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 مدرس التربية المقارنة واإلدارة التعليمية

      امعة بنهاج  -كلية التربية 

 د عطية السيدحمأأ/ 
 يرـــــث ماجستـــــباح

 يـــــص العربـــــالملخ
    

 استهدف البحث الحالل  سسالة ا الر ا  اردا ل الحادةث قالقعاقف هما  السةاف الاارلظةف الت  ةسةاف
قدق لااال ظااا  تداااقة  ادات التةااالداا الت بقةاااف داعاااي السوسسااالا التامةسةاااف ه قاساااتعد  لااا ا البحاااث السااا ه  

له ةااي الاا    لتحمةااي ادات التةاالداا داعااي السوسساالا الت بقةااف قدق  الااارلظةف لتدقة لااالقصاار  قساا ه  تحم
قاساااتعدسا ابساااتبل ف لبسااات البةل ااالا هاااي قاعااات ادات التةااالداا قبللستااالب ا الاعصاااةف سااات الادةاااد ساااي 

ساي  التةلداا الت بقةف ظ  السدا س قاردا اا الت بقةف  سوسسالا ت بقةاف ه قتقصاي البحاث الحالل  لمادةاد
ال تاااالن  س هاااال قبااااقد عصااااق  ظاااا  ادات التةاااالداا الت بقةااااف بساااابة ال سااااق  قهااااد   تلحااااف السامقسااااف قعمااااف 

فةاالدا ابتصاالي قالتعدااةد قالتاا  ةاللبهاال ابلتاافا  بللااارلظةف قال فالااف قتتمةااي ال سااق  قالرساالد ه قاقصاا  ب
  تلحف السامقسلا قتقعةتهل لتحتةق األلداف السوسسةف. 

  



 الشفافية وتطوير أداء القيادات التربوية ةأ/ احمد عطي، د/عبد الحميد عبد الفتاح،محمد حسن /.دأ
 

 218 

Abstract 
 

The Current Search Targeted To keep pace with Modern Management 

Thought and stand on the Importance of Regulatory Transparency and Its Role 

in developing The Performance of Educational Leaders, This Search Used 

Descriptive Approach and The Methodology Of Systems Analysis To Analyze 

The Performance of The Leaders within The Educational Institutions and The 

Role of Transparency for Developed, The Questionnaire was Used to Collect 

Data about The Reality of The Performance Leadership Personal Interviews 

with Many Educational Leaders in Schools and Educational Departments as 

Institutions Educational, Reached The Current Search for Many of The 

Results Including The Existence of Shortcomings in The Performance of 

Educational Leaders Because of The Ambiguity and Lack of Access To 

Information and The Lack of Communication and Planning And Addressed by 

A Commitment To Transparency, Integrity and Reduce Ambiguity and 

Corruption,  It Recommends Increasing The Availability of Information and 

The Right Timing To Contribute To The Achievement Of Corporate goals  
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 :ةــــــدمـــمق
 سلاالسامق    ظ قالت  قلقبةف الامسةف قالثق ا  السا ظ الترب  هص لق  السالص  الالل  اي

 لسافقالسة قاببتسال  ابعتصالد ظا  اابست ةا   الاالل  ةسا ق  اآللةف قالحلسبلا قاره   قابتصلبا

 الادقيق  هالادقي باةي قالتحللرالا الت ات ا س الل     بدةادهاللس   ال  ساالل  قبفغاا قالت  قلقبةال
 بأسابلة قاألعا  لم هاق  الت تةبالا ال فساف تضات لا  سال قحسالبلت  سالدبتا  ظا  ستعسا  ال لسةاف

تبل  ت ةة ب ال د ل وةف سوسسفال تحقيق الامس   التعدةد همى التلن  التتد   ا ظفقس قاضح س ه  قا 

دا الراالي الت ةةا   حاداث قسالني قا د السا قتحدةاد ل ساتس ا  عقةاف تلهاداب الت ةةا  عداف بقضات  تا قا 
 الت ةة . الداف قتحدةدالسدمقبف  قالسلدةف البا ةف

 سعتماف ظا  قست حتاف سا ةاف قتداق اا قتحادةلا ست ةا اا ساي ستتللةافال سقبالاقال

 تقابا  التا  قالتحادةلا الست ةا ااهما   السساتس  البحاث التا ا  ستعا لترا   هما   السبالبا

 السهتساةي هماى لفاًسال اصابحق  هسامبةفال اق ةبلبةافاب هالاقاعبقب لبها ابصاددا  دقي  وسسالاالس

 ظ  لحدةثفا بللسرللة  قاألع  الست ة اا لسقا بف القاه  قالتعدةد الس ةت التح ك دا ابلر قالسا ةةي

 قتحتةق قالتسةف االبقد قلتحتةق قالعدسلا األدات بسستقى ل  تتلت ظلهمف بدةدا     رةبلد اردا ا

1)اآلع ةي همى تترقق ت لظسةف عد اا ). 
 ت  قلقبةاال ثااق ااق  الاقلساافل تحاادثه التاا  التدااق اا ساات لمت ةاافوسساالا الس تساااىق 

  ت ةةاا للاسااي هماىب الت لظساةف ستااد تهل تفةااداي  وسسافس  ااي ظاماا  قابتصالباه السامقسالا
هلدا قاهتتلداتهل سسل سلتهل  ساي بقةاف تال اردا ا لتداقة  السستتبمةف سلاللد اظ ،بأ ادتهل التر ة  قا 

 ا ا اس سال تامةسا ال   ال ظا  ال الت  قلقبةاف قالتداق اا السا ةاف لتحاقباا  تةباف السهساف التضالةل

 ظا  دلالتتمةا لألسامقةب الاداظهل تحتق اي السد سةف اردا ا تستدةت قب السد سةفه اردا ا  سد همى

2)الت ةة  س هف  ي  هي السسنقي لل بلهتبل التامةسةف دا اادات ار بتدقة  تسل ابل لك  قةتدمة .(

ظا    ةتداق لم لهلنتا السالندا اردا ةاف األساللةة تسثايق ، لقستدمبلتها السبتساةاف الت سةف الداف تحتةق
 ااد ب دا اار قاعات تاد  ق  اردا ل الت  اة  ظاللةاف قا اادا  التتمةدةاف للسسل سلاب التامةسةف السوسسلا

 قبادت الستلباافقهاد   س  فةافالق  التعداةدق  اردا ا قضااف الصاحةحف اردا ةاف السبالد  تدبةاق

3)التامةس  الس ت  بقداظ   التبدةد  ) 
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" لظةفللاارب" للرسلد ة تبدظ هسستداق  قالرسلد قغةلة الارلظةف قال فالف  لل ا ستاددا األقب 
 تصا ظلاقال سامق ةلاالت ق داقاألهسالي ي األسسانقلةف هاقل  ال" السسلتلف"قتقاظ  السامقسلا ل  ق 
لت سةاف الي لفةالدا قارتتا سثاي األسل اف قالصادق داتلألقالتاة  الس تبداف با لااألع عةقل   "ال فالف"ق

4)قارصا     فةادت الاارلظةفت سةاف ق ال هلناد ساي ةتماي الرسالد اي الاارلظةف قال فالاف لب اف قتو اد  ه(
بلساتحداث سوسسالا  س لظحتا ق  س ا  محادل سوسسالاال ساال  ف تدماةسسال ة لاسايا ظا   تاقظة ق 

5)بدةدا اق دس  السوسسلا التلنسف سال ). 
 البةل الا بسات قاسامقة س لظحتا  قاساللةة بللرسالد الستامتف قالسوا اا ارحصلنةلا  ا ظ

 س لظحافل است االدل  ادلةي سواا االا   ال سوسسالاال قتساتعد  هالرسالد ق قهةاف حبا  هماى دليةا

 Transparency International Organization لةافالدق  الاارلظةف س  ساف قتاتبا ه الرسالد
6)حصاالنةلا الستامتااف بللرساالدلإل الح قسةااف غةاا  وسساالاالس  حاادى الااارلظةف قسااةمف  لبحااف ق  ه(

 السصاداعةفه ظها  دبق بآلةاف هساي ظلهماف تلمتضلت همى الرسلد بسبلبت  قاا لل  قةتحتق ه دسل 
ةعااد  األلااداف  لتدبةتهاابالرساالد قاهقا اا  ق متضاالت همااى ل لظااف األسااق  لاب رتاال  قهااد  ال سااق  ق 

7)الت بقةااف وسساالالسلاألدات بق الت سقةاف  عمااق ثتلظااف اسلساهل القضااق  قارظصاال  قح ةااف التابةاا  ب ه(
 س لظحافق ت ساة  قتافةاف الاارلظةف ق  قالسسلتلف قالتعم  سي ثتلظف اب   ق قاب  رلت هماى الا اا

8)قالس لل  الد اسةف ققسلني التثتةف السبتساةفللتقهةف قالتثتةف هب  قسلني اره   ب الرسلد ). 
ألع  اق اردا ةف  وسسلاسي السرللة  اردا ةف الحدةثف الستدق ا لبسةت الستاتب  الارلظةف ق 

حاااداث  دا ا  لبحاااف تحااالقي ساللباااف الادةاااد ساااي الساااال ي اردا ةاااف   ساااق  ظااا  التاااقا ةي ربهااال 
 ةد ارب اتاا سي ابي س لظحف الرسلد اردا ل.قالمقانح الساسقي بهل قسحلقلف  ةبلد سبي لتبس

 ث:ـــة البحـــــمشكل

 هماىاقبباا   التت ةالا ظ  الدر ا الت  قلقبةف ق هق  قالاا ةي الحلدل الت ي بداةلا ست

قفةالدا  السبالبا سعتماف ظا  هالس  التصاقى إلظالدال حدةثاف  دا ةاف اساتعدا  اساللةة وسسالاالس
دا  ه قالسقاد ةي سمةيالالفةد د بف الثتف تالارلظةف  ةاف تاا ي قالتةلدا بلهتبل لل ض ق ا ابتسلهةاف قا 

 وسسافسصد  ل بال  الس هلس دقد لماسمةف اردا ةف    ب ةس ي  بل  ال هسي  دا ل بدق هل بي   
 حلباالا قا باالفالتحتةااق ال لةاالا قتمبةااف لبهااقد التقحةااد لتتبمااق  ظاا  صااةلغف التااالقي  تهلسساانقلةظ

9)وسسفتاددا بللساأللداف الق ةرةف الس ). 
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 قالسسةافاا العصالن  ساي سبسقهاف ةتدماة السد ساف سادة  با  ةتاق  الا ل ال ةالدل الادق ق 

 هالاعصةف قالسسلا قالتد ا ال  لت تقظ ب الاسمةف قالعب ا قالثتلظ  الامس  السستقى همى  دق  ب لمتةل 
 سادا سال سادة ل اداتق  هه الاالسمةي قظالهمةت هماى ةبلبةافار  لتسال  آلثال  ل  سثةا ا الراالي لألداتظا

 السادة  باةي ساات  ف  وةاف   االدلا هادا ةااسي الت بقةاف لمسوسسالا قال لةالا األلاداف تحتةاقل

 لتد ةبةافا للب اس با باأدقا ل  لمتةال  قتحرةافل  ها قدهس  السحاددا قاأللداف األدات سالةة ق  قالالسمةي

 سمةافه ةسااظم سبللهال قاتسات التلند  ادقا  ت ة ا ق، قتحسة   السستتبم  داتاأل لتسهةي قالس اباف

 اسمةافبلل تا اى باي اردا ةف ال قاح  همى ت  ف ساة ف قتامةسلا عقاهد قظق اوقيال تسةة ل  قتة ةف

قةتضاح   تباللسبتس الا عاف قتقثةاق سد ساةف قا اادف تاد ةس قدا ق قسد ساةي ت سةا  ساي الت بقةاف
ةااف لتحتةااق األلااداف الس بااقا قالس اااقدا السةااف الااارلظةف  ا صاا  ظلهااي ظاا  ادات التةاالداا الت بق 

س ل لا سلدةف 1)قاب تتلت با لص  الاسمةف الت بقةف سي سقا د با ةف قا  0 ).  
افية ما دور الشف  :اآلتي السؤال خالل من الدراسة مشكلة تحديد يمكن تقدم ما ضوء في

 ؟في المؤسسات التربوية لتطوير أداء قياداتها 

 :لبحـــثا دافــــأه

 قدق  الاارلظةف ظا  تداقة  ادات ادات التةلداا الت بقةفث الحلل  لمتا ف هم  ةسا  البح
للاف حالساا  ا التا  تتلباي التةالداا الت بقةاف ظا  ق سدل تا ظه  هما  الاارلظةف ق  التةلداا الت بقةف
 التامةسةف. سوسسلا سدل تقاظ  الارلظةف ظ  الق  تدبةق الارلظةف

 : ثـــبحال ةـــأهمي

عا  اردا ا بلأل ظا  سساتقال  ق ظاتمتةلداا ل قالتدقة  التحدةث ظ البحث تتحدد السةف ل ا 
ف تسامةد الضاقت هما  ادات التةالداا الت بقةاق  قالبالحثقي الدا ساقي رةدساتة اي س ايةق  بللاارلظةفه

  ظا الحدةثاف  قاألبحالث الد اسالا ل اد ا   اً ا اردا ةاف قاألدبةالا الس تبالا  ثا ات ظا  السساللسفق 
 تقىسسا  ظاتق تحدةاد ساقعالا األعا  الاارلظةف ظا  اردا اا الت بقةاف ق سةاف قاردا ةاف الارلظةف الت  ة

تحدةااد السااا  ا التاا  تاااقق تدبةااق الااارلظةف ظاا  ه ق ظاا  سباالي األدات الستدااق  قالقاضااحالتةاالدا 
 اردا اا الت بقةف.
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 : هإجراءاتو منهج البحث

( لمتاااا ف Descriptiveالساا ه  القصااار    السفاقباااف باااةي  هتسااد البحاااث الحااالل  هماا ا
  الااااااااااا   تحمةاااااااااااي   ه قاسااااااااااامقةهمااااااااااا  السراااااااااااللة  ساااااااااااي حةاااااااااااث السرهاااااااااااق  قالقسااااااااااالني قاأل اااااااااااقا

 Systems Analysis )تأصةي  دال    ا ل بب اتاا ارتسة  ق  هلتحمةي ادات التةلداا الت بقةف
ف داعماااساااي السرهاااق  قاأل سااالد قالساااداعي اردا ةاااف لتحساااة هل قالسراااللة  الستألدات التةااالداا الت بقةاااف 

هقسهل ساهله قسرهق  األدات قا قاه  قالتتةة  قد ع  قعةلس  قتحسة  ه قالسةف الارلظةف قاسسهل قسر
قسب  اتهااال قالةااالا دهسهااال قالساااا  ا التااا  تقابااا  تدبةتهاااله قصاااةلغف التقصاااةلا لتداااقة  ادات 

 التةلداا الت بقةف بللارلظةف.

 ة:ـــابقــــات الســــالدراس

  اا الا عف بسقضق  البحث  ا ضهل  لألت :ل لك سبسقهف سي الد اسلا 

نظام التغذية الراجعة وتقييم األداء وردود الفعل الستكمال الخدمة العامة في ماليزياا    
(2003 ) Mohamed Nasser Abdul Razak,:  

تدبةتةاف هماى  استهدظا تأثة  الت  ةف ال اباف قتتةة  األدات هم   دقد اظاالي قلا  د اساف  
السا ه  القصار   سا ه  بحثا  تدبةتا  هما   لد اسفا اقاستعدس د ةف لإلدا ا الالسفالسوسسف الق 

 ة تااقالس ة اقصاا الد اسااف بس لعااف  تالن  التتةاة  باةي الستالا  األداا ال نةسافه ق  الاالسمةي ق ل اا ابساتبل ف
سماف هسمةاف  لت لت  ةاف ال اباافا س وقساةه  ظا الالسمةي سال  ف ق  تدقة   لى قتحدةد الس لدق الت  تحتلج

1)تدبةقالظ   لمسد ات تحسةي سمق ه  قلده للمتد ةة ق التتةة   س ابافب تتةة  األدات قةأع  بهل 1 ). 

المااوظفين لتاار   نيااة تغيياارو علااا الر ااا الااوظيفي تقياايم األداء سياسااة آثااار
 :Poon, June( 2003العمل)

لمااالسمةي   الااق ةر همااى ال ضااللااادات رحاا  اثاا  سةلساالا التتةااة  لالد اسااف لاا    لاادظا
داعااااي السوسسااااالا السللةفةاااااف ق غباااااته  ظااااا  تااااا ك الاسااااي ساااااي هدسااااا  ا ت ااااالفا همااااا  تتةاااااة  األدات 

   دا ةااااقيه سه ةااااقيه تت ةااااقي( ساااايسااااي  بةل اااالا سسااااحةف سااااي هة ااااف سعتمرااااف قاسااااتعدسا الد اسااااف
ق ل اااا ابساااتبل ف قالستااالب ا اسااالس بسااات الساااق رةي اردا ةاااةي ساااي هااادا سوسسااالا ظااا  سللةفةااال 

 بللت هااة بسااادبا تتةااة  األدات بساابة ااالسمةيتقصااما الد اسااف  لااى ه اادسل اااا  الق  البةل االاه
هماى ال ضال الاق ةر  قلا ا  سي لا  اد اى سا ه  ق ةرًةال  الي لها ا األسا  اثا  سامب  ت عةفتحةف ق ال

هماى   ةاوث قباد اي تاادةي الساادبا ألسابلة تحرةفةاف به بدق   ادى  لى  قاةل ا با  لتا ك الاساي
ةبلبةااف ه ق  ال ضاال الااق ةر ه تاا ك الاساايساات ه عااف ساامبةف بااةي سةلسااف التتةااة  قال ضاال الااق ةر  قا 
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ةبالد   ال  ق  تتةة المتعم  سي سال ي لتد ةبةف الب اس  بتراةي القاقصا  ةحتاق الادالاف  حاقاظفلما 
1)بللسوسسف القاحدا 2 ). 

 التطاوير  اوء برناام  فاي تطويرهاا وتوجهاات الثانوية المدرسة مدير أداء فاعلية

 (: 2004ألمعمري )سيف ، عمان سلطنة في ربويالت

همااا  حساااة  لتاااا ف همااا  ظلهمةاااف ادات ساااد ات السااادا س قتداااق  الااا   الد اساااف  اساااتهدظا
قاسااتبل    الب  االس  الساااد سساابتل لمتدااقة  قاسااتعدسا الد اسااف الساا ه  القصاار  لتحمةااي البةل االا

 س تراف السد سفسدة   ادات ةفظلهم د بف اي قتقصما  ل  البةل لا لبست سبلبا ستف همى سقفهف

سات  الا عاف سبالباظا   ظلهمةتا   ل ااق  لماالسمةيه السه ا  قار سالت ار سال ةف الا عالا سبالل  ظ 
تحساةي لقلماارلظةف السةاف  التةلدل س عرضاف الاسي قالسمقك قت  ة  الدمبف قعدسف السحم  السبتست

هسمةااف تدااقة  ادات التةاالداا لت سةااف عااةسه  ق  التباالقفاا األدات قالساامق ةلا ارةبلبةااف لماسااي قتتمةااي
1)الت  تافف عد ته   ه سهل اته  قسال ظق  3 ). 

 :  Tiina Jokinen (2005)إلا أين ؟ القادة العالميون

سااي  لداا ق الس لساابف لتدااقة  التاالدا لة ق ااقا هااللسةةي  باافتلمتااا ف هماا  ا الد اسااف تهاادف
 رلتا التلدا قتدق ل  لفةالدا األدات قتحتةاق قسا ظف عةسف التعدةد ل ظت  قالقاهةف التعدةد ال لبح

تسثاااي عةااال ًا حةاااث الحلباااف لتااالدا هاااللسةةي  الافلاااف بست ةااا  ق ت دماااق ساااي  اااقي الاااالل  األلاااداف ق 
ظللتالدا الامسةاقي لها  التاد ا هما  عةالدا سوسسالا هالب ا لمتال اا قاساتعدسا لا    لتقساةت األهسالي

  انااااادا وسسااااالاي ظااااا  سةي ت رةااااا ةةسااااادة  مااااا  الد اساااااف سااااا ه  الااااا    قالتحمةمااااا  بللسفاقباااااف ساااااال ه
 سااب   هالس  هاللسةةي قاي ب تسماك عالداوسساالا ساي باا  ال قاساتعدسا ابساتبل ف قتقصاما  لا 

التقباا   حااق  ل االك  د اك ستفاةااد ظاا ق  هاعااي عااد اسااي لااوبت التاالدا قباضااهل  ةسااد حلبتهاال ب بةاا ا 
ي بأهسلله  قالبحاث هاي العبا اا  ةف ةتقسق ق قلتحدةد األاعل  ةبة تحدةد ال رلتاا  الاللسةف

دا ا قالاساااي قالااااة  عااال ج الاااقدي قفةااال ا السساااتهمك الااااللس  ظااا  سقعاااا ه عاااد ا ارق  ه لراااا اف
 را ققالهللسةةي اس  سهي   ا علسقا بإدا ا اهسلي عل ج الحدقد قتاالسمقا سات  تدقة  علدا قسة قي
تداقة  الساال ف الاللسةاف لى تااد سهال ا التحادث بم اف اعا  ق قالسةلسةف قالب  اظةف قالدة ةافه  الثتلظةف

لآلع ةي بااااالتااااأثة  ق  سسااااتست بةااااد  قالسااااال ف اببتسلهةاااافه التاااافا  بااااللتام  السسااااتس ق  قالاعصااااةف
1)ف الت ةق  قب لت ثتلظف اببت ل وسسف صللح السلحقي الص ا  ةسام  ق ق ستحدث بةد ق  4 ). 
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 : Matthew Gitsham ( 2006)ما هي مهارات المدير العالمي في المستقبل؟

 الر ااا ا العلدناااف بااالي الاقلساااف علصاااف بللاااا  لا قاألهسااالي لااا   الد اساااف لت ةةااا هااادف ت
متةالدا لاق ل  ب دقلاف ه ساى  ب اي الا اس السدماق لاق الصاحةح قاي الهادف ال ب ى ب تتق  بهال
سادة  ب ا  ال  ا  هاي  اق  السوسساف اق حبا   الت  ت دبق همى  ي  ال بل سدى سا ظف هقاسي

السااقا د البااا ةف اق دبةاااف الفباالني اق الس االي بسا ااى  عاا  لااي هقاسااي  باال   لقاالسااا ق  اق تراا
( ساةاال ًا لتلنااد ال ااد 14سحمةااف ؟ قتضااس ا الد اسااف   السسااتقةلا لاا  هللسةااف ا  اردا ا ظاا  اهمااى

اة اااف ال التقاصاااي البساااله  قساااال  ف التةااالداق  تب ااا  الاساااي بة هااال التاااد ا هماااى التر ةااا  هللسةااالً  سااي
عااقان  استتصاالنةف قستااالب ا لا قاسااتعدسا ااا  ال ظاا   رةاا ةقي ساات احاادث التت ةاالاالساادة قي الت

لمبةل االا لمقصااقي  لاا  الاقاسااي ال لبحااف  الساادة ةي   ات اعصااةف قالقساالني ارحصاالنةف ق تحمةااي
ظا  البةنالا التا  تت اق  ظةهال الثتلظالا قا ها   عد ا التعسةيلمتلدا ل بل  ا ااسهل  قتقصما  ل  اي 
 ا ثااا  ساااي اباااي  دا ا اهسااالله  قساااق رةه  قفبااالن ه  ة  اساااللةبه  قبامهااال س نسااافبحلباااف  لاااى تداااق 

قفةااالدا  رااالتا السوسساااف ه قاقصاااا بفةااالدا  رااالتا التااالدا بللتاااد ةة همااا  سهااال اا التةااالدا السعتمراااف 
1)قاسللةة التعدةد قصةلغف األلداف ق ق  الر ةق 5 ). 

 نظارفاي  المحلاي لمجتمعخدمة ال لدوره الثانوية المدرسة مدير ممارسة درجة تحديد
 التربياة لمديرياة التابعاة الحكومياة الثانوياة فاي المادارس األماور وأوليااء المعلماين

  : أسما أبو عاشور؛حجازي خليفة (2006)لمناطق إربد والتعليم

 الد اسااف  لاا  التااا ف هماا  دق  ساادة  السد سااف الثل قةااف ظاا  عدسااف السبتسااتلاا   لاادظا 
 قا ها ا السامقسالا لبسات ابساتبل ف اساتعدساق بتسات السحما  السحما  قد باف التقاصاي سات الس

 السبتست لعدسف ب اس  قت  ة  البةنف  س ل لاهم  تا ف    للسدةةسل س  ال ال ل  دق الاي  ال تلن 
هل سل ساقادقا ا ة هالسبتساةاف   قالساال  ف اآلبالت دق  قتراةاي ال تاد قتتباي األساق  قاحتا ا  اقلةالت
 س اظاق قالتاابةتال قاساتعدا  السد ساف فةال اب السبتست سسلهدال الد ة ت دظ ستقسد السدة  با ي

 بد باف ةسل ساهل سادة  السد ساف  ادقا  قل الك السد ساف ظا  الةدقةاف مص لهلال   لسا  علسف همى

علسف سال ةتلمت سةف السه ةف لمالسمةي بللسد سف ق  اتد دق اا  عمةمف  لتامة  دق اا قت  ة  اعتصلدةف ا 

 لاا  اي دق  ساادة   لاا   الد اسااف تقصااماه ق األقلةااف ظاا  ارسااالظلا دق اا قهتااد اآللاا  الحلساة
داعااااي السوسسااااف الت بقةااااف قاي ادقا   ستااااادداه  ظاااا  تدااااقة  األدات السد ساااا  باااادا السد سااااف سهاااا 

1)قاقصا بفةلدا التد ةة لمسدة  قتا ةر  بأدقا   لتابةاه  هم  التدقة  6 ).  
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نجااو   (2007)اإلداري عنااد المرءوسااين العالقااة مااا بااين ساالو  القيااادة واإلباادا 
 : سالمين مر اح

قاعااات وسسااالا ق قا سلدااا  ظااا  الس متاااا ف  لاااى سرهاااق  السااامقك ارباااداه الد اساااف ل الااادظ  
قهماااى ا سااالد السااامقك التةااالدل ه اااد التةااالداا  اربااادا  اردا ل ه اااد السق رااالا ظااا  هة اااف الد اساااف

اة اف الالتةالدا قاربادا  ه اد السق رالا ظا  الا عاف باةي سامقك  دبةاافق  ال سلنةف ظ  هة اف الد اساف
العصاالن  الاعصااةف قالق ةرةااف همااى  باادا  السق راالا ظاا  هة ااف الد اساافه قسااي عاا ي  تااأثة ق 

قباقد سساتقى لتقصاما الد اساف  قالت  ت  تحمةمهل بلألساللةة ارحصالنةف الس لسابف  ستبل فاستسل ا 
ل بلر تلج التسلسل هللةل  سل تهات  بللسق رالا غللب اي التةلداا اردا ةف تهت ق   بداه  س ترت  سبةل

 السولاي التامةسا  قالادعي قالحللاف سثاي  الست ةا اا الاعصاةف بقد تأثة  لابا قق  هقبد بف هللةف
 حااي سااي  الا عااف بااةي ابااالد ارباادا  اردا لق اردا له  اببتسلهةااف( همااى بااا  ابااالد ارباادا 

(  سااف ابتصالبا قتاابةت ارباادا ق  ق  السعالد ا ق  التلبمةاف لمت ةةاا  الساا  ا قاتعال  التا ا اا
سثاي  بلر تلج ه عف د دةف ضااةرف ق ا لك الا عاف باةي اباالد اربادا  اردا ل ابلتسل باد قبةي 

ابلتسااال  بللاااالسمةي ه عاااف د دةاااف  بااااد التااا ا اا التلبمةاااف لمت ةةااا ( قباااةي  حاااي الساااا  ا قاتعااال 
ساااااف ابتصاااالبا قتااااابةت ق   ق  السعاااالد ا  ا  اردا لابااااالد اربااااد ضاااااةرف بة ساااال ه عااااف بتةااااف

هاادا  اي اربادا  اردا ل هبال ا هااي س  قساف تترلهاي ساتق  لتسال  بللاالسمةي ه عاف غةاا  دالافباق  اربادا (
الساامقك التةاالدل  ه لصاا  عاادسا همااى ضااقت لاا ا  سق باال ستت حاال عااد ةساالهد ظاا  الت بااو بترلهااي  ااي سااي

اربااداه  قتتتاا   هسااي  لد  همااى ارباادا  قالبةنااف العل بةااف بللساامقكقالس االا الت  ةساا  قالسق ااف  راا د عاا
دا ا التدااقة الد اسااف ب قاقصااا د اساالا ا ثاا  ظاا  لاا ا الصاادد.  قلهاال إ ااالت  دا ا تهاات  بلرباادا  اردا ل قا 

اااااق  بألسةاااف الاساااي قتحساااةي اللتافةاااف   ظااات سساااتقى اربااادا  باتاااد ابتسلهااالا دق ةااافق  اااي  دا ا بظااا ق  
1)سل لق بدةد قالتد ةة لده  سهل اا اربدا  القعقف همى  ي  دابارسستقةلا  7 ). 

 فاي العاام القطاا  فاي اإلداري اإلبادا  ممارساة والشافافية فاي التفاوي  دور

 : احمد عبد الحليم؛ رائد إسماعيل عبابنة (2008)األردن

سسل ساف اربداهةاف قال الاارلظةف قالتراقة  قالبةناف تاقاظ سادل متاا ف هما  الد اسف للدظا   
داعااااي سوسساااالا التداااال  الااااال  سساااال ةااااوث  هماااا  األدات داعمهااااله قاسااااتعدسا الد اسااااف  اربداهةااااف

لساااتعدا  بق ابساااتبل ف  اااأداا لبسااات البةل ااالا ساااي هة اااف الد اساااف قاألساااللةة ارحصااالنةف لتحمةمهااال 
الحساااالبةف لرحاااا  الا عااااف بااااةي الست ةاااا اا الاعصااااةف قالاقاسااااي الت  ةسةااااف لماة ااااف  الستقساااادلا
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سبالبا  سال ةما  الاارلظةف ال لا  اي الت تةاة الت الفل  لتاقاظ  الد اساف قتقصاما  با الد اسفقسبل
ا هااا ا ه عااااف اةبلبةاااف باااةي سباااالبا ه ق للترقة  قالسسل ساااف اربداهةااافظااااثااا  الت سةاااف اربداهةاااف 

ظاا   دا ا  الااارلظةف ق السااال  فق اربداهةااف  ا مساال فاد هاادد السااق رةي ا عرضااظ الد اسااف ظةساال بة هاال
قتهااد  التااد ا همااى  ارس ل االا ظااإي الساا ةف ت بااي الاتااقي قتتااق  قهمااى الا ااس الااانقي الالساافه

ظا  ا اادف قق النف قاهسالي اردا ا  است  ي السقا د" البا ةف قالسلدةف "ق مسل فادا د باف السا ةف
هااال قعرتاااا اردا ا ظااا  ادات  لظاااف ق لنر قا تاااا  الرسااالد  مساال تاثااا ا  دا ا الت سةاااف ق باااد ابعتصااالد

ه قاقصااا بتتمةااي األهااداد ل ساا  البة قع ادةااف قساا هف اب باالف قاهسللهاال قضاالها حتااقق ار ساالي
1)قفةلدا القضق  قلتتمةي الرسلد قفةلدا ظ   ال فالف 8 ). 

( 2009التمييااز) إدارة ااوء متطلبااات  األدوار القياديااة لماادير التربيااة والتعلاايم فااي
 : هللا بن بحيتر السبيعي عبيد بن عبد

 لتحدةاااد د باااف السةاااف األدقا  التةلدةاااف لسااادة ل الت بةاااف قالتاماااة  ظااا  ضاااقت اساااف الدلااادظا 
سبتسااات  داقبهااف   اا  اظاا   الت ةةاا  قد بااف  س ل ةااف سسل سااتهل قالااا  الساقعاالا سااي ستدمباالا  دا ا

سسل ساتهل ق بالألدقا  التةلدةاف  د ظةسال ةتاماقاظا  األسف قال اف هي دبلف الر قق ظ  اساتبلبلا االد  
ظا   ةافالعبا ا اردا   –السولاي الامسا   -الق ةراف  –ا التللةاف  اق  اردا ا اق الست ة  قالساقعلا قظ

 الت بةاف بسةات سادة لالاة ف ساي الس ه  القصر  التحمةم  قت قي ا ل   الد اسف استعدسق   ةة تال
 ابسااتبل ف اقاسااتعدس ا الت بةااف قالتامااة  بللسسم ااف الا بةااف الساااقدةفاقالتامااة  قسساالهدةه  ظاا   دا  
اي األدقا  التةلدةاااف لساادة ل الت بةاااف قالتاماااة  لااا   الد اسااف  لااا   تقصاااما قسااةمف لبسااات البةل االا ق 

لسحاق  السةاف األدقا  الاة اف د ابدا سي قبهف   ا  اظا    دا ا الت ةة  سهسف بد بف  بة ا ستدمبلاب
ا المست ةاا   قدالتاا  تااااألدقا  التةلدةااف  أللسةاافالاة ااف د اهااد  قبااقد ظاا قق ظاا  تتاادة  اظاا  ه ق التةلدةااف
 (ه التد ةبةف ظا  سبالي  دا ا الت ةةا ااهالدق   العب ا  ق  اردا اه الق ةرفه السولي الامس ه  التللةف

ق لاااك (  اد تااق   ق( ب االلق ةقس السولاااي الامساا  بااةي  التةلدةااف باالعت ف األدقا  ظاا قق لسسل ساافق 
ف تضاسي تحتةاق الاده  تةبةف هلساقضت  ست  ( قاقصا الد اسف ب اد تق    لصللح الحلصمةي همى

ا الت بةااف قالتامااة  قفةاالدا عااد تهل همااى التحسااةي االت ةةاا  ال االبت سااي حلباالا  دا   الاا ف  رحااداث
 حداث الت ةة  ظ  الهة يرص حةلا اقست  ةيسدة  الس ح ق  تةبةف الالسفاارست   ال ات  ظ   دل 

1)الت ةة  ستدمبلال ةيسدة  الس  ال فسف لتدقة  ادات اتصسة  الب  ق الت  ةس   9 ). 
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والتعلايم بالماديريات فاي الجمهورياة  تقويم الكفايات اإلدارية لمديري إدارات التربية
 : صادق محمد أحمد سيف الصبر ( 2009)اليمنية

اردا ةااف التامةسةااف لم رلةاالا ا ادا  ارسسل سااف ساادة ل هماا  ساادل متااا ف الد اسااف ل لاادظا
 السولايق سا قاا العبا ا ق السستقى الق ةر   ااست ة  باألعسل   ق وسلت قسدة ل السدا س مسا ظةيل

سااي حةااث اي لاا   ال رلةاالا تااقث  ظاا  األساامقة اردا ل داعااي السد سااف  التااد ةةق    قهااق الامساا  
ساااف تااا  تقفةاهااال هماااى ااداا لمد   ق ل اااا ابساااتبل فالتحمةمااا   قاساااتعدسا الد اساااف السااا ه  القصااار 

تقصاااما ق  لةااالا اببتسلهةاااف قار سااال ةفال رق  الاعصاااةف ق ال رلةااالاال رلةااالا السه ةاااف  سبااالبا
ه  الث ثاف سبالباظا  الضااةرف  الت بةاف لم رلةالا اردا ةاف ااسسل ساف سادة ل  دا  الد اساف  لا  اي 

ا المست ةااا  ت بااات  ا الت بةاااف لم رلةااالا اردا ةااافا  ااة اااف لسسل ساااف سااادة ل  دالا اقباااقد ظااال ق باااةي تتااادة  ق 
سادة ل  ساالةة  اعتةال قاقصا الد اسف بت ةةا   التد ةةق   ه ق ق السولي الامس  ق   س قاا العب اق  الق ةرف

ب  ااالس  تاااد ةب  لت سةاااف ال رلةااالا ه ققباااقد ا التت ةاااف قالت  قلقبةاااف الحدةثااافالتداااق  اقا اااة لت ا الت بةااافا دا  
2)الاعصةف قاببتسلهةف قار سل ةفق ا بللتعدةد قالت  ة  قالتقبة  قالتتقة  ادا  اراردا ةف لسدة ل  0 ). 

الفساااد اإلداري فااي القطاعااات   فية والمساااءلة الحكوميااة فااي الحااد مااندور الشاافا
 : فارس بن علوش بن بادي السبيعي( 2010)الحكومية

الارلظةف قسستقى الرسلد قساقعالا تدبةاق  لتا ف همى سستقى تدبةقالد اسف ا اهدظاست
لد داعاي السوسسالا لمحد سي الرسلد قلي تدبةق الارلظةف قالسسلتلف ةتماي الرسا الارلظةف قالسسلتلف

قتااا  التحمةاااي ارحصااالن  همااا  لبسااات السامقسااالا  ابساااتبل ف اقاساااتعدس الح قسةاااف ظااا  السسم ااافه
 بتدبةاااق الاااارلظةف لتااافا ابسساااتقى   لااا  اي الد اسااافابساااتبةل لا السااامةسف قالصاااحةحفه قتقصاااما 

 سسااتقىه ق قالضاابلبةف ستقسااد تااا ةالا رفالااف ال سااق الق  األ  ساافسسااتقى تحاادةث ه ق ساا عر 
ساال  ف لللتافا  بابسساتقى ه ق س عر   قضق  ظ  تقعةتبلتفا  بلل ا  قارظصل  هي سقاف لتهل اب

قالتضاااالنةف   ظاااات  راااالتا األبهاااافا ال علبةاااافب ه قاقصااااساااا عر  بااااداً  ظااا  صاااا ت سةلساااالتهل الالسااااف
تحااادةث األ  ساااف قالتاااا ةالا الستامتاااف ه ق سااالدل قتت ةااالا الحدةثااافق  لقدهسهااال باااا ة بللصااا حةلا

ه  هااال  بااا اتااارقالسسااالتلف قتبساااةد  بللرسااالد ابل ت ق ةاااف لتافةاااف ساااي عااا ي تدبةاااق  اردا ا قا 
تراةاي دق  السادا س تهله قفةالدا ق قتاا ةالهل سةلسالت  اردا   هماق  لاالعادس الارلظةف قالسسالتلف

قضااات العداااد ه ق سااا ةفقهاااد  ال اااا  ثتلظاااف الاااارلظةف قال فالاااف بقالبلساااالا قارهااا   قسوسسااالا 
2)قابلتفا  بهل قسسلتلف التةلداا هي ت رة لل هل سستقى برلظةف قالسسلتلف لتدبةق الا 1 ). 
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 (2014)أثاااااااار الشاااااااافافية واإليجابيااااااااة علااااااااا الثقااااااااة بالر ساااااااااء وفاااااااااعليتهم
 Norman, Steven M. et al: 

 الااا نةس متاااا ف هماااى اثااا  تب ااا  الاااارلظةف هماااى ثتاااف الس وقساااةي ظااا الد اساااف لهدظا اسااات
سااادل اةباالبةته  ظااا  ادانهااا  قعاااد ته  هماا  ابتصااالي بللتةااالدا لتتةاااة    داعاااي سوسسااالته  ق قظاااللةته

تب   ال نةس  ا عف بةيالسال ك بعتبل  ( 304سي  هة ف األدات قب لت الثتف قاستعدسا الد اسف 
 ه تصاالي قثتااف التاالباةي قتتةااةسابااارلظةف  ا عااف بااةيقال هلمتااد اا ال رسااةف ق ثتااف الس وقسااةي ظةاا 

ثتااااف   ابةبلبةااااف تااااوث  ظاااا اي سسااااتقى ااااارلظةف الاااا نةس قعد اتاااا  اسااااف  لاااا  الدلراللةتاااا . قتقصااااما 
د ا هااا  لراللةتااا  الس وقساااةي الاااالسمةي ا ثااا  ثتاااف بللسااادة  الااا ل ةثاااق بتااا ا اته  قةتاااد  لهااا  ه قاي قا 

السبتهادةي  قا  سال هماى الاالسمةي ةي لظساتالت  ةف همى السقهد  الت ا اا  السامقسلا ال فسف لص ت
اردا ا الت  تتب ى   ل  اتصالبا اارلظف سات الاالسمةي تت ماة هماى ظتا اا اي وسسفه ق الس ر بل 
اي ه ق األدات تسةاافبلل ضاال قابلتاافا  ب تاالن  اةبلبةااف ق حساالس بللثتااف ارة اات  هااي ه ق السوسسااف  ساالد

الد اسااف  قس اات  اظضااي قاقصااا تالسااي بااارلظةف ظاا  ه علتهاال ساات البسهااق  تستمااك سااساف بةااداال
ة ب   ق  وسسفهالثتف ظ  اقعلا ت ابت ادات الس فةلدالالتالسي ست الس وقسةي ارلظةف ظ  الض ق ا ل

س ل الته ه  فةالدا الثتاف بتاد اابهمى ال وسلت اي ة ق اقا ا ثا  اةبلبةاف ظا  تاالس ته   الس وقساةي قا 
قارصاا ا  همااى تحتةااق  وسساافتتااا   لهاال الس ق ق  التراالوي قالس ق ااف قالتااأعم  ساات األحااداث التاا 

2)تحتةق األلدافالعدد ال فسف لال بل  ققضت  2 ).  
قبلسااتا ا  الد اساالا الساالبتف  بااد اي البحااث الحاالل  ةتااالب  ساهاال ظاا  ت االقي سقضااق  
التةااالداا الت بقةاااف قادانهاااله قةعتماااف ه هااال ظااا  الت  ةاااف همااا  اي الاااارلظةف لااا  الالساااي األسلسااا  

 لتدقة  ادات التةلداا الت بقةف داعي السوسسلا الت بقةف.
 م األداء والطرق المختلفة لتحسينه في المؤسسات التربوية:أوال: مفهو

اب باالف قال ااالد قالسهاال  قالقابباالا لمتلنااد بأ ااف ( The Performanceاألدات  ةااا ف 
لتحتق األلاداف الس باقا ساي السوسساف الت بقةاف لمقصاقي ألهما  د بالا ال ضال لمسبتسات الس اقد 

 السساللسةي  ضال باةي التاقافي سحتتاف قالبتالت ا ةفابساتس   هماى السوسساف عاد اتتادة  العدساف لهاله ق 

همااى سسااتقى الراا د قالسوسسااف قلتااداعي السااوث اا التاا  تااوث  لاال  ةاتباا  سرهااق  األدات ه ق قالاساالي
ةاتبااا  القساااةمف القحةااادا ظهماااى األدات قت قههااال لمقصاااقي  لااا  حماااقي لمساااا  ا الستامتاااف بااالألداته 

الحضاال ل قابعتصاالدله قسلفالااا السوسسااالا هااي سسااتقى التتااد   ةاباا ق لتحتةااق الااداف الاسااي 
إهلدا تصسة  لةل مهل قسحلقبتهل  ا اك الالسمةي ظةهل ظ  قضت بتبحث هي عةلداا  دا ةف بدةدا 
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السةلساالا قابساات اتةبةلا بصااق ا ا باا ه قاسااتحدثا   اال  حمتاالا البااقدا قابتاادا  حااقاظف بدةاادا 
األعااا ى التااا  ت  اااف هماااى تحتةاااق غلةاااف  لمباااقدا الر دةاااف قالبسلهةاااف السمسقسااافه قسنااالا األساااللةة

2)قاحدا ل  تحسةي األدات 3 البهاد السبا قي ساي  ه قلا ا ةتدماة الادةاد ساي السحادداا لاادات سثاي(
د ا اا  لستدمباالا ق ةرتاا ق عااد ا الراا د ألدات الق ةرااف ق  الراا د ةاااة  البهااد  لااى الدلعااف البسااسل ةف ه ق ا 

التااد اا قت تساا  التااد اا  لاا   ااقهةي لساال  هقالاتمةااف السب قلااف ألدات ق ةرتاا  ق ظاات سااادبا هدلناا 
لاااا  عااااد اا تاااا تبد بااااأدات سعتمااااف السهاااال  ال ل ةااااف قالر  ةااااف قتتراااالقا الحلبااااف لمتااااد اا ق ال ل ةااااف 

ه بعاات ف الق االنف لسسااتقةلا اردا ا تتدمااة اتعاال  عاا ا اا بتحمةااي السامقساالا قالتر ةاا  با لةااف
لاااا  التااااد ا همااااى ادات السهاااال  البد ةااااف قساااال ةاااا تبد بااااللتقا الاضاااامةف قبللس ق ااااف التااااد اا البد ةااااف ق 

2)قابستس ا ةف ظ  السهل  البد ةف 4 ). 
قةاتبااا   د اك الااادق  احاااد السحااادداا ال نةساااةف لمسااامقك اردا ل قابلتسااال  بااالرد اك ظااا  

ب  حلبااااف السااااد ات لسا ظااااف دبةاااااف قابااااالد قعصاااالن  الاسمةااااف اردا ةااااف ق  لااااك حتااااى اتبااااللةي
د اك السادة  بادق   قسحادداا ه ق ةتص ظقي اق ةصد قي األح ل  قاألقاس  بد ةتف سقحدا لمبسةات  ا 

سمق   ةسلهد  هماى اي ة اقي هماى اساتتبلي السامقسالا قا  ساللهل لماالسمةي قتحتةاق ابتصالي ظا  
السوسساااف  قةساااتعد  ا ثااا  ساااي د ةتاااف لم سااالني لماااالسمةيه قد اساااف هسمةاااف ارد اك بللس ااالل  باااي 

قي س حمف لمسامقك اردا ل داعاي السوسساف قةساتده  ساي اردا ا تحمةاي ارد اك ق سادى تاأثة   ت 
2)همى سمقك السد ات 5 ) . 

ل ااالك هقاساااي هدةااادا قست قهاااف ةس اااي اي تاااوث  هماااى ادات السوسسااالا باضاااهل داعمااا  ق 
قلهااال  قةصااااة حصااا لل  قابد اااقاآلعااا  عااال ب   ظةفةاااد ساااي عةساااف سواااا اا األدات ابهمااا  اق 

الاقاسااااي الداعمةااااف: تتسثااااي الاقاسااااي الداعمةااااف ظاااا  سعتماااااف  ي اق هاااالسمةي اسلسااااةي لساااالسصااااد ة
الست ة اا ال لتبف هي ه لصا  السوسساف الداعمةاف قتاوث  هماى ادانهال قتس اي السادة  لماتح   ظةهال 
قةحاادث ست ةاا اا تسااسح بفةاالدا  ثل لاال ابةبلبةااف قتتمةااي  ثل لاال الساامبةف قلاا   الاقاسااي قالست ةاا اا 

الاقاسي التت ةف قل  سعتمف التقى قالست ةا اا التا  تا تبد بللبل اة  سيد ا السوسسف تعضت لسة
 اق  الت  قلقبةال ساقات السساتعدسف ظا  الق النف  التت   قالت  قلاقب  ظا  السوسساف قتضا  سال ةما 
 ساابف ابهتساالد همااى اآلبا بللستل  ااف ساات هاادد ق  الرامةااف اق السسااتعدسف ظاا  ساللبااف السامقساالا

 قهةاف الس ات  قاا م  ق  صسة  السوسسف ساي حةاث التلهالا الاق   التبهةافاا قاآلباتق  الالسمةي
 قهةاااف الساااقاد ق  التقاظاااق باااةي س تبااالا السوسساااف ق غبااالا دللبةهااالق  قسااادى س لسااابت  لساااقق الاساااي
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2)السقعات الب  اظا  لمسوسسافق  سستقةلا الت مرف الرامةفق  السستعدسف ظ  هسمةف ار تلج 6 الهة اي ه ق (
دااال  ال ساااس  الااا ل ةحااادد د باااف التعصااا  قتتساااة  الاساااي قهااادد السبسقهااالا لاااق ار الت  ةساا 

مسسااتقل قسااامدلا قسسااوقلةلا  ااي ساا ه  ق ةااف ةااات  ل قتاالباةته الق ةرةاافه قالسسااتقةلا اردا ةااف 
ل  سعتمف التقى قالست ةا اا التا  تاوث  هماى  السقا د البا ةفق  الت سةق بةي قحداته  اق اعسلسه 

التااد ةة ق    اال  ابعتةاال  قالتاةااةيق  لة ااي الااالسمةي السوسسااف قتضاا  اسااتعدا  السااق د البااا ل ظاا 
2)    تتةة  األدات -  ل  األبق  قالس لظآا  -قالتألةي  7 ). 

 سبسقهف الست ة اا قالتةقد قالسقاعف الت  تحاةد بللسوسسافهل ةتصد بق  الاقاسي العل بةف
اااا  ظااا  ا اااادف قعااا ا اا قلاااةس لهااال  علباااف همةهااال قبللتااالل  عاااد تاااوث  باااا ي سبلاااا  اق غةااا  سبل

ه عاف السوسساف باللست ة اا قلا   السوسسف قتع ج هي  دلق سةد تهله قس هل الاقاساي السةلساةف
السةلساااةف تااااسي التاااا ا اا السةلساااةف  ااااللح ةه التاااأسة ه الح اااا  هماااى  ااااالد باااا  السوسساااالا 

ساااادبا الاقاساااي ابعتصااالدةف لااا  ه ق قالت ةةااا اا السةلساااةف قاأل  ساااف قتاااوث  هماااى ادات السوسساااف
بااف لاا  الت  ة الاقاسااي اببتسلهةاافه ق الرلناادا قالتضااع  قالبدللااف ق األبااق  قتااقظ  الدلعااف قت مرتهاال
با الاقاسااي الت  قلقبةااف لاا  ساااده ق الساا ل ةف قالتقفةاات الب  اظاا  قاأل ساالد ابسااته  ةف قالتامااة 

 لال ساي التااقى ار رالق هماى البحاقث قالتدااقة  لقسالني ابتصالبا قالسامقسالا قابعت اهاالا قغة
الاقاسااي البةنةااف قالتااا ةاةف لاا  ه ق التاا  تساالل  ظاا  حااي السااا  ا سااي عاا ي التت ةاالا الحدةثااف

عاااقا ةي تااا    ه عاااف السوسساااف بللاااالسمةي قالتاااقا ةي الس تبداااف بللبةناااف التااا  تاساااي هماااى حسلةتهااال 
الاقاساااي ه قل ااالك قالسحلظ اااف همةهااال ساااي التماااقث قالتاااقا ةي العلصاااف بللااادظل  هاااي حتاااقق الاااالسمةي

العلصااف اق  اا التااأثة  السبلااا  همااى ادات قعاا ا اا السوسسااف س هاال الاساا ت اق السسااترةدةي سااي 
سع باالا السوسساافه السااق دةيه ال تلباالاه السوسساالا الس لظسااف قاصااحلة السصااللح األعاا ى ظاا  

  ةالة األلاداف السحاددا قالعداد  قسي الاقاسي السوث ا هماى األداته السبتست السحةد بللسوسسف
ودل ةااهااد  سااال  ف الااالسمةي ظاا  اردا ا ق  الترصااةمةف لاسمهاال قالااداظهل قسااادبا ار تاالج ردا اتهاال.

ه  لاااى ضااااف الاااااق  بللسساااوقلةف سسااال ةاااودل  لاااى تاااد   سساااتقى األدات لااادى لاااوبت الساااق رةي
اعت ف سستقةلا األدات ةاوث  ظا  ادات الساق رةي ظا  هاد   بال  األساللةة اردا ةاف التا  تا بد ق 

 سااا  ا ال ضاال الااق ةر ق  سااادبا األدات قالساا دقد الساالدل قالسا ااقل الاا ل ةحصاامقي همةاا  بااةي
التسااةة اردا ل ةا اا  ضااةل  ساالهلا الاسااي ق  هوث  همااى األدات  ظ مساال فاد ال ضاال افداد األداتتاا

دات قةااااقد  لاااك ألسااامقة التةااالدا قاألاااا اف األظااا  اساااق  غةااا  س تباااف قتاااوث  باااا ي سااامب  هماااى 
  ةسةف السلندا.قالثتلظف الت 
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 ثانيا: تحسين أداء القيادات التربوية في المؤسسات التربوية:  

 تعدااةدال همااى ةيللتاالنس( بEducational Leadershipالتةاالداا الت بقةااف   ااا فت

ةه  سي قاستعدا  سل لد األلداف تحتةقوسسف لالس ظ  التامةسةف السةلسف قستلبافف قارا ا ت رة الق 
ي الت  تعد  السوسسف قتحتةاق األلاداف بللتقبةا  السامة  لماالسمةي قاسات   سمدف بتعل  الت ا اا

السااااقا د البااااا ةف لعدسااااف الااااداف السوسسااااف قالعاااا قج بأظضااااي س اااات  صااااللح لمسبتسااااته قالساااامقك 
قالقاببالا قال االدلا التا  تتاق  بهال داعااي السوسسالا الت بقةاف لمقصاقي لالاداف السعداد لهاال 

   التةاالدا ا ثاا  ادقاا التقبةاا  الساامق ي قتحتةتهاال لصااللح السبتسااته ق سساابتل قسترااق همةهاال ساات الااالسمة
ظهاا  السااوث  لةباا لقا بهااقدل  قةاسمااقا باا غبته  ظاا  تحتةااق الااداف البسلهااف قضاا ق ةف لت اااةد ساامقك 
األظاااا اد قحاااااد دلعاااالته  قتابنااااف عااااد اته  قت سااااةق بهااااقدل  قت  ااااة  اسااااق ل  قتااااقبةهه   حااااق تحتةااااق 

ا قسرهااق  التةاالدا قعصلنصااهل ق   ةلتهاال قاسااللةبهل قالصاارلا قالسهاال ا األلااداف قال لةاالا الس بااقاه 
 .ةوث  ظ  األدات الال  لمسوسسف الت بقةف الت  تتقظ  ظ  التلند الت بقل ال لبح

 ق  التااالقي ظااالتةاالدا الت بقةااف الراللااف تتضااسي سبسقهااف سااي السباالد  ل باال  دق  التلنااد ق 
ب تساا ح ظسااي قلاا   ي التسااف  لاا  التلهاادا قت سااةق األدقا لمتلنااد قاألظاا اد قت  ااة  األدقا  ل سةاال ساا

البسلهاف قسبلدنهال ت صاة التلناد ظا  سقعاف سال قةس اي اي ة اقي ه ق ةا ي س  ف  سسةل لةس علندا
للاا ل ةساال س دق  التةاالدا ة ااقي سهتساال بساااله  قحلباالا اظاا اد بسلهتاا  ظ تلبااال ظاا  سقعااف  عاا 

ةقبههااال قة ساااق البهاااقد ت اااقي األظااا اد لمااا ابد البسلهاااف السوسساااةف لهااال علناااد ق  هالتااا  ةاااا ف همةااا 
2)بةا ه  8 سبسقهاف سااي األظا اد لهال لادف اق الااداف با  الي لهال قل ا  ة اقي لمتةالدا قبااقد ظاما  ه (

ه اع  ةقب  األظ اد قةسثمه  قةتق  بدق  التعدةد قالت  ة  قالت سةق قالتقبة   التلند(ق  سات  ف
قالااادهلن  األسلساااةف لمتةااالدا تتس  اااف بلل رااالتاا  هاألظااا اد قالتلناااد  السوسسااف( ل اا قف ةتقاباااد ظةهاااق 

الت  تتقد  للقه  بلل اا ال ل ةتقد  لى الثتف بلل رس قالت  تسد التلند بللابلهفبالاعصةف لمتلند 
التاااا  تسااااسح بااااإدا ا األقلقةاااالا قال  اااا ا   لااااى السباااالد ا قتحسااااي السسااااوقلةف التاااا  تتضااااسي ال فالااااف

2)مت رةااا السسااتتبمةف تبااااي ارسااات اتةبةف علبماااف ل 9 تحتااي التةااالدا س ل اااف ستسةااافا لتحتةاااق األلاااداف ق ه (
للا ص  األسلسا  لاق ار ساليه قت  اف هماى ظ قتمبةف ابحتةلبلا قحدد عصلن  التةلدا بللتلل 

اب ضبلد قالتقا ةي قاأل  سف قالاتقبالا سسال ةقلاد ارحبالد ه اد  با ات الستالب ا ظاةعر  الا ق  
ال نةس  لماسمةف قالستلباف تت  بقاسدف سا ظةي ستعصصةي  السا قةفه حدةثل ار سلي لق السحق 

التةالدا ت ها  السوسساف ظللتلناد ةباة اي ه ق ظ   ب اتاا التتةة  بلرا اف قالستلباف قتتدة  ال صاح
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ة اااقي لدةااا  السا ظاااف التلساااف بعصااالن  البسلهاااف قتسلسااا هل قةاااق  بتقفةااات األدقا  همااا  األظااا اده 
لاظاا اد قالتالسااي ساهاال ةقبااد لدةاا  سااال ي قصاا اهلا ساات ظاا ت  السامقساالا لمدبةاااف الساامق ةف 

التةلدا ب تاسي بسر دلل ظه لك تالقي سات البسلهالا ه ق الس وقسةي قة ا س  لك سمبل ظ  ال هلةف
 هدف سات ك لمبسةت. بقالمبلي الستاددا با ي تالق   ست التلند 

ااابل  ال حلباالا قاب تراال  قسااي الاا  العصاالن  لمتةاالدا ال لبحااف تحتةااق  غباالا األظاا اد قا 
ودةا  ةالسةف الر د  ل سلي قتحت سا  قتتاد   رلتتا  قسال ق  ب الد  ي ظ د بللحقاظف ال اتةف قالداعمةف

 ااة  قعااد بساااا ظاا  ال راالتا قالرلهمةااف قابتصاالي قالسباالداا قالتتاادة  قالداظاةااف قالت  ه قتسااتستت لاا
3)قابلتاافا  قالسااةد ا 0 قاسااي لاا  عصاالن  التلنااد ةتحاادد  سااد التةاالدا ظاا  ضااقت ترلهااي هاادا هه ق (

عصااالن  التلناااد تتضاااسي ه ظالبةناااف السحةدااافق  اب بااالف السساااتهدفق  الااا سد اردا لق الس وقساااةي ق 
التاااااة  ق  الساااااسلا الاعصاااااةف   البل بةاااااف الاعصاااااةف ا الحاااااف  ا الحةقةاااااف ا اساااااتةالة اآلعااااا ةي (

ي عصاااالن  الس وقسااااةي تتضااااسه ق داظاتةاااا ق دسقحاااالا التلنااااد ق األظ اااال  قالعباااا اا ق قالساتتااااداا 
سااامق ه  سااات ق اساااتادادل  لمسسااانقلةف ق عاااةسه  قساتتاااداته  ق دبةااااف التااالدا السااالبتةي ق السساااتقى الامسااا  

 قبسلهااف الاسااي هللاادظق  حباا  السوسساافق الثتلظااف الت  ةسةااف  تتضااسي عصاالن  الاا سد اردا له ق التلنااد
3)قاضحفق ادات بسله  ا  ظ دى ق للسهسف  اب بلف السستهدف ق ابتصلبا ق الهة ي الت  ةس  ق  1 ). 

 ةس  سهل اا ست قهف ت تبد بللتاد  ةتسةف بالسد سف الحدةثف تتدمة سدة  ةتستت ب رلتا هللةف ق 
داظهل ب باال  قتتضااح بااث ث قاردا ا قحراا  ال  اال  قت سةااف الااالسمةي قتدااقة  الس االل  لتحتااق الاا

 قتماك الدا  لا   (technical skillsللسهال اا الر ةاف  ه ظتصاق ةفق ا  سال ةف ق  سهال اا تت ةاف ظ ةاف
ف السقاعف قةاا   قاألسللةة الت  ةستاسمهل السدة  لسسل سف هسم  بسا ظف ال قاح  الر ةف قساللبف

همةهاااال ظة ااااقي همااااى د اةااااف بتعصصاااالا السد سااااةي قسااااال ف ستعصصااااف قال راااالتا ظاااا  تحتةااااق 
 تلناد ت باقل ب بال  سات اآلعا ةي تا  ( تا ا  عد  Human skillsالسهال اا ار سال ةف ه ق األلاداف

  قعماق التاالقي البساله  قب الت س ساب  قست لساي قظها  ستبالدي قسا ظتا  أل انها  قت سةق بهاقدل
ف قسةااقله  قت سةااف سهل اتاا  بللسااال ف قاألبحاالث لمبسلهاالا قالا عاالا اببتسلهةااف قالراا قق الر دةاا

همااااى  د اك تاااا  عد  ( Conceptual skills السهاااال اا التصااااق ةف ارد ا ةااااف ه ق قالدبةاااااف ار ساااال ةف
ةتااااقد  قظهساااا  لم ااااالدلا ق   تاااا  قتقعالتاااا  السسااااتتبمةف قابت اااال  األظ اااال  قارحساااالس الت  ااااة  الاااا ل 

ةبلد الحمقي  دا ا األفسلا للتعدةد قالتقبة  قت تةة األقلةلا قتقعت الدقا  ببللسا  ا قا  3)قا  2 ). 
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 ثالثا: الشفافية وتطور أداء القيادات التربوية:

عاااال  التاااا ا اا ق ساااا  العدااااد القضااااق  التاااال  ظاااا  ات( لاااا  Transparence للااااارلظةف:ظ
قضااق  التااا ةالا ق دات قعضااق  السسل ساالا اردا ةااف لمسحلساابف السسااتس ا األس اعبااف لقالسةلساالا 

تبل  ل للدعف ققضق  ل تهل قس ق تهبتعل  الت ا اا بتامةسلا قسسل سلا قاضحف  قدعف األهسلي قا 
الااارلظةف اردا ةااف سااي  تاتباا  هااله ق السامقساالا قارظصاال  ه تبسااةد ارباا اتاا ق ااا ق قتدق لاال 

حاداث السرللة  اردا ةف الحدةثف قالستدق ا الت  ةتقبة همى اردا اا الامةال ضا ق ا األعا  بهال ر
بهااف الت سةااف اردا ةااف ال لبحااف قسسااللستهل ظاا  ت سةااف الت  ةساالا اردا ةااف لب االت ت  ةساا  ساامة  لسقا

ي  ق ا با ي البهاقد لساللباف الساال التحدةلا قالت ة اا السحةدفه ق لدل  قاد الر   اردا ل بض
 ساق  قالتا ف همى الساقعلا الت  تقاب  الت سةف اردا ةف  للرسلد اردا له قال قتةي قالسماي قال

ب اتاتااا ه قسحااالقبا تدبةاااق الاااارلظةف ظااا  الاسمةااالا اردا ةاااف ساااي األساااق  القاباااة  ظااا  الاساااي قا 
 ا ابحاااالث قباااا اس  تتقةااااف ال فالااااف قاعاااا هس اهلتهاااال ظاااا  السسل ساااالا اردا ةااااف ظاااا  ابهاااافا اردا ا

 قالاااارلظةف قالسسااالتلف اردا ةاااف قس لظحاااف الرسااالد اردا ل التسلسااال  بةااا ا هماااى السساااتقى السوسسااا 
ف ستفاةدا ظ  الدقي ع ي الاتدةي األعة ةيه  سل تصلهد ابلتسل  بهال ساي عباي السوسسالا الدقلةا

قسااالهد هماااى  لاااك ا تاااال  قسااالني  السا ةاااف بللت سةاااف سثاااي الب اااك الااادقل  قصااا دقق ال تاااد الااادقل 
ابتصلي ظتد  ل ا اردا اا ظ  السلبق تحت   قتساةد  هماى تادظق السامقسالا قل اي سات تداق  

3)هلل  اب ت  ا اصبحا الارلظةف عةل ًا حتسةل 3 ). 
ق غاا  ابعاات ف ظاا  سباالي الااارلظةف همااى تحدةااد ه لصاا  الااارلظةف  ب ا اا  ةس ااي التأ ةااد 

قالتل ق ةاافه ظللا  ةااف لاا  العدااقا األقلااى لم علبااف قلاا  قابااة همااى هماا  ه صاا ةي لساال الا  ةااف 
ساال اردا ا بباد سااي تقظة لاال بااللد ق السس  ااف هباا  قساالني ارهاا ي قال اادقاا قالسااوتس اا قغة لاال ب

سي قالتل ق ةااف تا اا  الاا   الثلبااا لةضاا هةتااةح تااقظة  الا  ةااف لمسااقادي الااالدل قاألبهاافا ال علبةااف
ف قاساتعدا  حاق ال علباف ساي بهاف اعا ىه ظاإ ا سال  ا  التال قي هما   لافا  تقاظ  الا  ةاف ساي بها

البهاالا اردا ةااف بللااارلظةف اسااتدلها السوسساالا ققساالني ارهاا ي اي تأعاا  سبللهاال ظاا  ال علبااف 
3)ق اف العمي سسل ةتمي الرسلد اردا ل با ي ظاَّلي قس ةت 4 ). 

بفنةااف ق  Accuracyف عصاالن  الااارلظةف تتسثااي ظاا    اا  السامقساالا  صاادق السامقسااظ
تةسااااااااااااااااة  قصااااااااااااااااقي ق ( timelinessفسااااااااااااااااي السامقسااااااااااااااااف ق  (Completenessالسامقسااااااااااااااااف   

ال اتةااااااف ظاااااا  تتاااااادة  السامقسااااااف ق ( Expansionساااااادل اب تااااااال   ق  (Accessibilityالسامقسااااااف 
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Voluntarism  هد  الس ةف قless privacy ) ت ق  التتال ة  قVariaty of Report ) ا ت ال  ق
(  اي websiteسقعااات ثلباااا ااااب ف اب ت  اااا ق ( Report Regularity  التتااال ة  ق دق ةتهااال

سوسسااالا التاماااة  حللةااال ةباااة ب ااالت سقعااات لهااال هماااى ااااب ف اب ت  اااا لرقاناااد  ال ثةااا ا حةاااث ا ااا  
ةساالهدلل هااي اربلبااف هماا  األساانمف هااي السوسسااف قةااقظ  لهاال ت االلةف  بةاا ا ظضاا  هااي تقصااةي 

3)دقي حدقدعدسلتهل  ل  هدد  بة  سي السسترةدةي قب 5 ). 
قةساااااقد ا اااااادف قق ااااالنف قاهسااااالي السوسسااااالا  الاااااارلظةف قالساااااال  ف اسااااالس لا  سااااافق 

ف لااااإلدا ا بللااااارلظةق قابهفتهااااله ظللااااارلظةف احااااد الااااا قد قالستقساااالا لمت سةااااف الااااالسمف قالسسااااتداسف 
ت اااااف هااااي  ب اتاتهاااال قهسمةلتهاااال لة ااااقي ال ااااالد قاضااااحل بتقضااااةح اساااابلة  القضااااق  اردا لق 

تلحاافق    اال  األبااق ق  ه ي هااي األساابلة التل ق ةااف لمتاا ا اا ه ااد سسل سااف ا ااادتهلالتاا ا اا باالر  ا 
بسلهةاف ق  القضاق  السالل  لمسق افق  السال  ف ظا  اتعال  التا ا ااق  السحلسبف لمبسةتق السامقسلا 

3)الحق ظ  الستلباف لمبسةتق  سال  ف السسنقلةفق  ال علبف 6 ). 

 : ــثــــج البحـــــنتـــــائــ

لبحث الحلل  ظ   دال   ال  ا ل قالد اسالا السالبتف هاي سبسقهاف ساي ال تالن  لتد  اف ا
 الت  تع  التةلدا الت بقةف قادانهل قتأثة  الارلظةف همةهل قل  هم  ال حق التلل :

 . القه  بحلبلا الالسمةي قدق  التلند ظ  التا ف همةهل ةفةد  وةت 
  تقبهلا السستتبمةفال تحدةدالتلند ق قبقد التعدةد ةودل لمسسلهدا ب سبف  بة ا ظ  سال  ف. 
 .فةلدا قهى التلند لمتعدةد بقضت العدد ةسلهد اب تبلد بةي التلند قالالسمةي 

  بللتعدةد قتحدةد الص حةلا قالسمدلا ةودل  ل  ارص   قاتعل  الت ا اا قالتعدةد لاق
 السبةي القحةد لمتدقة  قارص  .

  بأظضي الد ق فسةف بست  ي قتدقة  السقا د الستلحالتلند ةحتلج لسفةد سي األسللةة الام. 
   الت  ة  عدقا اسلسةف لماسمةلا اردا ةف لتدقة  السوسسلا قةحتق الداف السوسسف بتحمةي

 السا  ا قتحدةد السفاةل قالاةقة قةقضت عدد لحي بسةت سا  تهل.
  ةف ي سقا د سلدةف قبا  تد ةة قت سةف السقا د البا ةف سي اقلقةلا التدقة  قستقسلا الاسي س

 .سع بلاالاسمةلا ق السدع ا ق ال لمقصقي ألظضي سع بلا قتحدةد

  س ل ةلته  قفةلدا البهقد لتدقة  األ ادف ارد قالسقا د البا ةفتلند بةي ال التقافي  ا ةف.قا 
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    لمتلنااااد  وةااااف قاضااااحف لمتدااااقة  ق ااااا  ثتلظااااف ال وةااااف لمااااالسمةي لتحتةااااق األلااااداف قابلتاااافا
 لةسة  الاسي ققضق  ال سللف ة ظت عد ا الالسمةي لتحتةق اظضي ال تلن .بللسامقسلا 

 .ةسا  التلند لمت ةة  بسال  ف بسةت األد اف لمقصقي  لى اظضي ال تلن  السس  ف 
   ةقباااد قهااا  بسللةاااف التاااة  ال فساااف قالسةتهااال  ظااا  باااقدا األدات الاااق ةر   سااال ق ةرااال بد ةتاااف

د حدةااد التقبهاالا لمااالسمةي قاي األ ساالد الساامق ةف تحااداةبلبةاافه قاي السةلساالا قارباا اتاا لت
 س ل ف السوسسف قتوث  هم  األدات السدمقة قتحتلج لتقضةح لمالسمةي.

  السةاااف التعداااةد قالتاااد ةة لتصاااي بتامةسااالا  لاااى سااال   ضااال  قالسفةاااد ساااي األساااللةة الامسةاااف
 لمت سةق لتسلهد همى است  ي قتدقة  السقا د الستلحف بأظضي الد ق.

 لهد ك ه عف بةي التةلدا قاألدات قد بف القه  باللتة  قالسةتهال لمسةلسالا قاربا اتاا لتسال ل
  ظ  تحدةد تقبهلا الالسمةي قاأل سلد السمق ةف توث  هم  األدات قتحتلج لتقضةح لمالسمةي.

  السفةااد سااي الاادق اا التد ةبةااف  قالستلباااف ظللت سةااف السه ةااف لاا  الالسااي ابسلسااى ظاا  تدااقة 
 هل  قالقاببلا قا  سف الس سف قاست  ي التقى الالسمف.بةي الس لا قالتقافيالسوسس

 اف تحسةي السستقل بتحدةد سدع ا السوسسف قهسمةلتهل قسع بلتهل بللدق اا التد ةبةف قالستلب
 هل  قالقاببلا.السق  قالت سةف السه ةف قالتقافي بةي السقاد ابعتصلدةف قالبا ةف

  داظهل بلرس ل االا الستلحااف ق وةااف قاضااحف لمتدااقة  قتقضااةح ق ااا  تساااى التةاالدا لتحتةااق الاا
 ثتلظف التتةة  ل ي الالسمةي قسسلهدته  همى ظه   ةرةف تحتةق األلداف.

    ةقبااد هاادد  بةاا  سااي اردا ةااةي ةرضاامقي األ ساالد التتمةدةااف ساات عدق تهاال قبحلبااف لمقضااق
 لتحتةق األلداف.

  لظسااف قتااقظة  احتةلباالا سااقق الاساايه ققبااقد مسالسسااتس  ل ل االك احتةاالج لمااده  قالتحسااةي 
 ع قاا اتصلي بةي التةلداا قالالسمةي قتحتلج  ل  ابلتسل   قده  لتتقظ  س ق ف الاسي.

  .الارلظةف ققسلنمهل ل  التعم  هي الد ق التتمةدةف قاستعدا  الحدةث ردا ا السوسسلا 

    فه بلتعااال  ع ا اتهااال بلل س  فةااا تعااات  التةااالدا بتحدةاااد األ  ساااف قالماااقانح لمسسااالنمف قالساااسل
 قابتصلي ةح ى بده  سي اردا ا لاسمةف التدقة .
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   قالتلنااد ةقبااد بةنااف هسااي  لبحااف لتحتةااق اظضااي  تاالن ه قل االك التساال   بةاا  بتقعةااا ارتلحااف
قةبااة تااقظة   ااي ساال ةساالهد همااى تحتةتهااله قتحسااةي الس اعبااف قاساات  ل  لتااقظة  التسااهة ا 

 اسي.قارب اتاا لتدقة  ال
   ابتصالي ةاتب قا الالسمةي التلدا عدقا ظ  ت رة  السهل  ظةتحمى بصرلا التلند لتتبم  البسةاته ق

 ةتدمة التحسةي السستس  بسال  ف اردا ا ظ  التدقة  لماسي التامةس .
  البل ااااة ابااااا اظى دق   ظااااالي ظاااا  ت لسااااي الاسااااي قس نسااااف لالااااداف قاساااات  ي ارس ل اااالا

  لظ  قتاتسد همى السول ا قالتد اا قاألدقا .قالسامقسلا بللتد  ال

وفففي ضففوء مففا سففبئ مففن ختففاإلط ومففن خففالل ارطففار الخلففري  يقتففر  البحفف  الحففالي 
 مجموعة من التوصيات كما يلي : 

  س اهالا السولاي الامسا  لتداقة  ال سوسسااف ببا ي السفةاد ساي البهااد لت اقي عالد ا ب ساة  بةاا ا
 سي سوا اا ال بل .همى ابلتفا  بللدةست ادةف ألي ل ا 

 ةي ابتااااالد التاااالدا هااااي األ ساااالد التتمةدةااااف ققبااااقد  وةااااف لمسوسسااااف ققضااااقحهل لةااااتس ي الااااالسم
 سي تحتةتهل.

 دا بقبااقد ع ااقاا اتصاالي بااةي التلنااد قالااالسمةي قفةاال السسااتس  لمعدسااف التامةسةااف فةاالدا التحسااةي
 تةق اظضي ادات.س ق ف الاسي لبقدا السع بلا قتدبق سالةة  البقدا قفةلدا الده  لتح

   فةاالدا الااده  ل  اال  السامقساالا لةحتااق تدبةااق البااقدا الااالسمف قفةاالدا العدااد قالباا اس  التاا
 تقظ لل السوسسف لسقابهف الست ة اا الامسةف بتتمةي ابلتفا  بللد ق اردا ا التتمةدةف.

 ضاي دالع فةلدا ابلتسل  بسالةة  اعتةل  التلدا قتدبةتهل ققضات العداد قالبا اس  بعتةال  اظ 
 هسي لةتقدلل ألظضي  تلن  بس اهلا ستدمبلا الاص  ققضت سالةة  قتدبةق التقاصي.

 ل قالتاااقافي بة هااا سع بااالاالاسمةااالا ق السااادع ا ق ال تحتااالج ال رااالتا قالرلهمةاااف ل لتسااال  بتحدةاااد
 قاست  ي التقى الالسمف لتدقة   ي األ ادف اردا ةف السعتمرف قتحسة هل.

  السحدد لتةلس األدات بتحمةي السا  ا قتحدةدلل ققضت عداد حمهال فةلدا الاسي ظ  القعا
 قابلتسل  بستقسلا الاسي ال لبح سلدةف قبا ةف قالتد ةة قالستلباف قالت سةف السه ةف.
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 ة  التا  ةس اي اي تاوث  هماى سساتتبي التاماة  حةاث اي التاما افةلدا ستلباف التةلداا ل عت احال
 بللتد  ال لظ  بلل  ل  السحدد. لق اداا لعدسف السبتست بلبلتفا 

 قة .قالقعا السحدد لمتد سع بلاالاسمةلا ق السدع ا ق ال ابلتسل  بلل رلتا قالرلهمةف بتحدةد 

 ماا  تاقظة  قفةاالدا سااالةة  تتةاة  األدات لمااالسمةي قتقضااةح ال وةااف قال ساللف قتااابةت الااالسمةي ه
 همةف ظ  ادات هسمه .السال  ف ظ  اتعل  الت ا اا ققضت العدد لة ق قا ا ث  ظل

  تحتااالج ع اااقاا اتصااالي باااةي التةااالداا قالاااالسمةي ل لتسااال  قالاااده  لتاااقظ  س ق اااف الاساااي قحاااي
 السا  ا بصق ا همسةف لسقابهف السا  ا عبي  هق لل سي سوا اا البقدا.

 د تحتلج السال  ف ظ  ص ت الت ا  بلتسل  قتدقة لل قاعتةل  التةلدا ةحتلج السفةاد ساي العدا
 لمسسلنمف. العلصفبةل لا ال س  بعتةل  األظضي لةتقد الاسي قتقظة   قهةفقالب ا

 رهاا  فةاالدا تااقاظ  عقاهااد البةل االا بسااتعدا  األسثااي لإلس ل االا قالسهاال اا بللدعااف قالسصااداعةف ل
 .بقدا الاسمةف التامةسةفلتحسةي ل سوسسلاالظ اد ق لا بةنف التامة  قفةلدا السسلتلف

ا ا التامةسةاااف قالت بقةاااف ة ب ااا  همااا  بسةااات السا ةاااةي  د اك قساااي اباااي ضاااسلي  بااال  ارد
  سا اا  الااارلظةف  أساامقة لتتااد  قتدااق  ادات التةاالداا قةتااق   ااي ظاا د باادق   ققاببلتاا  قسسااوقلةلت

لتأةةاااد ارصااا   اردا ل الستس  اااف همااا  التةااالدا قضاااسلي بتااالت التقاصاااي قابتصااالي باااةي بسةااات 
هداالت الق  ف عااا الس ناا  لم  اال  البدةااد لتحسااةي األدات داعااي السوسسااسسااتقةلا التةاالدا قاردا ا قا 

 الت بقةف لتدقة  الاسمةف الت بقةف.
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