
رسههههم معههههالم  ايقههههع علهههها عاتقهههههوبههههين خطههههط المسسسههههة وتصههههوراتها المسههههتقبلية, و 

جههل تحقيههق األهههداف المرسههومة, والسههيطرة علهها مشههكالت العمههل أالمسسسههة مههن 
 8،،1) العجمههههي,  .ومواكبههههة المتغيههههرات المحيطههههة وتوظيفههههها لخدمههههة المسسسههههة

,28، ) 
ههههاا ويتطلههه  نجهههاح القيهههادة  الفعالهههة وجهههود قائهههد يسهههتطع التهههرثير علههها مهههن 

المختلفههههة بكفههههاءة )  مبهههردواره موالقيهههها  همجههههوديشهههرف علههههيهم مهههن العههههاملين وتوحيههههد 
تتههههرثر بههههنمط القيههههادة  اإلبداعيههههة ين( كمهههها أن قههههدرات المرسوسهههه010, 0،،1إدريههههس, 
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مما يسدم إلا زيادة دافعتيهم نحهو تحقيهق التميهز فها  ,السائد داخل المسسسة التعلمية
انا أداء أعمهههالهم وتكهههوين شخصهههيات تربويهههة اات سهههمات انفعاليهههة متزنهههة تمثهههل معههه

لهها جانهه  الهه  عليههم أن  ( 62, 1،22ر )أحمههد وسههفير, ههههههههههههههههههههق والخيهههههههم والحههههههههالقي وا 
هههيكهههون ف ة, ههههههها بالسهههلو  اإلنسهههاني, ومههها يهههسثر فيهههم مهههن عوامهههل مثهههل الدافعيا وواعي هههاهم 

ههههاا  (،2, 2112رار )حجههها, ههههههههههههع القههههههههههههههداف وصنع األهههههال, ووضههههههههالحهههوافز االتص
هم يتن القائههد اإلداري يعمههل علهها تحسههين أداء المعلمههين, وزيههادة إنتههاجأباإلضههافة إلهها 

تاحههة الفههرح الممكنههة للنمههو المهنههي ومسههاعدتهم علهها اكتسهها  المهههارات مههن أجههل  وا 
 ( ،11, 2،،1)شديقان,  .هداف المنشودةتحقيق األ

وجهود ثالثهة عناصهر ضهرورية  إلها(  160, 8،،1)وقد أشار السعودم
 وها : ,لتميز القائد التربوي داخل مدرستم

اسهتخدام مجموعهة مهن المههارات  نو  المهام, حيث يتطل  مهن القائهد التربهوي -
 لتردية األعمال المكلف بها.

هويههة المهههام, بمعنهها أن يقههوم القائههد بترديههة المهههام بشههكل مكتمههل مههن البدايههة  -
  .حتا النهاية

 ائد وجميع العاملين بالمسسسة.الشعور برهمية المهام التا يقوم بها الق -

وقد ظهرت بعو النماا  فا موضهو  التميهز, مهن ههات النمهاا  التميهز 
علهههها مسههههتوم الفههههرد كوسههههيلة وصههههفية تحههههدد الخصههههائح الشخصههههية والسههههلوكية 

معههههين بدرجههههة عاليههههة مههههن الكفههههاءة  وظيفههههيوالمعههههارف والمهههههارات الالزمههههة ألداء 
, 1،20بههو النصههر, أاألهههداف ) والفعاليههة داخههل المسسسههة بمهها يسهههم فهها تحقيههق

 :( وهو ما يتض   فا الشكل التالي ،0- 61

 
 ( هرم التميز2شكل )                             
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فا ضوء ما سبق يتض  أن القائهد اإلداري ينبغهي أن يتهوافر فيهم مجموعهة 
مههن المهههارات والخصههائح الشخصههية وأن يكههون علهها قههدر مههن المعرفههة والههوعا 

ساني حتا يكهون لديهم االسهتعداد للتميهز والمنافسهة والتغييهر لوفضهل بالسلو  اإلن
 ( أنم ينبغي مراعاة ما يلا :  066 ,1،20)سليمان, فقد حدد وعليم

ة لهديها القهدرة علها إحهداث التغييهر ونشهر ثقافهة يضرورة تهوافر قيهادات مسسسه -
 التميز بين العاملين بالمسسسة.

تمكههنهم مههن األداء بشههكل محفههز للعههاملين لتنميههة المهنيههة للقههادة لتههوفير بههرامج  -
 نشر المعرفة. امن خالل االهتمام بالتفويو والتركيز عل

تهوافر معهايير موضهوعية الختيهار القيهادات بحيهث يكهون لهديهم القهدرة  ضهرورة -
علا الترثير علا العاملين والبعد عن الوسهاطة والمحسهوبية, وفها ههاا الشهرن 

مههههن التريههههث فهههها عمليههههة اختيههههار  ( برنههههم البههههد 20, 0،،1الجههههواد)أضههههاف 
الرسهول الكهريم  ةعلها المههارات التها يتطلبهها الهدور اقتهداء  بسهن القيادات بنهاء  

ههه -اهلل عليهههم وسهههلم  يصهههل - ا فههها البحهههث عمهههن ههههم أولههها الهههام اتبهههع منهج 
اهلل عليههم  يصههل -بالقيههادة فهها المجتمههع وتههوليتهم مقاليههد األمههور حيههث كههان 

ناصر التها تناسه  الموقهف فقهد ولها خالهد بهن الع رينتقا أفضل وأكف -وسلم 
إمارة الجيش وقيادتم بالرغم مهن أنهم فها الجهيش مهن  -رضا اهلل عنم -الوليد

سهالم  هو أقدم منم سن   فها كهل  -رضها اهلل عنهم -" اا ولكهن " خالهد  ا ومكانم وا 
االنتقاء هنا ها معايير السبق أو ولا, ولم تكن معايير ألهات المواقف كان ا

  .أو السن ولكنها كانت معايير األكفر للمهمةاإليمان 

  الم ارد البشراة : .8

ن تقههدم المسسسههات التعليميههة يتحقههق مههن خههالل مهها تملكههم مههن مههوارد بشههرية إ
عههد العنصههر البشههرم ي  ف مسهلههة باإلضههافة إلهها مهها تملكههم مههن مههواد ماديههة وتكنولوجيههة.

لههال   ؛تحقيههق التميههزعمههال وتحقيههق أهههدافها بمهها يسههاهم فهها ركيههزة أساسههية ألداء األ
رهم وتههههدريبهم لرفههههع ييتطلهههه  التميههههز اإلداري زيههههادة اسهههههام العههههاملين مههههن خههههالل تطههههو 

و فهرق أتهم وتنميتهها كهرفراد ايضها تحسهين معهارفهم ومههار أكفاءتهم وأدائهم فا العمل و 
تها ادعم فلسههفة المسسسههة واسههتراتيجيزمههة لههال  بطريقههة ت ههالعمههل وتخطههيط األنشههطة ال

( أن إدارة المهههوارد ،1, 1،20 ) ( كمههها يهههرم حهههريم 101, ،1،2,يالشهههناوي وفهههوز )
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البشههرية تتضههمن السياسههات والممارسههات التهها تههنظم تخطههيط القههوم العاملههة, والتعيههين 
وتقييم األداء والتدري , والتطهوير والعالقهات بهين العهاملين, والسهالمة المهنيهة وههو مها 

راء تخطهيط للمهوارد البشهرية نم البد من إجهأ(  Dawn,1،20,002) داونأكد عليم 
بحيث يوض  كيفية التوظيف, ويشهجع كهال  تبهادل المقترحهات واألفكهار التها تههدف 

 بيئة عمل صحية.  إلا تحسين وتحفيز أداء األفراد وفرق العمل وضمان

إن المسسسات األكثر نجاحها ههي المسسسهات التها يمهارس العهاملون بهها 
يجابية, والتعاون واالنسهجام ويسهعون إلها سلوكيات إيجابية ويسودها مناخ من اال

القيههام برعمههال تسهههم فهها رفههع سههمعة المسسسههة, وينتظمههون فهها الحضههور بشههكل 
نههها تزيههد أيفههوق المههرلوف ويسههتثمرون المههوارد المتاحههة اسههتثمار جيههدا, فضههال عههن 

مههن مسههتوم اإلنجههازات المتحققههة, وتعزيههز الثقههة التنظيميههة, وتههوفر فرصهها للعمههل 
رة وحههههل هههههههههههههن المههههههههاظ بالمعلميههههههههههار الههههاات مههههع االحتفهههههههههي إنكمههههتنبههههروح الفريههههق و 
 Newton,1،20,18&ة )هههههههههههههال  بهههههههالطرق التربويهههههههة المالئمهههههههههههمشهههههههكالت الط

Wallin ن تسههعا إدارة المدرسههة إلهها إشههبا  حاجههات أ( ولكهها يتحقههق الهه  البههد
فاهيهههة العهههاملين بهههها العهههاملين ودوافعههههم, لهههاا فهههجن المسسسهههات التههها تعمهههل علههها ر 

يسههههههودها منههههههاخ صههههههحا يشههههههجع علهههههها العمههههههل وبههههههال  الجهههههههد لتحسههههههين أدائهههههههم 
(Rammanthan,1،،0,021 و ) ( 0,02،،1درة ) رن قهههههدمهههههههههههههههههههاا الشفههههها

 :نتا  العوامل التالية ا للتميز يوض  األداء الفعال للعاملين وهونمواج  
  .ها لدم العاملينكفايات العمل أم المعلومات والمهارات الواج  توافرا -

تصههال بيئههة التنظههيم الداخليههة مههن حيههث المههوارد والهيكههل التنظيمههي ونظههام اال -
 والسلطة وأسلو  القيادة  ونظام الحوافز, والثوا  والعقا . 

متطلبههههات العمههههل أو الوظيفههههة مههههن حيههههث الواجبههههات والمسههههئوليات والتوقعههههات  -
 المطلوبة من العاملين.

 ختلفة.البيئة الخارجية برنظمتها الم -

 :وفيما يلا توضي  لنموا  األداء الفعال فا الشكل التالي  
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 ( نموا  األداء الفعال1شكل )
يتضههههه  مهههههن الشهههههكل السهههههابق أنهههههم إاا تهههههوافرت العوامهههههل السهههههابقة فههههها أداء 
الشهخح, فجنههم بههال شهه  سههوف يرتقهها بهين أقرانههم ويصههب  اا شخصههية قويههة نظههر ا 

قوية وصبر ورسية واضحة واالستفادة من لتفوقم في األداء وهاا يحتا  إلا إرادة 
 خبرات النجاح والفشل, األمر الام ي سهم في تحقيق التميز.

 الهاكل الت ظامي : .2

شههكل الهياكههل التنظيميههة أهميههة بالغههة فهها المسسسههات الراغبههة فهها تحقيههق ت  
الههة فهها التنسههيق بههين وحداتههم التنظيميههة داخههل التميههز, باعتبههارت أحههد الركههائز الفع  

فالمههدارس التهها  ,فههرادات بههين األهههههة, وتحديههد الصههالحيات وتوزيههع المسئوليالمدرسهه
طبهههق معهههايير التميهههز تعتمهههد علههها هيكهههل تنظيمهههي مهههرن يتسهههم بقلهههة المسهههتويات ت  

ة هههههههاإلداريههههة, ممهههها يههههسدم إلهههها سهههههولة االتصههههال مههههع وجههههود وسههههائل اتصههههال فعال
, 2،،1البهواشهههها والربيعهههها ,ات )هههههههههههههههههههههههل بههههين هههههات المستويههههههههههههق والتكامهههههههههههللتنسي
11.) 

ن نجههاح المدرسههة الثانويههة وتميزههها يعتمههد علهها هيكههل تنظيمههي قههادر علهها إ
تحقيههق درجههة عاليههة مههن التكيههف مههع أهههدافها مههع تههدعيم عمليتههي التعلههيم والههتعلم, 

متين  علميساس أ إلاال يستند  كل فوضويههتسير العمليات التنظيمية بش مفبدون
 (. Riveros,1،20,21تخبط المدرسههة وتنحرف عن مسارها )حيث ت
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ن الهياكههل التنظيميههة تمثههل التركيهه  البنههائي فهها المسسسههة أوعلهها اعتبههار 
م ر داء يههوالههام يههتم مههن خاللههم تحديههد مصههادر اتخههاا القههرار وقيههاس مسههتويات األ

طبيعهههة  فسهههر( أن الهيكهههل التنظيمهههي تركيههه  بنهههائي مهههنظم ي،1, 1،21)رضهههوان
فههراد داخههل المنظمههة وقيههاس وتقههدير معههدالت وتوزيههع المسههئوليات بههين األ عمههالاأل
داء والوفاء باألهداف المرمولة. وفا هاا البعد توصا دراسهة نجاز ومستوم األاإل

( بضهههرورة تقليهههل اعتمهههاد العهههاملين علههها سلسهههة سهههلطة  101, 1،20 )العنقهههري
علا تحديد العالقات فا المسسسة مع قدرة الهيكل التنظيمي  ةإدارية هرمية طويل

عمهههال والوحهههدات واألقسهههام, وتحقيهههق االتصهههال والتعهههاون وتحديهههد خطهههوط بهههين األ
السههههلطة بشههههكل يسههههاعد علهههها أداء أنشههههطة العمههههل المختلفههههة بمهههها يحقههههق أهههههداف 

 المسسسة.
ن طبيعهة العمهل المتجهدد فها المهدارس الثانويهة أيتضه  وبناء  علا ماسهبق 

ير هياكل تنظيمية قهادرة علها تحقيهق رسيتهها والتحديات التا تواجهها تستلزم تطو 
ن يكههون هنهها  تناسههق بههين مسههتويات أ ةالمسههتقبلية المعههززة للتميههز اإلداري شههريط

الهيكههل التنظيمههي المدرسههي بمهها يمنههع حههدوث التكههرار واالزدواجيههة فهها المهههام مههع 
 مرونة الهيكل التنظيمي للتكيف مع الظروف المحيطة بالمدرسة.

 تك  ل جا :االعتم د على ال .2

عههههد االعتمهههههاد علهههها التكنولوجيههههها إحهههههدم محههههددات نجهههههاح إدارة الجهههههودة ي  
سههههل عمليهههات تطبيهههق التكنولوجيههها اإلداريهههة فههها العمهههل اإلداري حيهههث ت   ,والتميهههز

ومهههن شهههرن اسهههتخدام  ,وتسههاعد فههها بنهههاء مسههتودعات المعرفهههة, ونظهههم دعهههم القههرار
ال ببعضههم للهتخلح مهن تكنولوجيا المعلومات تحسين قدرة العاملين علا االتصه
مكانيهة تشهغيلها عهن بعهد و الحواجز التا قد تكون موجودة بسب  المكان والزمهان  ا 

 ( 62, 2،،1) عقيلي, .وفا أم مكان
مهههور المهمهههة فههها لهههال  فهههجن تعميهههق اسهههتخدام تقنيهههات المعلومهههات مهههن األ

عههد المعلومههات أهههم المههدخالت فهها المسسسههة, التوجههم نحههو التفههوق والتميههز حيههث ت  
المعلومههات  تقنيههاتنشههطة والفعاليههات كمهها أن فهها جميههع األ أساسههيا عنصههر وههه

تعمههههل علهههها نشههههرة أنمههههاط جديههههدة مههههن الهياكههههل التنظيميههههة التهههها تتسههههم بالحركيههههة 
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واالنفتههههاح واالعتمههههاد علهههها الشههههبكات التهههها تههههربط فههههرق العمههههل, وتوسههههيع قنههههوات 
 (. 001 ,1،22حمد وجابر, أاالتصال )

 :االستراتاجي الت كار .5

فههها  مالهههام تنتهجههه الرئيسهههيم مسسسهههة الخهههط أاإلسهههتراتيجية فههها  تمثهههل
تعاملها مع المستقبل البعيد, وتتخهاها قاعهدة التخهاا القهرارات اات العالقهة طويلهة 

هههاا وتتطلهه   .جهل مههن أجههل اسههتمراريتها وفاعليتههها لتحقيهق المسههتوم المطلههو ألا
سهههههتراتيجية ات االههههههالتوج دن تحهههههدأمسسسهههههة مهههههن القيهههههادات  أيإدارة التميهههههز فههههها 

ن تعود علا الموارد البشرية أووضعها موضع التنفيا, وتحديد المنافع التا يمكن 
 (.2،0, 6،،1فا المسسسات عند تحقيقها لوهداف اإلستراتيجية ) طعمية, 

مكانههههات الماديههههة إلفيههههد فهههها التعههههرف علهههها اي   االسههههتراتيجيإن التخطههههيط 
ههداف بطريقههة د علها تحقيهق األوالبشهرية وتحديهد أههداف التنميهة التربويههة, ويسهاع

ة, يها عن العشوائية, ويقلل من نسبة الفاقد فا العمليهة التعليمعلمية مدروسة بعيد  
عمال وبالتالي كما أنم يساهم فا تحديد مسئولية العاملين مما يقلل من تداخل األ

 (220, 1،22)العتيبي,  .داءيساعد فا عملية الرقابة علا األ
السهههابقة البهههد مهههن معرفهههة النتهههائج التههها تحققهههها  بعهههادوباإلضهههافة إلههها األ

العهاملين, والعمهالء, والمجتمهع ككهل,  :المدرسة علا اختالف المنتفعين منها مهن
 ومدم اهتمام ,طراف الخارجيين اوم المنفعة بالمدرسةواستثمار العالقات مع األ

ة بههين المدرسههالمدرسههة ببنههاء شههراكة مههع المجتمههع المحلهها وتنههو  قنههوات االتصههال 
 تنمية مستدامة للمجتمع. تحقيقوالمجتمع وما يترت  علا ال  من 
 ( أبعاد التميز فا الشكل التالا:00, 1،20وقد أوض  أبو النصر )

 (  أبعاد التميز االداري0شكل )
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فههها ضهههوء مههها سهههبق يتضههه  أن تهههوفير كافهههة األبعهههاد السهههابقة تمثهههل العامهههل 
التعليميههة فهها القههدرة علهها  لمسسسههةااألساسههي لنجههاح التميههز اإلداري وتحقيههق أهههداف 

 .التحسين وتطوير األداء بشكل مستمر, يضمن لها الريادة واالستمرار
  :مم ق ح التما  اإلداري

عههانا المسسسهههات التعليميهههة بوجههم عهههام مهههن مشههكالت تقلهههل مهههن قهههدرتها ت  
المتعاملين, وتتمثل وتوقعات  تطلعاتمستوم  إلاورغبتها فا رفع مستوم أدائها 

( 8,126،،1(, و الهدوري)1،22,006لمشكالت فيما حددت أحمهد وجهابر)تل  ا
 علا النحو التالي:

 فرح أمام عائق ا يقف مما العالية الكفاءة اوم الموظفين وتعيين اختيار عدم -
 .التميز

عجز القوانين واللوائ  التنظيمية فا المسسسة عهن وصهف اآلليهة التها تتبعهها  -
 لتطبيق التميز وتبنا فلسفتم.

عههاد المسسسههات البيروقراطيههة عههن جعههل التميههز أولويههة, حيههث يغلهه  عليههها ابت -
 الطابع الروتيني مما يقلل فرح مرونة انسيا  العمل.

سههههس شخصههههية بعيههههدة عههههن أجههههور والرواتهههه  قديمههههة تعتمههههد علهههها هياكههههل األ -
 سهم فا تسر  المتميزين نحو مسسسات غير حكومية.الموضوعية, مما ي  

ات التهها يجههرم بههها العمههل, حيههث تتبنهها بعههو تههدنا مسههتوم النظههام والعمليهه -
 .عمال الروتينيةاأل تسودتالمسسسات اإلدارية نظاما ضعيفا 

 تواجههههههمهههههههم المعوقههههههات التهههههها أ ( 21, 1،،1 )السههههههلما  وضهههههه أوقههههههد  
 المسسسات من بلوغ التميز فا النقاط التالية:

 ضعف التناسق بين أهداف وقيم المنظمات وبين سلو  وأهداف العاملين.  -
فهههههراد ممههههها يضهههههعف األو  اإلدارةزيهههههع المسهههههئوليات وتشهههههتتها بهههههين مسهههههتويات تو  -

 .يةالمحاسب
  .ضعف القدرة علا مالحظة المتغيرات الخارجية وبطء االستجابة لها -
 سلو  العاملين. توجيمعدم وضوح أسس ومعايير اإلدارة فا  -
اعتمهههاد أنمهههاط ومعهههايير تقليديهههة فههها التنظهههيم وبنهههاء الهياكهههل التنظيميهههة علههها  -

 ساس العمليات المترابطة. أساس المجموعات الوظيفية المتباعدة وليس علا أ



 

 (م8192ككلخلامسكلجملةلدك-كلتثاينتعددك(ككك)لك19لتعددكرقمكك)–جامع كلفبكلتشةخك-كةل كلةلة كلتربية جم

االنحصههههار فهههها مشههههكالت الحاضههههر دون اعتبههههار كههههاف لمتطلبههههات اإلعههههداد  -
 للمستقبل.

 تعدد صور هدر الموارد وأهمها الوقت. -
للتقنيهههات الجديهههدة وأهمهههها تقنيهههات المعلومهههات والهامشهههي  الشهههكلياالسهههتخدام  -

 واالتصاالت.
 رضاء العمالء.ا  النظم واآلليات الموجهة لخدمة و  افتقاد -

االعتقهاد بهرن تتمثل فها  المعوقاتأن ( 01, 1،26 كما اكر الضبعان)
, ومههع مهرور الوقههت يهتم التراجههع لعههدم النتههائجالتميهز سهههل المنهال, فيتعجههل القهادة 

لدراسههة أسههبا  ومقومههات نجههاح التميههز, وعههدم تههوافر الفهههم  الكههافيإعطههاء الوقههت 
   لم.الصحي

  :هات المعوقات فا( 08, 1،22كما حدد اللوقان )
البيروقراطيههة ومهها يرافقههها مههن جمههود, وتعقيههد,  :تتمثههل فهها ,مم قاا ح ت ظاماااة -

وعدم وضهوح األههداف وعهدم مرونهة وكفهاءة الهيكهل التنظيمهي, والقصهور فها 
ربههط المنظمههة بالبيئههة الخارجيههة, وعههدم االسههتقرار التنظيمههي, وجمههود القههوانين 

 دان التحفيز, انخفاو مستوم الثقافة التنظيمية الداعمة للتميز.وفق
القيهادة االسهتبدادية, والخهوف مهن الفشهل وعهدم وجهود  : تتمثل فا ، مم ق ح بشراة -

مناخ تنظيمي مالئم ومشهجع علها التميهز, وتجنه   المخهاطر, والعقها   فها حالهة 
ندة العمهههل الجمهههاعي, الفشهههل, وغيههها  الهههدوافع الداخليهههة للتميهههز واإلبهههدا  وعهههدم مسههها

وضههعف الرغبههة  االجتمههاعيوالتمسهه  باألنمههاط المرلوفههة, والمحافظههة علهها الوضههع 
 فا التغيير. 

تتمثهل فها : عهدم وجهود الهدعم الكهافي لتطبيقهات إدارة التميهز  ،مم ق ح م لاة -
 ,دارة الممتلكات العامة بكفاءة وعدم بناء شراكات مع المجتمع المحلاإوعدم 

تنميهههة اإليهههرادات الماليهههة والههههدر فههها اإلنفهههاق وضهههعف  ضهههعف تطهههوير بهههرامج
 نفاق.ترشيد عمليات اإل

قواعههد معلومههات دقيقههة وعههدم  إلههاتتمثههل فهها االفتقههار  , مم قاا ح تك  ل جاااة -
نظمهههة األ مدارة لهههنظم المعرفهههة وعهههدم مواكبهههم  التقنيهههات المسهههتجدة وقهههدإوجهههود 

 اإللكترونية. 
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تميهز اإلداري بالمسسسههات ن معوقهات تحقيهق الأفها ضهوء مها سهبق يتضه  و 
ضههعف  إلههاالتعليميههة  تتمثههل فهها غيهها  القيههادة التهها تههدر  أهميههة التميههز باإلضههافة 

ات الماديههههة والتجهيههههزات التهههها تسههههاعد علهههها تحقيههههق التميههههز يههههمكانالمههههوارد الماليههههة واإل
بقهاء علها القهديم وغيها  ر ورغبهتهم فها اإليهوضعف مهارات العاملين ومقاومتهم للتغي

نظيمههي المالئههم والمشههجع علهها التميههز ممهها يتطلهه  وجههود بعههو المتطلبههات المنههاخ الت
 واآلليات للتغل  علا تل  المعوقات.

فهجن اله  يتطلهه   والتغله  علها تله  المعوقهات اإلداري التميهزولتحقيهق  
 ,( 108, 1،،1)يضهههالعريالتهههي حهههددها كهههل مهههن ات مهههو قالم العديهههد مهههن تهههوافر

 فيما يلي:(  122, 8،،1 )الدوريو 
 استراتيجية متكاملة. خطة -
سس والمعايير لتطبيق الخطط والسياسهات واتخهاا قيادة فعالة تتولا وضع األ -

 القرارات وقيم وأخالقيات العمل التا تحقق التميز.

 نظام متطور إلعداد وتنمية الموارد البشرية وتقويم أدائها.  -

 نظام متكامل للمعلومات لدعم اتخاا القرار وتقويم األداء المسسسي. -

 نظام متطور للجودة الشاملة. -

داء وقابلة للتطوير والتكيف مع هياكل تنظيمية مرنة تتناس  مع متطلبات األ -
 التغيرات والتحديات الخارجية والداخلية للمنظمة.

  التما  اإلداري = القا دة ال م لة + القا   البشاراة المتطا رة + أأ  
 ائة المحاطة.دارة اإلستراتاجاة + التق اة المتط رة + الباإل

 مايلي: اإلداري ا للتميز( تحقيق  02, 1،28كما اقترح الزهيري)
 ابتعاد المديرين عن استخدام أسالي  العال  المسقت للمشاكل. -

 وجود رسية واضحة لعملية التغيير وتفهم ما هو مطلو  لنجاح تل  العملية. -

داخلههم  مشاركة العاملين فا كل المستويات فها عمليهة التغييهر وخلهق الرغبهة -
 فا التغيير لوفضل.

ر  اللوم والنقد والبحهث دائمها عهن حلهول بتتغيير ثقافة العمل داخل المسسسة  -
 ع تكرار المشاكل. نتم

 التركيز علا تحسين ظروف العمل. -

 بالصبر ألن التغيير سيرخا وقتم. التحلي -

 ستراتيجية.القيادة اال إلامن نمط القيادة التقليدية  التحلي -
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يات التا يمكن التعامل معها بسهولة لتحقيق نتائج سريعة تسههل البدء بالعمل -
 قبول التغيير.

( علههها الههه  بقولهههة أن التميهههز لهههم  211- 212, 6،،1 )ويسكهههد بطهههاح
, وقههيم ومنهها منهاخ عمهل قهوي  ل والشهعارات والتصهريحاتايهتم بهاألقو  مقومهات وال

 وتحقيهههقة, عمهههل راسهههخة, وقيهههادة قويهههة مسهههتقرة, وتعيهههين أفضهههل العناصهههر البشهههري
رباح باعتبارها إحدم القيم الرئيسية, والميل لالسهتثمار فها المنتجهات الجديهدة, األ

وتوطيهههههد العالقهههههة مهههههع المسهههههتفيدين, وتطهههههوير الكهههههوادر والقيهههههادات ونظهههههام فعهههههال 
للمعلومهههات اإلداريهههة, والقناعههههة برهميهههة االبتكههههار لهههدم العنصههههر البشهههرم وقدراتههههم 

 الكامنة. 
نهههم البههههد مهههن تغييههههر ثقافهههة العههههاملين أ( Hertz,1،،1,6)  هيرتههههز ويضهههيف

هههه   ن تتههههوافر وحههههدة الثقافههههة دون وجههههود أبحيههههث تتفههههق مههههع فلسههههفة إدارة التميههههز, بههههل يج 
اخهههتالف أو تبهههاين فههها المعهههاني والمفهههاهيم علههها نحهههو يهههسدم إلههها سههههولة التعامهههل فيمههها 
ق بيههنهم, ومههع وجههود قيههادة اات رسيههة واضههحة, لههديها اقتنهها  تههام وحمههاس كبيههر لتطبيهه

 صرار عليم.التميز واإل
ن التميهههز عامههة والتميههز اإلداري ال يكهههون فهها جانهه  علههها أوهههاا يعنهها 

حسهها  جانهه  هخههر بههل فهها المكونههات الرئيسههية والثانويههة مههن أجههل إعطههاء صههورة 
سثر علهههها أداء المسسسهههة التعليميهههة فهههها متكاملهههة خاليهههة مهههن الثغههههرات التههها قهههد ت ههه
الجههود المكثفههة  بهال اريهة صهاحبة القههرارالمسهتقبل وههاا يتطله  مههن القيهادات اإلد

يسهم فا تحقيق النجاح لتوفير مسارات متكاملة للتقويم والتحسين المستمر والام 
المتميز ويخلق بيئة تنافسية مع من حولهها مهن المسسسهات التعليميهة والسهيما فها 

( أم أن  020, 1،20ظهههل الظهههروف والتحهههديات العالميهههة والمحليهههة ) شهههحاات, 
 .تم بشكل مسسسي وليس فردمالتميز ي

 اإلط ر المادا ي للبحث:
 م هج البحث :

لمالءمتههم لتسههاسالت البحههث وأهدافههم حيههث  الوصههفيتههم اسههتخدام المههنهج  
بمههدارس  اإلدارييههز متههم جمههع المعلومههات والحقههائق مههع تفسههير وتحليههل واقههع الت

 إلهها ال  العههام ورصههد أهههم المعوقههات التهها تحههول دون تحقيقههم وصههو  الثههانويالتعلههيم 
أن  بهههالواقع الهههي مههها يجههه يسهههاعد  اإلداريوضهههع تصهههور مقتهههرح لتحقيهههق التميهههز 

 يكون.
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 :مجتمع  عا ة البحث
معلمههههي مههههدارس التعلههههيم الثههههانوي فههههي كافههههة  هههههاا البحههههثمثههههل مجتمههههع ت

ههها طبق هههها إلحصهههائيات مديريههههة 6012والبهههالغ عههههددهم ) بمحافظهههة الدقهليههههة, ( معلم 
كمههها روعهههي فهههي  *)) م(1،28/1،21الدراسهههي ) التربيهههة والتعلهههيم بالدقهليهههة للعهههام

 عينههههههة البحهههههههث المختههههههارة أن تكهههههههون ممثلههههههة للمجتمهههههههع األصههههههلي مهههههههن المهههههههدارس 
خصهائح  لتوضي  (2) كما هو موض  بالجدول,  وغير المعتمدة  **))المعتمدة

 العينة علا النحو التالي: 
 (0جد ل  

لم   بمح فظة ت  اع أفراد عا ة البحث م  مملمي مدارل التملا  الث   ي ا 
 الدقهلاة حسب متغاراح 

 س  اح الخبرة( –االعتم د للمدرسة  -البحث  ال  ع
 ال سبة  المدد فئ ح المتغار المتغار
 
 ال  ع
 
 

 %9.85 404 اكور
 %4484 2.2 إناث

 6.6 المجم ع

 االعتم د للمدرسة
 %4084 279 معتمدة

 %9585 444 غير معتمدة
 6.6 المجم ع

 رةس  اح الخب

 %2084 .43 سنوات ،2أقل من 
 %2783 4.7 سنة ،1فرقل من  -سنوات،2من

 %9286 364 سنة فركثر ،1
 6.6 المجم ع

 626 المجم ع
( أن العدد األكبر من أفراد العينة من الاكور حيث 2يتض  من الجدول )

%(, وكان نسبة عدد 0202%( في حين كانت نسبة اإلناث )2801بلغت نسبتهم )
%( في حين كانت نسبة 2101ارس الغير معتمدة ها األكبر والتا بلغت )المد

%( 2106%(, أما لتوزيع العينة حس  سنوات الخبرة فقد بلغت)0،02المعتمدة )
سنة فركثر ( وكانت النسبة األقل ،1وها النسبة األكبر ألصحا  سنوات الخبرة )

                                 
 

*
 (1ملحق )  
**

 (2ملحق ) 
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 %(.1،02سنوات( بنسبة ) ،2ألصحا  سنوات الخبرة )أقل من 
( استبانة بما يمثل 686وقام الباحثان بتوزيع استبانة البحث التي بلغت )

 %( من المجتمع األصلي للبحث . ،2،02)
 أداة البحث:

بهدف التعرف علا واقع التميز اإلداري  *))صمم الباحثان أداة االستبانم
 ( فقرة تمثل00بمدارس التعليم الثانوي العام ومتطلبات تحقيقم, والمكونة من )

ثالثة محاور األول: واقع التميز اإلداري بمدارس التعليم الثانوي العام, والمكون 
( فقرات, واقع الموارد 1( فقرة موزعة علا ستة أبعاد واقع القيادة الفعالة)06من )

( فقرات, واقع الهيكل 2( فقرات, واقع اإلدارة اإللكترونية)2البشرية )
( 6( فقرة, واقع خدمة المجتمع)6ستراتيجية )( فقرات, واقع االدارة اال2التنظيمي)

فقرات, في حين جاء المحور الثاني: معوقات تحقيق التميز اإلداري بمدارس 
( فقرة موزعة علا ثالثة أبعاد معوقات 10التعليم الثانوي العام, المكون من )

( 0( فقرات, معوقات مادية وتكنولوجية )8( فقرات, معوقات بشرية )8تنظيمية )
ت, كما جاء المحور الثالث: متطلبات تحقيق التميز اإلداري بمدارس التعليم فقرا

( فقرة موزعة علا ثالثة أبعاد متطلبات تنظيمية 22الثانوي العام. المكون من )
 ( فقرات.2( فقرات, متطلبات مادية وتكنولوجية )2( فقرات, متطلبات بشرية )2)

 إجراءاح تق ا  االستب  ه:
صدق االستبانم وثباتها قام الباحثان باستخدام الطرق  من أجل التركد من

 التالية:
من خالل عرو  داةتم تحديد الصدق الظاهري لال الصدي الظ هري لألداة: .2

الفقرات موزعة حس  المحور الاي تنتمي لم كل فقرة, علا مجموعة من 
المحكمين المختصين من اوي الخبرة والكفاءة, للحكم علا مدم صحة 

فقرات وسالمتها اللغوية, وانتمائها إلا المحاور التي صنفت فيها, وشمولية ال
وفي ضوء التغاية الراجعة من التحكيم, تم إعادة الصياغة لبعو الفقرات, 

 .النهائية  افي صورته لتصب  االداةوحاف بعو الفقرات, 
تم التحقق من صدق الصدي الب  ئي:   صدي االتس ي الداخلي لألداة  .1

والدرجة الكلية األداة, وبين كل فقرة  فقراتمن  فقرةفي كل  االتساق الداخلي

                                 
*

 (3ملحق ) 
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للبعد, والتركد من عدم التداخل بينها, وتم التحقق من ال  بجيجاد معامل 
بيرسون, وللحكم علا سالمة صدق البناء تم اعتماد رفو العبارة لاالرتباط 

 يوض  ال : (1) (, وجدول،00،إاا ما كان معامل االرتباط أقل من )
 (8 ل  جد

 إلاه  تميمم مل ارتب ط بارس   لممرفة االرتب ط با  المب راح  البمد الذي ت
 المح ر األ ل:  اقع التما  اإلداري بمدارل التملا  الث   ي الم  

  اقع خدمة المجتمع  اقع الهاكل الت ظامي  اقع الم ارد البشراة  اقع القا دة ال م لة
 مم مل ارتب ط ال قرة مم مل ارتب ط  ال قرة مم مل ارتب ط  ال قرة مم مل ارتب ط  ال قرة
2 ،082،** 2 ،0220** 2 ،0800** 2 ،0808** 
1 ،0021** 1 ،0262** 1 ،0800** 1 ،0861** 
0 ،0000** 0 ،080،** 0 ،0002** 0 ،0200** 
0 ،0602** 0 ،0020** 0 ،0828** 0 ،0121** 
2 ،0012** 2 ،080،** 2 ،0006** 2 ،08،1** 
 **08،1، 6  اقع اإلدارة االستراتاجاة  اقع اإلدارة اإللكتر  اة **0801، 6
0 ،08،8** 2 ،0080** 2 ،088،**  
8 ،0820** 1 ،0828** 1 ،0001** 
1 ،0808** 0 ،0800** 0 ،0002** 

 0 ،01،،** 0 ،0808** 
2 ،0800** 2 ،0860** 
 6 ،0862** 

 تما  اإلداري بمدارل التملا  الث   ي الم  المح ر الث  ى: مم ق ح ال
  مم ق ح م داة  تك  ل جاة مم ق ح بشراة مم ق ح ت ظاماة

0 ،0062** 2 ،0012** 2 ،0202** 
1 ،0012** 1 ،0026** 1 ،002،** 
0 ،0801** 0 ،0020** 0 ،0828** 
0 ،0008** 0 ،0810** 0 ،0012** 
2 ،0010** 2 ،0886** 2 ،0820** 
6 ،0882** 6 ،0002** 6 ،0800** 
0 ،0818** 0 ،01،2** 0 ،0800** 
8 ،08،2** 8 ،0880**  

 المح ر الث لث: متطلب ح التما  اإلداري بمدارل التملا  الث   ي الم  
  متطلب ح م داة  تك  ل جاة متطلب ح بشراة متطلب ح ت ظاماة

2 ،0820** 2 ،0881** 2 ،0101**  
1 ،0801** 1 ،0086** 1 ،08،1** 
0 ،0802** 0 ،0112** 0 ،0118** 
0 ،0008** 0 ،00،1** 0 ،0102** 
2 ،0011** 2 ،0861** 2 ،0122** 
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 (1010** دال احص ئاً  ع د مست   داللة  
( أن قيم معامالت االرتباط بالمحور األول قد 1ويتض  من الجدول)

( وفا البعد 0801،-0000،ادة الفعالة مابين)تراوحت في البعد األول واقع القي
(, والبعد الثالث: واقع االدارة ،080،-0220،الثاني واقع الموارد البشرية مابين)

(, والبعد الرابع: واقع الهيكل التنظيمي ،،01،-0080،االلكترونية مابين)
(, والبعد الخامس: واقع اإلدارة االستراتيجية 0828،-0006،مابين)
(, والبعد السادس: واقع خدمة المجتمع ما بين ،088،-1،000مابين)

(. في حين جاءت بالمحور الثاني قد تراوحت في البعد األول 0121،-0200،)
( وفا البعد الثاني معوقات بشرية 0818،-0062،معوقات تنظيمية مابين)

(, والبعد الثالث: معوقات مادية وتكنولوجية 01،2،-0026،مابين)
(. وجاءت بالمحور الثالث قد تراوحت في البعد األول 0،080-،002،مابين)

( وفا البعد الثاني متطلبات بشرية 0802،-0011،متطلبات تنظيمية مابين)
(, والبعد الثالث: متطلبات مادية وتكنولوجية 0112،-00،1،مابين)
 (.0122،-08،1،مابين)

ستخدام حيث تم حسا  ثبات االتساق الداخلي للفقرات باثب ح أداة البحث،  .0
 لالستبانة الثانية" للعينة بلغت درجة الثبات الكلية αكرونباخ "معادلة ألفا 

(, و المحور الثاني 0120،, حيث بلغ ثبات المحور األول )(0121،)
وهي قيم مرتفعة ومقبولة ( 0101،(, وثبات المحور الثالث )0120،)

ة من , وتشير إلا أن األداة تتمتع بدرجة عاليالبحثألغراو تطبيق 
كما هو موض  الثبات, وبالتالي يمكن االعتماد علا النتائج والوثوق بها. 

 ( التالي:0بالجدول )
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 (2جد ل  
 البحثممرفة ثب ح أداة ل( Cronbach alphaمم مل الثب ح كر  ب خ ال    

 المح ر األ ل:
 اقع التما  اإلداري بمدارل  

 التملا  الث   ي الم  

 المح ر الث  ى:
ما  اإلداري بمدارل  اقع الت 

 التملا  الث   ي الم  

 المح ر الث لث: 
متطلب ح التما  اإلداري بمدارل 

 التملا  الث   ي الم  
 الثب ح المب راح البمد الثب ح المب راح البمد الثب ح فقراح البمد
 0101، 2 األ ل 0802، 8 األ ل 10212 1 األ ل
 ،080، 2 الث  ي ،،01، 8 الث  ي 10250 5 الث  ي
 0100، 2 الث لث 0800، 0 الث لث 10210 5 الث لث
   10256 5 الرابع
 10210 6 الخ مل
 10222 6 الس دل
الثب ح 
الثب ح  10252 26 للمح ر

 0120، 10 للمح ر
الثب ح 
 0101، 22 للمح ر

 22مجم ع فقراح االستب  ة =
 10202الثب ح الكلي لالستب  ة =

 :في البحث إلحص ئاةاألس لاب  المم لج ح ا
, و المعيارية واالنحرافاتالمتوسطات الحسابية اإلحصاء الوصفي, ويشمل  .2

 التكرارات والنس  المئوية.
 االحصاء االستداللي , ويشمل:  .1
بين عبارات  Pearson Correlationاختبار قيم معامل االرتباط بيرسون  -

 االستبانة للتحقق من صدق االتساق الداخلي.
 ( لحسا  ثبات األداة. Cronbach Alphaل الفا كرونباخ )اختبار معام -
االعتماد  -النو لشجابة عند المقارنة حس  اختالف ))ت(  اختبار -

 للمدرسة(.
 علا ( للتعرف Kruskal,Wallisكروسكال والس, )اآلحادي تحليل التباين  -

 (.  سنوات الخبرة متوسطات حس  اختالف ) بين الفروق داللة
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 عيار الحكم علا الدراسة كما يلي:وتم استخدام م  -
1 3    طول الفئة = مدم الفئة/ عدد الخيارات

3
 
2

3
 0 66       

درجة توافر فقرات االستبانم من علا ال  يكون الحكم علا  وبناء  
 :اآلتي ليكرت الثالثي وفق معيارجان  أفراد العينة لديهم 

 (2جد ل   
 أفراد الما ة ى فقراح االستب  ة م  الم افقة عل مما ر الحك  لتقدار درجة

 درجة التحقق درجة تحقق الممارسة المتوسط
 غير موافق منخفضة 2066 من أقل إلا 2 من
 محايد متوسطة 1000 من أقل إلا 2060 من

 موافق مرتفعة 0إلا أقل من   1000من   

  ت ئج البحث  ت ساره :
 تمثلح  ت ئج الدراسة المادا اة فام  الي:

البحث في المحاور الثالثة المتوسط  دولة استجابات أفراد عينةتم ج
الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة من االستبانة والمدرجة تحت كل ب عد, 
ثم ترتي  االستجابات تنازليا  حس  قيمة المتوسط الحسابي, وفا حالة تساوي 

ي  كما هو المتوسط ألكثر من عبارة استخدم االنحراف المعياري في الترت
( الخاصة بالمحور األول ,واقع التميز ،2 -1-8-0-6-2موض  بالجداول )

 اإلداري بمدارس التعليم الثانوي العام, وها علا النحو التالي: 
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 القا دة ال م لة: .0
 (5جد ل رق   

ح ل درجة  المملما المت سط ح الحس باة  اال حراف ح المما راة الستج ب ح 
 بمدارل الث   ي الم  القا دة ال م لة  تحقي

المت سط  ال قراح الترتاب  
 الحس بي

اال حراف 
 المما ري

درجة 
 التحقي

يحدد مدير المدرسة الرسية المستقبلية  0 2
 للمدرسة ورسالتها بمشاركة المعلمين.

 مرتفعة 06،0، 1060

يحفز افراد المجتمع المدرسي لتحقيق  8 1
 تل  الرسية.

 مرتفعة 00،1، 1008

 متوسطة 0018، 1012 م بنشر ثقافة التميز بين العاملين. يهت 1 0
 مرتفعة 0680، 1000 يدعم السلو  المتميز بين العاملين. 0 0
يهيئ المناخ المدرسي الام يشجع علا  1 2

 التواصل فا عملية اتخاا القرارات.
 مرتفعة 02،8، 1068

يعزز ثقافة اإلبدا  داخل العمل  0 6
 المدرسي.

 رتفعةم 0610، 1060

يحاول البحث عن حلول تمنع تكرار  2 0
 المشاكل.

 مرتفعة 0221، 1061

 مرتفعة 0606، ،106 يتحلا بالصبر ألن التغيير سيرخا وقتم. 2 8
يتحول من نمط القيادة التقليدية إلا   6 1

 القيادة االستراتيجية.
 مرتفعة 0660، 1022

 مرت مة 8052 المت سط الم  
) القيادة الفعالة( بمدارس الثانوي العام, درجة تحققأن  (2) يتض  من الجدول

( يدل علا اتساق استجابات 1020إجماال  جاءت بدرجة مرتفعة ومتوسط حسابي )
(, فجاءت عبارة " يحاول 1061-1012المعلمين حيث تراوح المتوسط الحسابي مابين )

(, 1061ي )البحث عن حلول تمنع تكرار المشاكل"  بدرجة مرتفعة بمتوسط حساب
في الترتي  األول, وجاءت باقا العبارات بدرجة تحقق  (0221،وانحراف معياري )

( 1012مرتفعة ماعدا عبارة " يهتم بنشر ثقافة التميز بين العاملين" بمتوسط حسابي )
 ( بدرجة تحقق متوسطة. 0018،وانحراف معياري)
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 الم ارد البشراة: .8
 (6جد ل رق   

ح ل درجة  المملما حراف ح المما راة الستج ب ح المت سط ح الحس باة  اال 
  الم ارد البشراة بمدارل الث   ي الم     تحقي

المت سط  ال قراح الترتاب  
 الحس بي

اال حراف 
 المما ري

درجة 
 التحقي

تضع المدرسة سجالت لكافة العاملين  2 2
 تشمل البيانات والمعلومات عنهم. 

 مرتفعة 0210، 1060

سة هليات لتطوير الموارد تضع المدر  0 1
 البشرية بها.

 متوسطة 0006، 1012

تهتم بتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين  1 0
 لرفع  كفاءاتهم بطريقة علمية.

 مرتفعة 0600، 1000

تضع المدرسة نظاما فعاال للحوافز يرتبط  0 0
 بمستوم األداء.

 متوسطة 0668، 1011

ثر البرامج تضع المدرسة معايير لقياس أ 2 2
التدريبية فا رفع مستوم المهارات 

 المطلوبة.

 متوسطة 0612، 1011

 مرت مة 8026 المت سط الم  
والخاح به)الموارد البشرية( بمدارس الثانوي العام, ( 6) من الجدول يظهر

(  حيث يدل علا اتساق استجابات 1006جاءت بدرجة مرتفعة ومتوسط حسابي )
(, حيث جاء عبارة " 1060-1011متوسط حسابي ) المعلمين حيث تراوحت بين

"  بدرجة  تضع المدرسة سجالت لكافة العاملين تشمل البيانات والمعلومات عنهم
في الترتي  األول,  (0210،(, وانحراف معياري )1060مرتفعة بمتوسط حسابي )

ريقة تهتم بتحديد االحتياجات التدريبية للعاملين لرفع  كفاءاتهم بط وجاءت العبارة
( 1000" في الترتي  الثاني بدرجة تحقق مرتفعة وبمتوسط حسابي )علمية

(. في حين جاءت باقا العبارات الثالثة بدرجة تحقق 0600،وانحراف معياري )
 متوسطة.
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 اإلدارة اإللكتر  اة .2
 (2جد ل رق   

ح ل درجة  المملما المت سط ح الحس باة  اال حراف ح المما راة الستج ب ح 
  اإلدارة اإللكتر  اة بمدارل الث   ي الم    قيتح

المت سط  ال قراح الترتاب  
 الحس بي

اال حراف 
 المما ري

درجة 
 التحقي

 منخفضة 0822، 2001 توفر المدرسة أجهزة حاسو  للعاملين  2 2
تهتم بالصيانة الدورية والمستمرة لوجهزة  0 1

 والتقنيات المستخدمة.
 متوسطة 0661، 10،2

توفر قاعدة بيانات لكافة المعلومات  2 0
واالحصاءات المطلوبة فا جميع مجاالت 

 العمل.

 مرتفعة ،062، 1002

توظف المدرسة التقنية الحديثة فا جميع  1 0
 مجاالت العمل المدرسية.

 متوسطة 0021، 1010

توفر شبكة حاسو  داخلية مع تفعيل  0 2
 المواقع االلكترونية.

 متوسطة 08،2، 1022

 مت سطة 8000 لمت سط الم  ا
تحقق )اإلدارة اإللكترونية( بمدارس درجة والخاح ب( 0) يتض  من الجدول

( ودرجة تحقق متوسطة, ويشير 1022الثانوي العام, أن المتوسط الحسابي بلغ )
ال  إلا تنو  إجابات المعلمين فا استجاباتهم حيث تراوحت بين متوسط حسابي 

توفر قاعدة بيانات لكافة المعلومات ة " (, وجاءت عبار 1002 -2001)
" بدرجة مرتفعة بمتوسط  واالحصاءات المطلوبة فا جميع مجاالت العمل

في الترتي  األول, وجاءت باقا  (،062،(, وانحراف معياري )1002حسابي )
بدرجة تحقق متوسطة ماعدا عبارة واحدة " توفر المدرسة أجهزة العبارات 

تي  الخامس بدرجة تحقق منخفضة وبمتوسط حسابي في التر حاسو  للعاملين" 
 (. 0822،( وانحراف معياري )2001)
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 الهاكل الت ظامي: .2
 (2جد ل رق   

ح ل درجة  المملما المت سط ح الحس باة  اال حراف ح المما راة الستج ب ح 
 الم   الهاكل الت ظامي بمدارل الث   ي  تحقي

المت سط  ال قراح الترتاب  
 الحس بي

 حراف اال 
 المما ري

درجة 
 التحقي

تهتم المدرسة بجنشاء توصيف يحدد مهام  0 2
 ومسئوليات كافة العاملين بالمدرسة.  

 متوسطة 0008، 1016

يتوفر بالمدرسة هيكل تنظيمي مرن قادر  1 1
 علا التكيف مع المستجدات الطارئة.

 مرتفعة 0226، 1006

توفر المدرسة وحدة لومن والسالمة فا  2 0
 يئة العمل. ب

 مرتفعة 0201، 1006

توفر المدرسة وحدة تهتم بالصحة  0 0
 والتغاية المدرسية.

 متوسطة 0080، 1022

تهتم المدرسة بتعيين الموظفين اوم  2 2
 الكفاءة العالية.

 متوسطة 0802، 2000

 مت سطة 8081 المت سط الم  
الثانوي والخاح به)الهيكل التنظيمي( بمدارس ( 8) يتض  من الجدول

( حيث تراوحت بين ،101العام, إجماال  جاء بدرجة متوسطة وبمتوسط حسابي )
توفر المدرسة وحدة لومن  (, وجاء عبارة "1006 -2000متوسط حسابي )

(, وانحراف 1006"  بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابي )والسالمة فا بيئة العمل
"  يليها جاءت العبارةفي الترتي  األول, وفا الترتي  الام  (0201،معياري )

". يتوفر بالمدرسة هيكل تنظيمي مرن قادر علي التكيف مع المستجدات الطارئة 
( ودرجة ممارسة مرتفعة , في 0226،( وانحراف معياري)1006بمتوسط حسابي)

 حين جاءت باقا العبارات بدرجة تحقق متوسطة. 
 

 
 اإلدارة االستراتاجاة: .5
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 (2جد ل رق   
ح ل درجة  المملما اة  اال حراف ح المما راة الستج ب ح المت سط ح الحس ب
  اإلدارة االستراتاجاة بمدارل الث   ي الم    تحقي

المت سط  ال قراح الترتاب  
 الحس بي

اال حراف 
 المما ري

درجة 
 التحقي

توفر  المدرسة  مصادر تمويل الزمة لشنفاق علا  2 2
 أنشطة الجودة والتميز.    

 وسطةمت 0860، 1022

 متوسطة 0662، ،102 تعي بالتجهيزات المختلفة الالزمة للمبنا المدرسي. 6 1
تصدر تقارير دورية تتضمن مسشرات االنجاز  1 0

 الفعلية للعاملين.
 مرتفعة 0201، 1000

 متوسطة 0611، 1010 تستثمر الفرح المتاحة. 0 0
 مرتفعة 0622، 1008 تواجم التهديدات التا تعوق سير العملية التعليمية. 2 2
 متوسطة 0201، 1001 تطور سياسات العمل وفقا لنتائج تقييم األداء. 0 6

 مت سطة 8085 المت سط الم  

والخاح به )االدارة االستراتيجية( بمدارس الثانوي العام, ( 1) الجدول يبين
( تنو  استجابات 1012إجماال  جاء بدرجة تحقق متوسطة وبمتوسط حسابي )

 (, حيث جاء عبارة "1008 -1022فقد تراوحت بين متوسط حسابي )  المعلمين
"  بدرجة مرتفعة بمتوسط  تواجم التهديدات التا تعوق سير العملية التعليمية

في الترتي  األول, ويليها في  (0622،(, وانحراف معياري )1008حسابي )
مسشرات  الترتي  الثاني العبارة التا تنح علا " تصدر تقارير دوريم تتضمن

( 0201،( وانحراف معياري)1000االنجاز الفعلية للعاملين"  بمتوسط حسابي)
ودرجة ممارسة مرتفعة , في حين جاءت العبارات األربعة المتبقية بدرجة تحقق 

 متوسطة. 
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 خدمة المجتمع:  .6
 (01جد ل رق   

 ح ل درجة المملما المت سط ح الحس باة  اال حراف ح المما راة الستج ب ح 
   خدمة المجتمع بمدارل الث   ي الم   تحقي

المت سط  ال قراح الترتاب  
 الحس بي

اال حراف 
 المما ري

درجة 
 التحقي

 متوسطة 0202، 1028 تهتم المدرسة ببناء شراكة مع المجتمع المحلا.   0 2
تقيم المدرسة ندوات تناقش قضايا المجتمع وتعمل  2 1

 علا حلها.
 متوسطة 0000، 2010

تقدم دورات تدريبية  تثقيفية للمجتمع المحيط  1 0
 بالمدرسة.

 متوسطة ،008، ،100

تشار  فا وضع وتنفيا خطط تنمية المجتمع  6 0
 المحلا.

 متوسطة 0008، 2080

 مرتفعة 0220، 1006 تشجع األنشطة التا تعزز قيم المواطنة الصالحة. 2 2
ين توفر المدرسة قنوات اتصال متنوعة بينها وب 0 6

 المجتمع المحلا.
 متوسطة 0060، 2016

 مت سطة 80125 المت سط الم  

والخاح به )خدمة المجتمع( بمدارس الثانوي العام, ( ،2) الجدول يوض 
( نتيجة لتنو  10،12أنم تتحقق بدرجة متوسطة حيث جاء المتوسط الحسابي )

(, 1006 -2080استجابات المعلمين, حيث تراوحت المتوسط الحسابي مابين )
"  بدرجة  تشجع االنشطة التي تعزز قيم المواطنة الصالحة  فقد جاءت عبارة "

في الترتي  األول,  (0220،(, وانحراف معياري )1006مرتفعة بمتوسط حسابي )
ويليها في الترتي  الثاني العبارة التا تنح علا " تقدم دورات تدريبيم تثقيفيم 

( ،008،( وانحراف معياري)،100سابي)للمجتمع المحيط بالمدرسة"  بمتوسط ح
ودرجة ممارسة متوسطة , في حين جاءت العبارات األربعة المتبقية بدرجة تحقق 

 متوسطة.
ويتض  من العرو السابق أن المحور الخاح بواقع تحقيق التميز اإلداري 
ي بمدارس التعليم الثانوي العام قد أكد أن بعد القيادة الفعالة تلع  دورا   بارزا ف
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مدير -( وهاا يدل علا أهمية القائد 1020تحقيق التميز اإلداري بمتوسط )
في تحقيق التميز اإلداري من خالل محاوالتم المستمرة منع وقو   –المدرسة 

المشكالت داخل المدرسة , وتهيئة المناخ المناس  لتحقيق أهداف المدرسة بهدف 
اني المرتبط بواقع الموارد تحقيق مخرجات تعليمية متميزة. كما جاء البعد الث

البشرية في المرتبة الثانية وربما يرجع ال  إلا رسية المعلمين من أفراد العينة أن 
المدرسة تهتم بالموارد البشرية وتعمل علا تطويرت وتحسينم مهني ا وفق احتياجاتم 

( التي أكدت علا السعي 1،20التدريبية, وتتفق تل  النتائج مع دراسة العنقري)
ائم إلكسابهم الحماس في األداء للمهام واشعارهم برهميتهم مما ينما من طرق الد

 إدارتهم للعمل ومواجهة المشكالت.
هاا وقد جاءت االبعاد المتبقية بدرجات تحقق متوسطة فكان البعد الخامس 

( في المرتبة الثالثة, 1012الخاح بواقع االدارة االستراتيجية بمتوسط حسابي)
( والتي أشارت إلا أن درجة 1،22حد ما مع دراسة الحوري)وهاا يتفق الي 

تطبيق مديري المدارس الثانوية الحكومية لمعايير التميز اإلداري كانت متوسطة 
 بشكل عام.

 المح ر الث  ي : مم ق ح تحقاي التما  اإلداري بمدارل التملا  الث   ي الم   
ور الثاني معوقات البحث الخاصة بالمح تم جدولة استجابات أفراد عينة

تحقيق التميز اإلداري بمدارس التعليم الثانوي العام بحسا  المتوسط الحسابي 
واالنحراف المعياري لكل عبارة من االستبانة والمدرجة تحت كل ب عد, ثم ترتي  
االستجابات تنازليا  حس  قيمة المتوسط الحسابي, وفا حالة تساوي المتوسط ألكثر 

-22نحراف المعياري في الترتي  كما هو موض  بالجداول )من عبارة استخدم اال
 ( علا النحو التالي:21-20

 
 

 
 

 مم ق ح ت ظاماة   .0
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 (00جد ل رق   
ح ل درجة  المملما المت سط ح الحس باة  اال حراف ح المما راة الستج ب ح 

  المم ق ح الت ظاماة بمدارل الث   ي الم   تحقي 
المت سط  ال قراح الترتاب  

 س بيالح
اال حراف 
 المما ري

درجة 
 التحقي

ضعف كفاءة الهيكل التنظيمي بما  1 2
 يتوافق مع متطلبات التميز.

 متوسطة 0001، 1002

انخفاو مستوم الثقافة المدرسية  8 1
 الداعمة للتميز.

 متوسطة 0000، ،208

ضعف مواءمة التشريعات واللوائ   6 0
 للتطورات المعاصرة فا نظم اإلدارة.

 متوسطة 0060، 2086

االفتقار إلا وجود األدلة الخاصة  0 0
 بتوصيف الوظائف.

 متوسطة ،012، 1022

 مرتفعة ،061، 1008 ضعف تحفيز عملية االبتكار. 2 2
غيا  المناخ المدرسي المشجع لعملية  0 6

 التميز.
 متوسطة 0811، 2010

ضعف كفاءة ادارة الموارد المالية  2 0
 المتاحة للمدرسة.

 متوسطة 0811، 2010

ندرة وجود ملفات للسير الااتية الخاصة  0 8
 بالعاملين فا المدرسة.

 متوسطة 0810، 2080

 مت سطة 8012 المت سط الم  
والخاح به )المعوقات التنظيمية( بمدارس الثانوي ( 22) الجدول يتض  من

سط العام, أن درجة تحقق هات المعوقات جاءت  بدرجة متوسطة فقد بلغ المتو 
 (, حيث جاءت عبارة "1008 -،208( حيث تراوح مابين )10،0الحسابي )

(, 1008"  بدرجة مرتفعة ومتوسط حسابي )ضعف تحفيز عملية االبتكار
في الترتي  األول, ويليها في الترتي  باقا العبارات  (،061،وانحراف معياري )

 بدرجة تحقق متوسطة. 
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 مم ق ح بشراة: .8
 (08جد ل رق   

ح ل درجة  المملما  ح الحس باة  اال حراف ح المما راة الستج ب ح المت سط
    المم ق ح البشراة بمدارل التملا  الث   ي الم  تحقي 

المت سط  ال قراح الترتاب  
 الحس بي

اال حراف 
 المما ري

درجة 
 التحقي

 متوسطة 0002، 2001 ضعف االهتمام بالعمل الجماعي. 2 2
 متوسطة 0068، 1010 من الفشل.  تجن  المخاطر والخوف 2 1
 متوسطة 0020، 2068 ضعف مهارات المعلمين والعاملين بالمدرسة. 8 0
غيا  الشفافية فا تطبيق مبدأ الثوا  والعقا   0 0

 بالمدرسة.
 متوسطة 0000، 2080

 متوسطة 0021، 2002 ضعف الرغبة فا التطوير. 0 2
قلة وجود فنيين متخصصين لصيانة أجهزة  1 6

 الحاسو .
 متوسطة 0002، 2011

 متوسطة ،001، 2082 قصور ادرا  العاملين لسبل تحقيق التميز اإلداري. 0 0
 متوسطة 08،2، 2000 ضعف الثقة بين العاملين بالمدرسة. 6 8

 مت سطة 0022 المت سط الم  

والخاح به )المعوقات البشرية( بمدارس الثانوي ( 21) الجدول يتض  من
رجة تحقق هات المعوقات جاءت بدرجة متوسطة فقد بلغ المتوسط العام, أن د
 (, حيث جاءت عبارة "1010 -2068( حيث تراوح مابين )2080الحسابي )

" بدرجة متوسطة, ومتوسطها الحسابي تجن  المخاطر والخوف من الفشل
في الترتي  األول, ويليها في الترتي  باقا  (0068،(, وانحراف معياري )1010)

ضعف مهارات المعلمين  رات بدرجة تحقق متوسطة, وكانت العبارة "العبا
( في 0020،( وانحراف معياري)2068" بمتوسط حسابي )والعاملين بالمدرسة
 الترتي  األخير. 
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 مم ق ح م داة  تك  ل جاة: .2
 (02جد ل رق   

ح ل درجة  المملما المت سط ح الحس باة  اال حراف ح المما راة الستج ب ح 
    المم ق ح الم داة  التك  ل جاة بمدارل التملا  الث   ي الم  تحقي 

المت سط  ال قراح الترتاب  
 الحس بي

اال حراف 
 المما ري

درجة 
 التحقي

 مرتفعة 00،0، 1000 ضعف المشاركة بين المدرسة والمجتمع المحلا. 2 2
 متوسطة 0821، 2016 وجود صور متعددة تعبر عن الهدر المالي. 0 1
ضعف التمويل المخصح لشنفاق علا أنشطة  2 0

 الجودة.
 متوسطة 0800، 1018

 متوسطة 0002، 1016 ضعف مواكبة التقنيات الحديثة. 6 0
 متوسطة 0010، 1002 االفتقار الا قاعدة بيانات دقيقة. 0 2
 مرتفعة 00،1، 1001 االفتقار الا نظام الكترونا حديث إلدارة المعرفة. 1 6
دام بعو أجهزة الحاسو  خوفا من قلة استخ 0 0

 تعرضها للتلف.
 متوسطة 0060، 1006

 مت سطة 8082 المت سط الم  

والخاح به )المعوقات المادية والتكنولوجية ( ( 20) الجدول يتض  من
بمدارس الثانوي العام, أن درجة تحقق هات المعوقات جاءت  بدرجة متوسطة فقد 

(, حيث جاءت 1000 -2016راوح مابين )( حيث ت1011بلغ المتوسط الحسابي )
" بدرجة مرتفعم حيث بلغ ضعف المشاركة بين المدرسة والمجتمع المحلا عبارة "

في الترتي  األول,  (00،0،(, وانحراف معياري )1000متوسطها الحسابي )
"بمتوسط  االفتقار الا نظام الكترونا حديث إلدارة المعرفةويليها عبارة " 

( في الترتي  الثاني في حين جاءت باقا 00،1،عياري)( وانحراف م0001)
 العبارات الخاصة بالبعد بدرجة تحقق متوسطة.

وبناء  علا ما توصل إليم الباحثان من نتائج حول المحور الثاني الخاح  
بمعوقات تحقيق التميز اإلداري بمدارس التعليم الثانوي العام تبين أن المعوقات 

( ثم المعوقات 1011أولا تل  المعوقات بمتوسط ) المادية والتكنولوجية في
( مما يسكد أن العناصر البشرية 2080( ثم المعوقات البشرية )10،0التنظيمية)

المسهلة والمدربة  تمتل  العديد من القدرات اإلدارية والتنظيمية إال أنها تعانا من 
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الحديثة مما ترت  نقح الدعم الكافي في كيفية إدارة المعلومات واستخدام التقنيات 
عليها عدم وجود تواصل داخل وخار  المدرسة وبالتالي هدر للتمويل, وتتفق تل  

والتا أكدت علا وجود العديد من  (Mngomezulu,1،21دراسة )النتائج مع 
 التحديات والصعوبات. 

 المح ر الث لث : متطلب ح تحقاي التما  اإلداري بمدارل التملا  الث   ي الم  .
البحث الخاصة بالمحور الثالث متطلبات  لة استجابات أفراد عينةتم جدو 

تحقيق التميز اإلداري بمدارس التعليم الثانوي العام بحسا  المتوسط الحسابي 
واالنحراف المعياري لكل عبارة من االستبانة والمدرجة تحت كل ب عد, ثم ترتي  

لة تساوي المتوسط االستجابات تنازليا  حس  قيمة المتوسط الحسابي, وفا حا
ألكثر من عبارة استخدم االنحراف المعياري في الترتي  كما هو موض  بالجداول 

 ( علا النحو التالي:20-22-26)
 المتطلب ح الت ظاماة.   .0

 (02جد ل رق   
ح ل درجة  المملما المت سط ح الحس باة  اال حراف ح المما راة الستج ب ح 

 التملا  الث   ي الم  المتطلب ح الت ظاماة بمدارل تحقي 
المت سط  ال قراح الترتاب  

 الحس بي
اال حراف 
 المما ري

درجة 
 التحقي

تعزيز قدرة الهيكل التنظيمي علا التكيف مع   0 2
 المستجدات الطارئة.

 مرتفعة 0001، 1000

تناس  تخصصات المعلمين واإلداريين مع طبيعة  1 1
 ومهام وظائفهم.

 مرتفعة 0022، 1081

البتعاد عن استخدام أسالي  العال  المسقت ا 2 0
 للمشاكل.

 مرتفعة 0210، 1061

االهتمام ببناء عالقات انسانية بين قائد المدرسة  2 0
 والعاملين.

 مرتفعة 00،0، 1080

وضع نظام  فعال الستقبال الشكاوم من كافة  0 2
 المستفيدين لضمان حلها بطريقة موضوعية

 مرتفعة ،022، 1000

 مرت مة 8022 الم   المت سط

والخاح به )المتطلبات التنظيمية ( بمدارس ( 20) الجدول يتض  من
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الثانوي العام, أن درجة تحقق تل  المتطلبات جاءت بدرجة مرتفعة  حيث بلغ 
(, حيث جاءت 1080 -1061( حيث  تراوح مابين )1000المتوسط الحسابي )

د المدرسة والعاملين" بدرجة مرتفعة, عبارة "االهتمام ببناء عالقات انسانية بين قائ
في الترتي  األول, ويليها  (00،0،(, وانحراف معياري )1080ومتوسطها الحسابي )

 في الترتي  باقا العبارات بدرجة تحقق مرتفعة. 
 متطلب ح بشراة.  .8

 (05جد ل رق   
ح ل درجة  المملما المت سط ح الحس باة  اال حراف ح المما راة الستج ب ح 

    المتطلب ح البشراة بمدارل التملا  الث   ي الم   تحقي
المت سط  ال قراح الترتاب  

 الحس بي
اال حراف 
 المما ري

درجة 
 التحقي

 مرتفعة 0020، 1080 تدعيم سياسات العمل الجماعي. 1 2
تنمية المعلمين واإلداريين مهنيا بناء علا احتياجاتهم  2 1

 التدريبية.
 مرتفعة 0000، 1081

متابعة مدم استفادة المعلمين واإلداريين من برامج  0 0
 التنمية المهنية.

 مرتفعة 0010، 1080

وضع حوافز مادية ومعنوية للمتميزين من المعلمين  2 0
 واإلداريين والطال .

 مرتفعة 0200، 1066

مشاركة العاملين فا كل المستويات فا عملية  0 2
 التغيير لوفضل.

 مرتفعة 0012، 1082

 مرت مة 8028 مت سط الم  ال

والخاح به )المتطلبات البشرية ( بمدارس الثانوي ( 22) الجدول يتض  من
العام, أن درجة تحقق هات تل  المتطلبات جاءت بدرجة مرتفعة حيث بلغ 

(, حيث جاءت 1081 -1066( حيث تراوح مابين )1081المتوسط الحسابي )
"بدرجة  ا بناء  علا احتياجاتهم التدريبيةتنمية المعلمين واإلداريين مهني  عبارة "

في الترتي   (0000،(, وانحراف معياري )1081مرتفعة, ومتوسطها الحسابي )
 األول, ويليها في الترتي  باقا العبارات بدرجة تحقق مرتفعة.
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 متطلب ح م داة  تك  ل جاة.  .2
 (06جد ل رق   

ح ل درجة  المملما  المت سط ح الحس باة  اال حراف ح المما راة الستج ب ح
 المتطلب ح الم داة  التك  ل جاة بمدارل التملا  الث   ي الم  تحقي 

المت سط  ال قراح الترتاب  
 الحس بي

اال حراف 
 المما ري

درجة 
 التحقي

 مرتفعة 00،2، 1080 مواكبة التقنيات الحديثة. 2 2
تنو  قنوات االتصال بين المدرسة  2 1

 والمجتمع المحلا.
 مرتفعة 0206، 1002

توافر التجهيزات المختلفة الالزمة  0 0
 للعملية التعليمية.

 مرتفعة 0020، 1008

توفير الصيانة الدورية لوجهزة  0 0
 والتقنيات المستخدمة.

 مرتفعة 0000، ،108

تحديد أهداف قابلة للتطبيق فا ضوء  1 2
 امكانات المدرسة.

 مرتفعة 0012، 1081

  مةمرت 8022 المت سط الم  
والخاح به )المتطلبات المادية والتكنولوجية ( ( 26) الجدول يتض  من

بمدارس الثانوي العام, أن درجة تحقق هات تل  المتطلبات جاءت بدرجة مرتفعة  
(, حيث 1080 -1002(  حيث  تراوح مابين )1008حيث بلغ المتوسط الحسابي )

فعة, ومتوسطها الحسابي " بدرجة مرت مواكبة التقنيات الحديثة جاءت عبارة "
في الترتي  األول, ويليها في الترتي  باقا  (00،2،(, وانحراف معياري )1080)

 العبارات بدرجة تحقق مرتفعة.
وبناء  علا ما خلصت إلية النتائج المرتبطة بالمحور الثالث الخاح 

تفاق بمتطلبات تحقيق التميز اإلداري بمدارس التعليم الثانوي العام, فجن هاا اال
يدل علا اتساق أراء افراد العينة حولها ورغبتهم في تحققها لزيادة التميز اإلداري 
داخل المدرسة ومما يسكد ال  أن المتطلبات البشرية جاءت في أولا هات 

( مما يدل علا رغبتهم األكيدة علا ضرورة توافر 1081المتطلبات بمتوسط بلغ )
هنيا بناء علا احتياجاتهم التدريبية, والعمل التنمية المهنية للمعلمين واإلداريين م
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داخل المدرسة بشكل جماعي, والمشاركة في التغيير, كما ان ال  لن يتحقق إال 
بوجود الجان  المرتبط بالنواحي التنظيمية والتا ترتا في أولوياتها ان تكون هنا  

قيق التميز عالقات انسانية بين مدير المدرسة والعاملين داخلها , مما تسهم في تح
اإلداري , خاصة في ظل إتاحة الفرصة للجميع لتقديم الشكاوم بشكل منظم 
ووجود هيكل تنظيمي إداري علا أعلا كفاءت. وهاا البد أن يدعمها وجود 
متطلبات مادية وتكنولوجية تسهم في تحقيق االتصال والترابط داخل المدرسة 

 وخارجها ومواكبة التقنيات الحديثة.  
داللة ال ر ي با  مت سط ح استج ب ح مملمي مدارل الكشف ع  

التملا  الث   ي الم   ح ل تحقي التما  اإلداري تم   إلى متغاراح   االعتم د 
 س  اح الخبرة(. –ال  ع  –

قام الباحثان باختيار كل من اختبار)ت( للمتغيرات ثنائية الفئة والمتمثلة 
  )واليس كروسكال( اختبارا في متغيري)النو  , االعتماد( في حين استخدم

 للمتغير )سنوات الخبرة( وال  كمايلي: متوسطات بين الفروق داللة علا للتعرف
الكشف ع  داللة ال ر ي با  مت سط ح استج ب ح مملمي مدارل  .0

 التملا  الث   ي الم   ح ل  اقع التما  اإلداري تم   إلى متغاراح 
 ال  ع(. –  االعتم د 

حصائية للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة للكشف عن الداللة اإل
التعليم  الثانوي العام, حيث استخدم  الباحثان  مدارسحول واقع التميز اإلداري ب

عينة  أفراد استجابات متوسطات بين الفروق داللة علا للتعرف  )ت( اختبار
إلا  تعزم يوالت  ممارسة التميز اإلداري بمدارس التعليم الثانوي العام, الدراسة
 ( يوض  ال .20, والجدول ))النو  -االعتماد ( متغير
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 (02جد ل  
 أفراد استج ب ح مت سط ح با  ال ر ي داللة على للتمرف  )ح( اختب ر  ت ئج

مم رس ح درجة مم رسة مداري المدارل للتما  اإلداري  ح ل عا ة الدراسة
 ) ال  ع -االعتم د المدرسي(  التى تم   الختالف متغاري

المت سط  المدد ال ئ ح المتغار المح ر
 الحس بي

اال حراف 
 المما ري

 قامة
 ح

مست   
 الداللة

  اقع
التما  
 اإلداري

االعتم د 
 للمدرسة

 200080 81082 102 معتمدة
،0001 ،0006** 

غير  دالةغير 
 220016 ،8201 022 معتمدة

 **،،،0، 00612 200101 800،2 0،2 اكور ال  ع
 2،،200 01000 182 اناث دالة

 مم ق ح
التما  
 اإلداري

االعتم د 
 للمدرسة

- 2،0،21 000،1 102 معتمدة
،0211 

،01،0** 
غير  غير دالة

 2،0082 00021 022 معتمدة

 **0660، 0006، 0،،220 00011 0،2 اكور ال  ع
 ،10،1 06088 182 اناث غير دالة

 متطلب ح
التما  
 اإلداري

 االعتم د
 للمدرسة

- 20،10 02000 102 معتمدة
،0201 

،0260** 
غير  دالةغير 

 008،2 02011 022 معتمدة

- 202،8 02082 0،2 اكور ال  ع
،0626 

،0208** 
 00600 010،0 182 اناث غير دالة

 (1015 **( دلة ع د مست   داللة  
 ( مايلي:20يتض  من الجدول )

( بين متوسطات 0،2،ائية عند مستوم )عدم وجود فروق اات داللة إحص -
استجابات معلمي مدارس التعليم الثانوي العام حول محاور االستبانم الثالثة 

متطلبات( التميز اإلداري تعزم الختالف االعتماد  -معوقات  –) واقع 
غير معتمدة(, وربما يرجع ال  أن هات المحاور  –للمدرسة) معتمدة 

تشابم الظروف الداخلية لكل مدرسة سواء ,  واضحة ومحددت, باالضافة إلا
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لاا كان تشخيصهم للواقع والمعوقات يسكد أن تطوير المدرسة وتحقيق 
التميز االداري أمرا ضروريا لاا لم يكن هنا  ترثير لالختالف من حيث 

 االعتماد. 
( بين متوسطات 0،2،عدم وجود  فروق اات داللة إحصائية عند مستوم ) -

دارس التعليم الثانوي العام حول محاور االستبانم الثاني استجابات معلمي م
متطلبات( التميز اإلداري تعزم الختالف النو  )   -والثالث )معوقات 

إناث( وربما يرجع ال  إلا االستعداد الداخلي للمعلمين من  –اكور 
الجنسين ورغبتهم في التطوير فكانت رسيتهم للمعوقات وتقديم تصورهم عن 

متطلبات المرغو  تحققها في المدرسة تحقيقا  للتميز اإلداري, أولويات ال
 وبال  لم يكن هنا  ترثير للنو .

( بين متوسطات 0،2،وجود  فروق اات داللة إحصائية عند مستوم ) -
استجابات معلمي مدارس التعليم الثانوي العام حول المحور األول المرتبط 

إناث( وكانت لصال   –) اكور )واقع( التميز اإلداري تعزم الختالف النو  
 . الاكور

الكشف ع  داللة ال ر ي با  مت سط ح استج ب ح مملمي مدارل  .8
التملا  الث   ي الم   ح ل التما  اإلداري تم   إلى متغاراح  س  اح 

 الخبرة(.
للكشف عن الداللة اإلحصائية للفروق بين استجابات أفراد عينة الدراسة 

الباحثان  , حيث استخدمالتعليم  الثانوي العام  مدارسب حول واقع التميز اإلداري
 استجابات متوسطات بين الفروق داللة علا للتعرف  )واليس كروسكال( اختبار
 والتي  ممارسة التميز اإلداري بمدارس التعليم الثانوي العام, عينة الدراسة أفراد
 ( يوض  ال .28, والجدول ))سنوات الخبرة( إلا متغير تعزم
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 (02جد ل  

 مت سط ح با  ال ر ي داللة على للتمرف  ) الال كر سك ل( اختب ر  ت ئج

مم رس ح درجة مم رسة مداري  ح ل عا ة الدراسة أفراد استج ب ح
 ) س  اح الخبرة( فق  لمتغار     المدارل للتما  اإلداري

مت سط  الما ة س  اح الخبرة المح  ر
 الرتب

قامة مربع 
 ك ي

مست   
 الداللة

  اقع
 التما  اإلداري

 **0،08، 60221 002000 208 سنوات فرقل ،2
إلا أقل من  ،2من  دالة 

 سنة ،1
280 022011 

 006011 062 سنة فركثر،1

مم ق ح التما  
 اإلداري

 **،،،0، ،00018 0،20،2 208 سنوات فرقل ،2
إلا أقل من  ،2من  دالة 

 سنة ،1
280 011010 

 110006 062 سنة فركثر،1

 متطلب ح
 التما  اإلداري

 **0121، ،،100 000010 208 سنوات فرقل ،2
إلا أقل من  ،2من  غير دالة 

 سنة ،1
280 011002 

 ،02000 062 سنة فركثر،1

 (1015 **( دلة ع د مست   داللة   
 إحصائية داللة اات فروق أنم توجد( 22يتض  من الجدول )

حول واقع التميز اإلداري استجابات أفراد العينة  رت  اتمتوسط ( بين0،2،)لةاد
حيث جاء  )) سنوات الخبرةإلا متغير تعزم والتي بمدارس التعليم الثانوي ,

 واقع ممارسة مديري المدارس الثانوي العام للتميز اإلداري,: المحور األول 
الة وهي د (،080،ومستوم داللة ) ( 60221مربع كاي (  ) ) حيث كانت قيمة

معوقات  في حين جاء المحور الثاني : .(0،2،إحصائيا  عند مستوم داللة )
 ) مربع كاي ( حيث كانت قيمة التميز اإلداري بمدارس  التعليم الثانوي العام, 

وهي دالة إحصائيا  عند مستوم داللة  (،1210ومستوم داللة )  (،00018)
(،0،2). 

ق التميز اإلداري بمدارس متطلبات تحقيالثالث:  في حين جاء المحور
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ومستوم داللة   (،،100) ) مربع كاي ( , حيث كانت قيمة الثانوي العام
 . (0،2،وهي غير دالة إحصائيا  عند مستوم داللة ) (،0،،،)

يخلح الباحثان إلا أن هات النتائج جاءت مختلفة مما يسكد أن اختالف 
ر حيث يرم المعلمون أن سنوات الخبرة في المحورين األول, والثاني لها ترثي

المديرين يمرون بنفس الممارسات يوميا  وكال  المعوقات التا تعيق تحقيق 
التميز اإلداري وربما يرجع لتشابم ظروف العمل. ويتفق ال  مع دراسة 

( والتا أكدت علا أهمية التمكين اإلداري المدرسي بالتعليم 1،20سليمان)
 متطلبات تحقيق التميز اإلداري   الثانوي العام بما يدعم تحقيق وتوافر

في حين جاءت بالمحور األخير متطلبات تحقيق التميز اإلداري كونها 
متطلبات واضحم ومحددت وضرورية لتطوير األداء اإلداري وتحقيق التميز 
اإلداري بها؛ مما يشير إلا أن الخبرة ليس لها أثر مهما  بقدر ما ها مطلوبة 

برة , ليس ال  فقط , بل البد أن يكون المعلمين لمن لم خبرة أو ليس لديم خ
 علي وعي بتل  المتطلبات. 

 التص ر المقترح:
التميز ماهية  -بالوصف والتحليل  -النظري  إطارتفي  تناول البحث

ا العالقة بينم وبين اإلبدا  وكال  تناول األسبا  التا تحتم  اإلداري, موضح 
ة وأهداف التميز اإلداري  مع التركيز ضرورة األخا بم, كما وض  الباحثان فلسف

الاي يحاول وضع  البحثأهمية هاا الجزء من  تظهر, ومن هنا علا أبعادت
لكيفية تحقيق التميز اإلداري لدم مديري المدارس الثانوية تصور مقترح 

, ويمكن توضي  ال  النتائج التا تم التوصل إليهافي ضوء بمحافظة الدقهلية 
 :علا النحو التالي

 أهداف التص ر المقترح: (0 

 تتمثل أهداف التصور المقترح فيما يلي :

  خطط ل, وتحويلها المنظمة لعمل مديري المدارستطوير السياسات واالستراتيجيات
 .بمدارس التعليم الثانوي العاموبرامج تسهم في االرتقاء بالعملية التعليمية 

  تالف مستوياتها, وتنمية علا اخمديري المدارس الثانوي العام االرتقاء برداء
 .واإلدارية المهنيةعلا إداراتها وكفاياتهم ومهاراتهم  همقدرات
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  توضي  اإلداري بمدارس التعليم الثانوي بمحافظة الدقهلية, و نشر ثقافة التميز
 .لديهماألداء بمستوم بغية االرتقاء  التميز اإلداريهليات تطبيق 

  بشكل وتطويرها  رامج التنمية المهنيةالمناس  لفعالية ب المدرسيتوفير المناخ
 .الفردي والتنظيمي المستويينعلا دوري 

  والتحسين المستمر لتطبيق وتحقيق التميز اإلداري وضع هليات إجرائية ضرورة
 .مدير المدارس الثانوي بمحافظة الدقهليةألداء 

 : مرتك اته م طلق ح التص ر المقترح، (8 

 تتمثل تل  المنطلقات فيما يلي : 
 التحول نحو تحوالت العالمية والتي تتمثل في ظهور نظم إدارية حديثة في ظل ال

 .االقتصاد المعرفي, والثورة الرقمية
  االجتماعية, والظروف مصر في ظل التحوالت التوجهات المحلية علا مستوي

النظام اإلداري عامة التنو  في أسالي  ومعايير تطوير , و االقتصادية والسياسية
, ووجود ربية والتعليم ومستوياتها اإلدارية المتنوعة علا وجم التحديدوبوزارة الت

 .اإلدارينظام واض  ومعلن يوجم عملية التطوير وفق معايير التميز 
 قطا  التعليم قبل الجامعي وخاصة في مدارس التعليم  قافة تميز األداء فينشر ث

 .م الثانوي العاممدارس التعليخالل بناء ثقافة تميز األداء في الثانوي, من 
  االداري  تعليمية تطبق اإلدارة االستراتيجية بهدف تحقيق النجاحوجود إدارة

 مديري بناء قدراتمثل: تقوم بممارسة بعو الوظائف الرئيسية و  المتميز,
الالزمة لنجاح تطبيق االستراتيجيات وهليات التميز, ووضع  المدارس الثانوي العام

تنفيا السياسات و دعم باالضافة ل,  هالنجاح المطلوبةنظم الدعم اإلداري والمالي 
 .المدرسةواالستراتيجيات, وممارسة القيادة االستراتيجية في إدارة 

 دارة الجودةاخل كرحد مد الااتي دعم التطوير التنظيمي , حيث التميز اإلداري وا 
الوعي لدم مدير المدرسة بمدي العمل اإلداري داخل المدرسة تقاس جودة 

باالضافة إلا االدرا  للعوامل المسثرة في  طبيعة عملياتها الداخلية,لين بها لوالعام
حداث كال  أداءها, و  مخططة, التغيرات التحدد عالقاتها مع بيئتها الخارجية, وا 
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داخل وخار   للمتغيرات التا تحدثوتوجهها لتحقيق أهدافها, واالستجابة 
 المدرسة.

 والتا يترت   مدارس التعليم الثانوي العام, المهني واإلداري لمديري التمكين دعم
 التطوير بالمدرسة, بل وتسهم في تحقيقلعاملين عليها تحقيق التمكين المهني ل

 .والتحسين المستمر
  الدول المتقدمة في مجال التنمية التوجهات والخبرات العالمية لبعو التعرف علا

لمدرسة عامة والثانوية علا لتحقيق التميز اإلداري في قيادة ا المهنية المستدامة
لمهارات, بهدف االستفادة منها في تطوير لطوير وجم التحديد, باالضافة إلا الت

 .للعاملين بالمدرسةنظم وهليات التنمية المهنية 
 التص ر المقترح: ع  صر (2 

فههجن البحههث الحههالي سههيتناول عناصههر التصههور  المبههاد مههن هههات  وانطالق هها
 لي:المقترح علا النحو التا

 المتطلب ح الال مة لتحقاي التما  اإلداري بمدارل التملا  الث   ي الم  : .0

 تتمثل المتطلبات الالزمة لتحقيق التميز االداري فيما يلي :    
  :متطلب ح ت ظاماة،  تتمثل في 
ضرورة تعزيز قدرة الهيكل التنظيمي  داخل المدرسة علا التكيف مع المستجدات  -

 الطارئة.
ات  من المعلمين واإلداريين والتا تتفق مع طبيعة ومهام الوظائف توافر التخصص -

 المكلفين بها.
ضرورة االبتعاد عن استخدام أسالي  العال  المسقت للمشاكل داخل المدرسة؛  -

 لكونها ال تسهم في القضاء علا المشكلة وأضرارها المستقبلية.
ين من ناحية وبين المدرسة االهتمام ببناء عالقات انسانية بين قائد المدرسة والعامل -

والمجتمع المحلي, بهدف االستفادة من االمكانيات المتاحة, مما يسهم ال  في 
 تحقيق أهداف المدرسة.

وضع نظام فعال الستقبال الشكاوم من كافة المستفيدين لضمان حلها بطريقة  -
 موضوعية.
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 :متطلب ح بشراة،  تتمثل فام  الى 
 الجماعي بين العاملين. دعم مدير المدرسة لسياسات العمل -
 تنمية المعلمين واإلداريين مهني ا بناء  علا احتياجاتهم التدريبية. -
 متابعة مدم استفادة المعلمين واإلداريين من برامج التنمية المهنية. -
 وضع وتوفير حوافز مادية ومعنوية للمتميزين من المعلمين واإلداريين والطال . -
 ت فا عملية التغيير لوفضل داخل المدرسة.مشاركة العاملين فا كل المستويا -
 :متطلب ح م داة  تك  ل جاة،  تتمثل فام  الي 
ضرورة توفير ومواكبة التقنيات الحديثة في العمل االداري والتعليمي داخل المدرسة  -

 لتحقيق مفهوم التميز اإلداري.
لية تنويع قنوات االتصال بين المدرسة والمجتمع المحلا , لنقل الخبرات المح -

وتفعيل مبدأ المشاركة المجتمعية داخل المدرسة مما يكون لم األثر االيجابي في 
 تحقيق أهداف المدرسة.

توفير التجهيزات المختلفة الالزمة للعملية التعليمية من خالل المتابعة المستمرة لكافة  -
المتطلبات الالزمة لتحقيق مدخالت تعليمية يتحقق من خاللها مخرجات تعليمية 

 كبة للتحوالت والمتغيرات العالمية.موا
المتابعة المستمرة لكافة االجراءات المتبعة لصيانة األجهزة والتقنيات المستخدمة  -

داخل المدرسة بهدف تحقيق بيئة تعليمية مناسبة لتحقيق مخرجات تعليمية متميزة 
 وتتفق مع المعايير الدولية للجودة.

المدرسة المادية والبشرية القادرة علا  وضع أهداف قابلة للتطبيق في ضوء إمكانات -
 تحقيق أهداف المدرسة التعليمية.

 التص ر المقترح: تحقايآلا ح  .8
لمها توصهل إليهم البحهث مهن  ر اونظه التصور المقتهرح,انطالقا  من أهداف 

المسسسههات التعليمههة والمرحلههة فههي  التميههز اإلدارينتههائج توصههي بضههرورة تطبيههق 
تفعيل ههاا التصهور فجن البحث يحاول  الالزمة لال , الثانوية, وتحديد المتطلبات

 ليات التالية:اآلمن خالل 
 



 

 (م8192ككلخلامسكلجملةلدك-كلتثاينتعددك(ككك)لك19لتعددكرقمكك)–جامع كلفبكلتشةخك-كةل كلةلة كلتربية جم

دارية الحديثة في باألسالي  اإل بالمدرسةتوعية كافة الموارد والعناصر البشرية  .2
 إدارة المدرسة أوال  من خالل: 

 جا  انتبات واهتمام كافة المستويات ألهمية تطبيقها. -
ري وأبعادت وبرهميتم كقيمة يمكن أن تضيف الكثير التعريف بمفهوم التميز اإلدا -

 عند تطبيقها.
حث المستويات اإلدارية العليا علا تمس  مديري التعليم الثانوي العام  بتطبيق  -

 التميز اإلداري.
التدري  المهني, حيث يعمل علا تحقيق التعاون والمتابعة من جان  المستويات  -

كافة عناصر الموار البشرية من استيفاء اإلدارية العليا بالوزارة, حتي يتمكن 
التدري  عليها واتقانها بالصورة الصحيحة التحسين والتطوير المستمر لتحقيق 

مادية –البشرية  -المتطلبات الالزمة والتا تشمل المتطلبات ) التنظيمية
 وتكنولوجية(.

اري إقامة وزارة التربية والتعليم مسابقات وبرامج في شتا مجاالت العمل االد .1
 والتعليمي داخلها, لتنمية التنافس بين المدارس.

 :المحتملة لت  اذ التص ر المقترح المم ق ح .2
توجهههد مجموعههههة مههههن المعوقههههات التههههي يمكههههن أن تقههههف حههههائال دون تنفيهههها 

 :األمثل, ومن تل  المعوقات تنفيات التصور المقترح, وتعوق 

  اخل وزارة التربية والتعليم دمركزية مفرطة, والبيروقراطية الشديدة, واللوائ  وجود
 .ومديريات التربية والتعليم

 إما لمصالحهم  المدرسة وخارجهاالتغيير, وأصحا  المصال  من داخل  ةمقاوم ,
 .الشخصية, أو الرتياحهم لبقاء األوضا  الحالية كما هي

  وضعف قدرة البعو علا المدارس من قبل القائمين علا ضعف المبادرة ,
 .تنفيا بعو العناصر المقترحة في التصور تحمل المسئولية عن

  مديري المدارسضعف القدرات والمهارات لدي. 
  مديرية التربية والتعليم كممثل لوزارة التربية والتعلمنقح الدعم المطلو  من قبل. 
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 :لتحقاي التص ر المقترحالمم ق ح  على التغلبطري  -2
وثها, والتهي يمكهن علا الرغم مما سبق توضيحم مهن معوقهات محتمهل حهد

  أمام وضع تصهور مقتهرح موضهع التنفيها وتشهغيلم بهاألداء المطلهو أن تمثل حائال  
 :من خالل عليها, إال أنم يمكن التغل  داخل المدرسة الثانوية

  إدارة  وطرق إلعادة النظر في أسالي اصدار القوانين والتشريعات الالزمة
 .المدرسة الثانوية

  ا, ووضع لتي تواجم تطبيق التصور المقترح دوري  مناقشة المشكالت اضرورة
 .خطط لعالجها

  لتصور المقترح, والاي يوفر التهيئة المناسبة, مراحل اتطبيق التدر  فا
 .واالستعداد الكافي للعناصر المتضمنة في تشغيلم

 النظام اإلداري بمراحل التعليم وخاصة  طويرضرورة تصميم الخطط الالزمة لت
 للوزارة.بحيث يرتبط بالخطط االستراتيجية  المرحلة الثانوية

  عداد القيادات لتولا العمل اإلداري  من جهة,وضع برامج للتنمية المهينة وا 
 .وأبعاد التميز اإلداريلتدري  علا تطبيق معايير وكال  ا

 مقترح ح البحث:
 القيام بججراء العديد من الدراسات والبحوث, مثل: 

 مراحل التعليم المختلفة.إجراءات دراسة مماثلة في باقا  .2
 دراسة معوقات التميز اإلداري في مرحلة التعليم الجامعي. .1
 دراسة عن معايير التميز اإلداري في ضوء التوجهات العالمية. .0
دراسة الطرق واألسالي  المساعدة علا تنمية التميز اإلداري لدم مديري  .0

 ومعلمي مراحل التعليم المختلفة
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 لمراجعا
ع دة هاكلة المؤسس ح الم مة  .(،1،2مد )إبراهيم, محمد مح .2 اإلدارة  ا 

 الدار الجامعية. :, االسكندريةللتما  اإلداري المدخل - الخ صة
 :, القاهرةالمتما  اإلدارياألداء  .(1،20أبو النصر, مدحت محمد ) .1

 المجموعة العربية للتدري  والنشر.
 في ث   اةال المدارل مداري مم رسة درجة .(6،،1) فتحي أسامة, أحمد .0

  ظر  جهة م  اإلسالمي الم ظ ر في المدرساة االدارة ألخالقا ح األرد 
 عمان. جامعة, األردن, ماجستير غير منشورة رسالة,  المملم ح المملما 

ماهيتم وكيف  –داء التميز فا األ .(1،22وسفير, محمد ) ,أحمد, جميل .0
األداء المتما  الثانا حول الدولي  فا المنظمات, الملتقا ميمكن تحقيق
جامعة ورقلة, الجزائر,  , الطبعة الثانية,الحك ماة الحك م ح للم ظم ح 

 .261-220, نوفمبر 10-11من 
إدارة الجودة الشاملة وتميز الجامعة,  .(2،،1أحمد, شاكر محمد فتحي ) .2

جامعة , (2) ,الج مميالمؤتمر الترب ي الخ مل بم  ا  : ج دة التملا  
 .001-021, بريلإ ,ربية البحرينكلية الت -البحرين 

, دارة الترب اةمجلة اإل, التنظيميالتميز  .(1،20) ------------- .6
( 20)  (0) الجمعية المصرية للتربية المقارنة واالدارة التعليمية,

 .20-22,يونيو
تصور مقترح إلدارة  .(1،22وجابر, منار محمد ) ؛أحمد, عزام عبد النبي .0

فا ضوء بعو النماا  العالمية المعاصرة, التميز بجامعة بنا سويف 
 220-011,(, أكتوبر0 ( )262 , جامعة األزهر,)مجلة كلاة الترباة

 الثانويفا مدارس التعليم  التنظيميالتغير  .(1،20أحمد, محمد جاد ) .8
دراسة ميدانية بمحافظة  –العام فا مصر من وجهة نظر العاملين بم 

 266-010,أكتوبر (0) (،0), مجلة كلاة الترباة بأسا طسوها , 
دع ئ  المدار المتما  فى البائة  .(0،،1) العزازيإدريس, محمد  .1

 .مكتبة الجامعة الحديثة :, القاهرةالمرباة
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مسشرات  .(1،،1, أحمد عطية )اليوالحي ؛هل مراد, نجلة يونس محمد .،2
دراسة  –نجاح نظام المعلومات اإلدارية ودورها فا اإلبدا  والتميز 

، المؤتمر فا المصارف الحكومية واألهلية فا مدينة الموصل استطالعية
إدارة م ظم ح :  الملمي الث لث لكلاة االقتص د  المل    االداراة بم  ا 

, جامعة العلوم التطبيقية الخاصة, األعم ل التحدا ح الم لماة المم صرة
 .12-2, األردن

ا  اإلدارة التعليمية نما .(1،،1والبراورم, نزار ) ؛باشيوت, الحسن عبد اهلل .22
دراسة  –المعاصرة بين متطلبات الجودة الشاملة والتحوالت العالمية 

(.  0( )1) , اليمن,الج مميالمجلة المرباة لضم   ج دة التملا   ,مقارنة
2،2-20، 

دار  :عمان قض ا  مم صرة فى اإلدارة الترب اة، .( 6،،1بطاح, أحمد ) .21
 الشروق

ضم   الج دة فى  .( 2،،1, سعيد بن حمد ) والربيعا ؛السيد البهواشا, .20
 .عالم الكت  :, القاهرةالم ليالتملا  

 :, القاهرةإدارة اإلبداع  التما  الت  فسي .(1،20جاد الر , سيد محمد ) .20
 مطابع الدار الهندسية.

محمد محمود  ترجمة), التما   الم هبة  القا دة .(2،،1جاردنز, وجون ) .22
 .لنشر والتوزيعدولية لالقاهرة: الدار ال ,(رضوان

والمهارم للرسول: تقليد  يالتميز اإلدار من أسرار . (0،،1محمد) الجواد, .26
فساح الطريق للمتميزين,  راألكف , وزارة األوقاف اإلسالميمجلة ال عى وا 

 20-22.  (, يوليو062)والشئون اإلسالمية, 
م  ها   – إدارة الج دة الش ملة .(6،،1حمد )أجودة, محفوظ  .20

 .دار وائل للنشر :عمان  ,ق ح تطبا
, دارة التملاماة  االدارة المدرساةاإل .( 2112حجا, أحمد إسماعيل ) .28

 العربي.دار الفكر  :القاهرة
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مكتبة  :, عمانإدارة الم ارد البشراة .(1،20حسين محمود ) حريم, .21
 الحمد للنشر والتوزيع

ميز لرفع إطار مقترح لتطبيق إدارة الت .(1،،1حمودة, منا أحمد محمد ) .،1
, كلية التجارة مجلة البح ث الم لاة  التج راةكفاءة األداء بالجامعات, 

 .022-010, ( يونيو1)جامعة بورسعيد, 
الم  خ الت ظامي في مدارا ح الترباة  .(0،،1حوامدة, باسم علا) .12

رسالة , اإلداري لد  الق دة اإلداراا  في األرد   التملا   عالقته ب إلبداع
 .جامعة عمان, كلية الدراسات التربوية العليا ,نشورةدكتورات غير م

درجة تطباي مداري المدارل  .(1،22ال عزالدين عيسا )نالحوري, م .11
الث   اة الحك ماة األرد اة لمم اار التما  اإلداري فى ض ء ج ئ ة الملكة 

, رسالة ماجستير غير منشورة, را ا  المبد اهلل م   جهة  ظر المملما 
 التربوية, جامعة الشرق األوسط.كلية العلوم 

درجة مم رسة مداري المدارل الث   اة لإلدارة . (1،22الحية, وليد ) .10
رسالة   اإلستراتاجاة   عالقته  بتحقاي التما  اإلداري م   جهة  ظره ،

 .ماجستير غير منشورة, كلية التربية الجامعة اإلسالمية
االعتم د األك دامي فى إدارة الج دة    .(1،22داود, عبد العزيز أحمد ) .10

 .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع :, الكويتمؤسس ح التملا 
في ج دة األداء  االستراتاجيد ر التخطاط .(1،22إياد) الدجنا, .12

 .جامعة دمشقكلية التربية, رسالة دكتورات غير منشودة, , المؤسسي
 ظم ح تك  ل جا  األداء البشر  فى الم .(0،،1إبراهيم ) الباريدرة, عبد  .16

 .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية :القاهرة،
اإلدارة اإلستراتيجية والتميز اإلداري,  .(8،،1حسين محمد ) الدوري, .10

مؤتمر االدارة اإلستراتاجاة  دع  القدراح الت  فساة للمؤسس ح المرباة 
 . 180-101,المنظمة العربية للتنمية االدارية :, القاهرةالم مة  الخ صة
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 األرد يإدارة التما  فى القط ع الم    .(6،،1, غسان غري  )الدويرم .18
 , رسالة ماجستير غير منشورة,دراسة مادا اة م   جهة  ظر المدارا 

 .جامعة اليرمو  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية,
القيادة الموزعة  .(1،22الاكي, أحمد عبد الفتاح وحماد, وحيد شات بور) .11

ا مدارس التعليم العام بمصر, دراسة تحليلية, أسسها ومتطلبات تطبيقها ف
 .011-020,يونيو ,(،2), جامعة بورسعيد, مجلة كلاة الترباة

, المدرسيالقا دة الترب اة فى القط ع  (.1،22راغ , راغ  أحمد ) .،0
 دار البداية للنشر والتوزيع :عمان

سل ب اإلداري المح   للتما  لد  األ (.1،20ربابعة, سمية خليفة ) .02
ي مدارل مح فظة إربد م   جهة  ظر المملما  ال  ئ ا  بج ئ ة مدار 

, رسالة دكتورات غير منشورة, كلية الملكة را ا  المبد اهلل للممل  المتما 
 التربية, جامعة اليرمو .

، ةالت ظاماا كل همه راح إعداد ال .(1،21رضوان, محمود عبد الفتاح ) .01
 .المجموعة العربية للتدري  والنشر: القاهرة

ال اقع  الممك  فى التملا   -التما  .(1،28زايد, أميرة عبد السالم ) .00
 .يمان للنشر والتوزيعدار العلم واإل كفر الشيخ:الج ممي، 

الطراي إلى م ظمة  -داء الت ظامي المتما األ .(2،،1زايد, عادل ) .00
 .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية: , القاهرةالمستقبل

اليقظة اإلستراتيجية مدخل إلدارة التميز  .(1،28س ), إبراهيم عباالزهيري .02
, جامعة المجلة الترب اةلتحقيق ميزة تنافسية للمسسسات التعليمية , 

 02-2. ( إبريل21سوها , )
أثر تطبيق مفهوم إدارة الجودة فا  (.8،،1, موسا أحمد )السعودي .06

فى إدارة  المجلة األرد اةردن, فا البنو  العاملة فا األ التنظيميالتميز 
 180-120(.0) (0)األردن, ،األعم ل 

معوقات التطبيق الفعالة لنموا   .(2112سعيد, شيرين محمد مغازي ) .00
 .20-،2ر,سبتمب(, 202)مصر,  مجلة المدار ال  جح، ,التميز األوربي
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دار غري   :, القاهرةخ اطر فى القا دة المم صرة .(2،،1السلما, علا ) .08
 .للطباعة والنشر والتوزيع

 م ذج  تق ا ح االدارة فى عصر  –إدارة التما   (.1،،1) -------- .01
 .دار غري  للطباعة والنشر والتوزيع :, القاهرةالممرفة

التمكين اإلداري المدرسي كآلية لتحقيق  (.1،20سليمان, حنان حسن ) .،0
مجلة المل   ات بديلة, هم العام المصري. سيناريوهيالتميز التنظيمي بالتعل

 ،02-006, .(0) (12)لقاهرة, , االترب اة
د ر الم ظمة المتملمة  .(1،20سيل بنت محمد بن عبد اهلل )أالسهلي,  .02

فى تحقاي التما  المؤسسي لد  مك تب اإلشراف الترب ي فى مدا ة 
رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية,  الرا ض  استراتاجاة مقترحة(،

 .جامعة المل  سعود
لجامعات با التنظيمي( متطلبات تحقيق التميز  1،20السيد, هناء شحتم ) .01

الجمعية المصرية  مجلة اإلدارة الترب اة،دراسة تحليلية,  -المصرية 
 ( سبتمبر1للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية, )

( : التميز اإلداري لعمداء كليات الجامعة 1،20شحااة, يوسف يعقو  ) .00
-0،2. (2،1) ,غداد بالعراق, جامعة بمجلة كلاة اآلدابالمستنصرية, 

00، 
كقائد لدورت درجة ممارسة مدير المدرسة الثانوية  .(2،،1) , محمدشديقان .00

فا مدارس البادية الشمالية الشرقية من وجهة نظر المعلمين فا  تربوي
-181.(1)( 20نسانية, ), سلسة العلوم اإلمجلة أبح ث الارم   ردن,األ

022 
تحقيق الجودة بمسسسات التعليم  .(،1،2هالة ) ,؛ وفوزيأحمد, الشناوي .02

, جامعة الزقازيق كلاة الترباة ةمجلفا مصر تصور مقترح,  الجامعيقبل 
 0،0-1،0,أبريل ,(60)

. "واقع ممارسة معايير التميز (1،28)الصعيدي, هند أحمد محمد سعيد .06
مجلة  ".لدم مدراء إدارات التعليم فا المملكة العربية السعودية اإلداري
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كلية البنات لآلدا   -: جامعة عين شمس الملمي في الترباة البحث
 .112 - 222ح ح (,0) (21) والعلوم والتربية

استراتاجاة مقترحة لتط ار .(1،26مقبل شالش)بن الضبعان, شالش  .00
أداء الج مم ح السم داة ال  شئة فى ض ء المم اار الم لماة للتما  

 .التربية جامعة أم القرم رسالة دكتورات غير منشورة, كلية, المؤسسي
الج دة الش ملة فى التملا  با  مؤشراح التما   .(6،،1) رشدي, ةطعيم .08

 دار ميسرة :األسس والتطبيقات, عمان –  مم اار االعتم د
, ابداع المؤسس ح المتما ة(: 1،20سعد الدين خليل مسعد ) ,عبد اهلل .01

 .مطابع الوالء الحديثة :القاهرة
رسية  –منظومة اإلدارة المدرسية فا مصر  .(0،،1عبد الوها , كمال ) .،2

التربية ببورسعيد, جامعة قناة مجلة كلاة  ,إسالمية معاصرة
 .282-220(.1,)السويس

, التخطاط االستراتاجي فى المؤسس ح التملاماة .(1،21العتيبي, نواف ) .22
 لة للنشر.ههدار المسي :الكويت

ال ظراة  -لترب ياإلدارة  التخطاط ا .(8،،1العجمي, محمد حسنين) .21
 .دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع :عمان , التطباي

درجة تقدير القيادات األردنية لمجاالت القيادة  .(1،،1العريضي, منيرة ) .20
 120-100. (20)ردن, , األمجلة الم  رة, ةالمتميز 

 –دور التميز اإلداري فا اإلبدا   .(1،20عطا, الفت إبراهيم جاد الر  ) .20
, المجلة الملماة لالقتص د  التج رةميدانية علا البنو  فا مصر, دراسة 
 60-2.(0 )مصر,

مدخل إلى الم هجاة المتك ملة إلدارة الج دة  .(2،،1عقيلا, عمرو ) .22
 .وائل للنشر والتوزيع دار :عمان ,الش ملة

, تحليلة دراسة – اإلداري التميز مهارات .(1،22) خالد عمر حافظ, علا .26
 (.1, )السودان, األزهري الزعيم جامعة,  س  اةاال  المل   مجلة
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أثر ممارسة القيادة األخالقية  .(1،20العنقري, عبد العزيز سلطان ) .20
دراسة تطبيقية علا المحافظات  –فا تحقيق التميز التنظيمي  ينللمدير 

كلية التجارة, جامعة أسيوط, المجلة الملماة التابعة ألمارة مكة المكرمة, 
 .،16-112 , ديسمبر(20)

الممارسات التطبيقية لمعيار الموارد  .(1،20غازي, علا علا ) .28
, مجلة الق ئد ال  جحوالشركات كرحد المعايير لتحقيق التميز المسسسي, 

 21-8.( 0سلسة التميز, )
التميز التنظيمي لدم قائدات مدارس  (.1،28الغامدي, ريم احمد صال  ) .21

جلة الد لاة في الترباة  عل  الممنطقة الباحة من وجهة نظر المعلمات, 
 000-020.ابريل,( 0 ,) ال  ل

أثر التفكير االستراتيجي فا التميز المنظما,  (.1،20)غنام, خالد محمد  .،6
 .االسالمية العالمية, عمان رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة العلوم

 -الجامعيفلسفة التميز فا التعليم  .(8،،1لقط , سمير عبد الحميد )ا .62
المركز العربي للتعليم والتنمية, ,مستقبل الترباة المرباة عالمية,  تجار 

 .116-1, إبريل ,(،2( )20)
التميز المسسسي فا المدرسة الثانوية  .( 1،22القالف, فوزم يعقو  ) .61

(, 21) ,, مصرمجلة ع ل  الترباةالعامة فا ضوء النماا  العالمية, 
 10-2.اكتوبر

س ة إدارة الج دة فى الترباة  التملا  فل(. 1،22هناء محمود ) القيسي, .60
 .دار المناهج للنشر والتوزيع :عماناألس لاب   المم رس ح،  -الم لي

 .عالم الكت : , القاهرةاإلدارة المدرساة الحداثة .(0،،1الكردي, أحمد ) .60
فى الج مم ح  الت ظاميارة التما  إد .( 1،22اللوقان, محمد فهاد ) .62

, رسالة قترح فى ض ء المم اار الد لاةتص ر م -الحك ماة السم داة
 .م القرمأدكتورات غير منشورة, كلية التربية, جامعة 

 :(, القاهرة0ط( ) 1, )الممج  ال ساط .(2182جمع اللغة العربية )م .66
 .مطابع األوفست
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أسلو  فرق  .(1،20محمد, أمل عبد الفتاح ورشاد, عبد الناصر محمد ) .60
المصرية, مجلة كلية التربية, جامعة  العمل كآلية لتطوير أداء المدرسة

 .061-620.أكتوبر ,(1()222) ,األزهر
ك  ا ح ممل  التملا  الم   فى ض ء مم اار  .(1،22تمنا السيد ) محمد, .68

 ,كلية التربية ,, رسالة ماجستير غير منشورة ج دة األداء دراسة تحلالاة
 جامعة قناة السويس

ارة المدرسة الثانوية العامة تطوير إد .(1،22محمود, يحيا إسماعيل ) .61
 الجمعية ,الترب اة دارةمجلة اإل ,اإلداريبمصر فا ضوء مدخل التمكين 

 .082-182. ديسمبر (,0) اإلدارة التعليمية,و المصرية للتربية المقارنة 
, مه راح التما  اإلداري فى القا دة (.1،،1مرعا, محمد مرعا ) .،0

 .دار حازم للطباعة والتوزيع والنشر :دمشق
ة إدارة ااإلبداع اإلداري مدخل ل م ل .(0،،1مين )أمغاورم, هالة  .02

رسالة ماجستير غير منشورة, ,  تص ر مقترح -المدرسة الث   اة الم مة 
 .كلية البنات, جامعة عين شمس

س لاب القا داة التدراب الترب    األ (.1،22)مقابلة, محمد قاسم  .01
 الشروق للنشر والتوزيع.دار  :, عمانالحداثة  تطباق ته  الترب اة

مشكالح االدارة الص اة التى ت اجه مملمي ( 1،،1عارف مطر ) ,لمقيدا .00
 ،المرحلة االبتدائاة بمدارل  ك لة الغ ث الد لاة بغ ة  سبل م اجهته 

 .سالميةالجامعة اإل, كلية التربية ,رسالة ماجستير غير منشورة 
  تما  األداء استراتاجاة لدع.(1،28محمد حسين )إمكارم, محمد  .00

, رسالة بلابا  ال  ي  ال ظا ي لقا داح الهائة ال ط اة للتملا  التق ي
 .دكتورات غير منشورة, كلية التربية, جامعة دمياط

( إدارة التميز 1،21وتوفيق, صالح الدين محمد ) ؛رضا إبراهيم ,المليجي .02
( 10,)جامعة بنها , مجلة كلاة الترباةالمسسسي بين النظرية والتطبيق, 

(1،).000-006. 
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وسيلة  .إعادة هندسة العمليات(.0،،1)الموسا, سعد بن عبد العزيز .06
ملتقى استج بة اإلدارة  في تحقيق التميز التنافسي للمنظمات المعاصرة,

المرباة للتغاار مع بدااة القر  الح دي  المشرا : الم ظمة المرباة 
 .،20-200,, سوريا, أبريلللت ماة االداراة

التميز  رسية مقترحة لتحقيق  (.،1،2)فت وهاشم, نهلة ناصف, مر  .00
مجلة الدراس ح بالمدارس المصرية فا ضوء جوائز التميز الدولية, 

 .201-22(,26() 0) ,بجامعة عين شمس ،الترب اة  االجتم عاة
إدارة الج دة الش ملة فى التملا   .(2،،1هالل, محمد عبد الغنا حسن ) .08

 وير األداء والتنمية.مركز تط :, القاهرة التدراب
مدخل إدارة التميز  (.1،20)وغبور, أماني السيد  ؛الهاللي, الهاللي الشربيني .01

 , المركزمستقبل الترباة المرباةفا جامعة المنصورة,  مومتطلبات تطبيقي
 .201-22.إبريل (,،1( )،1,)ةههههههههههههههههههالعربي للتعليم والتنمي

 م ط القا داة  عالقته  األ (.1،28)بن سيف بن سعود علا, اليعربا .،8
اإلداري لد  مداري مدارل التملا  األس سي في مح فظة شم ل  ب إلبداع

غير , رسالة دكتورات ,الشرقاة بسلط ة عم   م   جهة  ظر الم ملا 
 .جامعة المنصورة, كلية التربية ,منشورة
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 (0لحق)م
 لب ح تحقاقه استب  ة بهدف التمرف على  اقع التما  اإلداري  متط

 بمدارل التملا  الث   ي الم   
 مقدمة إلى

 بمحافظة الدقهلية العام الثانويمدارس التعليم  معلميعينة من 

 اعداد
 صادق فتحيد.محمد فكرى        دينا على حامد أحمد د.

كلية التربية  مدرس أصول التربية
 جامعة المنصورة

عضو هيئة تدريس )متعاون( 
 -مكة المكرمة  -بجامعة أم القرى 

 سابقا  

 الممل  ال  ضل / المملمة ال  ضلة
 تحية طيبة وبعد,

تهدف االستبانة الحالية الا التعرف علا واقع التميز اإلداري بمدارس 
التعليم الثانوي العام ومتطلبات تحقيقم , ويعرف التميز اإلداري برنم : 

يم الثانوي العام بمحافظة الممارسات اإلدارية التا يقوم بها قادة مدارس التعل
الدقهلية لتقديم خدمات ومخرجات عالية الجودة داخل المدرسة لخدمة العاملين 

 والمجتمع المحيط بالمدرسة.
( أمام √برجاء التكرم باإلجابة علا عبارات االستبانة بوضع عالمة )

االختيار الام يعبر عن رأي  ,علما برن اجاباتكم لن تستخدم إال فا أغراو 
 بحث العلما.ال

 البا   ح األ لاة 
 اس  المدرسة: 
      المدرسة: ممتمدة      (                          غار ممتمدة   ) 
   أ ثى        (                            ال اااااااااا ع: ذكر       )       
 : عدد س  اح الخبرة 
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 التملا  الث   ي الم     اقع التما  اإلداري بمدارل المح ر األ ل:
 تتحقي بدرجة المب رة 

 م خ ضة مت سطة مرت مة
 :  اقع القا دة ال م لة.أ اًل 

يحدد مدير المدرسة الرسية المستقبلية للمدرسة ورسالتها  0
 بمشاركة المعلمين.

   

    يحفز افراد المجتمع المدرسي لتحقيق تل  الرسية . 8

    ين العاملين. يهتم بنشر ثقافة التميز ب 2

    يدعم السلو  المتميز بين العاملين . 2

يهيئ المناخ المدرسي الام يشجع علا التواصل فا عملية  5
 اتخاا القرارات.

   

    يعزز ثقافة اإلبدا  داخل العمل المدرسي. 6

    يحاول البحث عن حلول تمنع تكرار المشاكل. 2

    وقتم .يتحلا بالصبر ألن التغيير سيرخا  2

    يتحول من نمط القيادة التقليدية إلا القيادة االستراتيجية .  2

 ث  ًا :  اقع الم ارد البشراة.
تضع المدرسة سجالت لكافة العاملين تشمل البيانات  0

 والمعلومات عنهم. 
   

    تضع المدرسة هليات لتطوير الموارد البشرية بها. 8

لتدريبية للعاملين لرفع  كفاءاتهم تهتم بتحديد االحتياجات ا 2
 بطريقة علمية.

   

    تضع المدرسة نظاما فعاال للحوافز يرتبط بمستوم األداء. 2

تضع المدرسة معايير لقياس أثر البرامج التدريبية فا رفع  5
 مستوم المهارات المطلوبة.

   

 ث لثً :  اقع اإلدارة اإللكتر  اة.
    للعاملين  توفر المدرسة أجهزة حاسو  0

    تهتم بالصيانة الدورية والمستمرة لوجهزة والتقنيات المستخدمة. 8

توفر قاعدة بيانات لكافة المعلومات واالحصاءات المطلوبة فا  2
 جميع مجاالت العمل.

   

توظف المدرسة التقنية الحديثة فا جميع مجاالت العمل  2
 المدرسية.

   

    ع تفعيل المواقع االلكترونية  .توفر شبكة حاسو  داخلية م 5
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 تتحقي بدرجة المب رة 
 م خ ضة مت سطة مرت مة

 رابم :  اقع الهاكل الت ظامي.
تهتم المدرسة بجنشاء توصيف يحدد مهام ومسئوليات كافة  0

 العاملين بالمدرسة.  
   

يتوفر بالمدرسة هيكل تنظيمي مرن قادر علا التكيف مع  8
 المستجدات الطارئة.

   

    بيئة العمل. توفر المدرسة وحدة لومن والسالمة فا  2

    توفر المدرسة وحدة تهتم بالصحة والتغاية المدرسية . 2

    تهتم المدرسة بتعيين الموظفين اوم الكفاءة العالية . 5

 خ مس :  اقع اإلدارة االستراتاجاة.
توفر  المدرسة  مصادر تمويل الزمة لشنفاق علا أنشطة  0

 الجودة والتميز.    
   

    ات المختلفة الالزمة للمبنا المدرسي.تعي بالتجهيز  8

    تصدر تقارير دورية تتضمن مسشرات االنجاز الفعلية للعاملين. 2

    تستثمر الفرح المتاحة. 2

    تواجم التهديدات التا تعوق سير العملية التعليمية. 5

    تطور سياسات العمل وفقا لنتائج تقييم األداء. 6

 جتمع.س دس :  اقع خدمة الم
    تهتم المدرسة ببناء شراكة مع المجتمع المحلا.   0

    تقيم المدرسة ندوات تناقش قضايا المجتمع وتعمل علا حلها. 8

    تقدم دورات تدريبية  تثقيفية للمجتمع المحيط بالمدرسة. 2

    تشار  فا وضع وتنفيا خطط تنمية المجتمع المحلا . 2

    قيم المواطنة الصالحة. تشجع األنشطة التا تعزز 5

توفر المدرسة قنوات اتصال متنوعة بينها وبين المجتمع المحلا  6
. 
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 المح ر الث  ى :مم ق ح تحقاي التما  اإلداري بمدارل التملا  الث   ي الم   
 درجة الموافقة العبارة 

غير  محايد موافق
 موافق

 أ ال: مم ق ح ت ظاماة

    اءة الهيكل التنظيمي بما يتوافق مع متطلبات التميز.ضعف كف 2

    انخفاو مستوم الثقافة المدرسية الداعمة للتميز. 1

ضعف مواءمة التشريعات واللوائ  للتطورات المعاصرة فا نظم  0
 اإلدارة.

   

    االفتقار إلا وجود األدلة الخاصة بتوصيف الوظائف. 0

    .ضعف تحفيز عملية االبتكار 2

    غيا  المناخ المدرسي المشجع لعملية التميز. 6

    ضعف كفاءة ادارة الموارد المالية المتاحة للمدرسة. 7

    ندرة وجود ملفات للسير الااتية الخاصة بالعاملين فا المدرسة. 8

 ث  ا : مم ق ح بشراة
    ضعف االهتمام بالعمل الجماعي. 1

    لفشل. تجن  المخاطر والخوف من ا 2

    ضعف مهارات المعلمين والعاملين بالمدرسة. 3

    غيا  الشفافية فا تطبيق مبدأ الثوا  والعقا  بالمدرسة. 4

    ضعف الرغبة فا التطوير. 5

    قلة وجود فنيين متخصصين لصيانة أجهزة الحاسو . 6

    قصور ادرا  العاملين لسبل تحقيق التميز اإلداري. 7

    لثقة بين العاملين بالمدرسة.ضعف ا 8

 ث لث : مم ق ح م داة  تك  ل جاة
    ضعف المشاركة بين المدرسة والمجتمع المحلا. 1

    وجود صور متعددة تعبر عن الهدر المالي. 2

    ضعف التمويل المخصح لشنفاق علا أنشطة الجودة. 3

    ضعف مواكبة التقنيات الحديثة. 4

    قاعدة بيانات دقيقة. االفتقار الا 5

    االفتقار الا نظام إلكتروني حديث إلدارة المعرفة. 6

    قلة استخدام بعو أجهزة الحاسو  خوفا من تعرضها للتلف. 7
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 المح ر الث لث :متطلب ح تحقاي التما  اإلداري بمدارل التملا  الث   ي الم   
 أ ال: متطلب ح ت ظاماة 

 درجة التحقق العبارة م
غير  محايد موافق

 موافق
تعزيز قدرة الهيكل التنظيمي علا التكيف مع المستجدات   1

 الطارئة.
   

    تناس  تخصصات المعلمين واإلداريين مع طبيعة ومهام وظائفهم. 2

    االبتعاد عن استخدام أسالي  العال  المسقت للمشاكل. 3

    درسة والعاملين .االهتمام ببناء عالقات انسانية بين قائد الم 4

وضع نظام  فعال الستقبال الشكاوم من كافة المستفيدين لضمان  5
 حلها بطريقة موضوعية

   

 ث  ا : متطلب ح بشراة
    تدعيم سياسات العمل الجماعي. 1

    تنمية المعلمين واإلداريين مهنيا بناء علا احتياجاتهم التدريبية. 2

    ين واإلداريين من برامج التنمية المهنية.متابعة مدم استفادة المعلم 3

وضع حوافز مادية ومعنوية للمتميزين من المعلمين واإلداريين  4
 والطال .

   

    مشاركة العاملين فا كل المستويات فا عملية التغيير لوفضل. 5

 ث لث : متطلب ح م داة  تك  ل جاة
    مواكبة التقنيات الحديثة. 1

    االتصال بين المدرسة والمجتمع المحلا.تنو  قنوات  2

    توافر التجهيزات المختلفة الالزمة للعملية التعليمية. 3

    توفير الصيانة الدورية لوجهزة والتقنيات المستخدمة. 4

    تحديد أهداف قابلة للتطبيق فا ضوء امكانات المدرسة. 5

 مع خالص الشكر والتقدير
 الباحثان
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