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مقجمة
ُيع ػػج التسي ػػد السيسد ػػى إاي ػػة د ػػعس إلي ػػو جسيػ ػ السيسد ػػات لتحقيق ػػو بع ػػج القي ػػاـ
باس ػػتخجاـ أاػ ػػجث السػ ػػالية التسشػلػجيػ ػػة وايسػ ػػت اخ يجيات الحجيثػ ػػة السص قػ ػػة فػ ػػى الشطػ ػػاـ
التعميس ػػى االي ػػات ات ػػس ػػتساغ السيسد ػػات التعميسي ػػة م ػػغ مػاجي ػػة التح ػػجيات والسعػق ػػات
والرعػبات التى ُيساغ أف ُقابميا .فالتسيد ىػ إاية يجة عمػس الجسيػ التسػا ا والعسػ
بخوح الفخيق الػااج لمػصػؿ إليو.
كسػػا ُيعػػج التسيػػد مػػج ال دػػتصي السيسدػػات التعميسيػػة مػػغ اللػػو أف حقػػق الدا
الستسي ػػدت ع ػػغ شخي ػػق اس ػػتثسار ق ػػج ار يا الجا مي ػػةت الت ػػى تسثػ ػ ف ػػى العشاص ػػخ ال ذػ ػخيةت
والساديػ ػػةت والتسشػلػجيػ ػػةت و حدػ ػػيشيا بذػ ػػا مدػ ػػتسخ فػ ػػى ض ػ ػ و ػ ػػػح ر يتيػ ػػا ورسػ ػػالتيا

وأى ػػجافيا ايس ػػت اخ يجية ؛ وذل ػػظ س ػػعيا نح ػػػ حقي ػػق الشت ػػابة السخإػب ػػةت م ػػغ ػػالؿ اف ػػع

التػازف بيغ ر ا العامميغ والسدتفيجيغ والسجتس كا ت وبسا ير بيا إلس أعمس درجػات

التفػؽ عمس السدتػػ السحمى والعالسىت وفى و

يساشيا مغ السشافدة العالسية.

واي ػ ػػث أف ى ػ ػػحا العر ػ ػػخ ى ػ ػػػ عر ػ ػػخ فاعػ ػ ػ ق ػ ػػػػ الت يي ػ ػػخ الت ػ ػػى ت ػ ػػجا

فيي ػ ػػا

اسػػت اخ يجيات العس ػ دا ػ السيسدػػات م ػ اسػػت اخ يجيات الس ػػارد ال ذ ػخيةت واسػػت اخ يجيات
التدػ ػػػيق والتسػي ػ ػ ت فػ ػػلف نجػ ػػاح العس ػ ػ بالسيسدػ ػػة يتػقػ ػػا عمػ ػػس الفيػ ػػع ال ػ ػػاعى وا دارة
ايسػػت اخ يجية لسافػػة الس ػػارد بالسيسدػػةت وعمػػس شسيػػة السعخفػػة وسػػخعة ايىتسػػاـ بالصػػػؿ

الحكيػػة و سشػلػجيػػا السعمػمػػات واي رػػايت باعت ارىػػا السرػػجر الخبيدػػى الججيػػج لتحقيػػق
السيدات التشافديةت وقج أدػ ذلظ إلس أف يعيج رجاؿ ا دارة التفسيخ فى أدوارىع بالسيسدة
بذػػاميا الججيػػج لمػصػػػؿ بيػػا لسػػى ر ػ ع أكثػػخ قػػجرة عمػػس التشافدػػية و
القيسة لسخخجات ىحه السيسدات.

()1

ػػافة مديػػج مػػغ

ايث ذا السيسدات التعميسية أىع السيسدات التى حتاج إلس عشاية إدارية
 - 1عمػػى صػػالع جػػػىخت ميػػادة ف فػػػزؼ ال اس ػ

التخطيييا اتسييت اخ يجي للسؤسديياا التعليسييية ييي

الؽطؼ العخبيت السات ة العرخية لمشذخ والتػزي ت السشرػرةت 2017ت ص .6
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بو مغ مدئػليات فى بشا

جي

السدتق

والشيػض بالمة

دور ميسا فى إاجاث الت ييخ لشجاح العسمية
فا دارة التعميسية يدؼ ا

التعميسيةت متس ما قامت بسياميا ومديوليا يا السشػشة بيا مغ ق

و ازرة التخبية والتعميعت

ولع مغ أىع السياـ والسديوليات مظ التى تعمق بسجيخ السجرسة مغ مشصمق مػقعو
بالشد ة لإلدارة السجرسيةت وإنو نتيجة ليحا الت ييخ فى وضيفة القيادات التعميسية وججت
الحاجة الساسة ل خوز الجور الججيج ليحه القياداتت الحؼ يجة أف يترا باػنو قيادؼ
م جع ومفسخ بارع يستمظ ميارات خصيصية و شطيسيةت ولجيو اذ ديسقخاشى فاع

يتخجع فى مقجر و عمس إ ااة الفخص لمعامميغ معو لمسداىسة فى صػيخ العس ت

و ججيجهت ولع ياتا السديولػف عغ التخبية فى العرخ الحجيث بيحا القجر مغ عس
القيادات التعميسيةت ب

يصال ػنيع بتشفيح الدياسة التعميسية السشاس ة لمسجتس ت وىع

مصال ػف فى نفذ الػقت بالتخصيط لحلظ والتقييع م

صػر الدياسة التعميسية عمس

ػ الفمدفة العامة التى ييمغ بيا الذعة والحاػمة.
إف سيد أؼ نطاـ يساغ أف يعدػ إلس سيد العسمية ا دارية فيوت و سيد مج ال و

ال ذخيةت و سايشيا مغ معايذة اقػقيا ومديوليا يا بافاية وفاعميةت وعمس الخإع مغ

أىسية مج الت العسمية التعميسية كافة فى السجرسةت إي أف ىشاؾ إجساعا بيغ ال ااثيغ
عمس أىسية الجور القيادؼ لسجيخ السجرسةت واعت اره مج ال أساسيا يعػؿ عميو فى شفيح
اشخ فى مخخجات السجرسةت و حقيق أىجافيا بالصخيقة
أثيخ م ا
ا
ال خنامة التعميسىت وييثخ
السصمػبة مغ الشجاح .لحا فقج كثخت الجراسات التى عشى بصخيقة ا تياره و أىيموت وافده
عمس ال حؿ والعصا ت وإمجاده بالتجارب الفاعمة.

()2

 - 1مخزوؽ السصيخؼ رداد درجة ص يق ا دارة السخكدية والالمخكدية فى السشاشق التعميسية فى دولة
السػيت مغ وجية نطخ مجيخؼ السجارست رسالة ماجدتيخ إيخ مشذػرةت كمية العمػـ التخبػيةت جامعة
الذخؽ الوسط ت الردفت 2014ت ص.2
 - 2ليمػػس العدػػاؼت الػػج أاسػػج الر ػخايخة "أنسػػػذج مقتػػخح لتصػػػيخ إدارة السيسدػػة التعميسيػػة فػػى الردف
ف ػػى ػػػ فمد ػػفة إدارة الج ػػػدة الذ ػػاممة"ت مجلييية جامعييية دمذييي ت ع 4ت3ت م ػػة 27ت جامع ػػة دمذ ػػقت
2011ت ص .591
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ل ػػحا د ػػعس السيسد ػػات التعميسي ػػة بسختم ػػا أنػاعي ػػا وانتسا ا ي ػػا إل ػػس حقي ػػق الشج ػػاح

وال قا والشسػت ومغ ايث الحجاثة فشط اخ لذػجة وااتػجاـ السشافدػة العالسيػة بػيغ السيسدػات
التعميسيػػة حػػاوؿ ك ػ ميسدػػة رف ػ كفػػا ة قػػج ار يا السحػريػػة التػػى حقػػق ليػػا التسيػػد عػػغ
اً خيغ.

()1

لق ػػج نذ ػػأ مفي ػػػـ التسي ػػد لمتع يػػػخ ع ػػغ الحاج ػػة إلػػػس م ػػج

ش ػػام لمتسي ػػد يحق ػػق

مدػػتػيات عاليػػة إيػػخ عاديػػة مػػغ الدا الػػجا مى والخػػارجى فػػى السيسدػػةت ويشػػتة عشػػو

إنجػػازات تفػػػؽ عمػػس مػػا يحققػػو السشافدػػػفت ويخ ػػى عشػػو العسػػال ت وأصػػحاب السرػػمحة
كافة فى السيسدة.

()2

ويفخض مجتس القخف الحادؼ والعذخيغ عمس مختما ميسدات السجتس

خورة

التػجو نحػ حقيق التسيد فى الدا عمس السدتػييغ الفخدؼ والسيسدىت وقج ضيخ ذلظ

بعج أف شيج مجاؿ ا دارة بػجو عاـت وا دارة التخبػية بػجو اصت اخكة ا صالح

القابع عمس السعاييخ القياسيةت التى أكجت عمس

خورة ػافخ معاييخ وا حة ومحجدة

لعسميات التصػيخ والتحديغ فى السيسداتت و مس ذلظ اخكة ال حث عغ التسيدت التى
أكجت أف حقيق التسيد يجة أف ير ع الذ
مدتػيا يا.

()3

الذاإ لجسي السيسدات عمس ا تالؼ

مذكلة الجراسة
التسيد الحؼ يدعس إليو ال حث الحالى ُيعج أاج ال ايات الخبيدية التى يحخص
مجيخو السيسدات الستصػرة عمس ص يقو فى أرض الػاق ت مسا يتصمة بحؿ مديجا مغ
الجيػد و ػفيخ ا ماانيات التى زسغ حقيقوت فالسجيخ الستسيد ييمغ بأف التسيد يسث
 - 1ف الريخفى التسيد اإلداري للعامليؼ بقطاع التخبية والتعليػت ميسدة اػرس الجولية لمشذخ
والتػزي تا ساشجريةت 2009ت ص .9
 - 2بي مػريغ " حجيات إدارية"ت مجلة الشخبة اإلداريةت ع 13ت مخكد الشخ ة المخياى لمتجرية
والتشسيةت دار السرادر لمشذخ والتػزي ت الخياضت  2000ـت ص .3
 - 3عمػى الدػػمسى إدارة التسيييد نسيياذ و قشييياا اإلدارة ييي عرييخ السعخ ييةت دار إخيػػةت
القاىخةت2002ت ص.10
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أاج الركاف الخبيدية لتقييع كفا ة أدا السيسداتت وذلظ انصالقا مغ أف مفيػـ

السيسدات الشاجحة لع يعج مقياسا لقياس التقجـت ب مفيػـ التسيد أص ع ىػ السفيػـ
الحؼ يقاس بسػج و التقجـ والتصػر وذلظ فى ض عالع ممى بالسشافدة الذجيجةت مسا

يجف السجيخوف إلس ال حث عغ السالية التى زسغ ليع التسيد والتفػؽ.

ويعتسج التصػيخ والتسيد عمس السسارسات الشاجحة فى السيسدات الحاػمية
ل عس الجوؿت والتى ش ثق مغ م ادرات الحاػمات التى يجؼ إلس

جمة السػاشغ

و خكد عمس الشتابة با و ػحت ويساغ شخح مشيجية التصػيخ السيسدى مغ الؿ مغ
الؿ استخجاـ أدوات التحمي والتخصيط وو

الىجاؼ والتشفيح ومتابعة شفيح الخصطت

وذلظ لمتقييع الحا ى لمعس مغ أج اير قا بالدا الحاػمىت وإف إعادة بشا ميسدات
الجولة فى الػقت الخاىغ تصمة التخمى عغ السمػب ال يخوقخاشى وا اع السمػب
العمسى والسشيجى الحؼ ث ت نجااو عمس أرض الػاق فى السسارسات السثمس عالسيات
والتى خكد عمس الىجاؼ الستػقعة والسصمػبة م التحديغ والتصػيخ السدتسخ.
و طيخ م خرات ودواعى التسيد السيسدى وأىسيتو مغ

()1

الؿ الحاجة إلس وساب

وشخؽ لمتعخؼ إلس العق ات ااؿ ضيػرىات والحاجة إلس وساب لجس السعمػمات لمتساغ
مغ ا خاذ الق اخرات السيسة بخرػص السػارد ال ذخية مغ الحؼ يجة خقيتو؟ ومغ الحؼ

يتدع بخوح ا يثار والس ادرة والتسيد فى الدا ؟ والحاجة لتصػيخ الفخاد برفة مدتسخةت
سيد فى الدا قياسا
اتس يدتصيعػا السداعجة فى جع السيسدة أكثخ ا
وىاحا يذيخ ال حث إلس أف أف التسيد السيسدس بسجارس التعميع الثانػؼ

خورة مغ

خورات التصػيخ ا دارؼ لخف مدتػيات الدا مغ الؿ ػافخ مقػمات عجة أىسيا :
ػافخ صة است اخ يجية وجػد مشطػمة متساممة مغ الدياسات التى حاع و شطع عس
 - 1م ػخوؾ ف الدػيج نرػيخ " إشػار مقتػخح دارة الت ييػخ و صػػيخ ا دارة الزػخي ية نحػػ حقيػق
الجػػدة والتسيػد السيسدػى بػالتص يق عمػس مرػمحة الزػخابة السرػخية"ت السيؤ سخ الزيخيبي الثياني

والعذخيؼ بعشؽان :طؽيخ الشعام الزخيبي السرخي يي ضيؽء متطلبياا اإلسيتثسار والتشسييةت مػة 9ت

الجسعية السرخية لمسالية العامة والزخابةت القاىخةت 2015ت ص .35
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شطيسية مخنةت نطاـ متصػر لمجػدةت نطاـ متصػر لتشسية السػارد

ال ذخيةت نطاـ متصػر لمسعمػماتت قيادة فعالة تػلس و

السذ والسعاييخ لتص يق

الخصط والدياسات وا خاذ الق اخراتت صػيخ ميارات وقج ارت العامميغت وذلظ مغ أج
سيد السيسدات ونجااو.
وي شظ أف التسيد السيسدى لو أثيخ إيجابى عمس مدتػػ أدا السيسدات بذخط

أف ياػف ىحا التسيد بد ة مسارسات إدارة السػارد ال ذخيةت لحلظ فلف مظ السسارسات ي
يثخ فقط ب

يثخ عمس كثيخ مغ الست يخات ا دارية كا نتاجية والسيدة التشافدية

وايبتسار وايلتداـ لجػ العامميغ.

وبشاء على ما سب

()1

تحجد مذكلة البحث ي التداؤل الخئيذ التالي:

ما متصم ات بشا ميشخات التسيد بسجارس التعميع الثانػؼ العاـ بسحافطة دمياط؟

ويتفخع مؼ هحا التداؤل الخئيذ عجد مؼ األسئلة الفخعية :
 -ما ا شار السفاىيسس لمتسيد؟

 ما السعػقات التى عػؽ حقيق التسيد بسجارس التعميع الثانػؼ العاـ؟ -ما واق التعميع الثانػؼ العاـ فى محافطة دمياط؟

 -ما ميشخات التسيد بسجارس التعميع الثانػؼ بسحافطة دمياط؟

أهجاف البحث:

ىجؼ ال حث الحالى إلس التػص إلس متصم ات بشا ميشخات التسيد بسجارس التعميع

الثانػؼ العاـ بسحافطة دمياط.

1- Bolat& Yilmaz: The relationship between external sources of
employment and organizational performance, Emerald Group
publishing limited, Vol.11, No.3, 2015, p. 233.
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أهسية البحث
تسث

أىسية ال حث فى مػ ػعو عغ التسيد والحؼ أص ع شسػح كثيخ مغ

السيسدات وأص ع مصم ا ربيدا لجوؿ العاـ كافة لمدعى نحػ التحديغ والتصػيخ و حقق

التسيد فى أدا ميسدا يا لسا لو مغ دور فاع فى صػيخ العس السيسدى و سيده.

ويدتفيج مغ ىحا ال حث القيادات التعميسية والعامميغ بسيسدات التعميع الثانػؼ فى
مرخ.

مشهج البحث
استخجـ ال حث الحالى مشية ال حث الػصفى ايث إنو أكثخ مال مة لص يعة
ال حث وأىجافو فيػ مشية يقػـ عمى جس

أوصاؼ دقيقة مفرمة عغ الطاىخات

السػجػدة بقرج استخجاـ السعمػمات وال يانات لػ

صط أكثخ ذكا

لتحديغ

الو اع والعسميات ايجتساعية والتخبػية.

مرطلحاا البحث
( )1مؤشخاا التسيد:
السيشخ ل ة أشار إليو بيجه أو نحػىات وا شارة

عييغ الذئ باليج ونحػىا

( )1

و عخؼ السيشخات بأنيا الدلة أو الذػاىج السسية والسيفية الجالة عمس مجػ حقق

اليجؼ و ػزع السيشخات فس إشار مشطػمة السج الت والعسميات والسخخجات()2ت فس
ايغ عخؼ السيشخات التعميسية بأنيا إارا ات كسية أو كيفيةت دتخجـ لتت
الدا بسخور الػقتت لالستجيؿ عمس حقيق الدا الستفق عميو؛ أػ أنيا بسثابة
 -1مجس الم ة العخبية السعجػ الؽسيات ط 5ت مات ة الذخوؽ الجوليةت القاىخةت 2011ت ص .449
 -2داود ع ج السمظ الحجابس السجتس الىمس والتسيد وا بجاع فس التعميع العالس " جامعة العمػـ

والتسشػلػجيا نسػذجا" السي سخ العاشخ لمػز ار والسدئػليغ عغ التعميع العالس"ت السشعقج فس الفتخة 8 – 7

ديدس خت السشطسة العخبية لمتخبية والثقافة والعمػـت 2005ت ص209
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نقاط لمفحز خاقة التقجـ نحػ حقيق السعاييخت

()1

والسيشخات إما أف سػف

ميشخات بديصة فس شا الرقاـ السصمقةت ويقرج بيا أف قجـ وصفا إيخ مشحاز

ند يا لسػقا أو عسميةت وميشخات الدا التس شصػػ عمس السقارنات السخجعية مث
السعيار أو اليجؼت والسيشخات العامة وىس ميشخات دتسج مغ ارج السيسدة

( )2

ويقرج بيا فس الجراسة الحالية مظ الجييت والسزاميغ الشابعة مغ أسذ التسيد

و ص يقا يا فس ميسدات التعميع الثانػؼت وعمس

مدتػػ مجارس التعميع الثانػؼ العاـ.

ػبيا يساغ قػيع الدا عمس

( )7التسيد السؤسدي:
عشس "الخاصية أو مجسػعة الخرابز التى ستمسيا السيسدة الؿ فتخة زمشية معيشة

ما يسشحيا التفػؽ عمس مشافدييا وييىميا يستثسار مديج مغ الفخص الستااة فى ال يئة
الخارجية".

()3

وعخفيا (عخيقاا وآخخون)(" )4بأنيا ما تست بو السيسدة مغ سسات اصة بيا ؛ مغ

ق ي ما يتػافخ فييا مغ مػارد وقجرات وميارات ي دتصي السيسدات ال خػ السشافدة
ليا قميجىا أو مجا ار يا".

 -1و ازرة التعميع العالس مذخوع صػيخ التعميع العالست المجشة القػمية لزساف الجػدة وايعتسادت دلي إرشادػ
عجاد السعاييخ الكاديسية القياسية القػمية لمتعميع العالس فس مرخت القاىخةت 2007ت ص.6
2-John Fielden and Karen Abercromby: Accountability and international cooperation in the Renewal of Higher Education , UNESCO Higher Education
Indicators Study , Published by The United Nations Education , Paris ,2001, p.13.
 - 3مػسػػس القخيػػػ ىت ون ػػخوف "دور السدػػئػلية ايجتساعيػػة فػػى حقيػػق السيػدة التشافدػػية د ارسػػة االػػة شػػخكة زيػػغ
لال رايت الخمػية"ت دراساا -العلؽم اإلداريةت مة 41ت ع 1ت الجامعة الردنيةت 2014ت ص .67

 -4أاسج عخيقاتت ون خوف "دور ص يق معاييخ ايستقصاب والتعييغ فى حقيق السيدة التشافدػية االػة د ارسػية-
بشػػظ ا سػػااف لمتجػػارة والتسػي ػ الردنػػى"ت مجليية الدرءيياء للبحييؽر والجراسيياا اإلندييانيةت مػػة 10ت ع2ت جامعػػة

الدرقا ت الردفت 2010ت ص .59
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ويعخفيا الخزخي( )1عمس أنيا "إيجاد أو اع فػؽ مختمفة ومرشػعة ستمسيا ميسدة
معيشة تفق م إيخىا فى مجايت؛ ا نتاجت والتدػيقت والتسػيغت والسػارد ال ذخية".
إلس

ومغ الؿ عخض التعخيفات الدابقة لمتسيد السيسدى ُيساغ التػص
التعخيف اً ى بأنو القجرة عمس ػفيق و شديق عشاصخ مجارس التعميع الثانػؼ العاـ

بسرخ و ذ يميا فى سام و خابط لتحقيق أعمس معجيت الفاعمية بالسسارسات ا دارية
والقيادية الشاجحة لتقجيع السخخجاتت والخجمات لسافة الجيات ذات العالقة والسجتس

بأسخهت وفق معاييخ قابمة لمقياست وبسدتػيات حقق السفا ةت والفاعميةت ور ا

الستعامميغ م مجارس التعميع الثانػؼ العاـ.
( )3التعليػ الثانؽي:

التعميع ق

الجامعى ومجة الجراسة بيا ثالث

وىى ُسث السخامة الثانية مغ مخاا
ويذتخط فيسغ ُيق بسجارس الثانػية العامة أف ياػف ااصال عمس شيادة إ ساـ
سشػاتت ُ

الجراسة بالتعميع الساسىت و سػف السفا مة بيغ الستقجميغ عمس أساس عاممى الدغ
والسجسػع السمى لمجرجات عمس مدتػػ السحافطةت و يجؼ مخامة التعميع الثانػؼ العاـ

إلس إعجادىع لمتعميع العالى والجامعى أو السذاركة فى الحياة العامة والتأكيج عمس خسيخ

القيع الجيشية والدمػكية والقػميػ ػة.

()2

القدػ األول :اإلطار الشعخي

ػاجو السيسدة التعميسية فى مرخ فى ض الو اع الخاىشة حجيات عجيجة
مشيا الطخوؼ العالسية ذات البعاد ايقترادية والتى قتزس ا عجاد الجيج لألجياؿ
وإمجادىا بالسيارات الالزمة لمسشافدة فى السػاؽ العالسيةت وليدت مظ السيسدة مدئػلة

عغ ىحه الطخوؼت لسشيا قج سػف مدئػلة عغ مػاجيتيا بحدع والتعام معيا بالججية
 -1محيغ أاسج الخزخؼ صشاعة السدايا التشا ديةت مجسػعة الشي العخبيةت القاىخةت 2004ت ص .129

 -2جسيػرية مرخ العخبية ءانؽن التعليػ ( )131لدشة 1191م و عجيال هت السػاد (ات 2ت 3ت )22ت مصاب
و ازرة التخبية والتعميعت القاىخةت .2008
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السصمػبةت ومغ ىحه التحجيات الذعػر السجتسعى بعجـ الخ ا عغ أدا السيسدة

التعميسية وأيزا عجـ الخ ا عغ الدا التعميسى لمصالب و عا حريميع.
التسيد مغ السجا

()1

ا دارية الحجيثةت التى داعج السيسدػات التعميسيػة

ُيعج مج
عمػػس صػػػيخ أدابيػػا بذػػا مدػػتسخ عمػػس السػػجػ الصػي ػ ت و حقيػػق نتػػابة إيػػخ مد ػ ػقة
تف ػػػؽ بي ػػا عم ػػس مشافد ػػييات م ػػغ ػػالؿ اس ػػتخجاـ ايس ػػت اخ يجيات والشس ػػاذج السص ق ػػة ف ػػى
حد ػػيغ الػ ػ ػ التعميس ػػىت بلع ػػادة نط ػػع إدار ي ػػات وأس ػػالية وش ػػخؽ عسمي ػػات وسياس ػػا يات

لتحقيق الجػدة والتسيد فى الخجمات وال خامة التعميسية وال حثيػة السقجمػة لمفػخد والسجتسػ ؛
بسػػا يساػػغ ىػػحه السيسدػػات التعميسيػػة مػػغ مػاجيػػة التحػػجياتت والتعام ػ معيػػات و ػػساف
بقابيا واستسخارىا و حقيػق ميد يػا التافدػيةت
مفيػمو وأبعادهت وأىسيتوت وم ادبو وعػام

مفهؽم التسيد:

()2

وفيسػا يمػى يتشػاوؿ ال حػث التسيػد مػغ ايػث

حقيقو ومعػقا و دا

السيسدات التعميسية.

يعػػخؼ التسيػػد بأنػػو مخامػػو متقجمػػة مػػغ ا جػػادة فػػى العس ػ والدا الفعػػاؿ الس شػػى

عمس مفاىيع إدارية رابجة تزسغ التخكيد عمػس الدا والشتػابة و جمػة الستعػامميغ والقيػادة
الفاعم ػ ػػةت وا دارة بالسعمػم ػ ػػات والحق ػ ػػابق و ص ػ ػػػيخ العسمي ػ ػػات وإشػ ػ ػخاؾ السػ ػ ػػارد ال ذػ ػ ػخية
والتحدػيغ السدػتسخ وايبتسػار وبشػا شػخاكات ناجحػةت وىػػ القػجرة عمػس انجػاز نتػابة إيػخ

مد ػقة يتفػػؽ بيػا عمػس اً ػخيغت ويتحاشػس قػجر ا ماػاف التعػخض لمخصػأ أو اينحػخاؼ

مػػغ ػػالؿ ايعتسػػاد عمػػس و ػػػح الخ يػػةت و حجيػػج الىػػجاؼت والتخصػػيط الدػػميعت والتشفيػػح

الدميعت والتقػيع السدتسخ.

()3

كسػػا يذػػار إلػػس التسيييد بأنػػو "الدا رفيػ السدػػتػػ الػػحؼ تػػػفخ فيػػو معػػاييخ الجػػػدة

بػػأعمس مدػػتػيا يات و تحقػػق عػػغ شخيقػػو أىػػجاؼ ميسدػػة العس ػ ت ا نتاجيػػة أو السيشيػػة أو

1- Diez, Carlos Gutierrez, & Ortega, Pilar, Resources and Strategies for The
Acquirement of Competences on Diversity Management, Inclusion,
Innovation and Integration of the Talent in The Organizations, ValoDi
Handbook, Florida Centre de Formacio, Spain, 2011, P. 10.
 - 2يػسا أبػ فارة ون خوف الجؽدة والتسيد ي مشعساا األعسالت مات ة السجتس العخبى لمشذخ والتػزي ت
عسافت 2009ـت ص.48
 -3زيه العابديه درويش" :اإلبداع في العمل المؤسسي" :المعىقات وآليات المىاجهة" ,ورقة بحثية للمؤتمر
السىىي التاسغ ,بعىىان وحى مىظىمة التميس اإلداري العربي ,الجمعية العربية لإلدارة ,القاهرة ,2002 ,ص .2
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الخجمي ػػةت كس ػػا ونػع ػػات ف ػػى ضػ ػ مشطػم ػػة عسػ ػ يت ػػػفخ فيي ػػا الح ػػج المثػ ػ م ػػغ التش ػػاإع
والتػاص بيغ مختما العشاصخ فييات والتجفق الدميع لمسعمػمات بيغ قصاعا يا.

()1

والتسيػػد يعشػػى ا يػػاف بسػػا ىػػػ ججيػػج ومختمػػا عػػغ اً ػخيغت ويشػػتة عشػػو حقيػػق ميػدة
شافدية فى وااج أو أكثخ مغ عشاصخ الدا ا ست اخ يجى.

()2

وُيعخف التسيد فى ىحا ال حث بأنو القجرة عمس ػفيق و شديق عشاصخ مجارس التعميع
الثانػؼ العاـ بسرخ و ذ يميا فى سام و خابط لتحقيق أعمس معجيت الفاعمية
بالسسارسات ا دارية والقيادية الشاجحة لتقجيع السخخجاتت والخجمات لسافة الجيات ذات
العالقة والسجتس بأسخهت وفق معاييخ قابمة لمقياست وبسدتػيات حقق السفا ةت والفاعميةت
ور ا الستعامميغ م مجارس التعميع الثانػؼ العاـ.
أبعاد التسيد بالسؤسداا التعليسية
التسيد محرمة لتص يق مجسػعة مغ السعاييخ التى ساغ السيسدات التعميسية مغ
التػص ػ إلػػس نتػػابة شافدػػية إيػػخ مد ػ ػقةت و دػػيع فػػى

ػػساف حقيػػق أىػػجافيات لػػحا فػػلف

الدعى لتص يق معاييخ التسيد بالسيسدات التعميسية ىػ مصمة أساسى فػى ضػ الت يػخات

ال يئيػػة والتشافدػػية والدػػعى إلػػس الشيػػػض و خصػػى الرػػعػبات وإاػػجاث فػػػؽ و صػػػيخ فػػى

الدا لمػصػ ػػػؿ إلػ ػػس القػ ػػجرة عمػ ػػس ال قػ ػػا والسشافدػ ػػة فػ ػػى بيئػ ػػة تحػ ػػػؿ فيي ػ ػا السػ ػػالية
وايست اخ يجيات و تصػر التسشػلػجيا و تقادـ السشتجات و ت يخ فييا العسميات بدخعة.

()3

 -1يػسا أبػ فارة ون خوف مخجع ساب ت ص.48
 -2سيج ف جاد الخب إدارة اإلبجاع والتسيد التشا دي ،مصاب دار اليشجسيةت القاىخةت 2013ت ص
.20

 -3ى و فياد صادؽ صػيخ إدارة ميسدات التخبية الخاصة فى جسيػرية مرخ العخبية فى

ػ

خات بعس الجوؿ الستقجمةت رسالة ماجدتيخ إيخ مشذػرة ت كمية التخبيةت جامعة ششصات 2010ت

ص .61
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ويسكؼ شاول أبعاد التسيد بالسؤسداا التعليسية على الشحؽ التالي:

 -1التغيخ ي رؤية اإلدارة  :ايث جأ عسمية الت يخ فى ا دارة ور يتيات و عدز
بالخإ ة الرادقة لتشفيحىات وبلعالف ا دارة العميا عغ التداميا التاـ ب خامة الجػدةت
و ػصا ىحه ا دارة بسا يمى

()1

أ -عجـ ايكتفا بالتحديغ الجدبىت ب التخكيد عمس التحديغ الذام السدتسخ.
ب -الفعالية والتأثيخ دا
الجػدة ونذخىا.

السيسدة و ارجيا أيزات

اصة فى ػ يع أىسية

ت -ييئة ال يئة السالبسة والسذجعة عمس شفيح بخامة الجػدةت وكحلظ رسع الدياسات
وو

ا ج اخ ات السيدية إلس حقيق ذلظ.

ث -القجرة عمس التشطيع و ػزي الدمصات بيغ العامميغت وأف يسارس السجيخ دور
السجرب.

ج -م ية ااجات السدتفيجيغ أيشسا وججوا وكيفسا رإ ػا.
ح -الفعالية فى اي راؿ م

العامميغت وم

مختما الجيات الستعاممة م

السيسدة.
 -2جيييؽدة اإلدارة السؤسديييية  :ويقرػػج بػػحلظ جػػػدة السسارسػػات ا داريػػة لمعػػامميغ فػػى
إدارة السيسدػػةت وجػػػدة العسميػػات ا داريػػة التػػى يسارسػػيا ك ػ مػػجيخ أو قابػػج فػػى الشطػػاـت
و تػػألا ىػػحه العسميػػة مػػغ عشاصػػخ أساسػػية ىػػى التخصػػيطت والتشطػػيعت والتشدػػيق والتػجيػػو
والخقابة.
وىشػػاؾ مػػجا

متعػػجدة جدػػج مفيػػػـ القيػػادة الستسيػدة مػػغ ػػالؿ مدػػاىستيا الس يػخة فػػى

حقيػػق السػػذ والسخ س ػدات الساسػػية الالزمػػة ليػػات ونخكػػد عمػػس ثالثػػة مػػجا

أساسػػية

1 - Oakland , J.: Total Organizational Excellence , Butterworth Heinemann
,New York , 2001, pp.104-105.
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حطس بايىتساـ والتذجي مػغ شػخؼ السيسدػات التعميسيػة العالسيػة لمتسيػدت تزػع فيسػا
يمى

()1

 اإلدارة اإلسييت اخ يجية :وىػػى مػػغ السشػػاىة الفسخيػػة التػػى تدػػع بالحجاثػػة والخيػػادةت و عػػخؼ
بأنيا شخيقة فى التفسيػخ والترػخؼ ػيدؼ لخسػع اي جػاه العػاـت و رػػر الػخ ػ السدػتق مية

لمسيسدػػة و رػػسيع رسػػالتيا و حجيػػج إايا يػػا عمػػس السػػجػ ال عيػػجت و حجيػػج أبعػػاد العالقػػات
الستػقعػػة بيشيػػا وبػػيغ بيئتيػػا بسػػا يدػػيع فػػى بيػػاف الفػػخص والتيجيػػجات السحيصػػة بيػػا ونقػػاط
القػػػة والزػػعا بيػػا وذلػػظ بيػػجؼ ا خػػاذ القػ اخرات ايسػػت اخ يجية السػػيثخة عمػػس السػػجػ ال عيػػج
ومخاجعتيا و قييسيا.

 إدارة الجؽدة الذاملة :فمدفة إدارية ومج

فسخؼ لتأميغ جػػدة السيسدػة التعميسيػة فػى

جسيػ ػ مخاامي ػػا ابت ػػجا بالسػاص ػػفات الت ػػى قابػ ػ متصم ػػات السد ػػتيمظ م ػػخو ار بالتر ػػسيع
والتسشػلػجيػػا وعسميػػات ا نتػػاج معتسػػجة فػػى ذلػػظ عمػػس مػػشية سام ػ النذػػصة ومذػػاركة
الجسي فى ذلظ لسى ييدؼ إلس التحديغ والتصػيخ السدتسخ.

 إعادة الهشجسة :وىى شخيقة ججيجة لمتفسيخ و ييخ جػحرؼ بيػجؼ التصػػيخت فيػى عشػى
ال ج مغ الرفخ أؼ ليذ إصػالح أو ػخميع الػ ػ القػابع أو إجػ اخ

يػخات جسيميػة بػ

التخمى التاـ عغ إج اخ ات العس القجيسة الخاسخة والتفسيخ برػرة جيجة مختمفة فى كيفيػة
قجيع الخجمات لتحقيق رإ ات السدتفيجيغ.
-3

إنذاء خق العسل  :مغ الؿ بشا روح التعاوف بيغ أفخاد الفخيػق بذػا

ػاص

وأفخاد السيسدػة بذػا عػاـت فالقيػادة يجػة أف سػػف قػادرة عمػس الػتخمز مػغ السشازعػات

الت ػػى شذ ػػأ
والفاعمية

ػػسغ أفػ ػخاد الفخيػ ػقت وأف ػػتساغ م ػػغ حفي ػػد كػ ػ أعز ػػا الفخي ػػق لالبتس ػػار

سغ إشار ذاورؼ عاونى ساممى.

 - 1ق صاف شػقى :إدارة التسيد "الفمدفة الحجيثة لشجاح السيسدات التعميسية فى عرخ العػلسة

والسشافدة"ت السلتقي الجولي الخابع حؽل :السشا دة واتست اخ يجياا التشا دية الرشاعية خار ءطاع
السحخوءاا ي الجول العخبيةت شخـ الذيخت 2004ت ص.47
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د ييع و طييؽيخ وابتديياا وتء العييامليؼ  :العس ػ عمػػس قيػػيع السفػػا ات والقػػجرات

الستػفخة فى العامميغت بحيث سػف قادرة عمس حجيج التجرية السشاسة ليع با جػاه حقيػق

الى ػػجاؼ الت ػػى ي ػػع السيسد ػػةت فالعسػ ػ عم ػػس ص ػػػيخ الع ػػامميغ وإعص ػػابيع الر ػػالايات
الالزمة نجاز السياـ بفاعمية وكفا ة يتصمة أف دػعى ىػحه السيسدػات التعميسيػة بذػا
مدتسخ إلس ػفيخ بيئة العس السحفدة لسدػة وي العػامميغ فييػات وذلػظ مػغ أجػ إشػالؽ
شاق ػػات الع ػػامميغ ا بجاعي ػػة الت ػػى س ػػتيدؼ إل ػػس حد ػػيغ أدا السيسد ػػة كسحر ػػمة نيابي ػػة
لمػصػؿ إلس التسيد.

-5

()1

الدياسيياا  /اتسييت اخ يجياا  :وييػػتع ىػػحا العشرػػخ بتػ ػػيع السػػمػب أو اًليػػة

الت ػػى ت عي ػػا السيسدػ ػة ف ػػى حقي ػػق أى ػػجافيات ورس ػػالتيات ور يتي ػػا السد ػػتق ميةت م ػػغ ػػالؿ
حػيميا إلس صط وإج اخ ات عس واقعية ساشيا مغ حقيق الجػدة والتسيدت ففى التعمػيع
يبج مغ وجػد الدياسات وايست اخ يجيات عمػس السدػتػييغ الكػاديسى وايدارؼت و ػ ػيع
كيفية التػأقمع السدػتق مى مػ التصػػرات والت يػخات السختمفػةت ودمجيػا فػى العسميػة التعميسيػة
وا داريةت والسحافطة عمس ال قا
فى العسمية التعميسية مثػ

سغ يخات الدػؽ وااتياجا وت واستخجاـ التسشػلػجيػا

التعمػيع ايلستخونػىت و صػػيخ التخررػات والخصػط الج ارسػية

وإيخى ػػات كس ػػا عا ػػذ شخيق ػػة في ػػع السجرس ػػة لعسالبي ػػا والد ػػػؽت والستصم ػػػات السحيصػ ػػةت
وار س ػػاز الدياس ػػات وايس ػػت اخ يجيات عم ػػس كػ ػ

م ػػظ السعمػم ػػات كس ػػج الت ف ػػى عسمي ػػات

التصػيخ السدتق ميةت ويساغ قييع ىحا ال عج بشا عمس

()2

 ار ساز الدياسة وايست اخ يجية عمس السعمػمات.
 صػيخ الدياسة وايست اخ يجية.

 نذخ و ص يق الدياسة وايست اخ يجية.
 مخاجعة و عجي و حديغ الدياسة وايست اخ يجية.
 - 1ويميسد دؿ بدتخفيمج إدارة الجؽدة الذاملة ،خجسة راشج بغ ف الحسالس ،الشذخ العمسى والسصػاب ت
جامعة السمظ سعػدت الخياضت 2004ت ص.126
2 - Taylor, J.: Quality Control Systems ,Procedures for Planning Quality
Programs, 2nd Ed, McGraw Hill Book Company , New York , 2002 p.12.

821

مجلة كلية التخبية –جامعة دمياط
-6

العجد  27يشايخ 7272

جيؽدة وددارة العسلييياا :ايػػث يػػتع إدارة الجػػدة والتسيػػد بجػػدة عسميػػة التخصػػيط

مغ ػالؿ حقيػق ايندػجاـ بػيغ الخصػط الفخعيػة بحيػث تػخابط جسيعيػا برػػرة متساممػةت
و حجي ػػج ال ػػجاب السساش ػػة أثش ػػا التخص ػػيط بي ػػجؼ ال ػػتخمز م ػػغ ال ػػخو يغ وال يخوقخاشي ػػةت
و حقيػػق السخونػػة فػػى عسميػػة التخصػػيطت ويتحقػػق ذلػػظ مػػغ ػػالؿ الالمخكديػػة فػػى ا خػػاذ

القػ ػخار دوف الخج ػػػع السد ػػتسخ إل ػػس ا دارة العمي ػػات كس ػػا ػػخ ط بج ػػػدة التشط ػػيع م ػػغ ػػالؿ

حجيج أىجافو حجيػجا وا ػحا بحيػث يجركػو الفػخاد دا ػ السيسدػةت و سػػيغ فػخؽ العسػ ت

و حجيج السدئػليات برفة مدػتسخة اتػس ػتال ـ مػ الت ييػخات الحادثػة فػى نسػط العسػاؿ
السصمػبةت و ػزي اي تراصػات عمػس العػامميغ دا ػ السيسدػةت و قيػيع ومخاجعػة الدا

فى

ػ مجسػعة مغ السعاييخت والىجاؼ الستفق عمييا.

()1

و تحقػػق معػػاييخ الجػػػدة والتسي ػػد ف ػػى السيسدػػات التعميسيػػة بفع ػ

سػ ػخيذ التػ ػخابط

والتذػػابظ فػػى عسميػػات السيسدػػةت ادػػغ اسػػتثسار الس ػػارد وربػػط السػػج الت بالسخخجػػات
وف ػػق أس ػػذ وا ػػحةت وقابم ػػة لمقي ػػاست م ػػجػ ااتي ػػاج السيسد ػػة إل ػػس نط ػػاـ فع ػػاؿ لجسيػ ػ
عسميا ي ػػا الساس ػػية بس ػػا يػ ػػع التػ ػخابط بيشي ػػا مػ ػ ب ػػحؿ السح ػػاويت السد ػػتسخة لمتص ػػػيخ
والتحديغ الحؼ يم ى اياتياجػات السدػتق مية لسافػة الشػخاؼت لػحا يجػة ايىتسػاـ بفحػز
شخيقػ ػ ػػة رػ ػ ػػسيع الخصػ ػ ػػط و صػيخىػ ػ ػػا ادػ ػ ػػة ااتياجػ ػ ػػات عسػ ػ ػػال السيسدػ ػ ػػة الػ ػ ػػجا مييغ

والخ ػػارجييغت و حجي ػػج الولػي ػػات ف ػػى م ي ػػة اياتياج ػػاتت كس ػػا يج ػػة مخاق ػػة ر ػػابز
السشافد ػػيغت والصخيق ػػة الست ع ػػة ف ػػى مخاق ػػة و ػػساف الج ػػػدةت والتأك ػػج م ػػغ فاعمي ػػة اال ػػتعمع
والتعميع.

()2

مسا س ق يتزع أف التسيد بالسجارس يذس

مجسػعة مغ البعاد وىى

السعخفةت والقيادةت والسػارد ال ذخية والعسميات الالزمة لمػصػؿ إلس أىجاؼ إجخابيةت

1 - Goldberg , J.& Cole, B.: "Quality Management in Education , Building
Excellence and Equity in Student Performance" ,Quality Management
Journal , Vol.9,No.4,2002 , p.9
 - 2عمس الدمسى :مخجع ساب ت ص .5
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السيسدةت والجػانة الساليةت وا يخادات مغ

نذاشات أو عسميات ججيجةت وكفا ة العسميات ا دارية والتشطيسية.
أهسية التسيد ومبادئه بالسؤسداا التعليسية:
إف التحجيات والست يخات العالسية التى ػاجييا السيسدة التعميسية فى العرخ
الحالى قج أ اات فخصا و يجيجات فى نف وااجت والد ي الػايج مغ أج بقا السيسدة
التعميسية والتسيا م ىحه الطخوؼ و حقيق الشجاح ىػ ساشيا مغ إدارة قػية قادرة عمس

اكتذاؼ الفخص واستثسارىا فى صالحيا والتقمي مغ السخاشخ والتيجيجات بحشسة وميارة
فى الترخؼ وإعجاد ايست اخ يجيات السشاس ة وىحا ما ي خز اتسية إدارة التسيد .فقج
أص ع مج

التسيد مغ

خورات التصػيخ ا دارؼ لخف مدتػيات الدا مغ الؿ

صػيخ ميارات وقجرات جسي العامميغت فى السيسدات التعميسية ا دارية التى حقق

التسيد وىى ميسدات يتع با جاىات التصػيخ و حقيق التشافديةت وافع السااف والساانة

التشطيسية (القػػ ال ذخيةت الثقافة التشطيسيةت الييا التشطيسى).

()1

إف ص يق التسيد كسفيػـ فى السيسدات التعميسية يحقق السثيخ مغ الفػابج سػا

عمس مدتػػ العسميات التشطيسية أو عمس مدتػػ الشتابة أو مغ الؿ الدمػؾ السيسدى

دا

السيسدةت ايث أشارت "غؽشة" إلس الفػابج السخجػ حقيقيا مغ ص يق حقيق

التسيد وىى عمس الشحػ التالى

()2

 .1التخكيد عمس الشتابة مغ ايث وجػد التشاإع والتخكيد فى ك السيسدة.

 - 1إييػػاب ع ػػج ربػػو سػػسيػد واق ػ إدارة التسيػػد فػػس جامعػػة القرػػس وس ػ

صػيخىػػا فػػس

ػػػ الشسػذج الوربػػى

لمتسيد EFQMت رسالة ماجدتيخ إيخ مشذػرةت كمية التخبيةت جامعة القرست إدةت  ،2016ص.53
 - 2ياسخة ياسخة إػشة "التسيد وأثخه فى صػيخ مشذآت القصاع الخاص و جخبة مخكد السمظ ع جهللا الثانى فى
التسيد بالردف" ،ملتقى الجؽدة ،وعخض أ زل السسارساا لجائدة السلغ عبجالعديدت 1429/10/22 -21ت

الخياضت 2008ت ص .24
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 .2التخكيد عمس العسال (وي العسي
العامميغ).

واياتفاظ بوت الدسعة الحدشةت حفيد

 .3ايىتساـ بالقيادة وث ات اليجؼت وا دارة بالعسميات والحقابق.
 .4صػيخ و سايغ الفخاد وايستفادة مغ قج ار يع الحىشية دا

السيسدة( التعمع

التشطيسى).
ولحا فلف ص يق است اخ يجية لمتسيد بالسجارس يشتة مخخجات عالية الجػدة مغ

الؿ الدعى الحثيث لتحقيق التفػؽ والتشافدية بسا ييدؼ إلس حقيق الىجاؼ والتشاإع
السشطسى وكدة وي

العسي

والفاعمية التشطيسية مغ

الؿ رف

مدتػػ السفا ة

والفاعمية.
وي يساغ القػؿ أف السيشخات التى قػـ عمييا است اخ يجية التسيد قج أص حت

عالسية فى شسػليتيا أو ممدمة بأؼ ااؿ مغ الاػاؿت ولسشيا ُعج مجا مة بجيمة يتع
صػيخىا لتتػافق م الجيات التى سيتع التص يق عمييا وىى بسثابة بمػرة لعشاصخ
وم ادغ التسيدت ايث أشار "الحجاد" إلس سدة م ادغ لمتسيد السيسدى وىى

()1

 -1ايستساع والفيع الجيج ياتياجات العسال .
 -2حجيج است اخ يجية محجدة لخجمة العسال .
 -3و

معاييخ أو مدتػيات أدا لمخجمة.

 -4جرية ودعع العامميغ لتقجيع جمة جيجة لمعسال .
 -5قجيخ وماافئة ا نجاز.
ويذيخ "حديؼ الجويخي" إلس السذ التى داعج السيسدات التعميسية عمس
حقيق التسيد وىى حمي السعمػماتت نق السعخفة

سغ السيسدةت ديط ا ج اخ اتت

 - 1عػػض الحػػجاد "ماػنػػات ثقافػػة السيسدػػات التعميسيػة السػجيػػة بخجمػػة العسػػال "ت مجليية إدارة العرييخت ع43ت
الجسعية العخبية لإلدارةت القاىخةت 2008ت ص ص .38 -36
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بخوح الفخيق الػااجت خسيخ ثقافة السدا لةت

صػيخ إدارة السػارد ال ذخيةت العس

ايستثسار المث لمسػارد الستااةت القيادةت التخكيد عمس ر ا العسي ت قياس الدا .

()1

ويخػ ال حث أف التسيد السيسدى ىػ إاية جسي السيسدات التى دعس لتحقيقو

ييخ فى ر ية

بعج دراسة البعاد والسعاييخ الػاجة ػافخىا لتحقيق ىحا التسيد مغ
ورسالة السيسدة ثع وجػد ا دارة الفعالة مغ الؿ الجػدة ا دارية.

ويجة عمس ا دارة ا اع ا دارة ايست اخ يجية التى عت خ مغ السالية الحجيثة لخسع

رػر الخ ػ السدتق مية و قييع الخسالة و حجيج ال ايات.

وىشاؾ أيزا إدارة الجػدة الذاممة وإعادة اليشجسة التى يجؼ إلس الت ييخ الجحرؼ
بيجؼ التصػيخت وأيزا القيادة با بجاع ايث ُعج السحخؾ الساسى وذات دور ربيذ فى
التأثيخ عمس العامميغ لمتعاوف مغ أج حقيق الىجاؼ.
ويجة عمس القابج أف يقػـ بتػ يع ر ية ورسالة السيسدة و ذجي ونذخ ثقافة

التسيد وا بجاع مغ الؿ ذاي فخؽ عس و صػيخ نليات التػاص بيغ العامميغ مغ
أج رف و صػيخ وزيادة اينتسا والػي لجػ العامميغ .با

افة إلس اكتذاؼ الفخص

واستثسارىا لرالع السيسدة والتقمي مغ السخاشخ والتيجيجات بحشسو وميارة.
ومغ ىشا خز أىسية التسيد السيسدى الحؼ أص ع مج ال مغ

ا دارؼ لخف مدتػػ الدا مغ

خورات التصػيخ

الؿ صػيخ ميارات وقجرات جسي العامميغ فى

السيسدات التعميسية التى دعس لتحقيق التسيد.
وعشج ص يق التسيد السيسدى يجة التخكيد عمس الشتابة والعسال وايىتساـ بتشسية
الفخاد وايستفادة مغ قج ار يع الحىشية.
 - 1اد ػػيغ ال ػػجويخؼ "ا دارة ايس ػػت اخ يجية والتسي ػػد ا دارؼ"ت السيييؤ سخ العخبيييي األول ،بعشيييؽان" إدامييية التسييييد
والتشا ديييية يييي مؤسدييياا القطييياع العيييام والخيييا

ت ميسد ػػة مد ػػتق ميات لمت ػػجرية وايستذ ػػارات بالتع ػػاوف مػ ػ

السشطسة العخبية لمتشسية ا دارية فى جامعة الجوؿ العخبيةت عسافت الردفت 2008ت ص .29
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عؽامل حقي التسيد ي السؤسداا التعليسية:

يعج التسيد محرمة لتص يق مجسػعة مغ السعاييخ التى ساغ السيسدات
التعميسية مغ التػص

إلس نتابة شافدية إيخ مد ػقةت و ديع فى

ساف حقيق

أىجافيات لحا فلف الدعى لتص يق معاييخ التسيد فيػ مصمة أساسى فى ض الت يخات

ال يئية والتشافدية عمس الشيػض و خصى الرعػبات وإاجاث فػؽ و صػيخ فى الدا

لمػصػؿ إلس القجرة عمس ال قا والسشافدة فى بيئة تحػؿ فييا السالية وايست اخ يجيات
و تصػر التسشػلػجيا و تقادـ السشتجات و ت يخ فييا العسميات بدخعةت ولمتسيد عػام مغ
الليا يساغ حقيقو ومشيا

()1

 .1التحيد نحػ العس مغ الؿ الخخوج عغ أنساط ا دارة ال يخوقخاشية.
 .2الرمة الػثيقة بالستعامميغ وايستجابة لسقتخاا يع.
 .3الدساح بايستقاللية التشطيسية فى العس .

 .4ا نتاجية مغ الؿ العامميغ بتػفيخ الثقة والسذاركة.
 .5ايىتساـ بقيع السيسدة.
 .6اير اط بالعساؿ التى جيجىا السيسدة.
 .7ال داشة فى اجع السيسدة التعميسية ومدتػيات ىياميا التشطيسى.

ونتيجة لتسام التػجيات ا دارية الحجيثة و مػرىا فى مفيػـ شام ياخس مشصق

التفػؽ والتسيد الحؼ يجس

ك

عػام

ومقػمات التسيد التى يش ى ػفخىا فى

السيسدات التعميسيةت فسيسدات القخف الحادؼ والعذخيغ يتصمة حقيقيا لمتسيد ومخاعاة
العػام الربعة الخبيدية لمتسيد والتى أشمق عمييا ( )the 4psوىى

()2

 الدياسة ( :)policyإف التسيد ي يساغ حقيقو بجوف أثيخ ر ية السيسدة التعميسية
التى قػد و

الدياسات لجعع ايست اخ يجياتت و ساغ مغ ص يق الخصط الصػيمة

 - 1ى و فياد صادؽ مخجع ساب ت ص .61
2 - Zaira, Mohamed,: The 4Ps: of Organizational Excellence, publishing
TQM College, Dubai: TQM College , 2003 , p.2
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السجػ لتحقيق الىجاؼ وال اياتت و سػف دليال لمسجيخيغ فى السيسدة التعميسية لتحقيق

الشجااات.

 ات خاد ( :)peopleىع السفتاح الحقيقى لتحقيق التسيد لمسيسدة فى العرخ الحالىت
فالفخاد يجة أف يتع التعام معيع و شسيتيع ومذاركتيع بالصخيقة الرحيحة.
العسلياا ( :)processوىى التى جعع حقيق التسيد مغ الؿ التسام فى الت ديط
والتحديغ والػ ػح والذفافية والتخكيد التاـ عمس ااتياجات الستعامميغ.
 األداء ( :)performanceي يساغ أف ياػف ىشاؾ سيد بجوف قياس الدا لسقارنة
التصػرت وكجلي لحدغ ا اع است اخ يجية السيسدة التعميسية ومغ اللو يتع سج فجػات
الدا .
معؽءاا حقي التسيد داخل السؤسداا التعليسية
عػػانى كثيػػخ مػػغ السيسدػػات التعميسيػػة مػػغ مذػػاالت ومعػقػػات دا ميػػة و ارجيػػة

قم مغ قج ار يا عمس مػاجية السشافدة واير فاع إلس مدتػػ صمعات و ػقعات العسال ت

كسا حػؿ دوف حقيق التسيد ومغ أبخز السذاالت والسعػقات التى ػاجو عسميػة ص يػق
الجػدة والتسيد ما يمى
.1

()1

عا التشاسق بيغ أىجاؼ وقيع السجارس وبيغ مدتػيات أدا وسمػؾ العامميغت
وو ػح التشاقس بيغ ػقعات ا دارة وبيغ أىجاؼ العامميغ.

 .2ػػػزع السدػػيليات و ذػػتتيا بػػيغ مدػػتػيات وأف ػخاد ا دارة السجرسػػيةت و ػػعا نطػػع
نليات السحاس ة والسدا لة عغ نتابة الدا دا

السجارس.

 -1سػسغ شاكخت ف الديادات إدارة الجؽدة الذاملة ( طبيقياا يي الريشاعة والتعلييػ)ت دار صػفا
لمشذخ والتػزي ت عسافت 2007ت ص . 52

827

مجلة كلية التخبية –جامعة دمياط
.3

العجد  27يشايخ 7272

ػػعا الق ػػجرة عم ػػس مالاط ػػة الت يػ ػخات ف ػػى السػ ػػاؽت وب ػػط ايسػ ػتجابة لتم ػػظ

الست يػخاتت واسػػتثسار مػػا يشذػػأ عشيػػا مػػغ فػػخص أو جشػػة ما دػ و مػػغ يجيػػجات
يثخ عمس عس السجارس.

 .4عػػجـ و ػػػح أسػػذ ومعػػاييخ الجػػػدة والتسيػػد فػػى خصػػيط الدا ت و ػجيػػو سػػمػؾ
العامميغت وا تالط الخ ػ الذخرية لمسجيخيغ بالحقابق والسعمػمات الفعمية.

 .5اعتساد أنسػاط ومعػاييخ قميجيػة فػى التشطػيع وبشػا اليياكػ التشطيسيػة عمػس أسػاس
السجسػعات الػضيفية الست اعجةت ولػيذ عمػس أسػاس العسميػات الستخابصػة السشتجػة

لمقيع فى السجارس.
 .6انحر ػػار بع ػػس السيسد ػػات التعميسي ػػة ف ػػى مذ ػػاالت الحا ػػخت والتعامػ ػ مػ ػ
متصم ات الفتخة القريخةت دوف اعت ار كاؼ لستصم ات ا عجاد لمسدتق .

 .7عجد صػر إىجار السػارد و اصة السػارد إيخ الستججدة وأىسيا الػقتت واسػتشفاذ
وقت أشػؿ فى العسميات بسػا يقمػ مػغ فػخص الػصػػؿ إلػس السػػاؽ فػى ػقيػت

مشاسة.

 .8ايسػػتخجاـ الذػػامى لمتقشيػػات والتسشػلػجيػػا الججيػػجةت وايكتفػػا بالجانػػة السطيػػخؼ
الستسث فى اقتشا مظ التقشيات دوف بحؿ الجيج السافى يستيعابيا و فعيميا.

 .9افتقػػاد السيسدػػات التعميسيػػة لمػػشطع واًليػػات الزػػخورية لخجمػػة وإر ػػا العسػػال
ومغ ثع زا ؿ القجرات التشافدية لمسجارس.
.10

ػػعا الػػػعى بالقػػجرات السحػريػػةت ومرػػادر القػػػة التشافدػػية لمسيسدػػاتت ومػػغ

ثػػع إيػػاب الخ يػػة ا داريػػة الػا ػػحة لسيفيػػة اسػػتثسار و فعيػ

مػػظ القػػجرات فػػى حقيػػق

التفػؽ عمس السشافديغ وإدارة الجػدة والتسيد فى جمة العسال .
مخحلة التعليػ الثانؽي العام (األهسية -الؽاءع)

ُيعج التعميع الثانػؼ العاـ مخامة وسصس بيغ مخامتى التعميع الساسى بحمقتيو
الحمقة الولس (التعميع ايبتجابى) والحمقة الثانية (التعميع ا عجادؼ) والتعميع العالى مغ
ايث ال شا أؼ أنو يق بيغ مخامتى الصفػلة والخشج ش قا لشػعية الستعمسيغ وبسعشس ن خ
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يق بيغ مخامتى السعخفة الشطخية والسعخفة العسمية والتص يقية .ويحتاج ُمجيخ السجرسة
الثانػية العامة إلس عجد مغ الرفات ومغ ثع السعارؼ والسيارات التى ختما أىسيتيا
الشد ية عغ معارؼ وميارات ُمجيخ السجارس ايبتجابية وا عجادية وذلظ لف السخامة
()1
الثانػية ليا أىسية اصة بالشد ة لمصالب تجمس فى
* أىع وأ صخ مخاا نسػه أؼ الؿ فتخة السخاىقة.
* ييئة الذ اب لسػاصمة الجراسة فى التعميع العالى.
* شسية السيارات الالزمة لسػاجية الحياة ايجتساعية.
كسا أنيا السخامة التعميسية التى مى التعميع الستػسط ا عجادؼ و د ق التعميع

العالىت و حتزغ الفئة العسخية ( )18-15عامات وىى السخامة العميا وال يخة مغ
مخاا

التعميع العاـت و عت خ السخامة الىع فى حجيج مدتق

شالب التعميع العاـ.

فالتعميع الثانػؼ ُي صى فتخة اخجة مغ اياة الشر ىى فتخة السخاىقة بسا يراا يا مغ
يخات جدسية وعقمية ونفدية واجتساعيةت وما يت عيا مغ متصم ات أساسية لس نااية
مغ الشػااى التى ّسػف شخرية السخاىق و حجد سمػكو وعالقا و .فيى مخامة بشا
()2
الحات و سػيغ الذخرية الدػية ذات اي جاىات والقيع الدميسة.

واءع التعليػ الثانؽي العام ي مرخ
عمس الخإع مغ ايىتساـ الستدايج بتصػيخ التعميع الثانػؼ العاـ إي أنو ي يداؿ
ُيعانى مغ العجيج مغ الدم يات مشيا زيادة كثافة الفرػؿ وازدااميا بالصالب برػرة
ممفتة لمشطخت ويػ ع الججوؿ ( )1التالى يػ ع أعجاد السجارس والفرػؿ والتالميح
 -1صالح الجيغ ف ػفيق " قػيع ال خامة التجري ية لسجيخؼ السجارس الثانػية العامة فى مرخ
باستخجاـ أسمػب اػكسة السجرسة"ت مجلة السعخ ة التخبؽيةت مة 5ت ع 10ت الجسعية السرخية لصػؿ

التخبيةت كمية التخبيةت جامعة بشيات 2017ت ص .155

 -2ف ع ج هللا ال ارقى "درجة مسارسة مجيخ السجرسة الثانػية لسيامو مذخفا مقيسا فى

ػ حجيات

العػلسة مغ وجية نطخ مجيخؼ ومعمسى السخامة الثانػية فى محافطة ججة"ت عالػ التخبيةت ع 58ت س

18ت السيسدة العخبية لالستذارات العمسية و شسية السػارد ال ذخيةت 2017ت ص .9
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والسجرسيغ والسجيخيغ والسػضفيغ وال رابييغ والعساؿ بالسجارس الثانػية العامة

بجسيػرية مرخ العخبية ومحافطة دمياط.

ججوؿ ( )1يػ ع أعجاد السجارس والفرػؿ والتالميح والسجرسيغ والسجيخيغ والسػضفيغ
وال رابييغ والعساؿ بالسجارس الثانػية العامة بسحافطة دمياط وجسيػرية مرخ العخبية
ومخامة التعميع ق
البيان
محا عة
دمياط
جسهؽرية
مرخ
العخبية
التعليػ ءبل
الجامعي

()1

الجامعى لمعاـ الجراسى 2019-2018

العاملؽن بالسجارس الثانؽية
السجيخون السؽظفيؼ

السجارس

الفرؽل

التالميح

72

292

71791

7122

3799

13312

1293117

127121

3731

99711

922179

77193391

1277272

33131

السجرسيؼ

األخرائييؼ

العسال

111

997

327

72

77721

17911

9972

719932

111979

79721

يتزع مغ الججوؿ الدابق أف ند ة أعجاد شالب التعميع الثانػؼ العاـ فى جسيػرية
مرخ العخبية إلس شالب التعميع ق

الجامعى ر إلس %7.8ت كسا أف ند ة أعجاد

مجارس التعميع الثانػؼ العاـ فى جسيػرية مرخ العخبية إلس مجارس التعميع ق

الجامعى ر إلس %6.6ت بيشسا ر ند ة أعجاد فرػؿ التعميع الثانػؼ العاـ فى
جسيػرية مرخ العخبية إلس فرػؿ التعميع ق

الجامعى ر إلس %8.7ت وبالتالى

قتخب كثافة الفر فى مخامة التعميع الثانػؼ العاـ مغ  41شالة.

وعمس الخإع مغ الجيػد الس حولة صالح التعميع فى مرخ عغ شخيق إد اؿ بعس

التججيجات دا

السجرسة الثانػية العامةت إي أف ىحه الجيػد قاب بعس السقاومة مغ

ارج السجرسة ودا ميا لسش اجوث الت ييخت ويخج ذلظ إلس

()2

 -1و ازرة التخبية والتعميع الكتاا اإلحرائي الدشؽي 7211 -7219ت ا دارة العامة لشطع
السعمػمات ودعع ا خاذ القخارت و ازرة التخبية والتعميعت 2018ت ص 1ت 8ت 33ت 43ت 48ت .149

 -2ع ج العديد أاسج ف داود "الثقافة التشطيسية وا بجاع ا دارؼ لسجيخؼ السجارس الثانػية العامة-
دراسة ميجانية بسحافطة كفخ الذيخ"ت مجلة كلية التخبيةت ع 35ت ج 2ت كمية التخبيةت جامعة عيغ

شسذت 2011ت ص .15
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 قمة وجػد شطيسات متسيدة بالسجرسة الثانػية العامة داعج عمس صػيخ إدارةالسجرسة التى تدع بأنيا قميجية.

 ي داؿ إدارة السجرسة الثانػية فى مرخ أسيخة ال يخوقخاشية التقميجيةت وأص عمغ أىع صفا يا التسدظ بأسالية التشطيع التقميجية.
-

عا قجرة ا دارة السجرسية عمس مدايخة الس ادغ والسالية ا دارية الحجيثةت
وعجـ خجسة ىحا التػجو العاـ إلس سياسات ومسارسات دا

السجرسة.

 جسػد مشاخ العس بالسجرسة الثانػية العامة نتيجة كثخة المػابع والتعميسات التىرجرىا الػ ازرة أو مجيخيات التخبية والتعميع بالسحافطات والتى ُدج التججيج أماـ
ا دارة السجرسية والسجرسة عمس ا تالؼ مدتػيا يا.
 قرػر إدارة السجرسة الثانػية العامة عغ مػاك ة التصػرات الجارية فى العالعتوبعجىا عغ التصػر فى عمػـ ا دارة والتسشػلػجيا.

 تسيد الثقافة التشطيسية التى دػد التعميع الثانػؼ العاـ بالدم ية والت اخ ىوالتخكيد عمس العػام الذخرية أكثخ مغ التخكيد عمس العس والدا الستسام
و عا السدئػلية وايلتداـ وعجـ الػعى بالػقت كسػرد إنتاجى وسيادة القيع
الفخدية والشسصية فى الفسخ والدا بجي مغ التسيد وايبتسار.
-

خسيخ عجد مغ القيع الدم ية مث ال ط الذجيجت والتأنىت والتدمطت والفخديةت

وشيػع مشاخ إيخ صحى ي يذج عمس حديغ العالقات ايندانيةت وإش اع
ااجات الفخاد العامميغ وبالتالى إياب الثقافة التشطيسية الجاعسة لإلبجاع.

 اعتساد ا دارة السجرسية فى ا مذاال يا عمس السحاولة والخصأ والسسارساتالتقميجية ورفس الفسار الججيجة فى ض السشاخ السجرسى الدابج.
 قرػر دور السجرسة الثانػية العامة فى شسية العقمية العمسية لجػ الصالبت مقرػر أدا ا دارة السجرسية ل عس السياـ الستػقعة مشيع.
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القدػ الثاني :اإلطار السيجانى للجراسة
شاول ػت الج ارسػػة فػػى إشارى ػا الشطػػخؼ التحميمػػى مفيػػػـ التسيػػدت وأبعػػاد التسيػػد بالسيسدػػات
التعميسي ػػةت وأىسي ػػة التسي ػػد وم ادب ػػو بالسيسد ػػات التعميسي ػػةت وعػامػ ػ

حقي ػػق التسي ػػد ف ػػى

السيسدات التعميسيةت ومعػقات حقيػق التسيػد دا ػ السيسدػات التعميسيػةت وواقػ التعمػيع

الثانػؼ العاـ فى مرخ.

ولسى ياػف ال حث مع اخ بػاقعية عغ متصم ات بشا ميشخات التسيد بسجارس التعميع

الثانػؼ العاـ بسحافطة دمياطت كاف مغ السيع حجيج مجسػعة مغ السحاور التى ُيتفق
عمييا ج اخ مقابمة م السختريغ والسيتسيغ بيحا المخ .وفى

ػ ما س ق ع قديع

الجراسة السيجانية إلس قدسيغ
الوؿ إج اخ ات الجراسة السيجانية.
الثانى عخض نتابة الجراسة السيجانية.
أوت :إجخاءاا الجراسة السيجانية:
ً

( )1أهجاف الجراسة السيجانية:

يجؼ الجراسة السيجانية إلس حقيق الىجاؼ التالية

 استصالع اً ار اػؿ ميشخات التسيد بسجارس التعميع الثانػؼ العاـ بسحافطة دمياط. -إبخاز أىع نليات شفيح ميشخات التسيد بسجارس التعميع الثانػؼ العاـ بسحافطة دمياط.

( )7عيشة الجراسة السيجانية:

لتحقيق أىجاؼ الجراسة السيجانية قاـ ال ااثػف با ج اخ ات التالية

ع ا تيار عيشة الجراسة بذا مقرػد بمغ عجدىع ( )30فخدا وىع وكي و ازرة التخبية

والتعميع بسحافطة دمياطت ومجيخؼ ا دارات التعميسية بسحافطة دمياط وعجدىع ()10ت

والسدئػلػف عغ التعميع الثانػؼ با دارات التعميسية بسحافطة دمياط وعجدىع ()10ت

وعجد ( )9مغ مجيخؼ السجارس الثانػية العامة بسحافطة دمياط.
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( )3إعجاد أداة الجراسة:

استخجاـ ال ااثػف السقابمة كأداة لجس ال يانات وذلظ لتعخؼ ن ار عيشة ال حث

اػؿ ميشخات التسيد بسجارس التعميع الثانػؼ العاـ بسحافطة دمياطت وذلظ لسػف السقابمة
قادرة عمس إبخاز الخ ػ بذا وا ع وم اشخ مسا يديع فى حقيق ال اية التى مغ أجميا

كانت ىحه الجراسة السيجانية.
صياغة عباراا السقابلة:
ع حجيج الع ارات وذلظ لتعخؼ عمس ميشخات التسيد بسجارس التعميع الثانػؼ
العاـ بسحافطة دمياطت واستصالع ال أخؼ اػؿ نليات شفيح ميشخات التسيد بسجارس

التعميع الثانػؼ العاـ بسحافطة دمياط.

وجا ت ع ارة السقابمة فى صػرة أسئمة مفتػاة مػجية لسام أفخاد العيشة عمس نحػ
مػاج كسا يمى

الدؤال األول ما ميشخات التسيد بسجارس التعميع الثانػؼ العاـ بسحافطة دمياط؟

الدؤال الثاني :ما أىع نليات شفيح ميشخات التسيد بسجارس التعميع الثانػؼ العاـ

بسحافطة دمياط؟
ثانيا :عخض نتائج الجراسة السيجانية:
ً
الدؤال األول :ما مؤشخاا التسيد بسجارس التعليػ الثانؽي العام بسحا عة دمياط؟
ا فقت ن ار عيشة الجراسة عمس أف ميشخات التسيد شصمق اعتسادا عمس ثػابت راسخة
أوليا ي يساغ لمشطاـ التخبػؼ فى العرخ الحالى مغ الػقػؼ سم يا أماـ الت يخات
والتصػرات التى حجث فى النطسة التخبػية العالسية مغ اػلوت وعميو أف يشتقى مشيا
السشاسةت وأف يدتشج إلييا عجاد الفخد السعاصخ الحؼ يستمظ ميارات التفسيخ والستساغ
مغ مجابية التحجيات التى ػاجيو فى العالع السعقج دابع الت يخت وكحلظ أف الت ييخ

اقيقة اتسية يبج مغ ق ػليات واستيعاب الست يخات والتعام معيا بجي مغ جاىميا أو
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افة إلس أف التسيد لو دور ك يخ فى مداعجة السيسدات التعميسية عمس

حقيق الجػدة وا بجاع فى الخجمات التى ُقجميا .كسا ا فقت اً ار اػؿ أف أىع

مؤشخاا التسيد بسجارس التعليػ الثانؽي العام بسحا عة دمياطت تسث فى
 .1سخيع السجرسة لصالبيا الستسيديغ فى ك فر دراسى.
 .2ػاص السجرسة م الستسيديغ مغ خيجييا.

 .3وجػد صة مجرسية لتصػيخ الدا بالسجرسة.
 .4وجػد مات ة الستخونية بالسجرسة
 .5وجػد ش اة الستخونية دا مية بالسجرسة.
 .6وجػد قاعجة بيانات الستخونية بالسجرسة.

السجرسة.

 .7وجػد دلي إرشادؼ اص بالس انى دا

 .8شاسة ال شية التحتية لمسجرسة م متصم ات العسمية التعميسية.
 .9وجػد معام

عميسية مشاس ة لمعسمية التعميسية.

 .10وجػد صة شفيحية لألمغ والدالمة بالسجرسة.
 .11مذاركة السجرسة فى النذصة الصالبية محميا وإقميسيا.

 .12وجػد صفحة الستخونية رسسية لمسجرسة بيا ك بيانات السجرسة مغ معمسيغ
وشالب.
 .13مذاركة إدارة السجرسة العامميغ فييا فى ا خاذ القخار.
 .14انز اط ازػر العامميغ بالسجرسة الؿ العاـ الجراسى.
 .15انز اط ازػر شالب السجرسة الؿ العاـ الجراسى.
 .16متابعة إدارة السجرسة لمسعمسيغ دا

الفرػؿ.

 .17ند ة السعمسيغ بالسجرسة الحاصميغ عمس جػابد سيد معتسجة.
 .18ند ة السعمسيغ بالسجرسة الحاصميغ عمج دورات ميشية معتسجة.
 .19ند ة معمسى الم ات بالسجرسة الحاصميغ عمس شيادات دولية معتسجة فى الم ة.
 .20ند ة شالب السجرسة الحاصميغ عمس شيادة .ICDL
 .21ند ة السعمسيغ لمصالب.
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 .22الذفافية فى عخض السذاالت واميا.
 .23إرسا م جأ السحاس ية.

 .24ندة الشجاح /معجؿ الخسػب.
 .25كثافة الفر .
 .26ند ة السعمسيغ الحاصميغ عمس درجتى الساجدتيخ والجكتػراة.
 .27جػدة ا دارة السجرسية.

 .28جػدة عميع العمػـ والخيا يات.
 .29النذصة وشخؽ التجريذ.

الدؤال الثاني :أهػ آلياا شفيح مؤشخاا التسيد بسجارس التعليػ الثانؽي العام
بسحا عة دمياط؟
ا فقت آراء عيشة الجراسة على أن آلياا شفيح مؤشخاا التسيد بسجارس التعليػ

الثانؽي العام بسحا عة دمياط ،تسثل ي:

 .1ا تيار القيادات التعميسية لسجارس التعميع الثانػؼ العاـ بشا عمس ميىالت و خات
إدارية عاليةت وأف سػف ذات كفا ة عالية ومرجر إلياـ لمعامميغ.

 .2التداـ القيادة بأىسية التسيدت مغ الؿ مسارسة التسيد فى سمػكيا يات ونذخ مفاىيع
التسيد بيغ العامميغت وق ػؿ الت ييخت والتصػيخ السدتسخ لسدتػػ الدا .

 .3إعصا الحخية الساممة لمقيادات لعس ما يخونو فى مرمحة العس مغ الؿ مشحيع
الرالايات السافية لمتحفيد والساافأة.
 .4مذاركة جسي السعشييغ فى و
الق اخرات الستعمقة بأعساليع.

الدياسة التعميسية والسذاركة فى عسمية ا خاذ

 .5التحمي الجقيق لم يئة الجا مية والخارجية لسجارس التعميع الثانػؼ العاـ بسحافطة
دمياط.
 .6عقج ورش عس لتقييع نتابة الدياسات و حجيج نقاط القػة وجػانة الزعا.
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 .7شسية قجرة القيادات عمس ايستثسار المث
لتحديغ الدا .

لمصاقات ال ذخية و صػيخ إماانا يا

 .8ايستفادة مغ الت حية الخاجعة مغ العامميغ فى حديغ الدا .

 .9حقيق التخابط والتسام بيغ قيادات مجارس التعميع الثانػؼ وبيغ جسي العامميغت
والعس مغ الؿ الفخيق.
 .10إ ااة الفخصة أماـ العامميغت و حس

بايستقاللية والسذاركة فى صش القخار وا خاذه.

.11

السديج مغ السدئػليةت والذعػر

ذجي القجرات ا بجاعية لجػ العامميغ.

 .12إ ااة ك

فخصة مساشة لتشسية جسي العامميغ و صػيخىع ميشيا مغ جسي

الشػااى (السعخفيةت والسيشيةت والذخرية).
نلية ج اخ الريانة الجورية لمسػارد السادية و حجيثيا باستسخارت م وجػد

 .13و

إج اخ ات محجدة لالستخجاـ المث لمسػارد لزساف حديشيا و صػيخىا.

.14

عديد ايىتساـ بعسمية التجرية لجسي العامميغت و ػعيتيع بأىسية التجرية فى
حديغ الدا ت وبأىسية حجيج اياتياجات التجري يةت وكيفية قياس أثخ التجرية.

.15

شسية وعى القيادات ا دارية العميا فى و ازرة التخبية والتعميع وإدارات التخبية

والتعميع بالحاجة إلس شى مشية التسيد السيسدى كسج

لتصػيخ إدارات التخبية

والتعميعت مغ الؿ عقج الشجوات والسي سخات والسحا خات العمسية لمتعخيف بسفاىيع

التسيدت والتػعية بأىسيتو فى مجاؿ التخبية والتعميع.
.16

خورة قياـ و ازرة التخبية والتعميع بتدميط الزػ عمس الشسط الجيسقخاشى

بتػ يع أسدو ومداياه وذلظ لحث مجيخؼ السجارس عمس إشخاؾ السعمسيغ فى رسع
سياسات السجرسة وإشخاكيع فى عسميات ا خاذ الق اخرات وااتخاـ مذاعخىع والعس

عمس م ية رإ ا يعت مسا لو أثخ ك يخ عمس حديغ مدتػػ جػدة التعميع فى
السجارس.
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عمس جعيع أواصخ العالقة بيغ السجيخيغ والسعمسيغ مغ

المقا ات الحػارية ال شا ة ل شا جدػر مغ الثقة والتفاىع والتػاص

الؿ عقج

بسا يحقق

السااسة لمعسمية التخبػية.
.18

قجيع بخنامة جري ى فى النساط القيادية لمسجيخيغ لػعى مسارسا يع وأنساشيع

القياديةت لتػضيا ىحه النساط بفاعمية و سايشيع مغ صػيخ مسارستيع القيادية لخف

مدتػػ جػدة التعميع فى السجارس.

 .19وجػد مقاييذ ونليات وا حة ومحجدة لقياس درجة التقجـ وا نجاز.
 .20متابعة ص يق معاييخ إدارة التسيدت وإج اخ مقارنة دقيقة بيغ مدتػيات الدا
والسخخجاتت وبيغ السعاييخ الكاديسية السخجعية لمسدتػيات السساثمة والعالسية.
 .21عخض الشتابة وا نجازات أوي بأوؿ عمس جسي السعشييغت يستذعار درجة
التقجـ والقجرة عمس حقيق الىجاؼ.
التؽصياا
فى

ػ ما ع عخ و مغ ا شار الشطخؼ والسيجانى لم حثت يساغ قجيع بعس

التػصيات والسقتخاات ا جخابية لتحقي

التسيد بسجارس التعليػ الثانؽي بسحا عة

دمياطت وذلظ مغ الؿ ما يمى
 -1ا اع م جأ الالمخكدية عشج و

ال خامة والسقخرات الجراسية وذلظ مخاعاة

لال تالفات ال يئية.
 -2استخجاـ السعمع لسالية جريذ قابسة عمس السشاقذة والحػارت وااتخاـ ن ار

الصالب اتس ولػ كانت مخالفة لخأيوت وأف يرسع مػاقا خبػية سخس الحػار

اليادؼت وأف ي خس لجػ شالبو الحػار القابع عمس ا قشاع بالحجة والجلي
وال خىافت ويذجعيع عمس إبجا نرابيع بحخية امة وأف يع خوا عغ ذا يع.
 -3إعصا السعمع الحخية السافية التى ساشو مغ صػيخ ال خامة والخصط والسقخرات
الجراسية و صػي الحرز الجراسية فيسا يداعج الصالب عمس صػيخ قج ار يع

السعخفية.
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 -4إيجاد مشاخ مجرسى مشاسة لت ييخ الػ

الخاىغت و رسيع مشاىة ومقخرات

ذج الصالة عمس التعمع السدتسخ وال حث عغ السعمػمات.

-5

أىي

السعمع ورف

مدتػاه الدابى و جري و عمس استخجاـ التقشيات الحجيثة

و ػضيا سشػلػجيا السعمػمات واي رايت فى العسمية التعميسية.
-6

فػيس الدمصة لإلدارة السجرسية مسا يدي قياميا بالعساؿ ا دارية.

 -7العس عمس ػضيا التقشيات ا دارية الحجيثة فى أدا السياـ ا دارة السجرسية
(كالتخصيط ايست اخ يجى وإدارة الػقت) وإيخىا مغ السالية ا دارية الحجيثة.

 -8محاولة ػفيخ إدارة مجرسية جيجة وواعية دانج التصػيخ والت ييخت و دتخجـ ك ما
ىػ ججيج مغ سشػلػجيا السعمػمات واي رايت فى العسمية ا دارية والتعميسية.
 -9مشع السجرسة قجر كاؼ مغ السخونة اتس سيا بخامجيا وأدوا يا السعخفية وفقا
ماانا يا وااتياجات شالبيا السعخفية والشابعة مغ واقعيع ايقترادؼ

وايجتساعى والثقافىت م ا اع م جأ السدا لة.
 -10نذخ ثقافة العس التصػعى دا

ال يئة السجرسية لمسداىسة فى قجيع الخجمات

السختمفة لمسجتس السحيط.
 -11نذخ و عسيع قشيات التعميع ايلستخونى فى السيسدات التعميسيةت م محاولة
قميز الفجػة الخقسية وإد اؿ قشيات السعمػمات واي رايت لسيسدات التعميع

الثانػؼت والتساغ مغ استخجاميا بفاعمية وكفا ة.
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السخاجع
-

أاسج عخيقاتت ون خوف "دور ص يق معاييخ ايستقصاب والتعييغ فى حقيق السيدة
التشافدية االة د ارسػية -بشػظ ا سػااف لمتجػارة والتسػيػ الردنػى"ت مجلية الدرءياء
للبحؽر والجراساا اإلندانيةت مة 10ت ع2ت جامعة الدرقا ت الردفت .2010

 -إييػػاب ع ػػج ربػػو سػػسيػد واق ػ إدارة التسيػػد فػػس جامعػػة القرػػس وس ػ

صػيخىػػا فػػس

ػػػ الشسػذج الورب ػػى لمتسي ػػد EFQMت رس ػػالة ماجد ػػتيخ إي ػػخ مشذ ػػػرةت كمي ػػة

التخبيةت جامعة القرست إدةت .2016

-

بي

-

جسيػرية مرخ العخبية ءانؽن التعليػ ( )131لدشة 1191م و عجيال هت السػاد

-

مػريغ " حجيات إدارية"ت مجلة الشخبة اإلداريةت ع 13ت مخكد الشخ ة

المخياى لمتجرية والتشسيةت دار السرادر لمشذخ والتػزي ت الخياضت .2000

(ات 2ت 3ت )22ت مصاب و ازرة التخبية والتعميعت القاىخةت .2008

اد ػػيغ ال ػػجويخؼ "ا دارة ايس ػػت اخ يجية والتسي ػػد ا دارؼ"ت السيييؤ سخ العخبييييي األول،
بعشؽان" إدامة التسيد والتشا دية ي مؤسداا القطاع العيام والخيا

ت ميسدػة

مدػػتق ميات لمتػػجرية وايستذػػارات بالتعػػاوف مػ السشطسػػة العخبيػػة لمتشسيػػة ا داريػػة
فى جامعة الجوؿ العخبيةت عسافت الردفت .2008
-

داود ع ج السمظ الحجابس السجتس الىمس والتسيد وا بجاع فس التعميع العالس "
جامعة العمػـ والتسشػلػجيا نسػذجا" السي سخ العاشخ لمػز ار والسدئػليغ عغ
التعميع العالس"ت السشعقج فس الفتخة  8 – 7ديدس خت السشطسة العخبية لمتخبية
والثقافة والعمػـت .2005

-

زيغ العابجيغ دروير "ا بجاع فى العس السيسدى "السعػقات ونليات السػاجية"ت
ورءة بحثية للسؤ سخ الدشؽي التاسعت بعشؽان نحؽ مشعؽمة التسيد اإلداري
العخبيت القاىخةت .2008

-

سػس ػػغ ش ػػاكخت ف الدي ػػادات إدارة الجيييؽدة الذييياملة ( طبيقييياا يييي الريييشاعة
والتعليػ)ت دار صفا لمشذخ والتػزي ت عسافت .2007
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جاد الخب إدارة اإلبجاع والتسيد التشا دي ،مصاب دار اليشجسيةت

القاىخةت .2013

-

صالح الجيغ ف ػفيق " قػيع ال خامة التجري ية لسجيخؼ السجارس الثانػية العامة

فى مرخ باستخجاـ أسمػب اػكسة السجرسة"ت مجلة السعخ ة التخبؽيةت مة 5ت

ع 10ت الجسعية السرخية لصػؿ التخبيةت كمية التخبيةت جامعة بشيات 2017ت.

-

-

ع ج العديد أاسج ف داود "الثقافة التشطيسية وا بجاع ا دارؼ لسجيخؼ السجارس

الثانػية العامة -دراسة ميجانية بسحافطة كفخ الذيخ"ت مجلة كلية التخبيةت ع
35ت ج 2ت كمية التخبيةت جامعة عيغ شسذت .2011

ع ج المصيا فيج ع ج المصيا الدعيج القيادة الخيادية لجػ مجيخؼ السػجارس الثانػيػة
بجول ػػة السػي ػػت وعالقتي ػػا ب ػػالتسيد السيسد ػػى م ػػغ وجي ػػة نط ػػخ السعمس ػػيغت رس ػػالة

-

ماجدتيخ إيخ مشذػرةت كمية العمػـ التخبػيةت جامعة نؿ ال يتت الردفت .2019

عمى الدػمسى إدارة التسيد نساذ و قشياا اإلدارة ي عريخ السعخ يةت دار إخيػةت
القاىخةت.2002

-

عمػػى صػػالع جػػػىخت ميػػادة ف فػػػزؼ ال اس ػ

التخطيييا اتسييت اخ يجي للسؤسديياا

التعليسيييية يييي اليييؽطؼ العخبييييت السات ػػة العرػ ػخية لمشذ ػػخ والتػزيػ ػ ت السشر ػػػرةت
.2017

 عػػػض الحػػجاد "ماػنػػات ثقافػػة السيسدػػات التعميسيػػة السػجيػػة بخجمػػة العسػػال "ت مجلييةإدارة العرخت ع43ت الجسعية العخبية لإلدارةت القاىخةت .2008
-

ق صاف شػقى :إدارة التسيد "الفمدفة الحجيثة لشجاح السيسدات التعميسية فى عرخ
العػلسة والسشافدة"ت السلتقي الجولي الخابع حؽل :السشا دة واتست اخ يجياا
التشا دية الرشاعية خار ءطاع السحخوءاا ي الجول العخبيةت شخـ الذيخت
.2004

-

ليمػ ػػس العدػ ػػاؼت الػ ػػج أاسػ ػػج الر ػ ػخايخة "أنسػ ػػػذج مقتػ ػػخح لتصػ ػػػيخ إدارة السيسدػ ػػة
التعميسي ػػة ف ػػى الردف ف ػػى

ػػػ فمد ػػفة إدارة الج ػػػدة الذ ػػاممة"ت مجليييية جامعيييية

دمذ ت ع 4ت3ت مة 27ت جامعة دمذقت .2011
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م ػخوؾ ف الدػيج نرػيخ " إشػار مقتػخح دارة الت ييػخ و صػػيخ ا دارة الزػخي ية
نحػػ حقيػق الجػػدة والتسيػد السيسدػى بػالتص يق عمػس مرػمحة الزػخابة

السرػخية"ت السييؤ سخ الزييخيبي الثيياني والعذييخيؼ بعشيؽان :طييؽيخ الشعييام
الزيخيبي السريخي يي ضيؽء متطلبياا اإلسيتثسار والتشسييةت مػة 9ت الجسعيػة

-

السرخية لمسالية العامة والزخابةت القاىخةت .2015

مجسػ ػ الم ػػة العخبي ػػة السعجيييػ الؽسييييات ط 5ت مات ػػة الذ ػػخوؽ الجولي ػػةت الق ػػاىخةت
.2011

ف الريخفى التسيد اإلداري للعامليؼ بقطاع التخبية والتعليػت ميسدة اػرس
الجولية لمشذخ والتػزي ت ا ساشجريةت .2009

ف ع ج هللا ال ارقى "درجة مسارسة مجيخ السجرسة الثانػية لسيامو مذخفا مقيسا فى
ػ

حجيات العػلسة مغ وجية نطخ مجيخؼ ومعمسى السخامة الثانػية فى

محافطة ججة"ت عالػ التخبيةت ع 58ت س 18ت السيسدة العخبية لالستذارات
العمسية و شسية السػارد ال ذخيةت .2017

 محػػيغ أاسػػج الخزػػخؼ صييشاعة السدايييا التشا ديييةت مجسػعػػة الشيػ العخبيػػةت القػػاىخةت.2004

-

مخزوؽ السصيخؼ رداد درجة ص يق ا دارة السخكدية والالمخكدية فى السشاشق
التعميسية فى دولة السػيت مغ وجية نطخ مجيخؼ السجارست رسالة ماجدتيخ
إيخ مشذػرةت كمية العمػـ التخبػيةت جامعة الذخؽ الوسط ت الردفت .2014

 مػسػػس القخيػػػ ىت ون ػػخوف دور السدػػئػلية ايجتساعيػػة فػػى حقيػػق السي ػدة التشافدػػيةدراسة االة شخكة زيغ لال رايت الخمػيةت دراساا -العلؽم اإلداريةت مة 41ت

-

ع 1ت الجامعة الردنيةت .2014

ى و فياد صادؽ
العخبية فى

صػيخ إدارة ميسدات التخبية الخاصة فى جسيػرية مرخ

ػ

خات بعس الجوؿ الستقجمةت رسالة ماجدتيخ إيخ مشذػرة ت

كمية التخبيةت جامعة ششصات .2010
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و ازرة التخبية والتعميع الكتاا اإلحرائي الدشؽي 7211 -7219ت ا دارة العامة
لشطع السعمػمات ودعع ا خاذ القخارت و ازرة التخبية والتعميعت .2018

-

و ازرة التعميع العالس مذخوع صػيخ التعميع العالست المجشة القػمية لزساف الجػدة
وايعتسادت دلي إرشادػ عجاد السعاييخ الكاديسية القياسية القػمية لمتعميع
العالس فس مرخت القاىخةت .2007

 ويميس ػػد دؿ بد ػػتخفيمج إدارة الجيييؽدة الذييياملة ،خجس ػػة ارش ػػج ب ػػغ ف الحسػ ػالس ،الشذ ػػخالعمسى والسصاب ت جامعة السمظ سعػدت الخياضت .2004
 ياسخة ياسخة إػشة "التسيد وأثخه فى صػيخ مشذآت القصاع الخاص و جخبة مخكدالسمظ ع جهللا الثانى فى التسيد بالردف" ،ملتقى الجؽدة ،وعخض أ زل
السسارساا لجائدة السلغ عبجالعديدت 1429/10/22 -21ت الخياضت .2008

-

يػسا أبػ فارة ون خوف الجؽدة والتسيد ي مشعساا األعسالت مات ة السجتس
العخبى لمشذخ والتػزي ت عسافت .2009
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