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  ملخص البحث باللغة العربية

�� ال�����ــي ع�ــ� ال����ــ� علــى ال�انــ� األساســي فــي ا ی��لــ��ل�!س ــة ال�عل���ــة ال��ــ
على اع��ار أنه ی�- ب�غ�� االت�اهات والق�- واله�*ل ال�����ي )اإلضافة إلى ال��ارسـات اإلدار�ـة 

�� ال�����ـــي �89ـــاج إلـــى جهـــ�ح�ـــى 89قـــ�  A مـــ? أجـــل ت8 ـــ�? أداء ال�!س ـــة، وال شـــ; أن ال��ـــ
���ال�����ـي 9 ـاعA  أهAافه وال�ي بAورها تـ�ع*F علـى قـAرة ال�!س ـة ال�عل���ـة، وعل�ـه فـإن ال��ـ

ال�!س ــة ال�عل���ــة علــى م�اجهــة ال�عل��ــات مــ? خــالل مIــار�ة �افــة األHــ�اف ال�ع��ــة فــي حــل 
���  .مI*التها مع االل��ام )ال�عای�� العال��ة ال��عارف عل�ها في م�ال ال��

�� ال�����ي/ ال�!س ة ال�عل���ة.  ال�ل�ات ال�ف�اح�ة:�L           ال��  
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Abstract   

Organizational developments is launched through focus on the 
primary side in the educational institution, given that changes in 
organizational ttrends, values, and structure are carried out in order to 
improve the performance of the institution. There is no doubt that 
organizaitonl development needs an effort in order to achieve its goals, 
which in turn is reflected in the educational instituation’s ability, and 
accordingly the organizational develoments helps the educational 
institution to confront itt. Instructions through the participation of all 
concerned parties in solving their problems while adhering to the 
internationally recognized standards in the field of development.  

Key Words: Organizaitonal Development - Educaitonal Institution.  
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  ـــة:ــمقـدمــــ

 AولتعــAصــالح  غال��ــة الــTو ����� ال�����ــي وذلــ; مــ? خــالل إنIــاء ه�Uــات ت�ــ�)ــال��
إدار] ول�ــان م�ZZYــة، وت��ــى اســ��ات���ات ومــAاخل م�Yلفــة تXــ�? لل�!س ــات الفاعل�ــة فــى 

ح���ـة وضــ�ورة تعاملهـا مـع ال�غ�ـ�ات ال ـ��عة فـى ال��Uـة اإلدار�ــة ال�ـى أصـ�8\ هـى الـAافع وراء 
�� ال���� ال�����ى ^اه�ة ص�8ة فى ح�اة ال�!س ـات اإلدار�ـة ��ى، وعلي ه[ا 9عA ال����ال���

�في وفاعل��ـه �ال�ـالي ی��ـ� الفZـل ال8ـالي. )١(وله أه��ة ���] فى ز�ادة �فاءة األداء ال̂   علـي ̀و
ت�ض�ح ال���ر ال�����ى م? ح�c مفه�مه ونIأته وأهAافه وأه���ـه وع�اصـ�ه وم�االتـه وأسـال��ه 

  �[ل; م��ل�اته. ون�اذجه واس��ات���اته و  ومAاخله
  ������ ال�����ى )ع�� على ال�ان� اإلن انى لل�!س ات فه� 9 عى إلى تغ��� و�ال��

االت�اهــات، والقــ�- واله�اكــل ال������ــة وال��ارســات اإلدار�ــة ل�8 ــ�? األداء ال�����ــي، فالهــAف 
�� ال�����ــى ی��fــل فــى ه�*لــة ال��Uــة ال�����لق�ــادات ة )���قــة ت ــ�ح لgــل مــ? ا�ــ�األســ�ى لل��ــ

 ���واألف�اد )أن AY� 9م�ا مهاراته- وقAراته- ال����رة إلى أقZى حA، وت�Aأ ال�هـ�د األول�ـة )ـال��
���8اجة األداء ال�����ى لل��    . )٢(ال�����ى )إدراك اإلدارة )إم*اناتها ̀و

�� ال�����ـــي )�fا)ـــة ��ـــل ال�ـــA] 9 ـــ�هAف تو�ع��ـــ� ال��ـــ�H iـــاIون Aرة  ـــ8جهـــAقـــ ?�
مIـــ*التها وت�AیـــA ذاتهـــا، مـــ? خـــالل إدارة مIـــار�ة وم�عاونـــة وفعالـــة ل��ـــاخ  ال�!س ـــة علـــى حـــل

   . )٣(ال����-، تع�ى تأك�Aًا خاصًا للع�ل ال��اعى الIامل ذا الgفاءة والفاعل�ة"
ك�ــا أنــه ی��ــ� علــي الAرجــة ال�ــى تZ8ــل عل�هــا ال�!س ــة ال�عل���ــة ف��ــا ی�علــ� )أهــAاف   

�� ال�����ــى، واأل ت واســ��ات���ا�ن��ــة وال �اســات اإلدار�ــة، واله�*ــل ال�����ــى، واألســال�� ال��ــ
�- وال�8 ـ�? ال� ـ���، وذلـ; ��� أعXاء ه�Uة ال�ـAر�F، وال�قـ��ل�ج�ة، وت���ة وت��gواألدوات ال�
إلجـــ�اء ع�ل�ـــة شـــاملة وم�gاملـــة ل���ـــع ج�انـــ� ال�!س ـــة ال�عل���ـــة (أفـــ�اد أو ج�اعـــات الع�ـــل 

�� أداءها ه)، ت��X? ال�ه�د ال��� فوال����- ن����ة ال���Yة فى ال�!س ة ال�عل���ة بهAف ت�
واالن�قال بها م? ال�ضع القـائ- إلـى ال�ضـع ال� ـ�هAف خـالل ف�ـ�ة زم��ـة م8ـAدة ولـ[ك فـى إHـار 

  .)٤(كلى م? اإلم*انات ال��احة لل�!س ة ل��*��ها م? م�اجهة م��ل�ات ال�غ�� )*افة أن�اعه 
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مــ? ال�ــAخل العل�ــى والع�لــى الــ[] ��9ــع مــا بــ�?  �ــى f�9ــل ن�عــاً �� ال����� �ــك�ــا أن ال�  
�ـ� ال��Yـ�p لل�غ��ـ� الIـامل ل���ـع �H ?ة، ع���مAخل ال��- فى اإلدارة، وت���قات العل�م ال ل
م*�نات ال�!س ة، وف� اس��ات���ات مA8دة وتق��ات م��Aدة، لالرتقـاء )ـأداء ال�!س ـة فـى سـ��ل 

   . )٥(ة و�فاءة�لت8ق�� أهAافها )فاع
   Aــاع ��� ال�����ــي لل�علــ�- ال�!س ــات ال�عل���ــة ل��اجهــة ال�8ــ9Aات ال�ــى ت�اجــه  و�ال��ــ

ــة ل� ــــاعAة  ــة وتق��ــ ــى ن���ــ �� علــ�ــ[ا ال��ــــ ــ��ل هــ ــائف، و�Iــ ــ �ــ�اد م�عــــAدr ال̂ ــ? أفــ ــًا مــ م���عــ
[اتي لاال�!س ات ال�عل���ة على أن ت�Zح ت����ًا ألف�اد قادر�? على ال��AیA ال[اتي، وال��8Zح 

اإلشــارات وال�المــح ال�ــى تIــ�� إلــى ضــ�ورة ال�غ��ــ�، وأن تZــ�ح قــادرة علــى  لل�غ��ــ�، واســ�ق�ال
�� ال�!س ــات ال�عل���ــة �اإلســ��ا)ة لهــ[ا ب�اســ�ة ب�نــامج وت����ــات م ــ�A8ثة م�gاملــة، إن ت�ــ
 ای��ــA مــ? قــAرة االســ��عاب واإلل�ــ�ام، ومــ? إشــ�اك ال��ZZYــ�? وأول�ــاء األمــ�ر وال�ل�ــة فــى هــ[ 

ــ �� ال�����ــــي إلــــى م ــــاعAة األفــــ�اد فــــى ال�!س ــــات ال���ــــ�-، و��غــــ� ال��ZZYــ��ن فــــي ل��ــــ
ال�عل���ة على تعل- األسال�� ال���fة فى ال�عامل مـع ال�Iـ*الت ال�ـى تـ�اجهه-. وت8 ـ�? قـAراته- 
ال������ة )c�8 �9*�ه- ال��ادرة )إ�9اد وسائل جAیAة م? ال�فاعالت، )ال�غ- مـ? اإلح�اHـات وأن 

�Z9 � ـ� ثقـة فـى  وfا )ال�الي أك AیـA8ی� ال�ـ�وف ال���8ـة بهـ-، وتAراته- علـى فهـ- أنف ـه-، وتقـAقـ
ائفه- ال�ى ال��م�ا بها    .)٦(أهAافه- وتأد9ة ̂و

  مشكلـــة البـحــــث:
  �9*? ص�اغة مI*لة ال�c8 على ال�8� ال�الي:

� ت���ة ال����� ال�����ي لل��س�ة ال�عل���ة في ال�ق	 ال�اض�؟ ����  ك�ف 
  :ف�ع�ة ال�ال�ةو��ف�ع ع�ه ال��اؤالت ال 

�� ال�����ي؟ - ١� ماذا نع�ي )ال��

�� ال�����ي؟ - ٢� ما أه��ة ع�اص� ال��

�� ال�����ي؟ - ٣� ما أه- أسال�� ال��

�� ال�����ي؟ - ٤� ما أه- مAاخل ال��

�� ال�����ي لل�!س ة ال�عل���ة؟ - ٥�  ما أه- اإلج�اءات ال�ق��حة ل����ة ال��
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  أهـــداف البحــــث:

�� ال�����ــي لل�!س ــة العل��ــة ال�8ــc ال8ــالي ال�عــ�ف  فA هاســ��علــى ��ف�ــة ت���ــة ال��ــ
  في ال�ق\ ال8اض� م? خالل: 

 .ال�����ي وأه���ه ��� ال�ع�ف على ماه�ة ال��

 .ال�����ي ��� الIgف أه- ع�اص� ال��

  .ال�����ي ��� ال�ق�ف على أه- أسال�� ال��

 .ال�����ي ��� الIgف ع? أه- مAاخل ال��

 8ت Aأه- اإلج�اءات األزمةی A  .ال�����ي لل�!س ة العل��ة ���  ل����ة ال��
  مـنــــهـــج الـبـحـــــث:

اسـ�AYم ال�8ـc ال8ــالي ال�ـ�هج ال�صــفي ح�ـى ت8قـ� أهAافــه و���ـ� علــى ت ـاؤالته علــى 
  اع��ار أنه ی�ع�ض لل�اه�ة م? ح�c ماه��ها أس�ابها و��ف�ة م�اجه مع�قاتها أو ت����ها. 

  ث: ـــــــــــــــحبلأداة ا

�ــة 9 ــ��AYم ال�8ــc ال8ــالي االســ��انة وتــ- ت���قهــا علــى ع��ــة مــ? مــAی��? مــAارس الfان
�ة و�[ل; و�الئه- وال�عل��?. �  العامة )�8اف�ة القل�̀

  م8اور أساس�ة: ٣وقA اح��] االس���ان �أداة ل��ع ال��انات م? ال��Aان على 
 � �ة:رج ت�8ه ثالث أ)عاد ف�عA �وجاء ال�8�ر األول (أ)عاد الالم����ة و

  |�� ال�ف

 ?�*ال�� 

 .إدارة ذات�ة 

لغ\ ع�اراته    .٪٨٥ع�ارة، ومعامل ال�fات الYاص به[ا ال�8�ر=  ٣٠̀و
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  رجAــ���ــة و��� ال�����ــي )ال�ــAارس الfان�وجــاء فــي ال�8ــ�ر الfــاني ل�ع�ــ� عــ? م�ــاالت ال��ــ
�ــ�فــي  ت���ــة ال�ـ�ارد ال�Iــ��ة ،ةت�8ـه ثــالث أ)عـا ف�ع�ــة وهــي (اله�*ـل ال�����ــي لل�Aرسـة الfان

لغــ\ ع�اراتــه ( �ــة) ̀و��لــ�جي فــي ال�ــAارس الfان�gال� ����ــة، ال��ــ�) ع�ــارة، ٣١ال�ــAارس الfان
 .٪٧٧ومعامل ال�fات الYاص )ه = 

  ـ�لI��ة و��� ال�����ي )ال�Aرسة الfان� ١٨أما ال�8�ر الfالc ف�اء ل�ع�� ع? مع�قات ال��
لغ معامل ال�fات )ه    .٪٧٦ع�ارة ̀و
  لتنظيمي وأهميته:ثاني7: ماهية التطوير ا

 ����� ال�����ي على أنه f�9ل اس��ات���ة تهAف إلـى إحـAاث ت�ـ��9*? ال��� إلى ال��
ت����ــي مYــp مــع ال����ــ� علــى العــامل�? وســل���اته- وته�Uــة م�ــاخ الع�ــل ح�ــى ت8قــ� ال�!س ــة 

�� ال�����ي��دة، وت��fل أه��ة ال��Iافها ال��Aفي اآلتي: ال�عل���ة أه  
�� ب�ـاء علـى وسـ�لة فعالـة فـ - ١�ى ع�ل�ـة تقـAم ال�!س ـة وز�ـادة �فاءتهـا )Iـ�i أن یـ�- ال��ـ

 ���درال ــة م�أن�ــة وت�Yــ�p ســل�- وTم*ان�ــات م�ــ�خ�ة، وت�ق�ــ\ مالئــ-، ألن ال�غ��ــ� وال��ــ
�ائى أو الف�ائي �X9 ال����- وال 89ق� األهAافI٧(الع( .   

ــ��ة وت8 ـــ�? أدئاهـــا - ٢ ــة القـــ�] ال�Iـ ــاء ) ـــل��ها وTذ�ـــا ت���ـ ــAاع والقـــAرة علـــى واالرتقـ ء اإلبـ
االب�gــار وم�ــاراة قــAرات ال��فــ�ق�?، وذلــ; مــ? خــالل I*9ــف ال�ــ�امج ال�Aر���ــة وت��ع�هــا 

�في �  . )٨()�ا ی��اس� مع اح��اجات ال���Z ال̂

�Uـة م��ازنـة وحـل ال�Iـ*الت وم�اجهـة ال�ـ�ار� ونقـاi الXـعف فـى  - ٣ ت�ف�� م�اخ مالئ- ̀و
�ل�ج�ةس�فادة م? ال���رات ال�الاإلدارة مع ا�g)٩( . 

ــ�وف الع�ل�ــة  - ٤ �� ال�����ــي 9عــA اداة فاعلــة ل�غ��ــ� ثقافــة ال�!س ــة )�ــا یــ�الئ- ̂و�ال��ــ
 . )١٠(واإلت�اهات العال��ة ال�عاص�ة

  ثالث7: عناصر التطوير التنظيمي وأساليبه:

���ـة لعل��ـ��� ال�����ـي داخـل ال��س�ـة ال�ت�ج. م-��عة م� الع�اص� ال�ي ت*( ا
  :)١١(هيو 
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مع �ل القـ�r ال�ـي قـA تـ!ث� علـي الع�ل�ـة  وت��� علي ت�gف ال�!س ة������ة:  ال4�5ة ال - 
�ة واإلدار�ة،وق�r خارج�ة �اإلعالم والع�امل   ال�عل���ة،�وهي ق�r داخل�ة �ال �اسة ال�̀�

  اإلج��اع�ة.
ه ال�ؤ�ــة [ هــوهــي أن ت���ــي ال�Aرســة رؤ�ــة ت ــعي ل�8ق�قهــا، وأن تgــ�ن  ال�ؤ�ــة والق�ــادة: - 

8�ر�ة ل���ع أن�Iة ال�Aرسة.هي ال�ق�ة ال�  
ح�c 9ع�ـل علـي تA8یـA أدوار وم�اكـ� العـامل�? )ال�!س ـة ومـا ی�علـ�   اله��ل ال�����ي: - 

بها م? أع�ال، وت�ج�ه العالقات وال�فاعـل بـ�? العـامل�?، و�ـ�- تZـ��- اله�*ـل ال�����ـي 
قافــة، او ال��Uــة ال���8ــة،أو الf يفــل�8ق�ــ� أهــAاف ال�!س ــة‘ و�ــ�- تغ��ــ�ه ت�عــا لل�غ�ــ�ات 

  ال�ؤ�ة ال�!س �ة، أو الق�ادة.
وت��I الي ان ال�غ��ات في ثقافة ال�!س ة ت!ث� علـي ق��ـة الع�ـل   ق��ة الع�ل وسل�:ه: - 

وال��اقــف وال ــل�ك للعــامل�? بهــا، ولgــي ت8قــ� ال�!س ــة أهــAافها ی��غــي ان I9ــارك الفــ�د 
اهـAاف ال�!س ــة )ـاقي العــامل�? فـي ضـ�ء  عمـالعامـل فـي صـ�ع القـ�ار واتYــاذه )ال�عـاون 

  وم�ادئها، وت��Iع األن�Iة ال�ي تع�ز اهAافها.
و��ــ�ج عــ? األداء ال��ــA أثــ� ا�9ــابي لل�!س ــة، فال�!س ــة ال�ــي  اإلن-ــازات ال������ــة: - 

ــي اإلجـــ�اءات  �� ال�����ـ�ــ ــة ال��ـ ــ�ل ع�ل�ـ ــا عال�ـــة األداء، وتIـ ــA �9علهـ ــ*ل ج�ـ ــAار )Iـ تـ
�? ال8اف�، ودع- ال8ـ�ك لل�غ��ـ�، ، ج�ع ال��انات وت8ل�لهت اال�ال�ة: تق��- اإلح��اج�gا، ت

وضــع خ�ــة مــ? ق�ــل ج��ــع أعXــاء ال�Aرســة، تأســ�F ت�افــ� مIــ��ك ل�Yــة الع�ــل بــ�? 
ف�? والــAع- اإلدارr لل�Iــ�وع، ت�ف�ــ[ ال�Iــ�وع علــي ن8ــ� فعــال،  �ج��ــع ال�عل�ــ�? وال�ــ̂

  أجل ال�8 �?. ?متق��- ن�ائج ال��Iوع، ومع�فة الع�ائ� وت�8Zح األخ�اء 
وتIـ�ل ج��ــع العــادات، وال�ع�قـAات، والقــ�- ال�ــي 9ع�ـل بهــا العــامل�?  ال������ــة:ال<قافــة  - 

  )ال�!س ة ال�عل���ة.
�� ال�����ــي ف��جــA العAیــA مــ? األســال�� ال�ــى �9*ــ? اســ�AYامها فــى  �أمــا عــ? أســال�� ال��ــ

�� ال�����ـي و��جـع االخـ�الف فـي األسـال�� إلـى  �ام  �الف ال�!س ـات فـى اسـ�AY خـا ت�ف�[ ب�امج ال��ـ
�� ال�����ي وم? أه- األسال�� ال���عة ما یلى:  �  االس��ات���ات ال�ى ت���اها ل��ف�[ ع�ل�ات ال��
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  : Sensitivity Trainingت.ر�? ال��اس�ة -١
��ــه الZYIــي وHــ�ق تعاملــه مــع    �gــادة ح اســ�ة الفــ�د ب��9قــ�م هــ[ا األســل�ب علــى م8اولــة ز

�ـ� ال� �H ?عـ ?�جهـة بـ�? أعXـاء م���عـة صـغ��ة مـ? ال��ـÀر�?،  قIـات ال�ف��حـة غ�ـ� ال�� ا � اآلخ�
ففى الZـ�غة األولـى ل�ـAر�� ال8 اسـ�ة ن�ـA ال�ـAرب ال�ـAة سـاع��? مـ? الف�ـ�ة ال�Aر� ـ�ة ال ی�ـAخل وال  
  �ی�ود األف�اد )أr معل�مات، وفى ه[ه الف��ة 89اول ال��Àر�ن اك�Iاف ما ال[] ��9] حـ�له-، ومـا هـ

عــA ذلــ; ی   ? ال�قZــ�د مــ �ــAخل ال�ــAرب و�عــ�ف ال��اعــة ب�ف ــه و��ــA] شــع�ره ت�ــاه  هــ[ا ال��قــف، ̀و
ال��اعة ث- �9ل� م? ال��Àر�? إبAاء رأیه- فى أحA األعXاء، ول�*? الع�Zـ� (أ) مـfًال ف� ـ�ع الفـ�د  

د  � فـ(أ) آراء اآلخ��? ف�ـه، ثـ- ت��قـل ال����عـة إلـى إبـAاء رأیهـا فـي الفـ�د (ب) ثـ- الفـ�د (جــ) إلـى آخـ�  
مــ? ذلــ; أن ی�ــاح لل��ــAرب الف�صــة لل�عــ�ف علــى نقــاi ضــعفه وق�تــه ��ــا  فــى ال����عــة، والغــ�ض  

ی�اها )اقى ال��Àر�?، ث- 9ق�م �ل م�Aرب )عـ�ض مIـ*لة مـ? ال�Iـ*الت ال�ـى ت�اجهـه و� ـ�ع نZـائح  
ــ[ا   ــ�ًا 9عـــ�ض �ـــل م�ـــAرب ال�Yـــ�ات ال�ـــى اك� ـــ�ها مـــ? هـ ــ[ه ال�Iـــ*لة، وأخ�ـ ال����عـــة فـــى م�اجهـــة هـ

  مل مع ال�I*الت ال�ى ت�اجهه.  امج ال�Aر��ي و��ف ی�عا ن � ال� 
� ت�.ی. أه.اف ت.ر�? ال��اس�ة ف��ا یلى   �  : )١٢(و��

  ز�ادة ع�فة الف�د ب�ف ه وسل��ه فى م�8�] ب��Uه االج��اع�ة.  - ١
ال�ع�ف ب�ف ـه علـى الع�ل�ـات ال�ـى قـA ت ـهل أو ت��ـع ال�عامـل بـ�? ال��اعـات ال��Yلفـة  - ٢

 والع�ل معًا. 

 ال� ��� ) ل��ه الZYIي.  ال�Aرب على ال�8ل�ل قAرة ز�ادة - ٣

  ز�ادة قAرة الف�د على ال�Aخل ب��اح في ال��اقف ب�? ال��اعات.  - ٤
٢- Fب ب�اء الف���أسلTeam Building  )١٣( :  

��I9 إلى العل��ة ال�ى ی�- مـ? خاللهـا ت8 ـ�? فعال�ـة الف��ـ�، ح�ـc یـ�- ت���ـع ال��انـات   
���عة لل��اقIة، ح�c 9ق�م ال�Iـار��ن ث- وضعها أمام أعXاء ال�  الYاصة )� ��] أداء الف���

)ف8ـ� وت8ل�ــل وشــ�ح ال��انـات بهــAف وضــع خ�ــة لل��ف�ـ[ أو اق�ــ�اح حلــ�ل )�ـا قــA ی�اجــه الف��ــ� 
م? مI*الت، وأسل�ب ب�اء الف��� ی�Aأ )�قابلة االس�Iـارr لgـل فـ�د مـ? أفـ�اد ال����عـة، و�ـ[ل; 

  .ةلفائAة ال����عة ق�ل بAء ال�قاب
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5�ة اإلدار�ة -٣Jالe Managerial GridTh)١٤( :  
ـــ�ت بل�ــ;     Janeوجــ�? م�تـــ�ن  Robert Blakeاب�gــ� هـــ[ا األســـل�ب �ــًال مـــ? ر̀و

Mouton  ه�ـــا ال�انـــ� ?�ــ� ــاد علـــى م�غ�ـ ــ? خـــالل االع��ـ ــ�اد وال�!س ـــات مـ ــادة �فـــاءة األفـ ل��ـ
 �اد9ـــة ال ـــل���ة وفاعل�ـــةكالً اإلن ـــانى (األفـــ�اد) وال�انـــ� ال�����ـــي (الع�ـــل) وتA8یـــAًا لألن�ـــاi الق

) م�احل أساس�ة ت�Aأ ب�ق �- الـ[ات ومع�فـة م�قـع الفـ�د ٦م�ه�ا، و��� ت���� ال�I*ة اإلدار�ة بـ (
علـــى الIـــ�*ة اإلدار�ـــة، وم�ارســـة حـــل ال�Iـــ*الت ال������ـــة، ثـــ- م8اولـــة ت���ـــ� معـــارف العلـــ�م 

 ��� العالقـــــات بـــــ�? ال������ الع�ـــــل ال��ـــــاعي، ثـــــ- ت�ـــــ�عـــــات وفـــــى داخـــــل �ـــــل ال ـــــل�gة ل��ـــــ
ت، ثــ- تA8یــA وتع��ــ� األهــAاف ال������ــة ومــ? ثــ- الIــ�وع فــى ت�ف�ــ[ ن�ــ�ذج ال�8 ــ�? ال����عــا

�� ل�8ق�� االس�ق�ار لل�!س ة .�  وال��
  : )١٥(  Management By Objectiveاإلدارة Lاأله.اف -٤

�� ال�����ــي األكfــ� قــAرة علــى حــل ال�Iــ*  �الت إن اإلدارة )األهــAاف مــ? أســال�� ال��ــ
قA بAأ اس�AYام ه[ا األسل�ب م? بAا9ة ال�Zـف االث�ـي مـ? القـ�ن العIـ��?، اإلدار�ة )ال�!س ة، و 

وت ــ��A فل ــف�ه إلــى م�ــAأ ال�Iــار�ة بــ�? العــال��? فــى وضــع وتA8یــA األهــAاف وال��ــائج ال���قعــة، 
اإلدارة  و��ف�ــــة الق�ــــاس، وأســــل�ب ال��ف�ــــ[، وال��ا)عــــة وال��اق�ــــة ال[ات�ــــة، و�ــــ!دr اســــ�AYام أســــل�ب 

Aقــة فــى تA8یــA األهــAاف وت�ضــ�8ها، وال�8ــc فــى تق�ــ�- األداء وال�8ل�ــل ال�gــى، )األهــAاف إلــى ال
مــــع اســــ�AYام ال�ــــ�هج اإلدارr األكfــــ� د�9ق�ا�Hــــة مــــ? إدارة ال���ــــ�- وTدارة الع�ل�ــــات الIــــ�غ�ل�ة 

�لـ�جي.و��� اسـل�ب اإلدارة )ـا ألهـAاف )عـAة م�احـل هـي: وضـع األ�gال� Aام ال�عAYـات، )اس���ول
�- ج��ع الق� �ارات فى م�Yلف األن�Iة، ث- وضع وتA8یA األهAاف، وت��ZY ال��ارد ال�ال�ة تق

�ة، ث- وضـع معـای�� ق�ـاس األداء، ثـ- اسـ�ق�ال ال�غ[9ـة ال�اجعـة، وت ـ��A اإلدارة )ـا ألهـAاف �Iوال�
املة للهـAف إلى دعائ- م�ها االه��ام )الع��Z ال��I]، اإلتقان على أهAاف واضـ8ة وم8ـAدة وشـ

ع�ـــAة ال�A]،ودی�ام�ـــة اإلدارة، واإلدارة )األهـــAاف هـــى مـــ? الgلـــى لل�!س ـــة ، واألهـــAاف قZـــ��ة ̀و
�� اله�*لى لل����-. �  أك�f األسال�� ش��عًا فى عل��ة ال��

   ���وم�ـــا ســـ�� ی�Xـــح أن أســـل�ب اإلدارة )األهـــAاف هـــ� أســـل�ب فعـــال فـــى ع�ل�ـــة ال��ـــ
صــــ�اغة األهــــAاف �Hقــــًا �افــــة العــــامل�? فــــى تIــــ*�ل و ال�����ــــي ح�ــــc أنــــه 9ع�ــــل علــــى إشــــ�اك 
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ل���ل�ات ال�غ��� على م ��] الع�ل، م�ا 89ق� إن�از األهAاف ن��ًا ل�غ��ـ� ات�اهـات العـال��? 
  ومهاراته- وعاداته- فى الع�ل. 

  : )١٦(Job Enrichmentاإلث�اء ال��Mفي -٥
�في تـ�ف�� ال�غ�ـة وال�8ف�ـ� لـA] الفـ�د )ا   ��فـة ال��اHـة )ـه، وجعلهـ9قAZ )ـاإلث�اء الـ̂ �ا ل̂

 ?*�9 iاIن ع�له س��8ًا" أوم��د ن��ل�اتها وم ��ع�ة ل�اقاته ومهاراته، )c�8 ال 9*U �( غ��ة
�ل�ة العـامل�? وTسـ�اد مهـام إشـ�اف�ة إلـ�ه- Uـادة م ـ�ألr ف�د الق�ام )ه، ول[ل; یهـ�- هـ[ا األسـل�ب ب�

�- األداء، هـــ[ا )ـــا ل� ـــ�ة للعـــ�م�اصـــ�  امل�? الـــ[ی? ال 9ع�لـــ�ن فـــىكـــال�p��Y، وال�Zـــ��-، وتقـــ
ه- مع ال�غ���ات ال�اج� إحAاثها.    إش�اف�ة، ل��ادة دافع��ه- ت�اه الع�ل وت�ا̀و

  : )١٧(  Action Researchأسل�ب ال.راسة ال��.ان�ة و�P�ث الع�ل -٦
وهــ� األســل�ب الــ[] یــ�- )ــه اســ���ان العــال��? )أحــA ال�ــ��ق��? إمــا ال�قابلــة الZYIــ�ة أو   
ت�و�ـA العـامل�? عـ? ن���ـة االسـ���ان، وأهـ- ال��اضـ�ع ال�ــى الس�قZـاء ال��ـrA، ثـ- یـ�- ع����ـ� ا

ی�- تغ���ها فى ه[ا األسل�ب هى درجة ال�ضا، رأr العال��? فى األن�اi الق�اد9ة، درجة ال�Zاع 
 ��ال�ـى I9ــع� بهــا العـامل�ن، وفــى ضــ�ء هـ[ه ال��اقIــات یــ�- اق�ـ�اح وت�ف�ــ[ عــAد مـ? بــ�امج ال�ــAر

  ل�I*الت ال�ى أسف� ع�ها االس���ان. ��ة اإلدار�ة إل�9اد حل لوال��
  : )١٨(أسل�ب االس�Jارات-٧

تــ- إحXــار عــAد مــ? ال�Yــ�اء ل�صــA ومالح�ــة )عــ| أن�ــاi ســل�ك ج�اعــة الع�ــل فــى   
 [Aــ ــ�AYم ومـ ــاالت ال� ـ ــام االتZـ ــل، ن�ـ ــ�اع ال8اصـ ــة الZـ ــ�د، أو درجـ ــاون ال��جـ ــة �ال�عـ ال�!س ـ

هــ[ه ال�الح�ــات یــ�- اق�ــ�اح ال�غ��ــ�ات اتYــاذ القــ�ار. وعلــى أســاس فاعل��ــه، األســل�ب ال���ــع فــى 
  الالزمة ل��ادة فاعل�ة األداء واالرتقاء )� ��] رضا العامل�? فى ال�!س ة. 

  : )١٩(أسل�ب ثقافة ال��س�ة -٨
   [�وهى ته�- ب�غ��� فى األن�اi وال ل�ك والقـ�- وال�Zـ�فات وال�عـای�� ال8ال�ـة علـى م ـ�

  وال�!س ة إلى ش*ل أفXل. األف�اد وال��اعة
  : )٢٠(أسل�ب م.رسة االس��ات�-�ات -٩

  وهى ن�ام ل���Z- رؤ�ة ورسالة وخ�p ال�!س ة وم? ث- ت�ف�[ها وم�ا)عة ن�احها.  
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  : )٢١( Quality of work life programsب�امج ن�ع�ة ح�اة الع�ل -١٠
�ـ� انـAماج ا  �H ?ـاذ وهى م8اولة أن �ه م*ـان الع�ـل، أ] جعلـه إن ـان�ًا عـYألفـ�اد فـى ات
ائفه- )أنف ه-.  الق�ارات    الYاصة به- وTعادة ب�اء ̂و

  :)٢٢( Survey Feed backاس�قSاء ال�عل�مات ال��ت.ة -١١
    cال�����ــي، ح�ــ ���إن ت�و�ــA األعXــاء ب��انــات االس�قZــاء أســل�ب شــائع فــى ع�ل�ــة ال��ــ

�ـ� تقاسـ- ب�ا البA أن 9فه- العـامل�? )ال�!س ـة نـ�احي القـ�ة والXـعف )ال�!س ـة وهـ�H ?نـات  [ا یـ�- عـ
االس�قZاء، وم�ا9ا ه[ا األسل�ب ت�g? فى ��نه 9 �ح )��ع قـAر���� مـ? ال��انـات فـى وقـ\ قZـ��،  
وهــ� أســل�ب مــ�ن �9*ــ? تZــ���ه ل���افــ� مــع اح��اجــات ال�!س ــة ال��Yلفــة وال�ــى ت�اجــه مIــ*الت  

ء،  ] 9قـ�F مـا یهـ�- )ـه األعXـا م���عة، وت�ت�p ج�دة هـ[ا األسـل�ب )�ـ�دة االس�قZـاء ال� ـ�AYم الـ[ 
والبA م? دع- اإلدارة العل�ا له ل�8ق� ه[ا األسل�ب أفXل م�ا9ـاه، �ـ[ل; فـإن ال�Yـp ال�ـى یـ�- ت����هـا  
مـــ? خـــالل اج��اعـــات ال��اعـــات الZـــغ�] البـــA أن تgـــ�ن قابلـــة لل��ف�ـــ[ )عـــA الZ8ـــ�ل علـــى م�افقـــة  

 �� ال�!س ة، وع�A إس��فاء ه[ه ال�Iوi فإن ه[ا األسل�ب س�*�  � ال��ل�ب. ن مف�Aًا فى إحAاث ال��
  :)٢٣( TQMإدارة ال-�دة الJاملة -١٢

9 ـــ�AYم هـــ[ا األســـل�ب �ـــAل�ل م�شـــA یهـــAف ل�غ��ـــ� ال��ارســـات اإلدار�ـــة فـــى ال�!س ـــة،   
و�ع��ــA علــى عــAة م�ــاد� تقــ�م اإلدارة ب��ف�ــ[ها مــ? أجــل ال�صــ�ل إلــى األداء ال����ــ� واخ�Zــار 

gفـــ| ال�Yــ\ ل ــ��fار ال�قـ ــA واسـ ــ�دةال�هـ ــ� إدارة ال�ـ ــة، وت���ـ ــ? ال��ـــاد�  لفـ ــة مـ ــاملة م���عـ الIـ
�ف�ـة وضـ�? �افـة  �اإلدار�ة ال�ى ت��� على ت8 �? ال��دة �ق�ة دافعة وم8ف�ة لgافة ال�االت ال̂

�ات فى ال�!س ة، وت��fل ه[ه ال��اد� في اآلتي: �  ال� �
�نه 9ع�ف ال��دة.  - gة األولى رضا الع��ل، ل��  األول
 ل�ا. رة العم? م !ول�ات اإلدا  ق�ادة جه ود ال��دة - 

�ات )ال�!س ة.  - � ال��دة م? م !ول�ة �افة العامل�? فى م�Yلف ال� �

�� فـــى ع�ل�ــات ال�!س ـــة لل�أكـــA علــى ال�ـــ�دة ل�8ق�ـــ�  - �االســ���ار�ة فـــى ال�8 ــ�? وال��ـــ
 األهAاف االس��ات���ة. 

 ل�?. ال�غل� على ال�I*الت ال�ى ت�اجه ال��دة م? خالل ال�عاون ما ب�? العام - 

  ل��� ال�ه�ي ه� أساس ال�8 �? ال� ��� لل��دة. ال�عل- وال�Aر�� وا - 
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١٣- U�5*٢٤(ال�.ر�? ال�(:  
ــ?  ــ� مـ ــالج ��fـ ــي عـ ــ�- فـ ــات ال���ـ ــة ج�اعـ ــادة فعال�ـ ــAر�� ز�ـ ــ? ال�ـ ــ�ع مـ ــ[ا ال�ـ ــAف هـ و�هـ
ال�Iــ*الت اإلدار�ــة ذات ال���عــة ال ــل���ة، �ال�Iــ*الت ال��علقــة )الZــ�اعات، اتYــاذ القـــ�ارات، 

ــل��ة الت مـــ? خـــالل تـــAر�� ال�Iـــار واإلتZـــا ــاته- ال ـ ��? علـــي فه�هـــ- ألنف ـــه- ولألخـــ��? ب��جهـ
.��  واإل�9اب�ة، ح�ي �9*? ت���� ذل; الفه- ع�A الع�دة للع�ل عق� ان�هاء ال�Aر

  للمؤسسة التعليمية:  مداخل التطوير التنظيميرابع7: 

  هي:  وت��<ل م.اخل ال����� ال�����ي SLفة عامة فى ثالث م.اخل رئ��ة
  : )٢٥( �اكل ال������ة (إعادة اله��لة)م.خل ال�غ��� لله-١

و�قZــA )إعــادة اله�*لــة م���عــة مــ? االســ��ات���ات وال�Yــp وال�ــ�امج وال �اســات ال�ــى   
تXـعها اإلدارة ل�Yفــ�| ال�gــال�ف وت8 ـ�? �فا9ــة األداء، وه�ــاك عــAد مـ? ال�!شــ�ات الAالــة علــى 

  ال8اجة إلى إعادة اله�*لة م�ها: 
 - Zرق�  �قاب�ة وعAم قAرتها على ت8ق�� أهAافها. األدوات واإلج�اءات ال 
 -  .rع�ة فى الع�ل اإلدار� احالل ال�عای�� ال�ZYIة غ�� ال��ض

 عAم �فا9ة ن�- ال8�اف� وال�*افآت ال�ع��ل بها.  - 

 ضعف الق�ادات اإلدار�ة م�ا ی!ث� على العامل�?.  - 

 تع�f ق��ات االتZال ب�? العامل�?.  - 

  اد. ف وتفIى الفغ��ض األهAا - 

 �ام ال8ق�ق وح��ات األف�اد العامل�?. عAم اح� - 

 )pء االس��ا)ة لل� ��Aات وضعف ال��gف مع ال��Uة الYارج�ة.  - 

  و��� إع.اد اله��ل ال�����ي لل��س�ة Lع.ة م�احل هي: 
  تA8یA األهAاف ال�ئ� �ة واألهAاف الف�ع�ة.  - 
 تA8یA األن�Iة ال�ى ت!دr إلى األهAاف.  - 

 ت���عها فى وحAات ت�����ة.  إلى رئ� �ة وف�ع�ةألن�Iة تق �- ا - 
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 تA8یA اخ�Zاصات �ل وحAة ت�����ة.  - 

 إس�اد ال�هام  إلى العال��? وTع�ائه- الZالح�ات ال�ى ت�*�ه- م? الق�ام )�هامه-.  - 

 تA8یA عالقات ال ل�ة وال� !ول�ة ب�? �افة ال�حAات لل�� �� ف��ا ب��ها وم�ع االزدواج�ة.   - 

ائف التA8یA ال -  � �ة داخل �ل وحAة. ��ف�[9ة واإلش�اف̂

��ة ال������ة لل�!س ة.  -�Yاد الAإع 

  : )٢٦(م.خل ال�غ��� لل-�ان? ال�ق��ة-٢
�ل�ج�ـــة علــى �افـــة ج�انــ� ال�!س ـــة ســ�اء علـــى اله�اكــل ال������ـــة أو   �gرة ال��تــ!ث� الfــ

ة هـ[ا ال�قـAم ال�ق�ـي ل��ـاد   األسال�� ال�Iغ�ل�ة، ل[ا جاءت ال�8اوالت ال� ـ���ة السـ�AYام واسـ�غالل
فعال�ة ال���ـ�- داخـل ال�!س ـة وت��ـ� ال�ـأث��ات ال ـ�Uة علـى الع�Zـ� ال�Iـ�]، ومـ? ه�ـا جـاءت 
�ل�ج�ــة )�ــا ف�هــا مــ? معــAات مهــام، �gانــ� ال���� ال�����ــي لل����ــ� علــى ال��اســ��ات���ات ال��ــ

��هـا  ل�و�Iف ا] خلل فى ال����- )*�ن س��ه نقZًا فى ال��ان� ال�ق��ة والع�على تالف�هـا وت�
  ع����� ال���ZZY? فى م�االت ال8اس� ون�- ال�عل�مات. 

  : )٢٧(م.خل ال�غ��� لل-�ان? ال�ل�:�ة-٣
إن مــAخل ال�غ��ــ� ی��لــ� مــ? أن تغ��ــ� ال���ــ�- ی�ــAأ ب�غ��ــ� ســل�ك األفــ�اد العــامل�? فــى   

فاعــل، واالل�ــ�ام لــA] �لهــ[ا ال���ــ�-، ف�ــ? خــالل تغ��ــ� ســل�ك األفــ�اد �9*ــ? ال�صــ�ل إلــى ز�ــادة ا
  عامل�?. ال

�� إدارة ال�!س ات ال�عل���ـة م�هـ�ن )إت�ـاع مق�مـات الفgـ�   �و��] ال�ع| ان ن�اح وت�
ــة هـــى اإلدارة ال�ـــى تع�ـــى به�*لـــة  ــ�، وغـــAت اإلدارة الفعالـــة لل�!س ـــات ال�عل���ـ اإلدارr ال�عاصـ

ر علـى هـ[ه ال��غ�ـ�ات ^هـ�  � تـم�gاملة )األهAاف واألن�Iة والع�اصـ� ال�Iـ��ة وال�اد9ـة، ولقـA ت� 
�� ال�!س ــات ال�عل���ــة �عــAة مــAاخل مــع اصــ�ة فــى الفgــ� اإلدارr مــ? شــأنها أن ت ــه- فــى ت�ــ

�� أدائها وم? أب�ز ه[ه ال�Aاخل ما یلى��Aها وت��  : )٢٨(وت�
  . Reengineeringإعادة اله�Aسة أو اله�Aسة اإلدار�ة  - ١
 .  Total Quality Management (T. Q.M)إدارة ال��دة الIاملة  - ٢

 . Management by Objectives (M. B. O)ألهAاف اإلدارة )ا - ٣

 .  RestructuringمAخل إعادة اله�*لة  - ٤



�Ö]<íé×Ò<í×¥^ãßfe<íée< << <<�‚ÃÖ]EOMND<çéÖçè<EtND<NLN  
 

  ٧١٨  

  وس�ف ن��اول )ع| ه[ه ال�Aاخل )ال�ف�Zل على ال�8� ال�الي:   
  وال����� ال�����ي:   Reengineerإعادة اله�.سة واله�.سة اإلدار�ة -١

ــا 9 ــــ�ى   A8یfــــة واألســــال�� اإلدار�ــــة )اله�ــــAرة مــــ? ال�فــــاه�- ال تعــــA إعــــادة اله�Aســــة أو مــ
ال�AیـAة، وهــي ع�ــارة عــ? تغ��ــ� جــ[رr فــي ال�!س ـات یهــAف إلــى ال�غ��ــ� وســ�ف ن��اولهــا علــى 

  ال�8� ال�الي: 
  مفه�م اله�.سة اإلدار�ة: 

تع�ف إعادة اله�Aسة )أنها م�هج 9ق�م على ال�ف�gـ� األساسـي اإلبـAاعي لع�ل�ـات وأنIـ�ة   
وم ــ��� لــألداء وتYفــ�| ال�gــال�ف وجــ�دة اإلن�ــاج أو بهــAف ت8ق�ــ� ت8 ــ�? جــ[رr  ،ال�!س ــة

  : )٢٩(الAYمة وال �عة واالب�gار وخAمة الع��ل
 -مــ? ح�ــc ت����هــا علــى الع�ل�ــات  -وتعــ�ف إعــادة اله�Aســة فــى ال�!س ــات ال�عل���ــة   

*ل جـ[رr دون ال�ق�ـI Aـ) -دون الهامIـ�ة  -)أنها "إعادة ت��Z- للع�ل�ات ال�ئ� �ة االسـ��ات���ة 
rفــى  )ــأ rه��م ــل�ات )Iــأن ال�ضــع ال8ــالي للع�ل�ــات، وهــAفها هــ� ت8ق�ــ� ت8 ــ�? ســ��ع وجــ

ج�انــ� أداء ال����مــة ال�عل���ــة )�8ــI9 cــ�ل ال�8 ــ�? وخفــ| م�احــل ووقــ\ وتgلفــة الع�ل�ــات 
  : )٣٠(وز�ادة عائAها أو ق���ها"

ار�ـة، إذ �نها ج�ه� الع�ل�ـة اإلد *)ك�ا أن إعادة اله�Aسة هي ع�ل�ة ت��� على الع�ل�ات   
ت�ــAأ بهــا ال��ــائج الفعل�ــة لل�!س ــات وأع�الهــا وأهــAافها، وت8قــ� م�ا9ــا عAیــAة لل�!س ــات، وت�fـــل 
ــا عالقــــة ���ــــ�ة فــــى ت8ق�ــــ� مــــا Z9ــــ��ا إل�ــــه  إجــــ�اء تغ��ــــ� جــــ[رr فــــي الع�ل�ــــات وال�Zــــ��- ولهــ

  :)٣١(الع��ل
  :)٣٢(هي ��Iل تع��� اله�Aسة اإلدار�ة أ̀رعة ع�اص� أساس�ةو 

  :  Rethink of Principlesاألساس�ات  إعادة ال�ف\�� فى
وهـــ[ا 9ع�ـــى أن ال�ـــAی��? �9ــــ� أن ی�Yلـــ�ا عـــ? األفgـــار ال�قل�9Aــــة و����ـــ�ا أفgـــارًا جAیــــAة   

لل�غ��ــ�، و اإلدارة ال�Aرســ�ة �9ــ� أن تهــ�- )األنIــ�ة ال�ــي ت!دیهــا وت���ــ� أه���هــا وال���قــة ال�ــي 
�ن هي ات!دr بها ه[ه األgة علي أن ت�Iن .Aق\ وال�ه�  ألفXل في اس��fار ال
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 Uال-[ر ^��Sإعادة ال�Radical redesign :  
إن إعادة ه�Aسة الع�ل�ات اإلدار�ة هى ع�ل�ة إعادة ت��Z- أساس�ة، وتق��ح اس��عاد �ـل   

دة �فــاءة اله�اكــل واإلجــ�اءات ال8ال�ــة، وTعــادة ت�ف�ــ[ الع�ل�ــات )���قــة جAیــAة، وهــ[ا یــ!دr إلــى ز�ــا
  وفاعل�ة ال�Aرسة. 

  :  Processes Orientedال��جه ن�� الع�ل�ات 
  ح�c ت��Z على الع�ل�ات ذات الق��ة ال�Xافة لل�ال� وال�ى ت!دr داخل ال�Aرسة.   

  : (IT)ال��جه ن�� ت\��ل�ج�ا ال�عل�مات 
�ل�ج�ــا ال�عل�مــات   �gــ�ة ل���gســة ت��ــ� علــى األه��ــة الAعــادة اله�T)وITل  (�علــى للZ8ــ

  نقلة ن�ع�ة هائلة فى األداء. 
ت�جع أه��ة إعادة ه�Aسة الع�ل�ـات اإلدار�ـة ل�ـا �9*ـ? أن ت8ققـه لل���ـ�- اإلدارr داخـل و 

  :)٣٣(ال�Aرسة م? خالل
  إعادة ت���- العامل�? فى ف�ق ذات إدارة ذات�ة.  - ١
 تف�ض ال ل�ة التYاذ الق�ارات ال��اس�ة.  - ٢

�غ��ـــــ� فـــــى الع�ل�ـــــات، وذلـــــ; فـــــى ت�ز�ـــــع إعـــــادة تIـــــ*�ل اله�*ـــــل ال�����ـــــي لـــــ�الئ- ال - ٣
�ل�ات وال�هــام Uــع ال� ــ�االخ�Zاصــات وت�ز�ــع األع�ــال، ووضــع ال�ــ�امج ال��Yلفــة، وت�ز

ائف.  � على العامل�? )اإلضافة إلى إعادة ه�*لة ال̂

 تقل�ل خ��i االتZال إلى ال� ��] ال��اس� ل�أد9ة الع�ل ال�ل�ب.  - ٤

 عAیلها )�ا ی�اس� ال��غ��ات ال�AیAة. م�اجعة ال �اسات واإلج�اءات والق�اعA وت - ٥

ــ�ة ال��جـــ�دة )ال�gـــ� ال�قـــ�رة بهـــAف  - ٦ ــادة صـــ�اغة )عـــ| ال�حـــAات وال�قـــ�رات الAراسـ إعـ
 ت8 �? تAر� ها. 

�ن،  - ٧�ت���ــ� Hــ�ق وأســال�� جAیــAة )ال� ــ�ة ل����عــة مــ? ال�عل�ــ�? مfــل ال�علــ�- )ــال�ل�ف�
 وال�عل�- ال���مج وال�عل�- ع? )عA، وال���مج الZغ��. 

ــاألداء ت8 - ٨ ــا )ــ ــامل�? أم مــــ? اإلدارة ومقارن�هــ ــای�� األداء ال��لــــ�ب ســــ�اء مــــ? العــ AیــــA معــ
 العال�ي. 
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  :)٣٤(وت�Jل ه�.سة الع�ل�ات اإلدار�ة ال�-االت اآلت�ة
وهــى األنIــ�ة ال��Aاخلــة ذات الZــلة ال�ــى تــ!دr إلــى إن�ــاز م8ــAد، وتIــ*ل الع�ل�ــات اإلدار�ــة: 

ــة ا ــادة ه�Aسـ ــي إلعـ ــ�ر األساسـ ــات ال�8ـ ــا، الع�ل�ـ ــ[رr ف�هـ ــ� ال�ـ ــل ال�غ��ـ ــة وف�Zـ ــات اإلدار�ـ لع�ل�ـ
�� اإلدارr ال�قل�9Aة، وال�ى ت��Z ال�ه�د ف�هـا �وال����� عل�ها م��ها ع? غ��ها م? وسائل ال��

ــام ال�� ــا مـــــ? علـــــى ال�ق ـــــ��ات اإلدار�ـــــة القائ�ـــــة علـــــى األنIـــــ�ة وال�هـــ ــابهة ومـــــا ی�فـــــ�ع ع�هـــ Iـــ
  أق ام).  -إدارات  -(م!س ات 

  :  )٣٥([رU لل�ضع القائ^إعادة ال���S^ ال-
  وهي ع�ل�ة معقAة ول�F لها ن�p واحA بل هي م�عAدة ال��ان� مfل:   

�ل�ات  - Uرســـي واألدوار وال� ـــAــل ال� ــ�ة فـــى الع�ـ ــاه�- اإلدار�ـــة األساسـ ــادة صـــ�اغة ال�فـ إعـ
  والق�- وال�هارات وال8�اف�.  

ــة جAیـــAة ل�ـــAر�� ال -  ــة )ال�Aرســـة مـــع وضـــع س�اسـ ــادة تZـــ��- الع�ل�ـــات اإلدار�ـ ــامل�? إعـ عـ
 عل�ها. 

 إعادة ال��� في األسF ال�ى تA8د األسال�� ال���عة فى الع�ل ال�Aرسي.  - 

ح�ــc �9ــ� م�اجعــة الــ��- وال �اســات ال�ــى تYــAم الع�ل�ــة اإلدار�ــة الــ��^ وال��اســات اإلدار�ــة: 
  )ال�Aرسة، واس�A8اث ن�- وأسال�� واس��ات���ات إدار�ة ل��ادة األداء وت8 �? ال��Yجات. 

ن تعA اإلدارة العل�ا ال� �ح لع�ل�ة إعادة اله�Aسة �*ـل. ولهـ[ا إن لـ- تق��ـع اإلدارة البA أو
العل�ــــا )ع�ل�ــــة ال�غ��ـــــ�، ت��ــــه ال�هـــــ�د للفIــــل، و��ـــــ� أن ت��ــــع اإلدارة ثـــــالث خ�ــــ�ات ج�ئ�ـــــة 

  : )٣٦(الس�Igاف ع�ل�ة إعادة اله�Aسة �اآلتي 
   رفع وعي اإلدارة Lع�ل�ة إعادة اله�.سة وال�اجة لل�غ���:   -أ

ــأقل- مـــع ال��Uـــة    ــفة وســـل�ك اإلدارة لل�ـ ــات تغ��ـــ�ات مه�ـــة فـــى فل ـ ــ� أغلـــ� ال�!س ـ ت��لـ
ال ــ��عة وال��غ�ــ�ة، والبــA أن تZــ�ح اإلدارة العل�ــا مل�ــة فــى ال��احــل ال��عــAدة مــ? إعــادة اله�Aســة 

�� )ال�أث�� ال[] س���أ س�اء على اله�*ل ال�����ي، الfقافة، ال��ارد وغ��ها، ل[ا ق�ل م8اولة ت��
أr إعــادة ه�Aســة البــA أن تلــ- اإلدارة اللع�ــا )ال�!شــ�ات ال�ــى تــAع�ا إلــى إعــادة ه�Aســة الع�ل�ــات 

  اإلدار�ة وذل; م? خالل ال�Zادر ال�ال�ة: 
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  ال��اجعة للp�*Y ال�ال�ة.  - 
 ال��اجعة الت�اهات األع�ال.  - 

 ال�8ل�ل ال��اف ي والعالقات ال����ة.  - 

 ات�اهات وم��ل�ات س�ق الع�ل.  - 

 الع�الء وت8ل�ل ال�ضا.  Hل�ات  - 

��ل الل-�ة الق�اد�ة إلعادة اله�.سة:  -ب Jت  
وفى ه[ه ال��حلة ی�- اس�A8اث ل��ة  إدار�ة عال�ة ال� ��] ل��ج�ه ت����ها لع�ل�ة إعادة   

اله�Aســـة، وت8ـــ�ص هـــ[ه الل��ـــة علـــى دعـــ- اإلدارة العل�ـــا لع�ل�ـــات إعـــادة اله�Aســـة، وتهـــ�- الل��ـــة 
  سة )األم�ر ال�ال�ة: A الق�اد9ة إلعادة اله�

�� وص�انة ال�!س ة وش�ع�ة الل��ة الق�اد9ة إلعادة اله�Aسة.  - �  ت�
 -  .��� تA8یA الف�ص ال�ئ� �ة لع�ل�ات ال��

 ال�عل�- وال�Aر�� )Iأن إعادة اله�Aسة لل�!س ة.  - 

 االه��ام ب��- االتZال وال���Iع وال8�اف�.  - 

 تA8یA ال�Iاكل ال������ة.  - 

 �� إعادة اله�Aسة فى �ل م*ان في ال�!س ة. �ال�� �� فى ت�ا)ع وت� - 

 تA8یA ال��- ل�8ق�� ال�*اس� ال� �هAفة م? ع�ل�ة إعادة اله�Aسة.  - 

 ج�ع وت8ل�ل وت�ز�ع ن�ائج إعادة اله�Aسة.  - 

 ال��gف مع ن�ائج إعادة اله�Aسة فى ال�p��Y ال� ���.  - 

  : )٣٧(ت�.ی. أه.اف ال��س�ة ال�عل���ة واإلع.اد لل�غ��� -ج
األداء فــى ال�!س ــة ال�عل���ــة هــ� الهــAف األساســي وال�8ــ�ك ال�ئ� ــي الــ[] ت ــعى    ت8 ــ�?   

ــ*ل   ــA الIـ ــة ب�A8یـ ــة ال�عل���ـ ــ�م ال�!س ـ ــه تقـ ــاًء عل�ـ �ـ ــه ̀و ــ�� فـــى ات�اهـ ــه وال ـ ــة ل�8ق�قـ ــادات اإلدار�ـ الق�ـ
�ن عل�ه أو ال��غ�ب ال�صـ�ل إل�ـه مـ? خـالل تA8یـA األهـAاف ثـ- یـ�- ته�Uـة العـامل�?  gال�ف��ض أن ت
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م���عــات الع�ــل ال�ــى ســ�ف تقــ�م )ع�ل�ــة إعــادة ال��ــاء وال�عــ�ف علــى مIــاكل ال�!س ــة، تــ-    - وت��ــ� 
�ل على م�افقة اإلدارة )Iأن ب�نامج ال�غ��� ث- الق�ام )ع�ل�ة ال�p��Y لل�غ���. Z8ال  

  : )٣٨(إعادة ال���S^ األساسي للع�ل�ات-د
   �Yعلـــى ال� Fــ� ــى الع�ل�ـــات ولـ ــ� اله�Aســـة علـ ــ�د بهـــا أن ت��ـ ــوال�قZـ ات وت�fـــل هـــ[ه جـ

ال��حلة الع��Z ال�8ج إذ ت�Yلف الع�ل�ة م? ح�c م*�ناتهـا وم�احلهـا ومـا ت��ل�ـه مـ? إجـ�اءات 
�فــة إلــى أخــ�]، ح�ــc تعــ�ف علــى أنهــا سل ــلة مــ? األع�ــال ت�جــه ل�8ق�ــ� هــAف أو هــي  مــ? ̂و
م���عـــة األنIـــ�ة ال�ـــى ت ـــ��ع� واحـــAًا وأكfـــ� مـــ? ال�ـــAخالت ل�قـــ9A- خAمـــة ذو ق��ـــة، وت�gـــ�ن 

ــال�� لا ــل، األســـ ــ� الع�ـــ ــالء، ف��ـــ ــات، الع�ـــ ــ�ون، ال��Yجـــ ــادة، ال��هـــ ــ� (الق�ـــ ــ? ع�اصـــ ــة مـــ ع�ل�ـــ
  واإلج�اءات) وت��ل� (م�ارد، �لف، وق\، م�ا)عة، رقا)ة، ص�انة، تغ[9ة ع* �ة، مIار�ة). 

  : )٣٩(ت�F�5 ب�امج الع�ل-ه
ج اه�اك م���عة م? ال��ت��ـات ل����ـ� بـ�امج الع�ـل الYاصـة ب�8 ـ�? األداء وهـى ت�8ـ  

إلى ف��� م? اإلدارة العل�ا �ى 9ق�م )ال��p�I ول�� �� وال��ج�ه وال��ا)عـة ل�قـAم سـ�� الع�ـل، ��ـا 
ات  �ــAء تIــغ�ل ال�ــ�امج، والبــA مــ? تA8یــA الZــع̀ ت�Xــ�? إعــAاد ن�ــاذج الع�ــل ون�ــاذج ال��انــات ̀و

�� ع�ل�ة ال����� أو أث�اء ال ـ�� فـى ا�H اجهها وتقف فى���ف�ـ[، مـع لاألساس�ة ال�ى ی��قع أن ی
  تA8یA مA] إم*ان�ة ت8ق�� ال��اح. 

  : )٤٠(ال��اجعة وال�ق��^-و
   ��ات فهى ت�fل م�حلة ال��8Zح وال��اجهة ب�? ما ه�Yم�حلة ال��اجعة م? أه- ال Aتع

�لي ال��ف�ــ[ ل�ــ�امج Uاجــه م ــ�م�Yــp، ومــا تــ- ت�ف�ــ[ه، وتع�ــل علــى تA8یــA مIــاكل ال��ف�ــ[ ال�ــى ت
إعـادة ال��ــ� فـى �افــة ال��احــل ال ـا)قة، وال�أكــA مـ? خ�ــة ت8 ــ�?  -الع�ـل، وفــى هـ[ه ال��حلــة یــ�

�لة ع? U اج��اع لف�ق الع�ل ال� ��ZYاألداء وس��ها فى االت�اه ال ل�-، ل[ل; ��9 أن ی�- ت
�ل ق�ـــادr مـــ!م? )ـــأن ت8 ـــ�? األداء هـــ� ال�ـــAخل ال8ق�قـــي ل�8ق�ـــ� Uبـــ�امج الع�ـــل ب�ئاســـة م ـــ

�اجه ال�!س ة فى ^ل ال��غ��ات. تاالس���ار�ة وم�اجهة ال�Yا�H ال�ى   
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  :  Total Quality Managementمدخل إدارة الجودة الشاملة -٢

��r معاصــــــ� ل��fـــــل إHـــــارًا م8�ر�ـــــًا فـــــى مع�ــــــ- �تـــــأتي ال�ـــــ�دة الIـــــاملة �ات�ـــــاه ت�ـــــ
��ه، و��جــــــع ذلـــــــ; إلــــــى األزمــــــة ال�ـــــــى تع�Iــــــها ال�!س ـــــــات �دول العــــــال- ل�قــــــ�مي األداء وت�ـــــــ

Aرتها علـــــــــى االســـــــــ��ا)ة ال ـــــــــ��عة وال��الحقـــــــــة لل��غ�ـــــــــ�ات ال�عل���ـــــــــة، ن���ـــــــــة لXـــــــــعف قـــــــــ
�قـــــــة �H ــى ــ�Aعى تغ��ـــــــ�ًا فـــــ ــى ت ـــــ ــة لل����ـــــــة، ال�ـــــ ـــــ �ــة، وال�8ـــــــ9Aات ال��ل̀ ــة والعال��ـــــ ال����ع�ـــــ
تعامـــــــــل ال�!س ـــــــــات ال�عل���ـــــــــة مـــــــــع مIـــــــــ*الت ال����ـــــــــع )Zـــــــــ�رة ت8قـــــــــ� لهـــــــــا الفاعل�ـــــــــة 

  قاi ال�ال�ة: ، وس�ف ت��اول مAخل إدارة ال��دة الIاملة م? خالل ال�)٤١(والgفاءة
  مفه�م إدارة ال-�دة الJاملة: -١

�ــ� خلــ� ثقافــة    �H ?ســة تلــ; ال�!س ــات عــAف إلــى إعــادة ه�Aة تهــAیــAــة ج�هــى فل ــفة إدار
ت�����ة جAیـAة قائ�ـة علـى إحـAاث تغ��ـ�ات ج[ر�ـة مـ? أجـل ت8ق�ـ� أهـAافها )فعال�ـة فـى ج��ـع نـ�احي  

  . ) ٤٢( ن��ة أم في ال��p اإلدارr أو غ�� ذل; ال�!س ة ال�عل���ة س�اء أكان ذل; فى الق�- أم في األ 
ك�ا تع�ف )أنها ع�ل�ة تغ��� الfقافة األساس�ة لل���ـ�- وTعـادة ت�ج�ههـا ن8ـ� إحـ�از م�ـ�ج   

  .)٤٣(أعلى وخAمة فا ئقة ال��دة
إدارة ال��دة الIاملة هى ج��ع ال�IاHات ال��علقة )ال�هام اإلدار�ة لل�!س ة وال�ـى تقـ�ر   

ــ ــ�دة، واألهـ ــ�p س�اســـة ال�ـ ــ�p ال�ـــ�دة، وضـ ــ�AYام ع�ل�ـــات ت�Yـ ــا )اسـ ــ!ول�ات وت���قهـ Aاف وال� ـ
ال��دة،وتأك�ـــA ال�ـــ�دةم? خـــالل ن�ـــام ال�ـــ�دة ال�ع��ـــA، وتقـــع م ـــ!ول�ة إدارة ال�ـــ�دة علـــى عـــات� 
�ن )ق�ادة اإلدارة العل�ا وت���قها �I9ل ج��ـع أعXـاء gها ��9 ان ت�gات اإلدارة، ول��ج��ع م �

  .)٤٤(ال�!س ة
ــAخلو    ــاد� مـ ــ�  م�ـ ــا ال����ـ ــ��A عل�هـ ــى 9 ـ ــ�ة ال�ـ ــ�ات األساسـ ــاملة ال��تgـ ــ�دة الIـ إدارة ال�ـ

الع�لـى لهـ[ا ال�ــAخل فـي أr م!س ــة، ولقـA وردت ت8ـ\ ع�ــاو�? م�Yلفـة مfــل: أر�ـان، م�تgــ�ات، 
ع�اص�، أساسـ�ات، ع�امـل، وت�ای�ـ\ الAراسـات واأل)8ـاث حـ�ل عـAد ال��ـاد� ال�ـى ی�تgـ� عل�هـا 

املة، فــال�ع| 9قلZــها إلــى خ�ــF م�ــاد� فــى حــ�? أن الــ�ع| ت���ــ� مــAخل إدارة ال�ــ�دة الIــ
اآلخــ� ب�ســعها إلــى أكfــ� مــ? عIــ�ة م�اد�،وســ�ف ت8ــAد م�ــاد� إدارة ال�ــ�دة الIــاملة فــى هــ[ه 
الAراسة على أساس االس�فادة م? االت�اهات الA8یfة إلدارة ال��دة الIاملة، وال�ـى تأخـ[ )أسـل�ب 

 Aوع p(امل ح�ى 89اف� على ال��ا�  : )٤٥(م ال��I\ للع�امل. وم? ه[ه ال��اد� ما یلىدمج الع
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  ال�aام اإلدارة العل�ا Lال-�دة: -أ
ــ���ار فـــى    ــاج إلـــى االسـ ــAة ال�ـــى ت�8ـ ــاه�- ال�عقـ ــاملة مـــ? ال�فـ ــ�دة الIـ إن مفهـــ�م إدارة ال�ـ

ت���قها وTلى الAع- ال���اصل م? �Hق اإلدارة العل�ا، وذل; م? خالل الAع- ال���اصـل لع�ل�ـات 
قلها إلى ال�اقع الع�لـى. ��ـا أن علـى اإلدارة العل�ـا ضـ�ورة االل�ـ�ام ب����ـ� مـا ZY9ـها ال�غ��� ون

�قهــا یــ�- ب�ــاء قــ�- الع�ــل ال��ــاعى �H ?قافــة ال�����ــة، وال�ــى عــfات ف��ــا ی�علــ� ب��ــاء ال�مــ? خ�ــ
أشــ*ال دعــ- اإلدارة العل�ــا هــ� وال�عــاونى وTشــعار العــامل�? ب�جــ�د ح��ــة ل�قــ9A- ال�ق��حــات، ومــ? 

�امها )ع�ل�ة ال�p��Y االس��ات��ي لل��دة الIاملة م? خالل تA8یA األهAاف )ع�Aة ال�A] وال�ى ق
تIع� ال�!س ة ل�8ق�قهـا بـAًال مـ? الع�ـل )Iـ*ل عIـ�ائي، ومـ? ه�ـا 9*ـ�ن دور اإلدارة العل�ـا دورًا 

رفـع روحهـ- ت� �ق�ًا، ��ا تق�م اإلدارة العل�ا ب�8ف�� العامل�? إلن�اح ال�!س ة م? خالل دع�هـ- و 
�ة م? أجل تق��- مق��حاته- وأفgاره-، وال�قل�ل م? مقاومة ال�غ���. �  ال�ع�

  ال�*��b االس��ات�-ي لل-�دة: -ب
و�عــA مــ? أهــ- م�ــاد� مــAخل إدارة ال�ــ�دة الIــاملة الق�ــام )األع�ــال ح�ــc ی�Xــ�? ن�ــ�ة   

 وم�ازنـة م�اسـ�ة )ع�Aة ال�A] )ال� �ة ل�ضع ال�!س ـة فـى م�ـال ال�ـ�دة، ح�ـc أنهـا ت��لـ� وق�ـاً 
��ه �وت���Yـــًا دق�قـــًا، ت�ـــAأ أولـــى خ��اتـــه ب�Iـــ*�ل ل��ـــة عل�ـــا أو ف��ـــ� لل�ـــ�دة I9ـــ��ك فـــى عXـــ
م�fلــ�? مــ? �افــة وحــAات الع�ــل فــى ال�!س ــة، و�Yــ�� ب�ضــع س�اســات ال�ــ�دة ال�ــى البــA أن 
 pــــ��Yــعارات وال� ــى شــ ــع ح�ــــى ال ت�قــ ــى أرض ال�اقــ ــ�ج- علــ ــا الع�ــــالء، وتــ ــادة رضــ ــ� عل���ــ ی��ــ

ــ ــ�ل ال�Zـــ�ف االسـ ــا سـ ــ? خاللهـ ــAد مـ ــال- ت8ـ ــ8ة ال�عـ ــ��ات���ة واضـ ــة اسـ ــى خ�ـ ــ�دة هـ ��ات��ي لل�ـ
 pــ��Yــ�ل أ)عــاد ال�Iف، وتAل إلــى ت8ق�ــ� هــ[ا الهــ�والهــAف ال�ــ�اد ال�صــ�ل إل�ــه و��ف�ــة ال�صــ
االس��ات��ي اس���ار�ة ال�8 �?، ال��اف ـة، االح��اجـات، م�ا)عـة ال��غ�ـ�ات فـى حاجـات ورغ�ـات 

�لـة الع�الء وم�ا)عـة  �H pدة، ووضـع خ�ـ�ال��ـ�رات وال��اصـفات وال�قـای�F الYاصـة ب�ق�ـ�- ال�ـ
 Aعــ ت�ف�ــ[ الع�ل�ــة، األمــA لXــ�ان جــ�دة تقــ9A- الAYمــة وم�ا)عــة وف8ــ� آثــار هــ[ه ال�Yــp أث�ــاء ̀و

فال�p��Y االس��ات��ي ه� ع�ارة ع? ن�ام ل�ضع االس��ات���ات واألهAاف وال �اسات مع األخ[ 
  وال��وف ال���Uة الYارج�ة والAاخل�ة ذات العالقة. )ع�? االع��ار الف�ص 
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  : )٤٦(أن�اc الق�ادة اإلدار�ة -جـ
الق�ــــادة اإلدار�ــــة هــــى جــــ�ه� الع�ل�ــــة اإلدار�ــــة وقل�هــــا ال�ــــا)| ف�ــــAونها Z9ــــ�ح اله�*ــــل   

ال�����ــي مفg*ــًا عــاج�ًا عــ? ت8ق�ــ� األهــAاف ال�ــى وجــA ال���ــ�- مــ? أجلهــا، وت ــ�د )ال�ــالى روح 
ل وعــAم االه��ــام بــ�? العــامل�?، إن الق�ـــادة اإلدار�ــة هــى نIــاi إ�9ــابى 9قــ�م )ـــه الg ــل واإله�ــا

شــ�Y )قــ�ار رســ�ى ت�ــ�اف� ف�ــه ســ�ات� خZــائ� ق�اد9ــة، ل�Iــ�ف علــى م���عــة مــ? العــامل�? 
 Aر ال��اســـ� وع�ـــAام ال ـــل�ة )القـــAYاســـ�ة ال�ـــأث�� واالســـ��الة واســـ��ل�8ق�ـــ� أهـــAاف واضـــ8ة ب

ان م�قعــه فهــ� مهــ- جــAًا، والقــادة األكفــاء هــ- القــادرون علــى ت���ــ� الXــ�ورة، فع�ــل القائــA أ9ــًا �ــ
�ــــAون فــــي أ] م�قــــف وت8ــــ\ أr ^ــــ�وف )ــــال�ف��g العاقــــل �ــار وخلــــ� أ] ن�ــــp ق�ــــادr ی واخ��ــ
ــل�ب  ــاس أسـ ــادة اإلدار�ـــة علـــى أسـ ــال�� الق�ـ ــ�ف\ أسـ ــA العاقـــل، ولقـــA صـ وال��Yـــ�p العاقـــل وال�A8یـ

�قــة القائــA فــى م�ارســة ع�ل�ــة ال�ــأث�� فــى�Hــة، الق�ــادة ال��ســل�ة،  و�H�9ق�اAفــه إلــى الق�ــادة ال �م̂
  الق�ادة األوت�ق�ا�Hة. 

� العامل��: -د��  ت�
وهـــي تع�ـــى أه��ـــة مـــ�ح ال ـــل�ة لألفـــ�اد وأه��ـــة مIـــار�ة العـــامل�? فـــى اتYـــاذ القـــ�ارات   

ــة  ــى ت���ـ ــ�? فـ ــاد ال��*ـ ــ? أ)عـ �� وت�gـ�ــ ــAر�� وال��ـ ــالل ال�ـ ــات مـــ? خـ ــAه- )ال�عل�مـ وضـــ�ورة ت�و�ـ
�? فـــ�ق الع�ـــل والفـــ�ق ال ـــل�ك ا��| ال ـــل�ة، م8اكـــاة اآلخـــ��? فـــى ســـل��ه-، تgـــ�إلبـــAاعي، تفـــ

�� ال[اتى. �  ال��جهة ذات�ًا، ال�8ف�� ال[اتى وال��
  ال����� ال�����: -هـ

9ع��� ال�8 �? ال� ��� ه� إحA] ر�ـائ� م�ه��ـة إدارة ال�ـ�دة الIـاملة، ح�ـc أن ه�ـاك   
قارنــــة ال��جع�ـــة (الق�ــــاس ال�قـــارن )األفXــــل)، ن�ــــام أنIـــ�ة دائ�ــــة لل�8 ـــ�? ال� ــــ��� م�هـــا ال�

  معل�مات الع�الء، تAر�� وت8ف�� العامل�?، وت�ف�� م�اخ لإلبAاع. 
خامســ7: اFجــراءات المقترحــة لتنميــة التطــوير التنظيمــي للمؤسســة التعليميــة فــي 

 الوقت الحاضر:

ص م���عــة لقــH Aــ�ح الفgــ� اإلدارr ال�عاصــ� )Iــ*ل عــام والفgــ� ال�����ــي )Iــ*ل خــا
�� ال�����ي لل�!س ة ال�عل���ة وم�ها ما یلي: �  مق��حات �9*? م? خاللها ت���ة ال��
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  .ات ال�!س ة ال�عل���ةAدة ومعای��ها )*ل وح� االل��ام )��اد� ال�

  العــامل�? علــى ت8 ــ�? أدائهــ- مــ? خــالل ت���ــة Aة ال�ــي ت ــاعAالق�ــادة ال�شــ� pت��ــي ن�ــ
�ف مهاراته-.  � قAراته- وت̂

 ــ�Iل�ة عــ? ت�Uع �افــة العــامل�? )ال�!س ــة ال�عل���ــة علــى الــ�عل- الــ[اتي مــع ت�8ــل ال� ــ�
 ت8ق�� األهAاف ال�ي ت�- تA8یAها م �ًقا. 

  ــــفZال ــــل�ة مــــ? ال |��ت� ـــ�p اإلجــــ�اءات واخ�Zــــار سل ــــلة إن�ــــاز الع�ـــل مــــع تفــــ
 األمامي إلى الZف الfاني ل�Xان إ�9اد ق�ادات في ال� �ق�ل.

 ?ــامل� ــة العـ ــ�? �افـ ــ-  ت�*ـ ــ�ى لهـ ــة ح�ـــى ی� ـ ــة ال�عل���ـ ــل )ال�!س ـ ــاالت الع�ـ )��Yلـــف م�ـ
 ت8ق�� أهAافه- ب��اح. 

  .-راته- ومهاراتهAاته- العل��ة وقZZYع األدوار على �ل العامل�? مع م�اعاة ت� ت�ز

  .ع�ة� تفع�ل ال�8اس�ة مع ال�أك�A على ع�ل�ة ال�8 �? ال� ��� مع تق��- األداء )��ض

 ــار�ة  دعـ- فل ـفة الع�ـل ال��ــاعيIـة وال��)ال�!س ـة ال�عل���ـة مـع ال�8ــ�ك ن8ـ� الالم���
 في ص�ع الق�ار. 

 .��� ل م*I( رة ال��اف �ة لل�!س ة ال�عل���ة ورفع �فاءتهاAادة الق� الع�ل على ز

  ــ- ألداء مهــــام ــ�ح مالئــ ــى Z9ــ ــة ح�ــ ــي لل�!س ــــة ال�عل���ــ ــل ال�����ــ ــ*�ل اله�*ــ ــادة تIــ إعــ
 لع�Z. ال�!س ة ال�عل���ة وم�اكً�ا ل��غ��ات ا

  ف�Aال في �ل م�االت الع�ل )ال�!س ـة ال�عل���ـة مـع ال����ـ� علـى تـZات االت�دع- ق�
 ال�عل�مات وان �ابها ب�? �ل العامل�? )ال�!س ة. 

  ث ــــــــج البحــــــــسادس7: نتائ
�ـة وو�الئهـ-  �)عA ت���� االس��انة على ع��ة م�fلة مـ? مـAی�r ال�ـAارس )�8اف�ـة القل�̀

لغ عAده- )اإلضافة إل   ف�دًا و�ان م? أب�ز ن�ائ�ها ما یلي: ٣٠٠ى ال�عل��? ̀و
�ة على تA8یA ق��ات االتZال ب�? ال�ئ�F وال��ؤوس. - ١� ت�8ص إدارة ال�Aرسة الfان

٢ -  c8ة العامل�? على الع�ل ال��اعي ف��ا ب��ه-.إدارة ال ت�� �Aرسة الfان

�? الع - ٣ �ة على غ�س الfقة ب��ها ̀و� امل�?.ت�8ص إدارة ال�Aرسة الfان
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�ة م�Aأ ال�عل- ال[اتي ب�? العامل�?. - ٤� تAع- إدارة ال�Aرسة الfان

�ة ال�عل���ة العامل�? ن8� ت�ش�A ال��ارد ال��احة. - ٥� ت�جه إدارة ال�Aرسة الfان

�عات ال����ة للع�ل )ال�Aرسة. - ٦�Iة العامل�? على ت���� ال��� تc8 إدارة ال�Aرسة الfان

�ة ب�? م - ٧��ل�ات وصالح�ات �ل العامل�? )��Yلف ال�حAات.ت�ازن إدارة ال�Aرسة الfانU  

ــة مــ? �ــل العــامل�? فــي م�Yلـــف  - ٨ ��ــة علــى تA8یــA ال�هــام ال��ل̀�ت8ــ�ص إدارة ال�Aرســة الfان
 ال�حAات.

�ة ل����ة ثقاف�ه-. - ٩��ر ال�Aوات ال��عXة العامل�? على ح�� تc8 إدارة ال�Aرسة الfان

�ة على إل�ام العامل�? - ١٠� )*ل ما ه� جAیA في م�ال الع�ل. ت�8ص إدارة ال�Aرسة الfان

�? )ع| قاعAة ب�انات شاملة لgل األع�ال.  ت�8ص إدارة ال�Aرسة - ١١�gة على ت�� الfان

١٢ -  ���ك�ــا أكــAت الAراســة ال��Aان�ــة علــى أن ه�ــاك م���عــة مــ? ال�ع�قــات ال�ــي ت�اجــه ال��ــ
�ة لعل م? أب�زها:� ال�����ي )ال�Aرسة الfان

 قافة ال������ة ع? إfف ال� � ن�از أع�ال ال�Aرسة.قلة ت̂

 .ة�� قلة ال8�اف� ال�ZZYة للعامل�? )ال�Aرسة الfان

 .رسةAة ألجه�ة ال�� قلة ال�Zانة الAور

 .مقاومة العامل�? )ال�غ��� )اس���ار 
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  قـائـمـــة الـمـراجـــع 
  

)١(   ��� ال�����ى"،   اف ب?ن�سعA ب? ع�A هللا ب? ت��ى آل سع�د: "ات�اهات ال�Aی��? ن8� ال��
ــالة ماج ـــ��� ــة للعلـــ�مرسـ �ـ ــة نـــا�9 الع̀� ــة الAراســـات العل�ـــا، أكاد��9ـ ، ٣٢٠٠األم��ـــة،  ، �ل�ـ

  . ١ص 
-٢٠٢، ص ٢٠٠٠دار ال�امعـة ال�AیـAة، اإلسـ*�Aر�ة،  إدارة ال�ـ�ارد ال�Iـ��ة،راو�ة ح ?:   )٢(

٢٠٣.   
�� خا )٣(�ــ ــة ال��ــ ــاد] علــــى ع�ل�ــ ــ��p الق�ــ ــأث�� الــ ــ�ح ل�ــ ــ�ح�?: "ن�ــــ�ذج مق�ــ ــA الــ ــA ع�ــ ــA م�8ــ لــ

 ،"?�، مZــ� ٧٧جم�لــة فgــ� وTبــAاع، ال�����ــى": )ــال����� علــى ســ�ق الع�ــل )��لgــة ال�8ــ�
  . ٤٨٤-٤٥٩، ص ص ٢٠١٣

��  sigma – sixأم�ــA م�8ــ�د دراد�ــة: م��ل�ــات ت���ــ� ســ�ة ســ���ا  )٤(�وعالق�هــا )ــال��
، ص ص ٢٠١٤، القاه�ة، ٨٠، ع١٤سم�لة الfقافة وال����ة، �امعة ال�ائف"،  ��ى )ال���
٢٥٥-١٦٥ .  

�� ال�����ـــي وحل�لهـــا"،  )٥(�غ�ـــ� ســـالة ماج ـــ��� ر م�8ـــA بـــ? )ـــاني الق�8ـــاني: "مع�قـــات ال��ـــ
�رةIد، م��  . ١٤، ص ٢٠٠٧، �ل�ة إدارة األع�ال، جامعة ال�ل; سع

)٦(  :Aــ ــA إبـــ�اه�- أح�ـ ــ� االت�اهـــات الأح�ـ ــAارس،�عاصـ �� ال�����ـــي )ال�ـ�ــ دار الفgـــ�  ة فـــى ال��ـ
  .٢٠، ص ٢٠١١الع̀�ي، القاه�ة، 

ــ )٧( �� �فا9ــات االتZــال ل� A] أعXــاء ه�UــةخالــA وح�ــA ع�ــA الgــ��-: "ب�ــاء ب�نــامج تــAر��ي ل��ــ
ال�ـــAر�F فـــى ال�امعـــات األردن�ـــة فـــى ضـــ�ء ال�اقـــع واالت�اهـــات ال�عاصـــ�ة )اســـ�AYام م�8ـــى 

�� ال�����ى"،  ��رة  د���راه سالة  ر ال��Iة العل�ا، جامعة ع�ـان غ�� م���، �ل�ة الAراسات ال�̀�
  . ٧٢، ص ٢٠٠٧الع̀��ة، ع�ان، 

�� ال�����ـي لل�!س ـة  )٨(�، ة للAراسـات االج��اع�ـةم�لـة ال8*�ـ"، سع�Aة بـ�زوران: "أه��ـة ال��ـ
  . ٣٢، ص ٢٠١٥، م!س ة ���ز ال8*�ة لل��I وال��ز�ع، ال��ائ�، ٣١ع
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