
 

   

 
  

 

 

تطوير األداء اإلداري ملدير املدرسة الثانوية وشيخ املعهد 

 الثانوي األزهري في ضوء مبادئ الحوكمة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   دادـإع
 د/ إبراهيم أحمد السيد إبراهيم

أستاذ مساعد بقسم اإلدارة والتخطيط والدراسات 
 المقارنة

 بالدقهلية كلية التربية جامعة األزهر

 والء عبدالعزيز عبدالسميع شعباند/ 
حاصلة على دكتوراه التربية المقارنة واإلدارة  

 التربوية
 كلية التربية جامعة طنطا

 
 

 
 

 تطوير األداء اإلداري ملدير املدرسة الثانوية وشيخ املعهد

  الثانوي األزهري في ضوء مبادئ الحوكمة 
 داد ـإع



 كلية التربية ببنها  مجلة
   أكتوبر (120) العدد             

9201   ( 1ج)  
 

 1 

 مد/ إبراهيم أحمد السيد إبراهي
أستاذ مساعد بقسم اإلدارة والتخطيط والدراسات 

 المقارنة
 بالدقهلية كلية التربية جامعة األزهر

 والء عبدالعزيز عبدالسميع شعباند/ 
حاصلة على دكتوراه التربية المقارنة واإلدارة  

 التربوية
 كلية التربية جامعة طنطا

 صــــملخ
ي رألزهددمي هددي رسيلدد يج حددل شلددو  رسعي يددن  يعددم يددميم رسيمملددن رس وشييددن يهدديل رسيع ددم رس ددوشي 

رستع يييدددن يتنلددديل رألمرر ربمرمي سوسيلللدددن رستع يييدددنو يتعتسدددم رسني يدددن يدددل رسي دددوهي  رسنمي دددن رستددد   
نظيت سوهتيو   سيم ف  رسلشيرت رألخيمة يل خالج رلتخمري و رسه وفين يرسيهوم ن فد  رتخدوا رسادمرمرت  

مرمة رسيلللن يرسيلورسن سنيث ي يل    ج فمم سوسيلللن يل يج حل أمر هو ييدل خدالج جيلدوم رسيشدو   ير 
 . رسيشولب رساي يلوه  ف  تنليل رسيظو ف ربمرمين س يلللن يتنايق رألهمرف رسيملية 

يهدددمفت رسممرلدددن رستعدددمف ح دددد ي  دددي  ييسدددومل رسني يدددن و يرستي دددج سياتمندددوت ست دددييم 
وشيي رألزهدمي فد  ءدير يسدومل رسني يدنو رألمرر ربمرمي سيميم رسيمملن رس وشيين يهيل رسيع م رس د 

يدددل رسعدددوي يل  106يدددل رسعدددوي يل سوسيمملدددن رس وشييدددن و  139يرلدددتخميت رلدددتسوشن  سادددت ح دددد 
 سوسيعوهم رس وشيين رألزهمين. 

يأي ددت رسممرلددن ست ددييم رألمرر ربمرمي سيددميم رسيمملدددن رس وشييددن يهدديل رسيع ددم رس دددوشيي 
 ف  رسعي يوت ربمرمين  يو ي  :رألزهمي ءميمة رألخا سيسومل رسني ين 

ءددددميمة جيلددددوم تي دددديف يرءدددد  سي ددددو  رسعددددوي يل يفاددددو  س ددددير   يرسادددديرشيل  التخطييييإلطااي:ا    ▪
 . رسيشظين س يلللن رستع ييينو ييهوم ن يلوسس رآلسور يرأليشور فد رتخوا رسامرمرت يرسمقوسن

ي   ▪ عدوي يل يفادو سادممرت  ددج ءدميمة تيزيدا رسي دو  رسيظي يددن سعمرسدن ح دد لييدا رس تنظيإل االقـييي
 يش  و يت ييض رسل  ن يرحتسوم  ج ييظف فد رسيمملن يل يال  حل رألمرر.

يل خالج تيفيم قوحمة سيوشوت ييع ييوت يي ل رالحتيدوم ح ي دو  المشا كةافيااتخيياذاالقيي ا   ▪
 فد رتخوا رسامرمرت رسيمملين.

ين يرسيعوهم رس وشيين رألزهمين ستشيع ءميمة أل ت ت  قيومرت رسيمملن رس وشي   المساءلةاقالتققإل   ▪
ألدددوسيب رستاددديي و ييءدددا يلهدددمرت ستايدددي  أمرر رسعدددوي يلو يت سدددق ح دددد رسلييدددا يي ددديل يدددل 

 خالس و يش  رسنيرفز.
ا.هيل رسيع م  –يميم رسيمملن –يسومل رسني ين  –رألمرر ربمرمي االكلمات المفتاحية:

Abstract 
The principal of the secondary school and Sheikh of the secondary 

institute Azhari is responsible for the success of the educational process 
and improving the administrative performance of the educational 
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institution. Governance is one of the modern concepts that have received 
great attention in recent years through the use of transparency and 
participation in decision making, institution management and 
accountability so that each individual in the institution is responsible for 
Performance, and by creating the appropriate climate that contributes to 
improving the administrative functions of the institution and achieving 
the desired goals 

The study aimed to identify the concept and principles of 
governance, and to reach proposals to develop the administrative 
performance of the high school principal and the elder of the Al Azhar 
Secondary Institute in the light of the principles of governance, and used 
a questionnaire applied to 139 secondary school employees, 106 

employees of Azhar secondary institutes. 
The study recommended the development of the administrative 

performance of the high school principal and Sheikh of the Secondary 
Institute Azhari the need to introduce the principles of governance in the 

administrative processes as follows: 
▪ Administrative planning: the need to find a clear description of the 

functions of workers in accordance with the regulations and laws 
governing the educational institution, and the participation of parents 

and secretaries in decision-making and control. 
▪ Organizing time: The distribution of jobs must be fair to all 

employees according to their abilities, the delegation of authority and 
the consideration of each employee in the school responsible for 

performance. 
▪ Participation in decision-making: by providing a database and reliable 

information in school decision 
▪ Accountability and evaluation: The importance of the leaders of high 

school and secondary institutes Al Azhar diversity of methods of 

evaluationو and the development of indicators to evaluate the 

performance of employees, and applied to all and through the 

granting of incentives. 
Keywords: Administrative Performance - Principles of Governance - 

Director of the school - Sheikh Institute 
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: اإل 
ً
 :ةــــــام للدراســـــار العـــــط أوال

 مقدمة ومشكلة الدراسة:  -1

يدددل خالسددده يندددمم فيعدددم رستع دددي  رس دددوشيي يدددل أهددد  رسيمرندددج رستع يييدددن فددد  يلددديمة رس دددالب 
رس وسدددب خ يرتددده رسيلدددتاس ين سوسلويعدددن يرسنيدددور رسعي يدددنو فيدددميم رسيمملدددن رس وشييدددن يهددديل رسيع دددم 

  حدل تنلديل رألمرر ربمرمي سوسيلللدن يدل خدالج يهدوم ن رس وشيي رألزهدمي هدي رسيلد يج رسم يلد 
 رسعوي يل ف  رتخوا رسامرمرت يينولسن  ج فمم حل رألمرر ف  ءير رسيلورسن ربمرمين س ج يش  . 

ييعتسم يميم رسيمملن هي رسيل يج حل شلو  يتلييم رسعي ين رستع ييين ف ي يلمي رسعميدم 
يل جمرميدو  يقو دمر  يييلدمر  ييمهدمر  يقدومم ح دد ت يدم يل رألميرم ف  يقدت يرندم ف دي ي وسدب أل ي د 

(و يساددم أ ددسنت فعوسيددن 455يمملدته يددل رسيءددا رسنددوس  جسددد يءددا أفءدج ف لدديينن يخ دديف :
رسشظدددو  رسيمملددد  قءدددين م يلدددين فددد  خ ددد  رب دددال  فددد  لييدددا رسدددميج رأليميسيدددن فييدددو يتع دددق 

  2020ميسيدددددددددددددددددن سأهدددددددددددددددددمرف رستشييدددددددددددددددددن رسيلدددددددددددددددددتمرين يرسهدددددددددددددددددوي ن فددددددددددددددددد  راللدددددددددددددددددتمرتيلين رألي 
 . ( Daniela M. Salvioni, Raffaella Cassano :176ف

يقم ظ م ي  ي  رسني ين ف  أيرخدم رس يوشيشدوت يدل رسادمل رسيوءد  يسدمز سادية فد  أير دج 
رستلدددعيشوت سعدددميو  دددم  رسسشدددو رسدددميس  ي  دددي  فني يدددن رسهدددم وت(و يرزمرم رالهتيدددو  س دددار رسي  دددي  

 يدن يرلدتخمريه سمريدن فد  هدليل رألحيدوج جا لدمحول يدو  و يمغ  ظ ديم ي  دي  رسني 1977سمرين 
رشتاددج سعددم اسددو جسددد رسعميددم يددل رسيلددوالت ييش ددو رستمسيددن يأ ددسنت رسني يددن يعيددومر  ستنميددم لدديمة 

(و يتعتسم رسني ين يل رسي وهي  رسنمي ن رست  نظيت سوهتيدو   سيدم 3رسيلللوتف يمر  رسنوزي  :
مرمة رسيلللدن  ف  رسلشيرت رألخيمة يل خالج رلتخمري و رسهد وفين يرسيهدوم ن فد  رتخدوا رسادمرمرت ير 

 يرسيلورسن سنيث ي يل  ج فمم سوسيلللن يتنيج يل يسين أمر ه.
ت ددمف يسددومل رسني يددن ستنايددق رسهدد وفين يرسعمرسددن يت عيددج رسيلددورسن بمرمة رسيلللددن سيددو ي 

أهددد  رسعي يدددوت  يدددلمي جسدددد رسش ددديض سيعدددمالت رألمرر يتنايدددق رسهددد وفينو نيدددث تعدددم رسني يدددن يدددل
رسءميمين ستنليل ليم أمرر رسيلللوت يتأ م شزرهن ربمرمة سيدو يدلمي جسدد رسن دوظ ح دد ي دوس  

 (و يتلدددددددددددع  رسددددددددددميج سهدددددددددد ج يتزريددددددددددم ساللدددددددددددتعوشن19لييددددددددددا رأل ددددددددددمرف فمييددددددددددن رسيلددددددددددالم :
 سيسدددددددددومل رسني يدددددددددن ستنايدددددددددق رب دددددددددال  رسناياددددددددد  س تع دددددددددي  يدددددددددل خدددددددددالج رسيلدددددددددورسن يسشدددددددددور 

تمرتيل  ييو يل   سمي قومة ييرءع  رسليولدوت ت دييم رستخ دي  رستع ييد  رساممرت يرست  يم رالل
 (.Burns, Tracey; Köster, Florian; Fuster, Marc :1ف
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يزرمة رالقت دددوم يرستلدددومة  ة  سيسدددومم 2001يقدددم سدددمأ رالهتيدددو  سوسني يدددن فددد  ي دددم حدددو  
ي دددم يشدددا أير دددج رسخومليدددن نيدددث يلدددمت رسددديزرمة أل سمشدددويي رب دددال  رالقت دددومي رسددداي سمأتددده 

رستلعيشوت ال ي تيج رال سيءا ج وم تشظيي  يمقوس  ين   حيج رسا وع رسخوص ف  ظج رسليق 
رسنددم يسوس عددج تدد  ممرلددن يتايددي  يددمي رستددزر  ي ددم سوسايرحددم يرسيعددوييم رسميسيددن سني يددن رسهددم وت 

 (.40فخوسم جسمرهي  :
تددد  تعتيدددم ح دددد رسيدددش ي يتعدددم رسني يدددن يرندددمة يدددل أهددد  رأللدددوسيب ربمرميدددن رسنمي دددن رس 

رستهدددوم   فددد  ربمرمة ألش دددو تهدددمو لييدددا رأل دددمرف رسيعشيددديل فددد  رتخدددوا رسادددمرمرت يفددد  رستيييدددجو 
يتعدددددمهو رسدددددميج رسنمي دددددن يدددددل أهددددد  رسيعدددددوييم رسمرسدددددن ح دددددد رسهددددد وفين يرس وح يدددددن يرس  دددددورة فلددددد يي 

ت  تدل م فد  (و نيث تعيج ح د ريلوم شظ  تن   رسعالقوت سيل رال مرف رأللولين رس107ق ب:
رألمررو  يدددددو تهددددديج ياييدددددوت تاييدددددن رسيلللدددددن رستمسييدددددن ح دددددد رسيدددددمي رسسعيدددددم يتنميدددددم رسيلددددد يج 

 . (26-25خميل:آيرسيلليسين ف سيشو رسخ ييي ي 
ييلدتشم شظددو  رسني يددن رسليددم جسددد تنايددق رسيلددتيي رألي ددج يددل رس نددص يرسءددس  يرسمقوسددن 

ارت رس وح يدن سوبءدوفن جسدد تعزيدز  اوفدن  رسيتيرزشن يتءييل خ ي  رستير دج رسمرخ يدن يرسخومليدن
(و يتعيدج 42رسيل يسين يرسيلدورسن يدل خدالج يءدا يت دييم شظدو  س ايدوس يرستايدي ف خوسدم جسدمرهي :

رسني يددن ح دددد يعوي دددن  وفدددن رسعدددوي يل س ددديمة حومسدددن يرسعيدددج ح دددد نيويدددن ناددديق   س ددد ن حويدددن 
رسييزرشيدددن يرلدددت الس و راللدددت الج سوبءدددوفن جسدددد أش دددو تعيدددج ح دددد تنايدددق راللدددت ومة رسا دددي  يدددل 

 (.293خميل:آرألي ج ييو يلمي ف  رسش وين جسد تنايق رسيلللن ألهمرف و فسممي أسي رسنلل ي 
فتعزيددز يسددومل يألددس رسني يددن  وسيلددورسن يرسهدد وفين يرسشزرهددن ال يي ددل أل ي دديل يرقعددو  ي ييلددو   

ل هدار رأليدم يت  دب  رست  تلعج يل رسيعمفن ي ممرت نين فد  رس سيوت  رآل رال سإيلوم   ييوملدوت ربمرميدنو ير 
رست وحدددج رسنددد  يراللدددت ومة يدددل رستدددمر   رسيعمفددد و نيدددث أل رسيدددمخج رسيعمفددد  يع ددد  يدددمسيالت ي ييلدددن  

(و فتلددوحم ت وفدن رسني يدن سوسيمملددن رس وشييدن ح دد تلددويز  10سي دممرت ييسدومل رسني يددن ف شلديي رس ديرز : 
رسيهد الت يييرل دن رستندميوت رسيتعدممة سيدو يلد   فد   تهدخيص  سيدوت  آ ي ل سيوت و حدل  ميدق ريلدوم لدسج  

 تنايق رسييزة رستشوفلين ف  ليمة رسيخملوت يش و يتنليل رس  ورة رسيمملين. 
يتزريمت ف  رسلشيرت رألخيدمة رالهتيدو  سييءديع رسني يدن فد  يلدوج رستع دي  نيدث أ دمت 

لددددد ي  مندددددوش  ( يممرلدددددن ف2017( يممرلدددددن فمييدددددن رسيلدددددالم :2017ممرلدددددن فيدددددمر  رسندددددوزي  :
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( فددد  ءدددميمة شهدددم  اوفدددن رسني يدددن 2017( يممرلدددن فحسمرسلدددال  نتوي دددنو  ويدددم لدددالين :2015:
مرخج رسيلللوتو فني ين رسيمملن رس وشييدن أي رسيعوهدم رس وشييدن رألزهميدن تدلمي جسدد ت عيدج أميرم 

فد  تناددق لييدا رسعدوي يل سوسيمملدن لدديرر فد  رتخدوا رساددمرمرت أي تش يداهو يرستد  تدل م سهدد ج  سيدم 
( أل ت سيددق رسني يددن يناددق   Rob Higham:2014فرألهددمرف رسيملدديةو  يددو ر ددمت ممرلددن 

 للن.ي  نن رسيل 
يساددم أ سددت رسممرلددوت رسنمي ددن رستدد  ألميددت ح ددد يلددتيي رسيلللددوت رستع يييددن فدد  سعددض 
رسميج حل شلو  يت يق رسيلللوت رستد  رحتيدمت ح دد رسني يدن  ألد يب جمرمي فد  رسعيدجو يأل 

يج رأليج حددل  ددج هددار رسشلونددوت هددي رسعش ددم رسسهددمي رسدداي يعددم أهدد  يدديمم فدد  رسعي يددن رسيلدد 
(و يسادددم أخدددا ييءددديع رسني يدددن نيدددزر  ي يدددو فددد  رألمسيدددوت ربمرميدددن  شتيلدددن 5   وفمييدددن رسيلدددالم:
ربمرمي س عميددم يددل رسيشظيددوت راليددم رسدداي أ ددم لدد سو ح ي ددوو ييع ددي  أل  رسيلدديم خ ددج فدد  رألمر

يرستع ييد  ألي ميسدن يعدم م يدزة فد  لدسوق رستادم  يييرل دن تندميوت رسيلدتاسجو يأل  رسشظو  رستمسيي
 رالنتيددول ست سيددق رسني يددن فدد  شظددو  رستع ددي  أ ددس  ءددميمة ي نددن سيلدديم رسعميددم يددل رستنددميوت 

 . (690خميل :آفشليي ليوج رسميل ي 
  ست دييم ييل هشو رهتيت رسعميدم يدل رسممرلدوت سأهييدن ت سيدق رسني يدن سوسشظدو  رستع ييد 

( يممرلدددن ف يدددوهم ينيدددم 2017رسيلللدددوت رستع يييدددن يدددل ت دددو رسممرلدددوت ممرلدددن فلددد يي ق دددب :
( يممرلددددن 2015( يممرلددددن فهيددددو رسسددددمرهي  : 2017خددددميل: آ( يممرلددددن فسيشددددو رسخ يدددديي ي  2015:

( يممرلددن 2016خددميل:آ( يممرلددن فشلدديي ليددوج رسددميل ي 2016فجسددمرهي  رسعتيادد و ينيددم نيددوم : 
( فدد  ءددميمة ت سيددق يسددومل رسني يددن ييءددا ت دديم ست سيا ددو سيلللددوت 2015ز:فشلدديي رس ددير

 Majdulien( يممرلدن Alhomod, Sami; Shafi, Mohd Mudasirرستع دي  و يممرلدن ف

M. Al –Qa'oud) :2016. ف  ءميمة رلتخمر  رسني ين ست ييم رستع ي ) 
اددن يرساددي  رألخالقيددن فتددلمي رسني يددن جسددد ريلددوم يشددو  يشولددب مرخددج رسيمملددن تلدديمهو رس 

سيو يناق رألهمرف رسيملدية يدل رسيلللدن رستع يييدنو فيهد  ن ت دييم رستع دي  يدل رأليديم رسم يلدين 
 ست ييم رسيلتيا يتنايق رستشيين رسهوي ن بنمرث رستشيين رسسهمين.

يسشور  ح د أهيين يسومل رسني ين فد  تنلديل رسيظدو ف ربمرميدن سيدميم رسيمملدن رس وشييدن  
سيع م رس وشيي رألزهمي ييو أهومت رسيه رسعميم يل رسممرلوت سءميمة شهم يت سيق يسدومل يهيل ر

رسني يدددن فددد  تنلددديل رألمرر ربمرمي سوسيلللدددن رستع يييدددنو  وشدددت هدددار رسممرلدددنو ييي دددل تنميدددم 
 يه  ن رسممرلن ف  رسللرج رستوس :
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  هي:االويانق اادريي  اكإلفاإلمكناتطيقإل ااد:اءااي:ا  المي:إل االم: سيةاالوانقإليةاقشيإلعاالم
افياضقءامبا:ئاالحقكمة؟

اقإلتف عامناذلكااالسئلةاالتالإلة 
 يوهين ي  ي  ييسومل رسني ين ؟ (أ

 يو رألمرر ربمرمي سيميم رسيمملن رس وشيين يهيل رسيع م رس وشيي رألزهمي؟ (ب 
 يو رسياتمنوت ست دييم رألمرر ربمرمي سيدميم رسيمملدن رس وشييدن يهديل رسيع دم رس دوشيي رألزهدمي (ل

 ف  ءير يسومل رسني ين ؟

 :ـــــةداف الدراســــــاه-2

ا ته:فايذهاال: اسةافي
ا أ(االت  فاعلى

 ي  ي  ييسومل رسني ين. ▪

  . رألمرر ربمرمي سيميم رسيمملن رس وشيين ي هيل رسيع م رس وشيي رألزهمي ▪

انق االتقصييلالمقت حييا التطييقإل ااد:اءااي:ا  الميي:إل االم: سييةاالوانقإلييةاقشييإلعاالم هيي:االوييا (ب
 ادري  افياضقءامبا:ئاالحقكمة.

 ة:ـــــــة الدراســـــــأهمي  -2

تعتيم رسني ين ح د تنميم رسعالقن سيل رسيميميل يرسعوي يل سوسيلللن رستع ييين يل خالج 
رالحتيوم ح د رسيهوم ن يرسه وفين يرسيلورسن ستناق يشو  تشظييد  يعدزز رألمرر ربمرمي سوسيمملدن 

رس وشيي رألزهمي سيو يناق رألهمرف رسيملديةو ييي دل تنميدم أهييدن هدار رسممرلدن رس وشيينو يرسيع م 
 فييو ي  :

شظدددمر ألهييدددن ميم يدددميم رسيمملدددن رس وشييدددن يهددديل رسيع دددم رس دددوشيي رألزهدددمي فددد  تنلددديل  ▪
رألمرر ربمرميو زرمت رألهييدددددن س دددددار رسممرلدددددن سيدددددو يلددددد   فددددد  ريلدددددوم تي ددددديوت يي دددددل 

 مرمي سوسيمملن رس وشيينو يرسيعوهم رس وشيين رألزهمين.رلتخمري و ست ييم رألمرر رب

 تنليل رلتخمر  رسييرمم رسيومين يرسسهمين سوسيلللن رستع ييين يتمحي  قممت و رستشوفلين. ▪
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تلمي رسني ين جسدد ريلدوم سي دن تتديرفم في دو رسهد وفين يرسعمرسدن سيدو يءديل ناديق رسعدوي يل  ▪
 سوسيلللن رستع ييين. 

 لوسن ستي يوت رسعميم يل رسممرلوت رسلوسان.تعم هار رسممرلن رلت ▪

 ة:ـــــــج الدراســـــــمنه -3

سممرلدددت وو يح دددد هدددار  –يعدددم أ  دددم يالريدددن  –ت دددمض  دددج يهددد  ن سن يدددن يش لدددو  يعيشدددو  
رأللدددوس رلدددتخميت رسممرلدددن رسنوسيدددن رسيدددش ي رسي ددد   سوحتسدددومر أ  دددم رسيشدددوهي رسسن يدددن يالريدددن 

ح د ليا رسيع ييوت يرسنادو ق نديج رسظدوهمة ييءديع رسممرلدنو  س سيعن رسممرلنو نيث جشه يعتيم 
    رسايو  ستن ي  و يت ليمهو.

 مصطلحات الدراسة : -4

 األداء اإلداري :  أ( 

يعددمف سأشدده رشلددوز رس ددمم سيددو يلددشم رسيدده يددل ي يددوت جمرميددن س  ددورة يفوح يددن ف ينيدديم أسددي 
ت دو رسيلد يسيوت يرسي دو  رستد  يلدب  (و  يدو يعدمف سأشده9(و ف ندوت  رسلداليي:40: خميلآي ليمة 

أل يادددي  س دددو رس دددمم يدددل خدددالج ييقعدددن رسددديظي   فددد  رسيلللدددن رستددد  يعيدددج س دددوف لددديينن يخ ددديف 
(و ييعمف أيءو سأشده حسدومة حدل ي دومة جمرميدن ي يدن تتءديل رسادممة ح دد تهدليا رسعدوي يل شندي  442: 

 SULEIMANي ددومت   ف تنايددق أهددمرف رسيلللددن يمءددو رسعددوي يل يتدديفيم رنتيولددوت   يت ددييم  

BELLOand MUSTAPHA BABAIBIand Ibrahim Bulama Bukar   :63   ) 
 يو يعمف سأشه يو ياي  سده يدل أحيدوج يأشهد ن يمتس دن سوسي دو  رسيظي يدن رسيشدي  س دو سيدميمي  

 (. 300يمرمس رستع ي  رس وشيي ستنايا و ياسو ف  ءير رالتلوهوت ربمرمين رسنمي ن فجييول زهمرل: 
 دده رلمر يدددو سأشدده لييدددا رسييوملددوت يرألشهدد ن رستددد  ياددي  س دددو يددميم رسيمملدددن ييي ددل تعمي

رسيلدددورسن  –رسيهدددوم ن يرتخدددوا رسادددمرم  -رس وشييدددن يهددديل رسيع دددم رس دددوشيي رألزهدددمي يدددل فرستخ دددي  
 . رستشيين رسي شين( ستنايق رألهمرف رسي  يسن –يرستايي  

 مفهوم مبادي الحوكمة :ب( 

ل يرسشظ  يرسامرمرت رست  ت مف جسد تنايق رسليمة يرستييز ف  تعمف سأش و يلييحن رسايرشي
رألمرر حددل  ميددق رختيددوم راللددوسيب رسيشولددسن يرس عوسددن ستنايددق خ دد  يأهددمرف رسيلللددن ف مييددن 
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( ف يدمي  رسنددومث : 13( ف هيدو رسسدمرهي  :103( ف حسمرسلدال  نتوي دن و  ويدم لددالين :8رسيلدالم :
ف سأش و يلييحن يل رسايرحدم يدت  سييلس دو جمرمة رسيلللدن (و  يو تعم 10( ف ليوج ينييم :285

يرسمقوسدددن ح ي دددو يفدددق هي دددج يعددديل يتءددديل تيزيدددا رسناددديق يرسيرلسدددوت سددديل رسيهدددوم يل فددد  جمرمة 
لددددمرررت ينددددممة 18رسيلللددددن فشلدددديي رس دددديرز: (و يتعددددمف أيءددددو سأش ددددو يلدددد يسيوت يييوملددددوت ير 

 (. OECD :1سييرمم س  ورة فييومل و رسيميم ستنايق رألهمرف يل خالج رلتخمر  ر
 يددو تعددمف سأش ددو حي يددن يمرلعددن يتايددي  يينولددسن س يلللددن تتءدديل يلييحددن يددل رساددي  
يرسيسومل يرسيعوييم تليم يفق شظ  يقيرشيل يندممة يت دمف جسدد تنايدق رسلديمة يرستييدز فد  رألمرر 

مر  حددددددل  ميددددددق رختيددددددوم راللددددددوسيب رسيشولددددددسن يرس عوسددددددن ستنايددددددق خ دددددد  يأهددددددمرف رسيلللددددددنف يدددددد 
(و يتعددمف ريءددو سأش ددو يلييحددن رسلدد ي يوت رستدد  تعسددم حددل  ي يددن ييوملددن رسلدد  ن 13رسنددوزي :

يرب ددوم رستشظييدد  يرستهددميع  يأميرم ربمرمة ييلدد يسيوت   يحالقت ددو سددوسيلتيا ييددمي ينويست ددو ستنيددق  
لدو ج رسءدس   (و يتعدمف سأش دو يلدي ن يدل ي 67رسليمة يرستييز ف  رألمرر فجسمرهي  رسعتيا و ينيم نيوم: 

سوس ير   يراللمرررت رسنو ين يرسل يو رألخالق  ف  لييا رسييوملوت  يو تهتيج ح د ياييدوت تاييدن  
 (. 16رسيلللن ح د رسيمي رسسعيم يتنميم رسيلليج يرسيل يسين فهشم رسيوس   : 

ييي ل تعمي  و رلمر يو ه  قممة يميم رسيمملن رس وشيين يهيل رسيع م رس وشيي رألزهمي ف  
عيدددج رسهددد وفين ييهدددوم ن لييدددا رسعدددوي يل فددد  رتخدددوا رسادددمرمرت ييدددو يلددد   فددد  ندددج رسيهددد الت ت 

 رسيمملينو يا تيفيم رلوسيب رسيلورسن ألمرر لييا رسعوي يل سوسيلللن رستع ييين سعمرسن.

 ة:ـــــــات السابقـــــــالدراس -5

 الدراسات العربية التي تناولت مبادئ الحوكمة :أ( 

(: رستعمف ح د رسل يم رسعوسيين فد  شهدم  اوفدن رسني يدن 2017ر  رسنوزي :همفت ممرلن فيم  ▪
رسيدش ي رسي د  و  يدو  نو ييءا ت يم ياتم  س و سوسلويعوت رسن يييدنو يرلدتخميت رسممرلد 

خسيدمر و  18حءدي هي دن تدمميس سوسلويعدوت رسن يييدنو  586رلتخميت رلتسوشن  سادت ح دد 
يددن سوسلويعددوت رسن يييددن سيددو يددتالر  يددا شهددم يتي دد ت جسددد ءددميمة ت ددييم رس ددير   يرألشظ

قويددن رسشددميرت يرسيددلتيمرت سشهددم  اوفددن رسني يددنو يرشهددور هي ددن ي شيددن تعشدد    اوفددن رسني يددنو ير 
 سهليل رسني ين يشهم يسوم  و.
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(: جسددد رس هددف حددل رسعالقددن سدديل ني يددن يلللددوت 2015 يددو هددمفت ممرلددن فيددوهم ينيددم : ▪
شدن رستع ددي و ييءدا ت ديم ست سيا ددوو يرلدتخميت رسممرلددن رستع دي  قيدج رسلددويع  يأخالقيدوت ي 

رسيدددش ي رسي ددد  و يتي ددد ت جسدددد يءدددا ت ددديم ست سيدددق رسني يدددن سيلللدددوت رستع دددي  قسدددج 
 رسلويع .

(: رستعددمف ح ددد خسددمرت سعددض رسددميج رسيتاميددن يرسشوييددن 2014يهددمفت ممرلددن فخوسددم جسددمرهي : ▪
 و ييءدا شيدوال سدرمرمة رسيمملدين ف  يلوج ت سياوت رسني ين رسمهديمة ح دد رستع دي  رسلدويع

سيددوت ت سيا ددوو يرلددتخميت رسممرلددن رسيددش ي رسي دد  و آسيددو يناددق يعددوييم رسني يددن رسمهدديمة ي 
يتي دد ت جسددد ءددميمة جحددومة هي  ددن رسيددمرمسو يرسينولددسين رستع يييددن  أنددم يددمرخج رسني يددن 

 رسمهيمة ف  ت ييم رستع ي  قسج رسلويع .

(: رستعدددمف ح دددد يرقدددا ت سيدددق 2018حسمرسلدددال  س سدددوي: يهدددمفت ممرلدددن فنلددديل سدددل رسعوميدددنو ▪
مرمة رسلدددديمة    –رسني يدددن سلويعدددن أنيدددم ممريدددن أمرم   رسلزر دددمو يرسعالقدددن سددديل ني يدددن رسلويعدددوت ير 

رسهددوي ن س تع ددي  رسعددوس و يرلددتخميت رسممرلددن رسيددش ي رسي دد  و ي رلددتخميت رلددتسوشن  ساددت ح ددد  
د ءددميمة ت سيددق رسني يددن س ي دديج بمرمة  يددل رس ددالب يرسعددوي يل سوسلويعددنو يتي دد ت جسدد   210

 مهيمة مرخج رسلويعوتو يي  ي  رسني ين يلوحم سم م رسليمة رسهوي ن ف  رستع ي  رسعوس . 

(: رستعدددمف ح دددد مملدددن ت سيدددق رسني يدددن فددد  يزرمة 2018يهدددمفت ممرلدددن فلدددييم حسدددمرسليج: ▪
ن شظددم مللددور رستمسيددن يرستع ددي  س  لدد يل يميمهددو فدد  رسنددم يددل رالغتددمرب رسدديظي   يددل يل دد 

رستمسين يرستع ي  سينوفظدن رسخ يدجو يرلدتخميت رسممرلدن رسيدش ي رسي د  و  ت رألقلو  ف  يميميو
م يس قل و يتي  ت جسد ءميمة ت عيج شظدو  رسيلدورسن  48يرلتخميت رلتسوشن  سات ح د 

ييددو يعددزز ت سيددق رسني يددن يرسن دد  رسمهدديمو يرسيهددوم ن رس وح ددن يددل  وفددن رسيلددتييوت ربمرميددن 
 .ت    يوغن رسخ   يراللتمرتيليوف

(: رستعدددمف ح دددد يرقدددا رسني يدددن فددد  يمرندددج رستع دددي  2017 يدددو هدددمفت ممرلدددن فلددد يي ق دددب: ▪
رس ش و ييءا ت يم ستنلديل يشظييدن رستع دي  رس شد  يمس ده سلديق رسعيدج يدل خدالج ت سيدق 

يدددميم    114رسني يدددن رسمهددديمةو يرلدددتخميت رسيدددش ي رسي ددد  و يرلدددتخميت رلدددتسوشن  سادددت ح دددد  
 وسسدو ي وسسدنو يتي د ت جسدد يءدا ت ديم ستنلديل يشظييدن    422يع  و يرلتسوشن  سات ح دد  ي 

حمرم رستهميعوت يرسايرشيل رسييلمة بلمرررت رسعيج.   رستع ي  رس ش  ف  ءير رسني ينو ير 
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( : رستعمف ح د مملن ت سيق يسومل رسني ين 2017:   خميلآي يهمفت ممرلن فسيشو رسخي يي   ▪
تمسددديي سددديزرمة رستع دددي  سوسميدددوض يدددل يل دددن شظدددم يدددميمرت رسيدددمرمس فددد  حي يدددوت رستخ دددي  رس

يدميمةو  45رسن ييينو يرلتخميت رسممرلن رسيش ي رسي   و يرلدتخميت رلدتسوشن  سادت ح دد 
يتي ددد ت جسدددد ءدددميمة راللدددتيمرم ست سيدددق رسني يدددن فددد  حي يدددوت رستخ دددي  رستمسددديي سددديزرمة 

 رستع ي و يرسزر   وفن ربمرمرت سيعوييم رسه وفين.

(: رستعدمف ح دد يرقدا ييوملدن  يسدومل 2018: خدميلآي  يو همفت ممرلن فسممي أسي رسنلدل  ▪
رسني يددددن فدددد  ربمرمة رسيمملددددينو ييءددددا ت دددديم ست ددددييم ربمرمة رسيمملددددين سددددوستع ي  رس ددددوشيي 

 300رس دددشوح و يرلدددتخميت رسممرلدددن رسيدددش ي رسي ددد  و يرلدددتخميت رلدددتسوشن  سادددت ح دددد 
 ددددييم ربمرمة رسيمملددددن سددددوستع ي  رس ددددوشيي رس ددددشوح  يع دددد و يتي دددد ت جسددددد يءددددا ت دددديم ست
 . سينوفظن أليرل ف  ءير يسومل رسني ين

(: رستعمف ح د يدمي ت سيدق يعدوييم رسني يدن سلويعدن 2017همفت ممرلن فميين رسيلالم :  ▪
حءدي هي دن  67رسي و لعيمو يرلتخميت رسيش ي رسي   و يرلتخميت رلدتسوشن  سادت ح دد 

يتي دد ت جسددد ج ددمرم سددير   يتهددميعوت خو ددن سيعددوييم ييسددومل جمرمي يفشدد و  289تددمميسو
رسني ين يرسزر  ربمرمرت يرسيلوسس مرخج رسلويعن سييوملدت وو ييهدوم ن يشلديب رسلويعدن فد  
شهددم  اوفددن رسني يددنو يرسينولددسين رسمقياددن س وفددن رسخددومليل حددل رسشظددو  د يلعددج يسددمأ رسيلددورسن 

 ع يين.س ايومرت تهيج  ج رسليرشب رألخالقين يرس

(: رسيقددديف ح دددد أهييدددن رسني يدددن فددد  2016يهددمفت ممرلدددن فجسدددمرهي  رسعتياددددو ينيدددم نيددوم:  ▪
ي وشيدددن راللدددت ومة يدددل تلمسدددن  تنايدددق رستع دددي  يدددل ألدددج رستشييدددن رسيلدددتمرين سدددوسي ل رسعمسددد و ير 

و يرلددتخميت رسممرلددن رسيددش ي رسي ددفو يتي دد ت جسددد  ل رسياليددوت رسيتنددمة رأليمي يددن فدد  هددار رسهددأ 
ت يهتم ن ييشولسن ستنايق ني ين رستع ي و يءميمة تيفيم تيييج  وف  ييلدتمر  ستش يدا  سيو آ يءا  

لدددميج أحيدددوج رستع دددي  يدددل ألدددج رستشييدددن رسيلدددتمرينو يراللدددت ومة يدددل رسخسدددمة رأليمي يدددن فددد  يلدددوج  
 ني ين رستع ي  يل ألج رستشيينو يت عيج رسهمر ن سيل رسيمملن يرسيلتيا رسين  . 

(: رستعددمف ح ددد يرقددا رسني يددن يرستنددميوت رستدد  تيرلدده 2015مرهي  :يهددمفت ممرلددن فهيددو رسسدد  ▪
ت سيدددق رسني يدددن فددد  يزرمة رستع دددي  سوسيي  دددن رسعمسيدددن رسلدددعيمينو يرلدددتخميت رسممرلدددن رسيدددش ي 

يدددل قيدددومرت يزرمة رستع دددي و يتي ددد ت جسدددد  139رسي ددد  و يرلدددتخميت رلدددتسوشن  سادددت ح دددد 
 يي رألمرر سيزرمة رستع ي .ءميمة أل تأخا رسيزرمة سوسني ين ستنليل يلت
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(: رستعمف ح د يرقا جمرمة رسليمة رسهدوي نو يرسني يدن فد  2015همفت ممرلن فيمي  رسنومث: ▪
ربمرمة رسعويددددددن س تمسيددددددن يرستع ددددددي  سيش اددددددن شلددددددمرلو يرلددددددتخميت رسممرلددددددن رسيددددددش ي رسي دددددد  و 

لددوم يددميم ييددميمةو يتي دد ت جسددد ءددميمة رالهتيددو  سإي 50يرلددتخميت رلددتسوشن  ساددت ح ددد 
حالقددددوت رشلددددوشين حوسيددددن سدددديل رسيدددديظ يلو يتهددددليا رسعيددددج رسليددددوح و ييءددددي  رسليولددددوت 
بلمرررت رسعيجو يرسه وفين يرسيءي  ف  رستعويج سيل رسييظ يلو يءميمة يهوم ن رسييظ يل 

 ف   يوغن رالهمرف يرتخوا رسامرمرت.

سي دددوهيي  (: رستعدددمف ح دددد رب دددوم ر2016: خدددميلآي هدددمفت ممرلدددن ف شلددديي ليدددوج رسدددميل   ▪
س ني يددددنو يياليدددد  ت سيددددق رسني يددددن فدددد  رستع ددددي  رسلددددويع  رسخددددوص فدددد  يي  ددددن رسسنددددميلو 

سيدددن آيرلدددتخميت رسممرلدددن رسيدددش ي رسي ددد  و يتي ددد ت جسدددد ءدددميمة ت عيدددج رسني يدددن يتاييدددن 
رسيمرقسددن يرسيتوسعددن رسيلددتيمة س وفددن رسليولددوتو ييءددعت ت دديم ست سيددق رسني يددن فدد  رستع ددي  

  ن رسسنميل.رسلويع  رسخوص سيي 

( جسدددد رس هدددف حدددل مملدددن ت سيدددق 2017هدددمفت ممرلدددن فحسمرسلدددال  نتوي دددنو  ويدددم لدددالين : ▪
يلدددددوم رسعالقدددددن سيش يدددددو يدددددل يل دددددن شظدددددم رسادددددومة  رسيلدددددورسن ربمرميدددددن يرسني يدددددن رسيلللدددددين ير 

 272يربمرميددديلو يرلدددتخميت رسممرلدددن رسيدددش ي رسي ددد  و يرلدددتخميت رلدددتسوشتيل  ساتدددو ح دددد 
ت جسدددد يلددديم حالقدددن رمتسو يدددن ريلوسيدددن سددديل مملدددن ت سيدددق رسيلدددورسن قيدددومي تمسدددييو يتي ددد 

ربمرميددن يرسني يددن رسيلللددين فدد  يددميميوت رستمسيددن يرستع ددي و يءددميمة ت عيددج يلددورسن جمرميددن 
تلع  جسد  اوفن جمرمين يتشظيييدن تعشد  سوسشتدو ي  يدو تعشد  سدوبلمرررتو يتيحيدن هدوي ن نديج 

 ي  ي  رسني ين رسيلللين.

(: رستعمف ح د ي  ي  رسني يدن يأهدمرف وو ييرقدا ت سيدق 2015لن فجييول حالس  :همفت ممر ▪
رسني يدددن فددد  رسلويعدددن رسلزر ميدددنو يرلدددتخميت رسممرلدددن رسيدددش ي رسي ددد   يرلدددتخميت رلدددتسوشن 
 سادددت ح ددد  أحءدددور هي دددن رستدددمميس يربمرميددديل يرس دددالب س  يدددن رسع دددي  رالقت دددومين يرسع دددي  

يدديالي رس ددوهمو يتي دد ت جسددد أل رسني يددن رسلويعيددن تي ددج  رستلوميددن يح ددي  رستلددييم لويعددن
أهييدددن  سيدددمة فددد  يلللدددوت رستع دددي  رسعدددوس و يأل رس  يدددن ت سدددق سعدددض يسدددومل رسني يدددن يهددد  

 رسيلويرة سيل يشليس و.

(: رستعمف ح د مملن ت سيق يسدومل رسني يدن يحالقت دو 2016همفت ممرلن فليوج ينييم : ▪
رستمسيددن يرستع ددي  فدد  ينوفظددوت هدديوج رسءدد ن رس مسيددنو سلدديمة جلددمرررت رسعيددج فدد  يددميميوت 
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يدددل يدددميمي  173يرلدددتخميت رسممرلدددن رسيدددش ي رسي ددد  و يرلدددتخميت رلدددتسوشن  سادددت ح دددد 
رسيمرمس رسن ييينو يتي  ت جسد راللمرع ف  ت سيق رسني ينو يتديفيم مسيدج جلمر د  خدوص 

 د ت سيق يسومل رسني ين. سوسني ين ف  يميميوت رستمسين يرستع  و يته يج سلول ربهمرف ح 

( : رستعددمف ح ددد يرقددا ت سيددق يسددومل رسني يددن رسمهدديمة 2017يهددمفت ممرلددن فشلدديي رس دديرز: ▪
يأهييدددن ت سيا دددو ييت  سوت دددو ستنلددديل رألمرر رسيلللددد و ييعيقدددوت ت سيا دددوو ييءدددا ت ددديم 

يددل  487ست سيا ددوو يرلددتخميت رسممرلددن رسيددش ي رسي دد  و يرلددتخميت رلددتسوشن  ساددت ح ددد 
ومرت رأل وميييدددن سلويعدددوت يش ادددن ي دددن رسي ميدددنو يتي ددد ت جسدددد يءدددا ت ددديم ست سيدددق رسايددد 

يسدددومل رسني يدددن رسمهددديمة سلويعدددوت رسيي  دددن رسعمسيدددن رسلدددعيمينو يرالهتيدددو  سناددديق رسايدددومرت 
سلويعدددوت يش ادددن ي دددن رسي ميدددن يدددل خدددالج رهدددمر    فددد   ددديوغن لدددميج أحيدددوج رسيلدددوسسو 

  . يرسيمرلعن يرستايي  رسمرخ ين يرسخوملينيت عيج ياتم  س ي  ن سلول رسيلورسن 
 . دراسات األجنبية التي تناولت مبادئ الحوكمةب(  

جسد تنميم مملن تيرفم يت  سوت  :(Majdulien M. Al –Qa'oud) :2016همفت ممرلن  ▪
مملدددن أهييت دددو  رسني يددن رسليدددمة فددد  يدددمرمس رستع ددي  رسعدددو  س  تيدددوت سوسيميشدددن رسيشدديمةو يتنميدددم 

يدميمة يمملدن  68رلتخميت رسممرلن رسيش ي رسي    يرلتسوشن  سادت ح دد ي هوو ستنليل أمرر
رسعيددج ح ددد رستشلدديق  جسددد و يتي دد ت 2015/2016يدل يمملددن رستع ددي  رسعددو  س عددو  رسممرلدد  

مرمة رستع دددي  رسعدددو  س  تيدددوت فددد  رسادددمرمرت رستددد  تتع دددق سوسني يددده  سددديل جمرمة رستمسيدددن يرستع دددي  ير 
ت ددييم جمرمة يددمرمس رستع ددي  رسعددو  فدد  ءددير رألخددا سوسني يددن يددل ءددميمة رسعيددج رسيت ويددج سي 

خالج زيومة قية  شا رسامرم رست  تعشد سإمرمة رسيمملن ست ييم يتل يج رتخوا رسامرمرت رس عوسدن 
 ف  رسيمرمس.

جسدد    : ( Austen,Steven,Swepson,Pam,Marchant,Teresa)  :2012هدمفت ممرلدن  يدو   ▪
مرمس غيم رسن ييين فد  ألدتمرسيوو يرلدتخميت رسممرلدن رسيدش ي  رلت هوف تمتيسوت رسني ين ف  رسي 

ياوس ددددن فدددد  لددددت يددددمرمسو يتي دددد ت جسددددد ءددددميمة رألخددددا سيهددددوم ن    17رسي دددد  و يرلددددتخميت  
 . أ نوب رسي  نن يرسيلوسس رسيمملين ف  جمرمة رسيمملن ييو يناق رسني ين 

رسني يدن  : جسدد تن يدج يلدتيي تش يدا (Mardiasmo, Diaswati)  :2007يهدمفت ممرلدن  ▪
يددا  ويتنميددم يت يددمرت ت سيددق رسني يددنو ييددمي تيرفددق يعددوييم رسني يددن سإشميشيلددي وسإشميشيلددي

 و قيتن يددددددج رسي دددددد  سياوس ددددددنرسيعددددددوييم رسميسيددددددنو يرلددددددتخميت رسيددددددش ي رسي دددددد دو يرلددددددتخميت ر
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و يتي  ت جسد أشه ييلم تسدويل فد  ت سيدق رسني يدن يرسياومشوت رسايولين رسميسين س ن   رسمهيم 
 . و يءميمة يءا ليولوت يينمة ست سيق يسومل رسني ينوي  جشميشيليف  رق 

(: رستعمف ح د ملين رألفدمرم يرسيشظيدوت ست سيدق Rob Higham:2014 يو همفت ممرلن ف ▪
رسياوسالت يا حيشن يل رسني يدددن سوسيدددمرمسو يرلدددتخميت رسيدددش ي رسي ددد د رستن ي ددد  يرلدددمرر 

و يتي د ت ين رسيلللوت رستع ييين رساو ينرسيشظيوت رسمرحي  ورسيلتيا رسيمش  هخ و  يل 58
 جسد أل ت سيق رسني ين سوسيمرمس يناق ي  نن رسيلتيا رسيمش  يرسيشظيوت.

 يدددف ياددديم سمشدددويي تدددمميب (: رستعدددمف ح دددد Murray, Rocky :2014يهدددمفت ممرلدددن ف ▪
يددددل خددددالج جسددددد قيددددومة يل ددددس جمرمة أ  ددددم فعوسيددددن  أحءددددور يل ددددس جمرمة يمملددددن  وسي يمشيددددو

رسيادددددوسالتو رلدددددتخميت و ي رسيدددددش ي رستن ي ددددد  رسي ددددد  رلدددددتخميت هدددددار رسممرلدددددن ي  وني يدددددنرس
 ويرسيالنظددوت يددا أحءددور يل ددس جمرمة رسيددمرمس يددل ياو عددوت لشدديب  وسي يمشيددو يرسيددمرقسيل

لمي جسددد قيددومة يل ددس جمرمة أ  ددم يدد تددمميب يل ددس رسيمملددن يددل هددأش و أل يتي دد ت جسددد أل 
 . ل س ربمرمةتنليل ييوملن يو ييلمي سفعوسين يني ين

( رستعمف  (Mgadla lsaac xapa , velaphi aaron nhlapo: 2014همفت ممرلن  يو  ▪
ح ددد يل ددوت شظددم رسيددميميل فييددو يتع ددق ستنددميوت رسني يدده رستدد  ييرل يش ددو فدد  رسيددمرمسو 
يرلددتخميت رسممرلددن شظددو  رسياددوسالت يددا يددميمي رسيددمرمس رس وشييددن و يتي دد ت جسددد ءددميمة 

حددومة تيزيددا رسيظددو ف رسيتخ  ددنو يتددمميب يددميمي رسيددمرمس ح ددد يمرلعددن هي ددج ربم  رمةو ير 
 ألوس يتخ ص يفاو سالنتيولوت يرسليرشب رسيتع ان سوألمرر رسعو .

  تعليق عام على الدراسات والبحوث السابقة:ج( 

 يل خالج رستن يج رسشامي س سنيث يرسممرلوت رسلوسان شلم أش و ري ت سيو ي  : ▪

حمرم رس ير   يرسايرشيل ست سيا و.تيفيم مسيج رلمر   ست ▪   سيق رسني ين ير 

 ءميمة شهم  اوفن رسني ين يرألخا س و ست ييم رسيمملن. ▪

 سيوت ستنايا و.آتيفيم رسيشو  رسيال   ست سيق رسني ين ييءا  ▪

 ءميمة ت سيق رسني ين ست ييم رألمرر سوسيلللن يتنايق ي  نن رسيلتيا. ▪

ومل رسني يددن يميمهددو فدد  ت ددييم رألمرر ربمرمي سدد  تتشددويج أي يددل رسممرلددوت رسلددوسان يسدد  ▪
 . سيمرمس رستع ي  رس وشيي أي رسيعوهم رس وشيين رألزهمين
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حدمرم  ▪ قم رلت ومت رسممرلن رسنوسين يل رسممرلوت رسلوسان ف  تنميدم ي د  نوت رسممرلدن ير 
 . رب وم رسشظمي يأمرة رسممرلن رسييمرشين ي اسو رسيعوسلن ربن و ين س ممرلن رسييمرشين

 :ري ــــــار النظـــــــط : اإل ثانيا

 .مفهوم مبادئ الحوكمة -1

تعمف سأش و يلييحدن يدل رساديرشيل يربلدمرررت يرسيعدوييم رستد  تندمم رخالقيدوت رسييوملدن 
رسي شين سيو يءيل تنايق رسشزرهن يرسه وفين يرسيلورسن يرسيهوم ن س وفن رال مرف ارت رس  ن س ار 

(و  يددو تعددمف سأش ددو يلييحددن رسادديرشيل يرسايرحددم يرساددمرمرت رستدد  279رسيلللددوت ف يددوهم ينيددم :
تلددددوحم ح ددددد تنايددددق رألمرر يددددل خددددالج راللددددوسيب رسيشولددددسن يرسخ دددد  رس عوسددددن ستنايددددق أهددددمرف 

 (.686: خميلآي رسلويعوت رسخو ن ف شليي ليوج رسميل 
يم زيدن يتعمف ريءو سأش و ت عيج  ج يل رسيهدوم ن يرسهد وفين يرسيلدورسن يرسينولدسين يرسال
 خميلآي ف  يلتييوت ربمرمة رسيتعممة رست  تاي  سوستخ ي  رستمسيي ف  يزرمة رستع ي  فسيشو رسخ ييي 

(و يتعمف سأش و يلييحن يدل ربلدمرررت رستد  تءديل ت سيدق رسهد وفين يرسيلدورسن يرسيهدوم ن 37:
يدق رألهدمرف ح د لييا رال مرف ايي رس  ن ف  جمرمة رسيمملدن رس وشييدن رس دشوحين يدل ألدج تنا

 (.296: خميلآي رسيملية يش و فسممي أسي رسنلل 
يتعددمف ريءددو سشظددو  يددت  سييلسدده رخءددوع شهددو  رسيلللددوت جسددد يلييحددن يددل رسادديرشيل 
يرسدشظ  يرسادمرمرت رستد  ت دمف جسدد تنايدق رسلديمة يرستييدز فد  رألمرر حدل  ميدق رختيدوم راللددوسيب 

ءدس  رسعالقدوت سديل رال دمرف رسليولدين رستد  رسيشولسن يرس عوسن ستنايق خ   يأهمرف رسيلللدن ي 
(و يتعدددمف سأش دددو رستهدددميعوت يرسليولدددوت ارت رس ددد ن 134تدددل م فددد  رألمرر فلدددييم حسدددمرسليج :

:  Department of Education and Trainingسدوسامرمرت يرسعيدج ح دد رالستدزر  سوسادوشيل ف
يلددوم يلددور5 سن قييددن ييمرقسددن يتددأييل رألمرر (و  يددو تعددمف سأش ددو تدديفيم قيددومة رلددتمرتيلين ير اددن ير 

 (.Department of education :9رسيوس  يرستع يي  ف
 يل خالج ت و رستعمي وت يي ل تنميم رلوليوت ي  ي  يسومل رسني ين فييو ي  :

 يلييحن رسايرشيل يرسامرمرت يرس ير   يربلمرررت يرسيعوييم ▪

 تشظي  رسعالقن سيل جمرمة رسيلللن يلييا رسعوي يل س و   ▪

 تنميم راللوسيب يرسخ يرت ستنايق رألهمرف  ▪

 ت عيج رسه وفين يرسيهوم ن يرسيلورسن ▪
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 ة :ـــادئ الحوكمــــــمب  -2

  كناتقضإلحامبا:ئاالحقكمةافإلمااإلليقإلم

 ة:ــارك ــــــــالمشأ( 

ه  حسومة حل رهمرو رسيميم يدا ييظ يده فد  ندج رسيهد الت رستد  تيرل ده يرسدمرر آمر  د  
م أفءج رسن يج ييل    رتخوا رسادمرمرت رأل  دم فعوسيدن فد  ندج رسيهد الت فيدمر  بيلو  يرقتمرنوت 
(و  يددو تعددمف سأش ددو يهددوم ن رسعددوي يل فدد   ددشا رساددمرمرت يرسايددو  سوسي ددو  رسي يءددن 82رسنددوزي  :

 (Süleyman Göksoy :171س   يل قسج ربمرمة  ج نلب رخت و ه ف
سوسيمملدددن رس وشييدددن أي رسيعوهدددم رس وشييدددن فوسيهدددوم ن رس وح دددن هددد  رسلددديو  سلييدددا رسعدددوي يل 

رألزهميددن سوسيهددوم ن فدد  جمرمة رسيلللددن رستع يييددن يددل خددالج رسيهددوم ن فدد  رتخددوا رساددمرمرت ييءددا 
 . رسخ   رسيمملين يحي ين رستايي  رسيممل 

 يددددو تعشدددد  رسيهددددوم ن فدددد   ددددشا رساددددمرم أل يلدددد   رسلييددددا فدددد   ددددشوحن رساددددمرم يتنيددددج 
ادددمرم يييرفدددق ح يددده رسلييدددا يس ءدددج رسيهدددوم ن يي دددل أل يشهدددأ رسيشدددو  رسيلددد يسين و يأل ي دددم  رس

رسيممل  يرسييقف رسيال   رساي ين ز رسيمليليل ح د ساج أق   ل مه  ستنايدق أح دد يلدتيي 
يي دوس  رستشظدي  يدل خدالج تيلديا  لسرشتولو  يو يي ل رستيفيق سيل ي دوس  يمغسدوت رسيمليلدي

تددددأتد تناددددق اسددددو رال حددددل  ميددددق رسيهددددوم ن فدددد   ددددشا رسددددميم رسدددداي ياددددي  سدددده رسيمليلدددديل يال ي
(و يتعدددم رسيهدددوم ن ي  سدددو مييامر يدددو  يي دددل يدددل خالس دددو زيدددومة فوح يدددن 83رسامرمفيدددمر  رسندددوزي  : 

جسددمرهي  رسعتيادد و ينيددم ربمرمة يتشييددن رسعددوي يل يتددمميس   يزيددومة رمتسددو    سعي  دد  يتنيلدد   سدده ف 
 (.71نيوم:

ين رسيهوم ن ف   شا رسامرمرت يت سيا و نيث أل جتوندن يسام أليعت رسممرلوت ح د أهي
فدددمص رسيهددددوم ن فدددد   ددديوغن رسليولددددوت تي ددددج حش دددمر  هويددددو ييددددل مر ح دددد يعشييددددوت يشلدددديس  

 (.697:خميلآي رسيلللوت ف شليي ليوج رسميل 
 :ـــةافيـــــالشفب(  

ع يييددن تعشدد  نميددن تددمريج رسيع ييددوت يتددمفا و س  دد  ييتوسعددن رسعي يددوت فدد  رسيلللددوت رست
يرالف دو  حددل  وفددن رسيع ييدوت س يلددت يميلو يتدديفيم قشديرت سشهددم رسيع ييددوت س د  ف يددوهم ينيددم 

(و يتعددددمف أيءددددو سأش ددددو تيءدددد  رسليولددددوت رسع ييددددن يرستمسييددددن س يلللددددن رستع يييددددن ي ددددم  284:
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رالف دددوم ييشوقهدددت و سدددمي  رستعدددويل يرستشلددديق سددديل رألحءدددور يرسيلدددت يميل يدددل رسيلتيدددا رسين ددد  
 (.70هي  رسعتيا و ينيم نيوم :فجسمر

فتلد   رسهد وفين فد  شلدو  خ د  رست دييم يرست ييدمو فوسيلللدن رستد  تتسشد  يسدمأ رسهد وفين 
يت ددت  سوسي وهدد ن يرسي ددومنن يشهددم رسيع ييددوت يلدد يسن رسي دديج رسي ددوو ت دديل سدداسو قددم نيسددت 

 (.73وزي  :ياويين رسعوي يل س ت ييم جسد شيرتي ريلوسين تخم  اسو رست ييم فيمر  رسن
يتعسم رسه وفين ربمرمين حل رسيءي  رستو  س تهدميعوت يرساديرشيل يرألشظيدن ييءدي  رألمرر 
يرستايددي  يددل خددالج شهددم رسيع ييددوت يرالف ددو  حش ددوو يلدد يسن رسي دديج رسي ددو يتسلددي  ربلددمرررت 

هددن سيددوت رسعيددج ييءددين و يلدد يسن رالت ددوج س وفددن رسل ددوتو يييءدديحين رتخددوا رساددمرمرت يرسشزرآي 
(و فتعدددزز رسهددد وفين يرسمقوسدددن رسارتيدددن تيتدددا رألفدددمرم رسعدددوي يل فددد  26فددد  تش يددداهوف هشدددم رسيدددوس   :

يرء  سدمي  ررسيلللوت رسي سان سي  ي  رسه وفين سولتاالج أ  م ر شور قيوي   سيرلسوت   ف ج ه 
حدم رسعوي يل يسدمي   يدل رس دالنيوت يدو ي  د  التخدوا رسادمرمرت رسخو دن سش دوق حي  د  ءديل قير

 (.74رسعيج يأشظيته فيمر  رسنوزي  :
 ج( المســــــاءلـــة:

يتعددمف سأش ددو يددمي تنيددج رس ددمم يلدد يسين يددو يلددشم رسيدده يددل أحيددوج ييددو يتسع ددو يددل ي ددو  
تت  س و ت و رسيل يسين ياسو  ساو س همي  يرسيير  وت رست  ي ديل قدم لدسق رسييرفادن ح ي دوف يدمر  

يددو تعددمف سأش ددو شظددو  يمرقسددن يليددا يع ييددوت ح ددد ش ددوق (و  8(و ف مريدد  رس سيددج :59رسنددوزي :
 (.Bernstein, Ethan :3يرلا ييو يتي  تن يز رألمرر ف

يتعتسدددم رسيلدددورسن يدددل أهددد  رسم دددو ز ستنلددديل يلدددتيي رألمرر فددد  رسشظدددو  رستع ييددد  س ددد ن 
حوين يرسيمملن رس وشيين س  ن خو نو ف   م ل رلول  يل أم ول جمرمة رسيلللوت يت مف جسدد 

 عيدددج رسادددممرت س ي ددديج جسدددد فوح يدددن ربمرمة يتيتدددوز رسيلدددورسن سأش دددو رسءدددويل س ن دددوظ ح دددد أمرر ت
رسيدديظ يل يرسيلللددوت سهدد ج حددو  ييش ددو رسيلللددوت رستمسييددن فحسمرسلددال  نتوي ددنو  ويددم لددالين 

(و يتعدددم رسيلدددورسن يدددل رسي دددوهي  رسنمي دددن رستددد   دددمأت ح دددد رسلدددونن رستمسييدددن ييدددمتس  هدددار 103:
سي وهي  أخمي ي ج رسينولسين أي رسيتوسعن أي رستايي و يقم سمأت رسيلورسن هق  ميا و ف  رسي  ي  

رسشظدددو  رستمسددديي يشدددا  يوشيشيدددوت رسادددمل رسيوءددد  نيدددث ظ دددمت فددد  رسياليدددوت رسيتندددمة رأليمي يدددن 
يرسيي  دددددن رسيتندددددمة  أندددددم ي وسدددددب رالمت دددددوع سيلدددددتيي رسشظدددددو  رستع ييددددد  فشلددددديي ليدددددوج رسدددددميل 
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يم رسيلورسن لديرر  وشدت رسعييميدن أي رالفايدن سديل لييدا رسعدوي يل سوسيلللدن (و فيل697:خميلآي 
 سايرشيل يرس ير   رسيشظين س عيج. رستع ييين يل   ف  رالستزر  سو

يتلعددج رسني يددن رس ددمم يلدد يال حددل رشلددوز رسي ددو  رسي  ددف س ددو ريددو  ش لدده يريددو  مللددو ه 
(و يتعتسدم 71مرهي  رسعتياد  و ينيدم نيدوم:يريو  رسيلتيا سيو يءيل تنايدق رسيلللدن ألهدمرف وفجس

رسيلددورسن لدديهم رسني يددن نيددث تتع ددق سأ ددنوب رسي ددوس  فراللددوتاةو رس  سددنو ربمرميدديل( نيددث 
تمتس  رسيلورسن رلولو  سوسه وفين ف  رتخوا رسامرمرت يرسنيرم رأل وميي  س ار يلب أل يتييدز ق دوع 

ل ألددج تنلديل لدديمة رسخميدن رستع يييددن ف لدد ي  رستع دي  سمملددن  سيدمة يددل رالش تدو  يرسمييامر يددن يد 
(و يتتي ددج رسيلددورسن يرسينولددسين فدد  يلدديم  ددمق يألددوسيب ياششددن سيلددورسن رسعددوي يل 45منيددوش  :

سوسيلللوت رستع يييدن ييمرقسدن أحيدوس   يت دمفوت   يرشلدوزرت   يينولدست   رار تلدويزير رسلد  ن أي 
رسن يمتس  سءميمة ت عيج ميم رسايرشيل ف  يالنان أخ ير سأخالقيوت رسعيجو يح د هار فيسمأ رسيلو

 دددج يدددل يمت دددب خ دددأو أي يتعدددم  ح دددد ناددديق رس يدددم سيخوس دددن رسادددمرمرت يرساددديرشيل و يال تات دددم 
رسيلدددورسن ح دددد يعوقسدددن رسيخدددوس يل سدددج تهددديج ريءدددو يلددديم نددديرفز ستهدددليا رسعدددوي يل ح دددد أمرر 

(و فوألشظيددن يرسءدديرس  رسيشظيددن 27: أحيددوس   يي ددوي   سددإخالص يفعوسيددن يأيوشددن ف هشددم رسيددوس  
 س ني يددددن تلددددوحم فدددد  ءدددديول رتخددددوا رساددددمرمرت سيددددو يناددددق أفءددددج ي ددددوس  س يلللددددن رستع يييددددن 

 (.IODSA :3يرسعوي يل ف
فت عيج رسيلورسن  يسمأ يحي ين جمرمين يرشتهومهو  اييدن فد  ييوملدن ربمرمة رستمسييدن تدلمي 

ريلددوم  اوفددن جمرميددن يتشظيييددن تعشدد  سوسشتددو ي  يددو جسددد ت ددني  رسعي يددن رستع يييددن ياسددو يددل خددالج 
 .(104رسلال  نتوي نو  ويم لالين :تعش  سوبلمرررت ف  سي ن جمرمين يليمهو رس ان يرسشزرهن فحسم 

 األداء اإلداري لمدير المدرسة الثانوية وشيخ المعهد الثانوي األزهري : -3

م يسوهدددم ح دددد أمرر رسيمملدددن ف دددي يادددي  يدددميم رسيمملدددن رس وشييدددن سدددأميرم يتعدددممة س دددو تدددأ ي
رسيلدد يج حددل لدديم رسعي يددن رستع يييددنو يحددل رستخ ددي  ستنايددق راللددت يوم رسليددم سيدديرمم رسيمملددنو 
يتنميدم مليددن يملدوسن رسيمملددنو ييفاددو سيدو تاتءدديه رسيعدوييم رسايييددنو يرستعددويل يدا يلددوسس رآلسددور 

يعدوييم رسايييدن س تع دي  ح دد يلدتي  يرسيع ييل يغيمهو يل رسيلوسس يرسل وت رسيعشيدنو يت سيدق رس
حدددمرم  لدددمرر ميمرت رستاددديي  رسدددارتدو ير  رسيمملدددن يتدددمميب رسيع يددديل ح دددد ألدددس ت سيدددق رسيعدددوييم ير 
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تاددوميم قيددوس رس  ويددن رسلددشيين س عددوي يلو سوسيهددوم ن يددا أل ددزة رستيليدده رس شددد رسيخت ددنو يتيقيددا 
 . (250مسين و قمرم يزرمي مق  رسلزرر ح د رسيخوس يل فد نميم رساوشيل فلي يمين ي م رسع

يي يل س ج يع م هيل يي يج أي أ  م نلب حمم رس  يج رسممرلينو يي يل يل يال حدل  
(و 5(: 7رسعمسيدن و قدوشيل مقد  ف مرخدج رسيع دم فلي يميدن ي دم رس شين يرسيوسين يربمرميدن  رسليرشب 

  . (6 -5( :  250رألزهم رسهميف ي تب ربيو  رأل سمو قمرم مق  فف
ي يل يميم رسيمملدن رس وشييدن يهديل رسيع دم رس دوشيي يلد يال تشظدي  رسعيدج يرستيليده يربهدمرف  ي 

 : ح د لييا رسعوي يل سوسيلللن رستع ييين ييي ل تيءي  رألمرر ربمرمي س يميم فييو ي   
 التخطيط اإلداري: أ( 

ي يلددوحم يعتسددم رستخ ددي  ربمرمي يددل رسعي يددوت رأللولددين سيددميم رسيلللددن رستع يييددن ف دد 
ح د راللدت ومة يدل رسيديرمم رسيوميدن يرسسهدمين سوسيلللدنو ييدو يلدوحم ح دد ءديول رلدتيمرم رسعيدج 
سوس مياددن رس دددنينن يرستشسددل سوسيلدددتاسج ييددو يدددلمي جسدددد تا يددج رس دددمم رستع ييدد  يتنايدددق رألهدددمرف 

 رسيملية.
 ددد تنايددق يقددم أ ددمت رسييوملددوت ربمرميددن رس ع يددن أل رس لددير جسددد رساليم زيددن قددم لددوحم ح

فعوسيددن أ سددم فددد أمرر رسي ددو  رسيل  دده جسددد رسيلللددوتو سوبءددوفن جسددد هددييع شدديع يددل رسمءددو حددل 
رسعيددج فددد ش دديس رسعددوي يلو ييددو يددمفع   جسددد سدداج رسيزيددم يددل رسل ددم فددد لددسيج تنايددق رألهددمرف 

(و ف  يدددو زرمت قدددممة ربمرمة فددد  نالدددل رلدددتخمر  رسيددديرمم 427 : دددال  رسدددميل لددديهمرسيشهددديمة ف
 يتيفمة ليرر أ وشت سهمين أ  يومين يلمي جسد تنلل رألمرر.رس

ييددل رسيسددومل رسمييامر يددن رسيلدد   س ددو فددد ربمرمة رسيمملددين رسنمي ددن رهددتمرو رس ددالب فددد 
جمرمة رسيمملددن يفدددد جمرمة أيدديمه  سأش لددد   يدددل خددالج يدددو يعددمف سوتندددوم رس دددالبو رسددا  يعدددم يدددل 

ياسدددو ألل شلدددو  أي شظدددو  يمملددد  جشيدددو يعتيدددم  رسيلدددو ج رسي يدددن فدددد تنايدددق رسشظدددو  رسيمملددد و
(و  دداسو يهددومو يل ددس رآلسددور يرأليشددور 114:حسددمر أنيددم سوسمملددن رأليسددد ح ددد رس ددالب أش لدد   ف

 ف  جمرمة رسيلللن رستع ييين ييو يل   ف  تنلل رألمرر ربمرمي يتنايق رألهمرف رسيملية.
 تنظيم الوقــت: ب(  

ربمرمة أي فه  وو فيدل خالسده يي دل تنايدق رألهدمرف  يعتسم رسيقت حويال  ي يو  فد شلو 
رسي  يسن فد أقج فتمة يي شن ييو يلم  جسد شلو  رسعي ين ربمرمينو يأ س  س يقت قيين  سم  فد 
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نيدددوة ربشلدددول رسيعو دددمو سلدددسب رست ددديمرت رس و  دددن فدددد ألددد يب نيوتدددهو يسوسشلدددسن سملدددج ربمرمة 
  ه يفد زيومة   ورة ربمرمة ارت و.رسع مي يي ج رسيقت رسعويج رسنول  فد أمر

يقم أ مت سعض رسممرلوت أل يعظد  يقدت يدميمي رسيمملدن يءديا فدد رألحيدوج ربمرميدن 
جسد مملن أش   ال يلميل يقتو سسعض رألحيوج رسي ين رألخم  ي ج رسليرشب رس شين رستدد  نرسميتيشي

 (.57:شلو  أسي حمريستتع ق ستنليل رسعي ين رستمسيين سلييا ليرشس و ف
يشظددمر  ألهييددن رسيقددت فددد تنلدديل رألمرر ربمرمي يلددب رتخددوا رسيلددو ج رسيي شددن ستمهدديمر 

 (:193-192:نوفظ أنيمو ينيم نوفظف دسا م رلت يومر رلت يومر  فعوال ياسو يل خالج يو ي 
 رستخ ي  رسليم س عيجو يت ييض رسل  ن. ▪

 . يليم شظو   فر سن ظ يتخزيل رسيع ييوت  ▪

 رسييي  سألمررو ييليم شظو  فعوج س يتوسعن يرستايي . تنميم سمريي رسعيج ▪

 رالختيوم رسليم س يعويشيل يرسيمليليل يل اي  رسخسمة يرستمميب. ▪

فادددممة رسيدددميم ح دددد تشظدددي  يقتددده سيدددو يتشولدددب ييت  سدددوت تنايدددق رألهدددمرف تعتسدددم يلهدددمر  
 رجمرمة هددددد  ألولددددديو  سايدددددوس يدددددم  فعوسيتدددددهو فوسيدددددميم رسدددددا  ال يلدددددت يا جمرمة يقتددددده ال يلدددددت يا

 (.150: ليزرل رسي م آخمف
 المشاركة في اتخاذ القرار : ج( 

تعشددد  رسيهدددوم ن رتوندددن رس م دددن س يع يددديل بسدددمرر آمر  ددد  فييدددو يتع دددق سدددوألييم ربمرميدددن 
سوسيمملن يحم  ق مهو ح د رسيميم يرسي الر يحم  تا يص ميم رسيع ييل ح د رساور رسمميس فا  

 (.237  ييءا رست سيق فلعيم رسلسيع :يت ييض رسل  ن س   ييءا مأي 
ييلدب أل ي ديل يدميم رسيمملدن ار   دورة حوسيددن س دمق ليدا رسيع ييدوت يتن ي  دو اللددتخمي و  
فد رسامرمرت رستمسيينو رست  يل هدأش و رسيلدوهين فدد ت دييم رسيمملدنو يتنايدق أهدمرف و يندج يهدو   وو  

ح دد  نو رستد  ال تعتيدم ح دد ألولدوت ح ييدن ف س مق ح يين سعيمر  حل رآلمرر رسهخ ين يرألن و  رسارتيد 
(و فوستعدددويل سددديل يدددميمي رسيددمرمس يرسيع يددديل يدددل خدددالج يهددوم ت   رس ع يدددن فدددد  دددشا  318:   رس سيتيددد 

حددزة  رساددمرم يعيددج ح ددد تشييددن رس اددن رسيتسومسددن فييددو سيددش   ييددو يلدد   فددد زيددومة فعوسيددن رألمرر رسيمملدد  ف 
سيهدددوم ن فدددد رتخدددوا رسادددمرمرت يدددل خدددالج جتوندددن رس م دددن  (و فت سيدددق يسدددمأ ر 73: رسنلددديشدو جييدددول أنيدددم 

 .  س عوي يل سوسيلللن رستع ييين يل   ف  تنايق تنليل رألمرر سوسيلللن 
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 المساءلة والتقويم :د( 

يعتسددم ت سيددق رستادديي  س دديمة  ددنينن يددلم  جسددد تنميددم ألددسوب رسشلددو  يرسءددعف سددم  
ق لدديمة رسيمملددنو سدداسو يلددب أل ي دديل رسيمملددن ييددو يددلم  جسددد رتخددوا رساددمرمرت رس ددنينن ستنايدد 

رستاديي  س ديمة يلدتيمة يي ددمف رستاديي  جسدد رستأ ددم يدل لديم رسعي يددن رستع يييدن يتنايا دو ألهددمرف وو 
ل يل أسمز شيرن  رستايي  ييلوالته سوسيمملن تايي  رسيع  و يتايي  رست يياف  (.319 : أنيم نلير 

سيمملدددن ست سياددده يي ددديل يلددد يال حشددده يسيلدددت رسينولدددسين رسارتيدددن شظويدددو يادددي  سددده يدددميم ر
سوحتسدددومر ملدددج رسيشظيدددن سدددج تعشددد  رسهدددمر ن سددديل رسيدددميم يرسيع يددديل فددد  رسايدددو  سوسينولدددسين رسارتيدددن 
س يمملدددنو سدددار ح دددد رسلييدددا رسيهدددوم ن فددد  تنميدددم يدددو يلدددب فع ددده ييدددوار يميدددميل هددد  فع ددده مرخدددج 

 (.255رسيمملن فلعيم رسلسيع  :
شلددو  جمرمة رسيمملددن رس وشييددن يرسيعوهددم رس وشييددن رألزهميددن يتعتسددم رسيلددورسن أنددم يت  سددوت 

نيث تاي  سيءا يلهمرت سايوس يعمالت أمرر رسعوي يل ليرر رسيع ييل أي رس دالب أي ربمرميديل 
 ستنايق يسومل رسني ين.

  التنمية المهنية للعاملين بالمؤسسة التعليمية: ـ(ه

ل يددل خالس ددو جنددمرث رستنلدديشوت تعددمف سأش ددو حسددومة حددل حي يددوت يأشهدد ن يلددتيمة يي دد 
  ينتوليش ددو رسي  يسددن فدد  رتلوهددوت رسعددوي يل سوسيمملددن ير  لددوس    وفددن رسخسددمرت يرسيع ييددوت رستدد 

 (.235لعيم رسلسيع  :ف
ييعتسددددم رستددددمميب لددددزرر  ألولدددديو  يددددل حي يددددن ت ددددييم رسي ددددومرت رسي شيددددن س يدددديرمم رسسهددددمين 

يعديم سددوسش ا ح دد رسيلللدن رستع يييدن يرسييظددف  سوسيمملدن ييدو يدلم  جسدد تشييددن هدار رسيديرممو سيدو
ح ددد نددم لدديررو يت ددمف رستشييددن رسي شيددن جسددد تنلدديل ي ددومرت يددميمي رسيددمرمس يهدديي  رسيعوهددم 

 ل ن رنتيولوت رسعي ين رستع ييين.رألزهمين سي يشير أ  م   ورة يفعوسين سيير
سدمي   رسادممة ح دد فت ييم ي ومرت يدميمي رسيمملدن سي يشدير أ  دم فعوسيدن يأ دنوب مليدن ي 

ت ييم  اوفن يلللدوت   رستمسييدن ح دد رحتسدوم أش د  يي  ديل رسينديم رأللولد  فد  رسل ديم رسيسايسدن 
(و ييعم رستمميب أ شور رسخمين هدي أفءدج أشديرع رستدمميب 209ب ال  رستع ي  ف زيشب رسنلويي :

يدق ألدوسيب لميدمة سوسشلسن سيميمي رسيمرمس نيث أشه يي دل يدل خالسده رسيقديف ح دد جي وشيدن ت س
 فددددددددد  رستدددددددددمميس يرستع دددددددددي  ي ددددددددداسو ر تلدددددددددوب رسي دددددددددومرت ربمرميدددددددددن رستددددددددد  تي دددددددددش   يدددددددددل أمرر 

(و فيدددميم رسيمملدددن يعيدددج ح دددد تنلددديل لددديمة رسعدددوي يل 235ي دددوي   س وح يدددن فلدددعيم رسلدددسيع  :
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سوسيدددددمرمس يدددددل لوشدددددب ييدددددل أخدددددم يءدددددا خ دددددن تنلددددديل يتعزيدددددز لددددديمة رستدددددمميس سوسيمملدددددن 
 (.Successful school leadership: 13ف

نيدددث أ دددمت رسممرلدددوت أل يدددميم رسيمملدددن  يهدددمف تمسددديي يادددي  ح يددده تيليددده رسيمملددديل 
يتشييددن أمر  دد  يت ددييم   ويددوت   رستع يييددن لدديرر فددد تلميددب  ددمق رستددمميس رسنمي ددن أي رلددتعيوج 
رسيلدددددو ج رستع يييدددددن رسيشولدددددسن أي تشظدددددي  رألشهددددد ن يرستشلددددديق سددددديل ل ددددديمه  ستنايدددددق رألهدددددمرف 

 (.56 :شلو  أسي حمريسمةفرسيشهي 
فيلدددب ح دددد رسيدددميميل ندددث رسيمملددديل يربمرميددديل ح دددد رسدددتع   يرستدددمميب رسيلدددتيم يدددل ألدددج  
ر تلددوب يتشييددن ي ددومت   سيددو يددلم  جسددد تنلدديل أمر  دد  يتشييددن قددممرت  و سدداسو يلددب رالهتيددو  سسددمريي  

سينو رستد تلدوحم ح دد ر تلدوب  رستع ي  يرستمميب سنيث يت  رلتخمر  رسسمريي رست  تت ف سوس  ورة يرس عو 
رسعددوي يل رسي ددومرت رسلدد ي ين رستدد  تي ددش   يددل تنيددج أحسددور رسعيددجو ي دداسو ر تلددوب رسي ددومرت رس شيددن  

 (. 114:  مليد ملت  و ينيم أسي رسشلو رست  تي ش   يل تنليل ليمة رسيشتلوت ف 

 ة:ــــة امليدانيــــراءات الدارســجإ: ثالثا

ا االمإل:انإلةامناخاللامااإلليال: اسةإلمكناتناقلاإج اءا اا

 ة:ــــــدف الدراســــــه -1

رستعدددددددمف ح دددددددد آمرر يدددددددميمي رسيدددددددمرمس رس وشييدددددددن يهددددددديي  رسيعوهدددددددم رس وشييدددددددن رألزهميدددددددن 
 يرسيع ييل يرالخ و ييل راللتيوحييل نيج يسومل رسني ين يرستشيين رسي شين.

 ة:ــــــــأداة الدراس -2

تسوشن  ساددددددت ح ددددددد يددددددميمي رسيددددددمرمس رس وشييددددددن تي  ددددددت أمرة رسممرلددددددن رسييمرشيددددددن فدددددد  رلدددددد 
يهددددديي  رسيعوهدددددم رس وشييدددددن رألزهميدددددن يرسيع يددددديل يرالخ دددددو ييل راللتيدددددوحييل سيدددددمرمس ينوفظدددددن 

 رس مسين يرسيعوهم رس وشيين رألزهمين سينوفظن ليهول. 

 ة:ـــــــاء االستبان ـــــــبن  -3

ا دددددو تددددد  راللدددددتعوشن  فددددد  ءدددددير  سيعدددددن رسممرلدددددن يتنميدددددم رألهدددددمرف رستددددد  تلدددددع  جسدددددد تناي 
شنو يتدددد  تنميددددم ينددددويم راللددددتسوشن  سوسممرلددددوت رسلددددوسان يرألمسيددددوت فدددد  هددددار رسيلددددوج بحددددمرم راللددددتسو 
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  –رسيلددددددورسن    –رسهدددددد وفين    –رستشييددددددن رسي شيددددددن( يهددددددد  يددددددو ي دددددد  : رسيهددددددوم ن    –يسددددددومل رسني يددددددن  ف 
 رستشيين رسي شين. 

 ة:ــــــدق االستبان ــــــص -4

ن يددددددديل س تناددددددق يدددددددل  دددددددمق راللدددددددتسوشنو نيدددددددث قدددددددو   رحتيددددددم رسسوندددددددث ح دددددددد  دددددددمق رسي 
سعددددمض راللددددتسوشن فدددد   دددديمت و رأليسيددددن ح ددددد يلييحددددن يددددل رأللددددوتاة رسيتخ  دددديل فدددد  رستمسيددددن  
يح دددددد  رسددددددش س ساللتمهددددددوم سدددددد مر    ندددددديج رشتيددددددور حسددددددومرت راللددددددتسوشن رسددددددد ينويمهددددددوو يرقتددددددمر  يددددددو  

تدددددد  ندددددداف سعددددددض    يميشدددددده يشولددددددسو يددددددل حسددددددومرت أي أيدددددده تيلي ددددددوت يفدددددد  ءددددددير آمرر رسين يدددددديل 
 .  ( حسومة 36رسعسومرت يتعميج رألخم  ير سنت راللتسوشن ف   يمت و رسش و ين ف 

 ة:ـــــات االستبان ـــــثب  - 5

 دددددد  رستناددددددق يددددددل  سددددددوت حسددددددومرت راللددددددتسوشن يينويمهددددددو سولددددددتخمر  رالتلددددددوق رسددددددمرخ   
 :يهد  يو ي  
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 محور بالدرجة الكلية لل  العبارة يوضح معامالت ارتباط (  1جدول رقم ) 

 التنمية المهنية المساءلة  الشفافية  المشاركة

 م
معامل  
 االرتباط

نوع  
 الداللة 

 م
معامل  
 االرتباط

نوع  
 الداللة 

 م
معامل  
 االرتباط

نوع  
 الداللة 

 م
معامل  
 االرتباط

نوع  
 الداللة 

1 0.44**  0.001 1 0.42**  0.001 1 0.43**  0.001 1 0.57**  0.001 
2 0.48**  0.001 2 0.57**  0.001 2 0.49**  0.001 2 0.51**  0.001 
3 0.47**  0.001 3 0.51**  0.001 3 0.32**  0.001 3 0.50**  0.001 
4 0.32**  0.001 4 0.39**  0.001 4 0.47**  0.001 4 0.55**  0.001 
5 0.46**  0.001 5 0.55**  0.001 5 0.38**  0.001 5 0.44**  0.001 
6 0.53**  0.001 6 0.44**  0.001 6 0.47**  0010.  6 0.23**  0.001 
7 0.43**  0.001 7 0.47**  0.001 7 0.58**  0.001    
8 0.42**  0.001 8 0.41**  0.001 8 0.57**  0.001    
9 0.59**  0.001 9 0.39**  0.001 9 0.36**  0.001    
      10 0.32**  0.001    
      11 0.53**  0.001    
      12 0.33**  0.001    

يهددددد يعددددويالت  سددددوت ارت قييددددن مرج جن ددددو يو  ييددددو يددددمج ح ددددد أل حسددددومرت راللددددتسوشن 
 يينويمهو   ج ح د مملن حوسين يل رس سوت.

 ة :ــــة الدراســــعين  -6

تدد  رختيددوم حيشددن رسممرلددن يددل يددميمي رسيددمرمس رس وشييددن يهدديي  رسيعوهددم رس وشييددن رألزهميددن 
يرسيع يدددديل يرالخ ددددو ييل راللتيدددددوحييل سيددددمرمس ينوفظدددددن رس مسيددددن يرسيعوهدددددم رس وشييددددن رألزهميدددددن 

 سينوفظن ليهول ييي ل تيءين و سوسلميج رستوس :
 وظيفة والخبرة والمؤهل والجنس ال يبين أفراد العينة وفقاً لمتغيرات   (2جدول رقم ) 

 اجمالي العينة العينة التعليم األزهري التعليم العام  متغيرات الدراسة 

 الوظيفة
 50 21 29 مدير/شيخ المعهد

 173 76 97 معلم 245
 22 9 13 اخصائي

 الخبرة

  10أقل من  
 83 34 49 سنوات

245 
  10أكثر من 
 سنوات

90 72 162 

 المؤهل
 23 7 16 ليماجستير فأع

245 
 222 99 123 بكالوريوس فأقل

 الجنس
 153 95 58 ذكر

245 
 92 11 81 أنثى

 
ً
 : تحليل نتائج الدراسة امليدانية:رابعا

 محور المشاركة ( استجابات أفراد عينة الدراسة على 3)  جدول

 العبــــــــــــــــارة م

 ي األزهريالعاملين بالمعهد الثاو العاملين بالمدرسة الثانوية
 درجة الموافقة

مستوي  المتوسط
 الموافقة

 درجة الموافقة
المتوس

 ط
مستوي 
مواف الموافقة

 ق

إلي 
حد 
 ما

غير 
مواف
 ق

مواف
 ق

 إلي 
 حد ما

غير 
مواف
 ق
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1 
تتيح إدارة المدرسة 

للعاملين المشاركة في 
 اتخاذ القرارات

 74 45 20 ك
1.61 

غير 
 موافق

21 50 35 
1.87 

موافق 
د إلى ح
 ٪ ما

14.
4 

43.
4 

53.
2 

19.
8 

47.2 33 

2 
يسهم مجلس اآلباء 
واالمناء في صنع 
 القرارات المدرسية

 75 46 18 ك
1.59 

غير 
 موافق

23 43 40 
1.84 

موافق 
إلى حد 

 ما
٪ 

12.
9 

33.
1 

54 
21.
7 

40.6 
37.
7 

3 

تشجع إدارة المدرسة 
الطالب المشاركة في 

اتخاذ القرارات 
 المدرسية

 66 59 14 ك

1.62 
غير 
 موافق

25 38 43 

1.83 
موافق 
إلى حد 

 ما
٪ 

10.
1 

42.
4 

47.
5 

23.
6 

35.8 
40.
6 

4 
توظف إدارة المدرسة 
قنوات تواصل فعالة 
 بين جميع العاملين

 50 75 14 ك
1.74 

موافق 
إلى حد 

 ما

16 43 47 
1.71 

موافق 
إلى حد 

 ما
٪ 

10.
1 

54 
35.
9 

15.
1 

40.6 
44.
3 

5 
م إدارة المدرسة تدع

العالقات اإلنسانية بين 
 العاملين والطالب

 51 64 24 ك
1.81 

موافق 
إلى حد 

 ما

44 39 23 
2.19 

موافق 
إلى حد 

 ما
٪ 

17.
3 

46 
37.
7 

41.
5 

36.8 
21.
7 

6 
تفوض إدارة المدرسة 
صالحيات للعاملين بما 
 يتناسب مع مسئولياتهم

 80 39 20 ك
1.57 

غير 
 موافق

37 33 36 
2.0 

موافق 
إلى حد 

 ما
٪ 

14.
4 

28.
1 

57.
6 

34.
9 

31.1 34 

7 

توفير قنوات اتصال 
مناسبة بين إدارة 
المدرسة وأولياء 

 االمور

 41 69 29 ك

1.91 
موافق 
إلى حد 

 ما

19 68 19 

2.0 
موافق 
إلى حد 

 ما
٪ 

20.
9 

49.
6 

29.
5 

17.
9 

64.2 
17.
9 

8 
ُتوجد إدارة المدرسة 

عمل المناخ المالئم لل
 الجماعي

 33 75 31 ك
1.98 

موافق 
إلى حد 

 ما

42 42 22 
1.74 

موافق 
إلى حد 

 ما
٪ 

22.
3 

54 
23.
7 

39.
6 

39.6 
20.
8 

9 

تشرك إدارة المدرسة 
العاملين في تقويم 

النتائج الخاصة بالعمل 
 المدرسي

 22 59 58 ك

2.26 
موافق 
إلى حد 

 ما

47 25 34 

2.19 
موافق 
إلى حد 

 ما
٪ 

41.
7 

42.
4 

15.
8 

44.
3 

23.6 
32.
1 

ــ ور المشاركــــــــمح   1.78 ة ــــــ
موافق 
إلى حد 

 ما
 1.93 محور المشاركة

موافق 
إلى حد 

 ما

امناالج:قلاالسابقانج:امااإلليا 
لددورت رلدددتلوسوت حيشدددن رسممرلدددن لددديرر يدددل رسعدددوي يل سوسيدددمرمس رس وشييدددن أي رسيعوهدددم رس وشييدددن  ▪

 لتيي ييرفان فييرفق جسد نم يو(.رألزهمين نيج ينيم رسيهوم ن سي
( 3و 1يلدددورت رلدددتلوسوت حيشدددن رسممرلدددن يدددل رسعدددوي يل سوسيمملدددن رس وشييدددن ح دددد رسعسومتدددول ف ▪

سيلددتيي ييرفاددن فغيددم ييرفددق ( يهددار يددمج ح ددد أل جمرمة رسيمملددن رس وشييددن ال تهددمو رسعددوي يل 
ن يددل رسعددوي يل سوسيعوهددم  يرس ددالب فدد  حي يددن رتخددوا رساددمرمرت سيشيددو لددورت رلددتلوسوت حيشددن رسممرلدد 

رس وشيين رألزهمين ح د ش س رسعسومرت سيلتيي ييرفان فييرفق جسد نم( يدو يهدار يعشد  أل ربمرمة قدم  
تهمو رسعوي يل يرس الب ف  حي ين رتخوا رسادمرمرت بمرمة هدليل رسيع دم رألزهدميو ييت دق اسدو يدا  

تخدوا رسادمرمرتو يممرلدن فلدييم  ( ف  ءميمة يهوم ن رسييظ يل ف  ر 2015ممرلن فيمي  رسنومث : 
( فدددددددد  ءدددددددميمة رسيهددددددددوم ن رس عوسددددددددن فددددددد   وفددددددددن رسيلددددددددتييوت ربمرميددددددددنو  2018حسدددددددم رسليددددددددج : 
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( فدددد  ءددددميمة  Austen,Steven,Swepson,Pam,Marchant,Teresa)  :2012يممرلددددن 
 يهوم ن رسيلوسس رسيمملين ف  جمرمة رسيمملن. 

رمس رس وشييددن أي رسيعوهددم رس وشييددن يلددورت رلددتلوسوت حيشددن رسممرلددن لدديرر يددل رسعددوي يل سوسيددم  ▪
( سيلتيي ييرفادن فييرفدق جسدد ندم يدو( يهدار يعشد   9و 8و 7و 5و 4رألزهمين ح   رسعسومرت ف

أل جمرمة رسيمملددن رس وشييددن أي جمرمة رسيعوهددم رس وشييددن رألزهميددن قددم تدديفم رسيشددو  رسيال دد  س عي يددن 
سدددورو ييدددو مة يرسعدددوي يل ييل ددس رآلرستع يييددن ييدددو يددلمي جسدددد تدديفيم يلدددو ج تير دددج سدديل ربمر

يلد   فدد  تدديفيم رسعالقددوت ربشلددوشين مرخددج رسيلللددن رستع يييددنو ييت ددق اسددو يددا ممرلددن فيددمي  
 Olaleye, Florence( فد  تهدليا رسعيدج رسليدوح و  يدو أ دمت ممرلدن ف2015رسندومث :

Olurem  :2016  مي جسدددد ( أل رسعالقدددن ربيلوسيدددن سددديل رسيدددميميل يرسيع يددديل سوسيمملدددن تدددل
( فدد  ءددميمة أل  Nkwoh Kelechukwu :2011تنلدديل رألمرر رسدديظي  و يممرلددن  ف

  . ييت و يميم رسيمملن رسي ومرت ربمرمين ييليم رستير ج يا رسيلتيا رسين  
( 6و 2سيشيو لورت رلتلوسوت حيشن رسممرلن يل رسعدوي يل سوسيدمرمس رس وشييدن ح دد رسعسومتدول ف ▪

سدور ال يهدومو فد  رتخدوا رسادمرمرت  ( يهار يمج ح د أل يل س رآلسيلتيي ييرفان ف غيم ييرفق
مرخدددج رسيمملدددن  سوبءدددوفن جسدددد أل جمرمة رسيمملدددن ال ت ددديض  دددالنيت و س عدددوي يل سوسيمملدددن 

( فدددد  رقت ددددوم ميم يلددددوسس جمرمة  2013يهددددار يددددو أ متدددده ممرلددددن فينيدددديم حسددددم رسملدددديج :
سع يددوو سوبءددوفن جسددد لدد سين رسيشددو  س ددار رسيددمرمس ح ددد تش يددا رساددمرمرت رسدديرممة يددل رسلدد  وت ر

رسيمرمس نيث ال يليم مي  رسعيج ف  فميق قو   ح د رسملين رسيهتم ن سلييا أحءو هو  يو 
( ءددميمة أل يهددومو يل ددس رأليشددور يددا يددميم  Nancy Wilkinson:8 أ ددمت ممرلددن ف

 .يمرقسنرسيمملن ف  جمرمة رسيمملن س يمة يلتيمة سيو ف  اسو حي يوت رسيلورسن يرس
 محور الشفافية ( استجابات أفراد عينة الدراسة على 4)  جدول

 العبــــــــــــــــارة م

 العاملين بالمعهد الثاوي األزهري  العاملين بالمدرسة الثانوية 
 درجة الموافقة 

مستوي   المتوسط 
 الموافقة 

 درجة الموافقة 
مستوي   المتوسط 

إلي حد   موافق  الموافقة 
 ما

غير 
إلي حد   موافق  موافق 

 ما
غير 
 موافق 

1 
يوجد توصيف واضح  

لمهام العاملين بالمؤسسة  
 التعليمية

 17 65 57 ك
موافق إلى   2.29

 حد ما 
47 25 34 

موافق   2.12
 32.1 23.6 44.3 12.2 46.8 41 ٪ إلى حد ما 

تعلن القواعد واللوائح   2
 اإلدارية للعاملين بالمدرسة 

ى  موافق إل 2.04 36 61 42 ك
 حد ما 

موافق   2.07 26 46 34
 24.5 43.4 32.1 25.9 43.9 30.2 ٪ إلى حد ما 

3 
تتوافر لدي مديري  

المؤسسة التعليمية معايير  
 شاملة لتقويم األداء 

 23 51 65 ك
موافق إلى   2.30

 حد ما 

15 69 22 
موافق   1.93

 20.7 65.1 14.2 16.5 36.7 46.8 ٪ إلى حد ما 
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4 
رة المدرسة  تتعامل إدا

بجدية مع المقترحات  
 والشكاوى المقدمة لها 

 46 76 17 ك
موافق إلى   1.79

 حد ما 

49 43 14 
موافق   2.33

 13.2 40.6 46.2 33.1 54.7 12.2 ٪ إلى حد ما 

5 
تطبق القوانين واللوائح  
على جميع العاملين 
 والطالب دون استثناء

 39 51 49 ك
موافق إلى   2.07

 حد ما 

31 39 36 
موافق   1.95

 34 36.8 29.2 28.1 36.7 35.2 ٪ إلى حد ما 

6 
توفر إدارة المؤسسة  
التعليمية عملية تقويم 

 ألدائها باستمرار

 39 58 42 ك
موافق إلى   2.02

 حد ما 

44 41 21 
موافق   2.22

 19.8 38.7 41.5 28.1 41.7 30.2 ٪ إلى حد ما 

7 
توجد معايير واضحة لمنح  

لمادية والمعنوية  الحوافز ا
 للعاملين بالمدرسة

 30 62 47 ك
موافق إلى   2.12

 حد ما 

29 27 50 
موافق   1.80

 47.2 25.5 27.3 21.6 44.6 33.8 ٪ إلى حد ما 

8 
عمل قاعدة بيانات  
للعاملين والطالب  
 بالمؤسسة التعليمية

 22 66 51 ك
موافق إلى   2.21

 حد ما 

37 39 30 
موافق   2.07

 28.3 36.8 34.9 15.8 47.6 36.7 ٪ إلى حد ما 

توزع المهام الوظيفية   9
 بعدالة على جميع العاملين

موافق إلى   2.02 36 64 39 ك
 حد ما 

موافق   1.94 35 42 29
 33 39.6 27.4 25.9 46 28.1 ٪ إلى حد ما 

موافق إلى   2.10 ة ـــــــور الشفافيــــــمح 
  موافق  2.0 محور الشفافية  حد ما 

 إلى حد ما 

 مناالج:قلاالسابقانج:امااإللي 

لدددورت رلدددتلوسوت حيشدددن رسممرلدددن لددديرر يدددل رسعدددوي يل سوسيدددمرمس رس وشييدددن أي رسيعوهدددم رس وشييدددن  ▪
 رألزهمين نيج ينيم رسه وفين سيلتيي ييرفان ف ييرفق جسد نم يو(.

وهدم رس وشييددن  يدو لدورت رلدتلوسن حيشدن رسممرلدن لديرر يدل رسعدوي يل سوسيدمرمس رس وشييدن أي رسيع ▪
( سيلددتيي ييرفاددن فييرفددق جسددد نددم يددو( يهددار يددمج ح ددد حددم  2و 1رألزهميددن ح ددد رسعسددومرت ف

 يءي  رس ير   يرسي و  رسيي  ن س عوي يل.
يلددددورت رلددددتلوسوت حيشددددن رسممرلددددن لدددديرر يددددل رسعددددوي يل سوسيددددمرمس رس وشييددددن أي رسيعوهددددم رس وشييددددن   ▪

ييرفددق جسددد نددم يددو( يهددار يعشدد  حددم   ي ييرفاددن ف ( سيلددتي 7و  6و    5و    3ميددن ح ددد رسعسددومرت ف  رألزه 
ييم  سيدددوت رستاددديي  سدددسعض رسعدددوي يل يسوستدددوس  قدددم تدددت  حي يدددن رس ددديرب يرسعادددوب سدددميل يعدددو آ يءدددي   

 .  ميمة رستعمف ح د يعوييم رسه وفين ( ف  ء 2017سيشو رسخ يي : يرءننو ييت ق اسو يا ممرلن ف 
سيدمرمس رس وشييدن أي رسيعوهدم رس وشييددن  يدو لدورت رلدتلوسن حيشدن رسممرلدن لديرر يدل رسعدوي يل سو ▪

( سيلتيي ييرفان فييرفادن جسدد ندم يدو( يهدار يدمج ح دد أل  9و 8و 4رألزهمين ح د رسعسومرت ف
ربمرمة قددم تدديفم قوحددمة سيوشددوت س عددوي يل  يددو أش ددو قددم تتعويددج يددا سعددض رسهدد ويي يرسياتمنددوت 

 رسيامين س و. 
 محور المساءلة ( استجابات أفراد عينة الدراسة على 5جدول  )

 العبــــــــــــــــارة م

 العاملين بالمعهد الثاوي األزهري العاملين بالمدرسة الثانوية
 درجة الموافقة

المتوس
 ط

مستوي 
 الموافقة

 درجة الموافقة
المتوس

 ط
مستوي 
 موافق الموافقة

إلي حد 
 ما

غير 
 موافق

 موافق
إلي حد 

 ما
غير 
 موافق

1 
ة مبدأ تطبق إدارة المدرس

 الثواب والعقاب لجميع العاملين
 40 75 24 ك

1.88 
موافق إلى 

 حد ما
35 45 26 

2.08 
موافق إلى 

 24.5 42.5 33 28.7 54 17.3 ٪ حد ما

2 
يسود داخل المدرسة مناخ 
تنظيمي يسهم في تحقيق 

 39 70 30 ك
1.93 

موافق إلى 
 حد ما

32 45 29 
2.03 

موافق إلى 
 27.4 42.5 30.1 28.1 50.3 21.6 ٪ حد ما
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 المساءلة

3 
تزود إدارة المؤسسة التعليمية 

العاملين والطالب بتغذية 
 راجعة عن أدائهم

 53 67 19 ك
1.75 

موافق إلى 
 حد ما

26 41 39 
1.88 

موافق إلى 
 36.8 38.7 24.5 38.1 48.2 13.7 ٪ حد ما

4 
تتسم إجراءات المساءلة 
بالوضوح في المؤسسة 

 ليميةالتع

 41 64 34 ك
1.95 

موافق إلى 
 حد ما

23 53 30 
1.93 

موافق إلى 
 28.3 50 21.7 29.5 46 24.5 ٪ حد ما

5 
تتم عملية المراجعة الداخلية من 

قبل إدارة المدرسة بصفة 
 مستمرة

 28 73 38 ك
2.07 

موافق إلى 
 حد ما

32 48 26 
2.06 

موافق إلى 
 24.5 45.3 30.2 20.2 52.5 27.3 ٪ حد ما

6 
تستخدم إدارة المؤسسة التعليمية 

ملف اإلنجاز لمعرفة االداء 
 الوظيفي للعاملين

 64 52 23 ك
1.71 

موافق إلى 
 حد ما

14 54 38 
1.77 

موافق إلى 
 35.8 50.9 13.2 46 37.5 16.5 ٪ حد ما

7 
تكافئ إدارة لمؤسسة التعليمية 
 األداء الفردي المتميز للعاملين

 40 68 31 ك
1.93 

موافق إلى 
 حد ما

37 42 27 
2.09 

موافق إلى 
 25.5 39.6 34.9 28.8 48.9 22.3 ٪ حد ما

8 
تطبق إدارة المؤسسة التعليمية 

اساليب تقويم موضوعية 
 وواضحة

 24 67 48 ك
2.17 

موافق إلى 
 حد ما

26 39 41 
1.86 

موافق إلى 
 38.7 36.8 24.5 17.3 48.2 34.5 ٪ حد ما

9 
يلتزم العاملين بالمدرسة بتحمل 
بمسئولية أدائهم وفق اللوائح 

 والتعليمات

 60 66 13 ك
 غير موافق 1.66

20 40 46 
1.75 

موافق إلى 
 43.4 37.7 18.9 43.1 47.5 9.4 ٪ حد ما

10 
تتعامل إدارة المؤسسة التعليمية 

مع العاملين والطالب 
 بموضوعية

 47 64 28 ك
1.86 

 موافق إلى
 حد ما

19 49 38 
1.82 

موافق إلى 
 34.8 46.2 17.9 33.8 46 20.2 ٪ حد ما

11 
تطبق إدارة المؤسسة التعليمية 

التقويم للعاملين بعيدا عن 
 المحسوبية

 38 68 33 ك
1.96 

موافق إلى 
 حد ما

25 39 42 
1.84 

موافق إلى 
 39.6 36.8 23.6 27.3 48.9 23.8 ٪ حد ما

12 
رة المؤسسة التعليمية تدعم إدا

الرقابة الذاتية للعاملين 
 بالمدرسة أثناء أدائهم أعمالهم

 57 59 23 ك
1.75 

موافق إلى 
 حد ما

23 53 30 
1.93 

موافق إلى 
 38.3 50 21.7 40.1 42.4 16.5 ٪ حد ما

ــ ور المساءلـــــــمح   1.88 ة ـــــ
موافق إلى 

 حد ما
 1.92 محور المساءلة

موافق إلى 
 د ماح

امناالج:قلاالسابقانج:امااإللي 
لددورت رلدددتلوسوت حيشدددن رسممرلدددن لددديرر يدددل رسعدددوي يل سوسيدددمرمس رس وشييدددن أي رسيعوهدددم رس وشييدددن  ▪

رألزهمين نيج ينيم رسيلورسن سيلتيي ييرفان ف ييرفق جسد نم يو(و يهار يخت ف يا تي ين 
فحسمرسلدال  نتوي دنو  ويدم (و يممرلدن 2015رسعميم يل رسممرلدوت يش دو ممرلدن فشلديي رس ديرز :

( رستددد  تل دددم سأهييدددن رسيلدددورسن فددد  جمرمة 2017(و يممرلدددن فمييدددن رسيلدددالم :2017لدددالين :
 رسيلللوت رستع ييين.

 يددددددددو لددددددددورت رلددددددددتلوسوت حيشددددددددن رسممرلددددددددن لدددددددديرر يددددددددل رسعددددددددوي يل سوسيددددددددمرمس رس وشييددددددددن أي  ▪
فادددددددددددن ( سيلدددددددددددتيي يير 10و  8و 4و  1رسيعوهدددددددددددم رس وشييدددددددددددن رألزهميدددددددددددن ح دددددددددددد رسعسدددددددددددومرت ف

فييرفدددددددق جسدددددددد ندددددددم يدددددددو ( يهدددددددار يعشددددددد  أل جمرمة رسيدددددددمرمس رس وشييدددددددن أي رسيعوهدددددددم رس وشييدددددددن 
رألزهميدددددن تلدددددتخم  رلدددددوسيب تاددددديي  ييءددددديحين سلييدددددا رسعدددددوي يل فددددد  سعدددددض رالنيدددددول ييدددددو 

مييددددن  نن س لييدددداو يهددددار يت ددددق يددددا ممرلددددن ف قددددم يلدددد   فدددد  تنايددددق رس دددديرب يرسعاددددوب س دددديمة يرءدددد 
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ين رسمقياددددددددن س وفدددددددن رسخددددددددومليل حدددددددل رسشظددددددددو و يممرلددددددددن  (  فدددددددد  لعدددددددج رسينولددددددددس 2017رسيلدددددددالم: 
( فدددددددد  ءدددددددميمة ت عيددددددددج شظدددددددو  رسيلددددددددورسن ييدددددددو يعددددددددزز ت سيددددددددق  2018فلدددددددييم حسددددددددم رسليدددددددج : 

رسني يدددددنو يتتءددددديل رسيلدددددورسن فعوسيدددددن رسيع يددددديل يال يدددددت  ي وفدددددأت   رال سعدددددم يلدددددورست  و ييلدددددب  
 (. Sherrilyn M. Billger   :2أل تمتس  رسيلورسن سأمرر رس الب أيءو ف 

وهددم رس وشييددن لددورت رلددتلوسوت حيشددن رسممرلددن لدديرر يددل رسعددوي يل سوسيددمرمس رس وشييددن أي رسيعي  ▪
( سيلتيي ييرفان فييرفق جسد نم يو ( يهار يمج ح دد أشده 5و 3و 2ح د رسعسومرت ف رألزهمين 

قددم تدديفم ربمرمة رسيشددو  رسيشولددب ألمرر رألحيددوج رسي  يسددن يددش   سوبءددوفن جسددد تاددمي  ت ايددن 
ار يت دددددق يدددددا ممرلدددددن فخوسدددددم  ددددد  ييدددددو يلدددددوحمه  فددددد  تنلددددديل رألمرر سولدددددتيمرمو يهددددد مرلعدددددن س
 ( سوحتسوم رسيلورسن  أنم يمرخج رسني ين رسمهيمة. 2014:جسمرهي 

 يددددددددو لددددددددورت رلددددددددتلوسوت حيشددددددددن رسممرلددددددددن لدددددددديرر يددددددددل رسعددددددددوي يل سوسيددددددددمرمس رس وشييددددددددن أي  ▪
يي ييرفاددددددددددن ( سيلددددددددددت12و   11و 7و  6رسيعوهدددددددددم رس وشييددددددددددن رألزهميدددددددددن ح ددددددددددد رسعسدددددددددومرت ف

فييرفدددددددق جسدددددددد ندددددددم يدددددددو ( يهدددددددار يعشددددددد  أل ربمرمة تهدددددددلا رسمقوسدددددددن رسارتيدددددددن ألمرر رسعدددددددوي يل 
نتدددد  ينلددددل يددددل أمر دددده فدددد  تش يددددا رسي ددددو  رسي  ددددف س ددددو ييناددددق ي ددددف رالشلددددوز رسي  دددديبو 

( V. C. Onyeike, Nwosu Chinenye Maria:46  يدددو أ دددمت ممرلدددن ف
استايي  رسيلتيم. ءميمة تهليا رسيع ييل ح د رلتخمر  ألوسيب ر
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 محور التنمية المهنية ( استجابات أفراد عينة الدراسة على 6  جدول  )

 العبــــــــــــــــارة م

 العاملين بالمعهد الثاوي األزهري العاملين بالمدرسة الثانوية 
 درجة الموافقة

مستوي  المتوسط
 الموافقة

المتوس درجة الموافقة
 ط

مستوي 
حد  إلي موافق الموافقة

 ما
غير 
إلي حد  موافق موافق

 ما
غير 
 موافق

1 
تستخدم إدارة المؤسسة 

التعليمية نتائج التقويم في 
 وضع خطط لتحسين األداء

 64 58 17 ك
1.66 

غير 
 موافق

موافق  1.71 49 39 18
 4602 36.8 17 46 41.8 12.2 ٪ إلى حد ما

يرتبط األداء الوظيفي للعاملين  2
 امج التدريببالمدرسة ببر

 50 79 10 ك
1.71 

موافق 
إلى حد 

 ما

موافق  1.73 45 44 17
 42.5 41.5 16 36 56.8 7.2 ٪ إلى حد ما

3 
توفر إدارة المؤسسة التعليمية 
قاعدة بيانات بحاجات التطوير 

 المهني للعاملين

 47 64 28 ك
1.86 

موافق 
إلى حد 

 ما

13 36 57 
غير  1.58

 53.7 34 12.3 33.9 46 20.1 ٪ موافق

4 
توفير إدارة المؤسسة التعليمية 
التنمية المهنية للعاملين بصفة 

 مستمرة  

 52 64 23 ك
1.79 

موافق 
إلى حد 

 ما

23 34 49 
موافق  1.75

 46.2 32.1 21.7 37.4 46 16.5 ٪ إلى حد ما

5 
تعمل إدارة المؤسسة التعليمية 

لتقديم االفكار  نبتشجيع العاملي
 بداعيةاال

 78 44 17 ك
غير  1.56

 موافق

15 49 42 
موافق  1.75

 39.6 46.2 14.2 46.1 31.7 12.2 ٪ إلى حد ما

6 
تبادل الخبرات المهنية مع 
الزمالء داخل المدرسة من 

 أجل التحسين المستمر

 53 65 21 ك
1.77 

موافق 
إلى حد 

 ما

14 53 39 
موافق  1.76

 36.8 50 13.2 38.1 46.8 15.1 ٪ إلى حد ما

ــ ة المهنيــــــالتنمي 7  1.73 ة ــــ
موافق 
إلى حد 

 ما
موافق  1.71 التنمية المهنية

 إلى حد ما

امناالج:قلاالسابقانج:امااإلليا 
لددورت رلدددتلوسوت حيشدددن رسممرلدددن لددديرر يدددل رسعدددوي يل سوسيدددمرمس رس وشييدددن أي رسيعوهدددم رس وشييدددن  ▪

تيي ييرفادن ف ييرفدق جسددد ندم يدو (و يهددار يدو أ متدده رألزهميدن نديج يندديم رستشييدن رسي شيدن سيلدد 
فد  يلدب ح دد يدميمي رسيدمرمس  (Sufean Hussin, Saleh Al Abri :2015)ممرلدن 

 . تشظي  سمريي تشيين ي شين سشاج رس  وررت رست  تي ل رسيع ييل يل رشلوز رسعيج س  ورة

ن أي رسيعوهددم رس وشييددن يلددورت رلددتلوسوت حيشددن رسممرلددن لدديرر يددل رسعددوي يل سوسيددمرمس رس وشييدد  ▪
( سيلتيي ييرفان ف ييرفق جسد نم يو ( يهار يملا جسدد أل 6و 4و 2رألزهمين ح د رسعسومرت ف

ربمرمة قم تيفم رلوسيب س تشيين رسي شين س عوي يل ييو يل   ف  رالمتاور سوألمرر رسديظي  و  يدو 
 تتي  تسومج رسخسمرت سيش   يسيل زيال   .

(  5و 1رسممرلدددن يدددل رسعدددوي يل سوسيدددمرمس رس وشييدددن رسعسومتدددول ف  يدددو لدددورت رلدددتلوسوت حيشدددن ▪
سيلتيي ييرفان ف غيم ييرفق( يهار يل م جل جمرمة رسيمملدن رس وشييدن ال تلدي  س عدوي يل ستادمي  

 . أف وم رسمرحين ستنليل رألمرر سوسيمملن

( 3سددومرت فيلددورت رلددتلوسوت حيشددن رسممرلددن يددل رسعددوي يل رسيعوهددم رس وشييددن رألزهميددن ح ددد رسع ▪
سيلدددتيي ييرفادددن فغيدددم ييرفدددق( يهدددار يل دددم أل جمرمة رسيع دددم رألزهدددمي ال تددديفم قوحدددمة سيوشدددوت 

 . س ت ييم رسي ش  س عوي يل
 أش  ( فييو ي  :  -ييي ل تيءي  رس ميق سيل أفمرم حيشن رسممرلن  ساو سيت يم رسلشس فا م 
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 ة وقيمة )ت( ودالالتها ( يوضح الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العين7جدول رقم ) 
 أنثي(  -االحصائية لمحاور االستبانة طبقا لمتغير الجنس )ذكر 

 العــــبارة  م
 92إنــاث  153ذكــور 

مستوى  قيمة ت
 ع م ع م الداللة 

 0.05 2.21 2.43 16.11 3.31 16.99 المشاركة  1
 غير دالة  0.68 3.16 18.67 3.26 18.38 الشفافية   2
 غير دالة  1.87 3.45 22.24 3.97 23.18 المساءلة   3
 غير دالة  0.30 1.78 12.21 2.46 12.11 التنمية المهنية  4
 غير دالة  1.89 6.49 69.23 10.44 70.67 االستبانة ككل  5

اإلتضحامناالج:قلاالسابقا 
لورت ينويمف رسه وفين و رسيلورسن و رستشيين رسي شين و راللدتسوشن   دج ( غيدم مرسدن رن دو يو  ▪

أل حيشددن رسممرلددن يتيرفاددن ح ددد هددار رسينددويم فدد  تنلدديل رألمرر سيددميم رسيمملددن  يهددار يعشدد 
 . رس وشيين يهيل رسيع م رس وشيي رألزهمي

س دوس  رسدا يم يهدار  0.05سيشيو لورت مرسدن جن دو ين سينديم رسيهدوم ن حشدم يلدتيي مالسدن  ▪
رس وشييدن رألزهميدن  قم يملدا جسدد مغسدن رسعدوي يل رسدا يم لديرر فد  رسيمملدن رس وشييدن أي رسيعوهدم 

 ف  رسيهوم ن ف  ربمرمة يرتخوا رسامرمرت رسيمملين أ  م يل يهوم ن رسعوي يل ربشوث.
أزهدمي(  –ييي ل تيءي  رس ميق سيل أفمرم حيشن رسممرلن  سادو سيت يدم شديع رستع دي  فحدو  

 فييو ي   :
 )ت( ودالالتها  ( يوضح الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة وقيمة  8جدول رقم ) 

 أزهري (  –االحصائية لمحاور االستبانة طبقا لمتغير نوع التعليم ) عام 

 العــــبارة  م
قيمة  106أزهري  139عام 

 ت
مستوى 
 ع م ع م الداللة 

 0.001 3.36 3.58 17.58 2.41 16.10 المشاركة  1
 0.05 2.11 3.65 18.00 2.80 18.87 الشفافية   2
 غير دالة  0.83 4.34 23.06 3.34 22.65 المساءلة   3
 غير دالة  0.35 2.69 12.21 1.81 12.11 التنمية المهنية  4
 غير دالة  0.78 12.39 12.39 5.62 69.73 االستبانة ككل  5

اإلتضحامناالج:قلاالسابق 
لورت ينويمف رسيلورسن و رستشيين رسي شين و راللتسوشن   ج ( غيم مرسدن رن دو يو يهدار يعشد   ▪

يتيرفان ح د هدار رسيندويم يهدار يل دم ح دد أهييدن ت دو رسيندويم فد  تنايدق  أل حيشن رسممرلن
 . ني ين رألمرر سوسيلللن رستع ييين

س دددوس  رستع دددي   0.001سيشيدددو لدددورت مرسدددن جن دددو ين سينددديم رسيهدددوم ن حشدددم يلدددتيي مالسدددن  ▪
سيع دم رألزهمي يهار يملا جسد لع  رسعوي يل سوسيعوهدم رس وشييدن رألزهميدن س يهدوم ن فد  جمرمة ر

 . ليرر ف  رتخوا رسامرمرت أي رستخ ي  رسيممل  أيرستايي 
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س وس  رستع ي  رسعو  يهار قم  0.05يلورت مرسن جن و ين سينيم رسه وفين حشم يلتيي مالسن  ▪
ي دديل سلددسب مغسددن رسعددوي يل سوسيددمرمس رس وشييددن جسددد ت سيددق يسددومل رسهدد وفين فدد  جمرمة هددليل 

 رسيمملن رس وشيين.
 10مة فأقددددج يددددل  ددددميق سدددديل أفددددمرم حيشددددن رسممرلددددن  ساددددو سيت يددددم رسخسدددد ييي ددددل تيءددددي  رس

 لشيرت( فييو ي  :  10أ  م يل  –لشيرت 
( يوضح الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة وقيمة )ت( ودالالتها  9جدول رقم ) 

 االحصائية 
 ( 10أكثر من  سنوات  -سنوات 10لمحاور االستبانة طبقا لمتغير الخبرة )أقل من  

 العــــبارة  م

  سنوات10أقل من  

(42) 

سنوات   10أكثر من 

 مستوى الداللة  قيمة ت ( 203)

 ع م ع م

 غير دالة  0.97 3.09 16.72 2.65 16.22 المشاركة  1

 غير دالة  1.91 3.29 18.31 2.79 19.37 الشفافية   2

 غير دالة  0.68 3.91 22.77 3.26 23.22 المساءلة   3

 0.05 2.45 2.25 12.01 1.89 12.95 التنمية المهنية  4

 غير دالة  1.21 9.61 69.84 6.62 71.77 االستبانة ككل  5

ا إلتضحامناالج:قلاالسابق
لورت ينويم يسومل رسني ين ف رسيهوم ن و رسه وفينو رسيلورسن و راللتسوشن   ج ( غيم مرسن  ▪

 10قددج يددل رن ددو يو ييددو يعشدد  أشدده ييلددم رت ددوق سعيشددن رسممرلددن لدديرر  ددول يددل ايي رسخسددمة أ
لدددشيرت ح دددد أهييدددن يسدددومل رسني يدددن فددد  تنلددديل رألمرر ربمرمي  10لدددشيرت أي أ  دددم يدددل 
 سوسيلللن رستع ييين.

س ددوس  رسخسددمة  0.05سيشيدو لددورت مرسددن جن ددو ين سيندديم رستشييددن رسي شيددن حشددم يلددتيي مالسددن  ▪
ن ستنلديل و لشيرت يهار يملا جسدد مغسدن ت دو رس  دن فد  رسيزيدم يدل رستشييدن رسي شيد 10أقج يل 

 يلتييوت رألمرر س  .
 –دييي ل تيءي  رس ميق سديل أفدمرم حيشدن رسممرلدن  سادو سيت يدم رسيلهدج فيوللدتيم فدأح 

 س وسيمييس فأقج( فييو ي  :
 يوضح الفروق بين متوسطات استجابات أفراد العينة وقيمة )ت( ودالالتها  ( 10جدول رقم ) 

 بكالوريوس فأقل( –هل )ماجستير فأعلي االحصائية لمحاور االستبانة طبقا لمتغير المؤ  

 ارةــــــــــــــــــالعــــب  م
 23ماجستير فأعلي 

بكالوريوس فأقل  
 قيمة ت  222

مستوى  
 الداللة 

 ع م ع م
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 غير دالة  1.67 3.06 16.76 2.53 15.65 المشاركة   1
 غير دالة  1.18 3.11 18.57 4.16 17.74 الشفافية   2
 0.01 3.04 3.39 23.06 4.13 20.56 المساءلة   3
 0.01 2.63 2.18 12.27 2.37 11.0 التنمية المهنية  4
 0.01 2.88 8.89 70.66 10.42 64.95 االستبانة ككل   5

ا إلتضحامناالج:قلاالسابق
لورت رسينويمف رسيهوم ن و رسهد وفين ( غيدم مرسدن رن دو يو ييدو يعشد  أشده ييلدم رت دوق سعيشدن  ▪

ي س دوسيمييس فأقدج ح ددد أهييدن رسيهدوم ن يرسهد وفين فدد  رسممرلدن لديرر  دول يوللددتيم فدأح   أ
جمرمة رسيمملدددددن رس وشييدددددن أي رسيعوهدددددم رس وشييدددددن رألزهميدددددن ستنلددددديل رألمرر ربمرمي سيدددددو ينادددددق 

 رألهمرف رسيملية.
سيشيددددو لددددورت مرسددددن جن ددددو ين س ينويمفرسيلددددورسن ورستشييددددن رسي شيددددن و راللددددتسوشن   ددددج ( حشددددم  ▪

رسممرلددن يددل رسس ددوسيمييس فأقددج يهددار يعشدد  أل ت ددو رس  ددن  س ددوس  حيشددن 0.01يلددتيي مالسددن 
تنتول س تشيين أ  م يل رسعدوي يل رسنو د يل ح دد رسيوللدتيمو  يدو أش د  ينتدولير جسدد ت سيدق 

 رسيلورسن سرمرمة رسع يو  يو هي سرمرمة رسمشيو. 
 -يع ددد  -ييي دددل تيءدددي  رس دددميق سددديل أفدددمرم حيشدددن رسممرلدددن يفادددو سيت يدددم رسيظي دددن فيدددميم

 أخ و   رلتيوح  ( فييو ي   :
 ( يبين تحليل التباين أحادي االتجاه لداللة الفروق بين المجموعات  11جدول رقم ) 

 أخصائي اجتماعي ( ومحاور االستبانة  -معلم  -وفقا لمتغير الوظيفة )مدير 

محــاور   م
مجموع   مصدر التباين االستبانـــة

 المربعات
درجة  
 الحرية 

متوسط  
 المربعات

  قيمة
 ف 

مستوى  
 الداللة 

 المشاركة  1

 غير دالة 0.16 1.56 2 3.12 بين المجموعات
داخل 

   9.25 242 2240.07 المجموعات

    244 2243.20 المجموع

 الشفافية  2

 دالة 4.65 46.94 2 93.89 بين المجموعات
داخل 

   10.08 242 2439.35 المجموعات

    244 2533.24 المجموع

 المساءلة  3

 دالة 3.95 55.89 2 111.78 ين المجموعاتب
داخل 

   14.12 242 3417.67 المجموعات

    244 3529.45 المجموع

 التنمية المهنية 4

 غير دالة 0.27 1.35 2 2.69 بين المجموعات
داخل 

   5.00 242 1210.71 المجموعات

    244 1213.41 المجموع

 االستبانة ككل 5

 غير دالة 2.45 203.79 2 407.59 بين المجموعات
داخل 

   83.21 242 20137.48 المجموعات

    244 20545.07 المجموع

ا ضإلحااتجاها:اللةاالف ققافإلمااإلليإلمكناتقا
لورت رسينويمف رسيهوم ن و رستشيين رسي شين و راللتسوشن   ج ( غيم مرسن رن و يو ييو يعش   ▪

و رسينددويم لدديرر  ددول يددل رسيددميميل أي رسيع يدديل أي أشدده ييلددم رت ددوق سعيشددن رسممرلددن ندديج ت دد 
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رالخ و ييل ف  حي ين رسيهوم ن سوسعي ين ربمرمين س يلللن رستع يييدن يأهييدن رستشييدن رسي شيدن 
 ييو ينلل رألمرر ربمرمي س  .

 (  12جدول رقم ) 

 يبين اتجاه داللة الفروق بين المجموعات باستخدام معادلة شافية 

 المتوسط موعة المقارنةمج محاور االستبيان
 اتجاه الداللة باستخدام شافيه 

1 2 3 

 الشفافية 

   - 19.48 مدير-1

  - 1.09 18.38 معلم -2

 - 1.29 * 2.38 17.38 أخصائي اجتماعي  -3

 المساءلة 

   - 22.74 مدير-1

  - 0.37 23.11 معلم -2

 - * 2.39 2.12 20.73 أخصائي اجتماعي  -3

ا السابقاإلتضحامناالج:قل
أشدددده تيلددددم فددددميق ارت مالسددددن جن ددددو ين فدددد  يندددديم رسهدددد وفين سدددديل رسيددددميم يرألخ ددددو   
راللتيددوح  س ددوس  رسيددميمو يقددم يملددا اسددو جسددد لددع  يددميمي رسيددمرمس رس وشييددن يهدديي  رسيعوهددم 
رس وشييددن رألزهميددن جسددد يلدديم رسهدد وفين س دديمة أ سددم مرخددج رسيلللددن يددل نيددث رتخددوا رساددمرمرت أي 

 حي ين رس يرب يرسعاوب  رستايي  أي
 يددو ييلدددم فددميق ارت مالسدددن جن دددو ين فدد  ينددديم رسيلدددورسن سدديل رسيع يددديل يرألخ دددو   
راللتيوح  س وس  رسيع ييلو ياسو قم يملا جسد مغسدن رسيع يديل جسدد جيلدوم يسدمأ رسيلدورسن مرخدج 

لددورسن رسيلللددن رستع يييددن ييددو يعشدد  أل  ددج فددمم ي دديل يلدد يال حددل أمر ددهو يخو ددن أشدده ييلددم ي
 سرمرمة رسع يو  يو هي سرمرمة رسمشيو.

 :اتــــــــج والتوصيـــــــالنتائ :خامسا

ت ددددييم رألمرر ربمرمي سيددددميمي يددددل نددددالج رال ددددوم رسشظددددمي يرسممرلددددن رسييمرشيددددن يي ددددل 
 رسيمرمس رس وشيين يهيي  رسيعوهم رس وشيين رالزهمين ف  ءير يسومل رسني ين فييو ي  : 
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 ري:التخطيط اإلدا -1

ستنليل رستخ ي  ربمرمي سايومرت رسيمملن رس وشيين يهيي  رسيعوهم رس وشييدن رألزهميدن يدل 
 خالج يسومل رسني ينو ي يل  يو ي   : 

 جيلوم تي يف يرء  سي و  رسعوي يل يفاو  س ير   يرسايرشيل رسيشظين س يلللن رستع ييين. ▪

مفدا يلدتي  رسديحد سدم  رس دالب  يعيج يميم رسيمملدن أي هديل رسيع دم رس دوشيي رألزهدمي ح دد ▪
 يأيسيور رألييم تلور رسيمملن يل خالج شهم  اوفن رسني ين س  .

 تنليل رسعالقن سيل ربمرمة رسيمملين يرسيلتيا رسين د سيو يناق رألهمرف رسيمملين. ▪

يهدددوم ن يلدددوسس رآلسدددور يرأليشدددور فدددد رتخدددوا رسادددمرمرت يرسمقوسدددن يت ي دددن رسيشدددو  رسيشولدددب مرخدددج  ▪
 . رستع ييينرسيلللن 

 سين ت سيق يسومل رسني ين يح د تشيين رسعي يوت ربسمرحين.آتمميب يميمي رسيمرمس ح د  ▪

تشددديع ألدددوسيب ييلدددو ج رالت دددوج سددديل رسيلدددتييوت ربمرميدددن رسيخت  دددنو ياسدددو يدددل خدددالج هدددس ن  ▪
رت ددوالت سدديل رسعددوي يل سوسيلللددن رستع يييددن يربمرمة رسع يددو يددل لوشددب يرسيلتيددا رسين دد  يددل 

 ب رخم.لوش

 تيرفم رسعمرسن يرسييءيحين سم  رسيميم حشم يءا رستاوميم رسميمين س  ورة رسعوي يل.  ▪

 . تمح  جمرمة رسيلللن رستع ييين رسعالقوت ربشلوشين سيش و يسيل رسيع ييل يرس الب  ▪

 يهلا رسيميم رستشوفس رسيظي   ربيلوس  سيل رسعوي يل سوسيمملن أي رسيع م رألزهمي. ▪

 سيلللن رستع ييين سلمين يا رسياتمنوت يرسه ويي. تتعويج جمرمة ر ▪

 :تنظيم الوقـــت -2

ستشظي  رسيقت يميمي رسيمملن رس وشيين يهيي  رسيعوهم رس وشيين رألزهمين يل خدالج يسدومل 
 رسني ينو ءميمة رألخا سيو ي د:

سوسيمملدن  ياي  رسيميم ستنميم يلتييوت رألمرر سألفمرم يفاو سيسومل رسني يدنو يتدمميب رسعدوي يل ▪
 ح د ي ومرت قيوس رألمرر.

 ياي  رسيميميل ستنميم رسيعوييم سألمرر رسي  يب يل رسعوي يل سوسيلللن رستع ييين. ▪

 تيزيا رسي و  رسيظي ين سعمرسن ح د لييا رسعوي يل يفاو ساممرت  ج يش  .  ▪
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رستشظييد   يعيج يميمي رسيدمرمس رس وشييدن يهديي  رسيعوهدم رس وشييدن رألزهميدن ح دد تديفيم رسيشدو  ▪
 رسيشولب بشلوز رسعي يوت ربمرمين يرستع ييين سليمة حوسين.

يلددتخم  قيددومرت رسيددمرمس رس وشييددن ألددوسيب ت شيسيليددن فددد جشلددوز رسعي يددوت ربمرميددن ييددو يددلم   ▪
 جسد رخت وم رسيقت يتنايق رسمقن فد رتخوا رسامرمرت.

ر تنايادو سيسدمأ رساليم زيدن ت ييض رسلد  ن يرحتسدوم  دج ييظدف فدد رسيمملدن يلد يال  حدل رألمر ▪
 يتمحييو  ألل يب رسايومة رسمييامر ين.

 تتعويج جمرمة رسيلللن رستع ييين يا لييا رسعوي يل سييءيحين. ▪

 تشظي  رسيقت خالج لوحوت رسعيج رسمليين يرسنم يل يءيعوت رسيقت س وفن أه وس و. ▪

 المشاركة في اتخــاذ القــرار: -3

ع م رس وشيي رألزهمي سيلوحمة رسيميميل فد جشلدوز رسي دو  ياسدو تمميب رسعوي يل سوسيمملن يرسي ▪
 سوألخا سأل يب ربمرمة سوسيهوم ن.

تيفيم قوحمة سيوشوت ييع ييوت يي ل رالحتيوم ح ي دو فدد رتخدوا رسادمرمرت رسيمملدين سيدو ينادق  ▪
 رألهمرف رسيملية.

مي فدد جمرمة رسيلللدن يلب تشييدن رسي دومرت ربيلوسيدن سدم  رسيدميميل سيدو ينادق رس  دم رالست دو ▪
 رستع ييين.

يءا شظو  ستيليده رسعدوي يل سوسيمملدن سمفدا يلدتييوت رألمررو يتديفيم رست ايدن رسمرلعدن سدألمرر  ▪
 رسيممل .

مرمة رس  ج حل  ميق رسن   رسارت . ▪  تهليا رس الب ح د رالهتمرو فد رألشه ن رسيخت  ن ير 

 المساءلة والتقويم: -4

يمملن رس وشييدن يرسيعوهدم رس وشييدن رألزهميدن يدل خدالج يسدومل ستنليل رسعي ين رستع ييين سوس
 رسني ينو ي يل اسو فييو ي د:

يءددا يعددوييم س مقوسددن ح ددد رألمرر س يقدديف ح ددد يددم  تناددق رألمرر رسي  دديب يددل رسعددوي يل  ▪
 يرس الب سوسيمملن.
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يأل تتلددد  ت دددت  قيدددومرت رسيمملدددن رس وشييدددن يرسيعوهدددم رس وشييدددن رألزهميدددن ستشددديع ألدددوسيب رستاددديي   ▪
 جلمرررت رسيلورسن سوسيءي و ييءا يلهمرت ستايي  أمرر رسعوي يل سوسيمملن س  ن يلتيمة.

تتدديرفم سددمي يددميمي رسيددمرمس رس وشييددن يرسيعوهددم رس وشييددن رألزهميددن يعددوييم هددوي ن ستادديي  رألمرر  ▪
 يت سق ح د رسلييا سوسيلللن رستع ييين يي يل يل خالس و يش  رسنيرفز س عوي يل.

جمرمة رسيددمرمس رس وشييددن يرسيعوهددم رس وشييددن رألزهميددن رسمقوسددن رسارتيددن س يع يدديل أ شددور أمر  دد   تددمح  ▪
 أحيوس   يت وفئ رألمرر رس ممي رسيتييز.

ياي  يميم رسيمملن يهيل رسيع م رألزهمي سته يج فمق حيج يل رسيع ييل فد  دج تخ دص  ▪
 بحمرم رالختسومرت يفاو سيسمأ رسيلورسن.

 يلورسن ح د لييا رسعوي يل ميل رلت شور.ءميمة ت سيق رس ▪

 
ا
ا
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 عــــــــــراجــــــــامل

( : رسني يددن  يددمخج ستنايددق 2016ينيددم هددوة سدديم نيددوم فو جسددمرهي  يمحدد  جسددمرهي  رسعتيادد  ▪
رسيدددلتيم و رستع دددي  يدددل ألدددج رستشييدددن رسيلدددتمرين سدددوسي ل رسعمسددد  فددد  ءدددير رسخسدددمة رأليمي يدددن

رستع دي  و س ليعيدن رسي دمين س تمسيدن رسياومشدن يربمرمة رستع يييدنرسع ي  رسلشيي رس وسث يرسعهميل 
   ين رستمسينو لويعن حيل هيس.و يرستم  ف  ميج أيمي و رسهيوسين (

مرم و رسادددددددددوهمةو (: ربمرمة رستع يييدددددددددن يربمرمة رسيمملدددددددددين1998أنيدددددددددم جلددددددددديوحيج نلدددددددددد ف ▪
 رس  م رسعمس .

سإ دمرم  2013( سلدشن 250: قدمرم مقد  في تب ربيدو  رأل سدم هديل رألزهدمو رألزهم رسهميف ▪
رسال نن رستش ياين ألن و  رسسوب رسخويس يل قوشيل جحومة تشظي  رألزهم يرس ي وت رست  يهدي  و 

 2007سلدددشن  156رسيءدددوف رسيددده سوسادددوشيل مقددد   1961سلدددشن  103رس دددومم سوسادددوشيل مقددد  
 .11و يومة 2013( سلشن 7رسيعمج سوساوشيل مق  ف

(: ت ددييم رألمرر ربمرمي سيددميمي يددمرمس رستع ددي  رس ددوشيي 2017رل فجييددول نيددمي ملددب زهددم  ▪
و لويعدن رألزهدمو   يدن رستمسيدنو نيل دن رستمسيد و رسعو  فد  ي دم ح دد ءدير ربمرمة ربس تميشيدن

 . 1لزر و 173حمم 

ممرلدن نوسدنو ملدوسن  .  ( : رالتلوهوت رسنمي ن ف  ق وع رستع ي  رسعوس  سدوسلزر م 2015رييول حالس  ف  ▪
 . لويعن ييالي رس وهم لعيمة و   ين رسع ي  يرالقت وم يح ي  رستلييم و تيم غيم يشهيمة يولل 

( : ت ددييم 2018شو ددم أنيددم ح يددول فو نشددول حسمرسلددتوم ينيدديم و سددممي أنيددم أسددي رسنلددل ▪
. جمرمة يددمرم رستع ددي  رس ددوشيي رس ددشوح  سلي يميددن ي ددم رسعمسيددن فدد  ءددير يسددومل رسني يددن

 . 1لزر و 179حمم و لويعن رألزهمو يل ن رستمسينو يرلممرلن ييمرشين سينوفظن أل

( : مملددددن ت سيددددق يسددددومل رسني يددددن يحالقت ددددو سلدددديمة 2016ليددددوج يعددددزيز لدددد ي  ينيدددديم ف ▪
جلمرررت رسعيج فد  يدميميوت رستمسيدن يرستع دي  فد  ينوفظدوت هديوج رسءد ن رس مسيدن يدل يل دن 

و   ين رسممرلوت رسع يوو يشهيمةملوسن يوللتيم غيم و شظم يميمي رسيمرمس رسن ييين رس وشيين
 . لويعن رسشلو  رسي شين ف ل يل

ستعددميج سعددض أن ددو  رساددوشيل مقدد  و 2013( سلددشن 7لي يميددن ي ددم رسعمسيددن : قددوشيل مقدد  ف ▪
سهددددأل جحددددومة تشظددددي  رألزهددددم  1961سلددددشن  103رسيعددددمج س اددددوشيل مقدددد   2007سلددددشن  156

 (.9ي مم ف 93يرس ي وت رست  يهي  وو يومة 
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ستددددوميل  250( : قددددمرم يزرم  مقدددد  2005يزرمة رستمسيددددن يرستع ددددي  فو  ددددم رسعمسيددددنلي يميددددن ي ▪
 و سهددددددأل يعددددددمالت يظددددددو ف ربمرمة رسيمملددددددين سوسيمرنددددددج رستع يييددددددن رسيخت  ددددددن 6/9/2005

 سوسيميميوت يربمرمرت رستع ييين.

مي ( : ميم سمشويي رسيمملن رس وح ن ف  تنلديل رألمرر ربمر2017نوت  فمرل لوس  رسلاليي ف ▪
  يددن و سيددميم رسيددمرمس س وشييددن سينوفظددوت غددزة يلددسج ت ددييمر وملددوسن يوللددتيم غيددم يشهدديمة

 . رسلويعن ربلاليين غزةو رستمسين

 رساوهمةو حوس  رس تب. و : جمرمة رسيلللوت رستمسيين ( 2003ينيم  سم  نوفظ ف و مل أنيم نوفظ ف  ▪

:يدددمخج بمرمة رسلددديمة ( :ني يدددن رسلويعدددوت 2018حسمرسلدددال  س سدددوس  فو نلددديل سدددل رسعوميدددن ▪
يل دددن رسسهدددو م و رسلزر دددم أشييالدددو  و لويعدددن أنيدددم ممريدددن وأممرمو رسهدددوي ن فددد  رستع دددي  رسعدددوس 

 . 4يل م و 1حمم و رالقت ومين

( : خسدددمرت سعدددض رسدددميج رسيتاميدددن يرسشوييدددن فددد  يلدددوج ت سيدددق 2014خوسدددم قدددممي جسدددمرهي  ف ▪
 . 47ي مو حمم و رستمسينيل ن حوس  و رسني ين رسمهيمة ف  رستع ي  قسج رسلويع 

( : ميم رسيلدددورسن ربمرميدددن سدددمي قلددد  رسمقوسدددن رسمرخ يدددن يالقتددده 2017مريددد  ييلددد  رس سيدددج ف ▪
و   ين رستمسينو ملوسن يوللتيم غيم يشهيمةو  ستنليل رألمرر ربمرمي ف  يمرمس ينوفظن غزة

 . رسلويعن ربلاليين غزة

(: ت عيدددج جمرمة رسيمملدددن 2005فينيدددم يلدددم  حسدددوس أسدددي رسشلدددو و ملدددي  حسدددم رسي دددو ملدددت  ▪
رس وشييددن سولددتخمر  ت شيسيليددو رسيع ييددوت يرالت ددوج ستنايددق رسلدديمة رسهددوي نو رسيم ددز رسادديي  

 س سنيث رستمسيين يرستشيينو رساوهمة.

( : رسني يدددددن فددددد  رستع دددددي  رسعدددددوس  : ممرلدددددن 2017مييدددددن سشدددددت حايدددددج سدددددل ي شدددددو رسيلدددددالم ف ▪
  يددددددددن جمرمة و يوللددددددددتيم غيددددددددم يشهدددددددديمةملددددددددوسن و ت سيايددددددددن ح ددددددددد لويعددددددددن رسي ددددددددو لددددددددعيم 

 . لويعن رسي و لعيم و رألحيوج

و ( : رلوسيب رستشيين رسي شيدن سيدميمي يدمرمس رسدميي فد  ميسدن رس ييدت 2015زيشب رسنلويي ف ▪
 . 2حمم و رسيلللن رسعمسين اللتهومرت رسع يين يتشيين رسييرمم رسسهمينو يل ن حوس  رستمسين
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( :ت عيددج يددمخج ربمرمة رسارتيددن فدد  ت ددييم رألمرر 2015لددعيم سددل فددويز سددل ينيددم رسلددسيع  ف ▪
 . 3لزر و 163حمم و لويعن رالزهمو يل ن رستمسينو ربمرمي سيميم رسيمملن

( : أهيين ت سيق يسومل رسني ين ف  تنليل ليمة رسخميدن رستع يييدن 2015ل ي  منيوش  ف ▪
 يدن رسع دي  رالقت دومين  و ملدوسن يوللدتيم غيدم يشهديمةو ممرلدن نوسدن . سا وع رستع دي  رسعدوس 

 . لويعن ينيم خيءم سل مةو يرستلومين يح ن رستلييم

( : ميم رسني يدن فد  ت دييم يشظييدن رستع دي  رس شد  يمس ده 2017ل يي ينيم ح دد ق دب ف ▪
 . 67حمم و يل ن رسسنيث يرسممرلوت رسعمسينو سليق رسعيج

يرستع ددي  فدد  ف لدد يل  ( : ت سيددق رسني يددن فدد  يزرمة رستمسيددن2018لدديم لدد ييول حسددمرسليج ف ▪
يميمهو فد  رسندم يدل رالغتدمرب رسديظي  . ممرلدن ييمرشيدن يدل يل دن شظدم مللدور رألقلدو  فد  

و رسيل ددن رسميسيددن س ممرلدددوت رستمسييددن يرسش لدددينو يددميميوت رستمسيددن يرستع دددي  فدد  ينوفظددن رسخ يدددج
 . 3يل م و 1حمم و يم ز مفوم س ممرلوت يرالسنوث 

: فعوسيددن سمشددويي تددمميس  ياتددم  ستنلدديل رألمرر ربمرمي (2017لدديينن ح ددد ينيددم يخ دديفف ▪
و 172حدمم و لويعن رألزهدمو يل ن رستمسين و  ين رستمسينو سمي يميمي يمرمس رستمسين رسخو ن

 . 2لزر 

(: يءيعوت رسيقت سم  يدميمي رسيدمرمس رس وشييدن يلدسج رست  دب ح ي دو  2003ليزرل ينيم رسي م ف  ▪
 . 9ع و ليعين رسي مين س تمسين رسياومشن يربمرمة رستع ييين رس و يل ن رستمسين و  يل يل ن شظمه  

(: ألدددوسيب يتاشيدددوت ربمرمة رستمسييدددن فدددد ءدددير  ددديمة رالت دددوج 2001 دددال  رسدددميل لددديهم ف ▪
رسيددددلتيم رسلددددشيي رستولدددداو فربمرمة رستع يييددددن فددددد رسددددي ل رسعمسدددد  فددددد ح ددددم و يرسيع ييددددوت 

 و 2001( يشويم  29-27مرمة رستع ييينو فرسيع ييوت(و رسليعين رسي مين س تمسين رسياومشن يرب
 رساوهمةو مرم رس  م رسعمس . 

( : مملدددددن ت سيدددددق رسيلدددددورسن ربمرميدددددن  2017 ويدددددم ينيدددددم لدددددالين ف و  حسمرسلدددددال  ينيددددديم نتوي دددددن  ▪
يرسني يددن رسيلللددين يرسعالقددن سيش يددو فدد  يددميميوت رستمسيددن يرستع ددي  فدد  رألممل يددل يل ددن شظددم رساددومة  

 .  11يل م و  1حمم  و  ل  شن حيول و رسممرلوت رستمسيين يرسش لين يل ن  و ربمرمييل في و 

( : رسيل يسيوت ربمرمين سيع   رسيمملدن رس وشييدن سديل رسشظميدن 2002حسمر أنيم ح يه أنيم ف ▪
و   يدن رستمسيدنو للدتيم غيدم يشهديمةملدوسن يوو يرست سيق ممرلن ييمرشين ح دد ينوفظدن رسهدمقين

 لويعن رسزقوزيق.
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(: رس ان رستشظييين يفعوسين رألمرر 2005نليشدو جييول زغ يج مرغب أنيمفحزة أنيم ينيم رس ▪
رسليعيدن رسي دمين س تمسيدن رسياومشدن يربمرمة و يل دن رستمسيدنو رسيمملد سلي يمين ي دم رسعمسيدن

 .17عو رستع ييين

(: ميم يدددددميم رسيمملدددددن فدددددد ت دددددييم   دددددورة رسيع ددددد  شندددددي تاددددديي   2000ح دددددد نويدددددم رس سيتيدددددد ف  ▪
ل يل دددددن شظدددددم يدددددميم  رسيدددددمرمس يرسيع يددددديلو يل دددددن   يدددددن رستمسيدددددنو لويعدددددن  حيدددددج رس وسدددددب يددددد 

 . 92ع و  رألزهم 
سيشدددو سشدددت لددد ييول ح دددد رسخ يدددييو هشدددم سشدددت يش ددديم حدددوس  رسيدددوس  و يفدددور غدددم  ر  لدددعم  ▪

(: مملن ني ين حي يوت رستخ ي  رستمسيي ف  يزرمة رستع ي  سوسيي  ن رسعمسين 2017رس ويمي ف
يمرت رسيددمرمس رسن يييددن هدديوج يميشددن رسميددوضو يل ددن ممرلددوت رسلددعيمين يددل يل ددن شظددم يددم 

 90حمسين ف  رستمسين يح   رسش سو مرس ن رستمسيييل رسعمبو حمم 

( : ني يدن يلللدوت رستع دي  قسدج رسلدويع   يدمخج ستعزيدز 2015يوهم أنيم نلل ينيدم ف ▪
 4حدمم و ألديي يل ن   ين رستمسين لويعدن و أخالقيوت ي شن رستع ي  ف  لي يمين ي م رسعمسين

 .31ويل م 

( : ت ييم رألمرر ربمرمي سيمرمس رستع ي  رسعدو  سي دم 2013ينييم أسي رسشيم حسمرسمليج ف ▪
و 2حددمم و ي ددمو تمسييددن يرلتيوحيددن يل ددن ممرلددوت و ت دديم ياتددم  . فدد  ضر جمرمة رسيعمفددن

 . 19يل م 

( : يرقدددددددا رألمرر 2016أندددددددال  ينلدددددددل فو ينيدددددددم رس ي ددددددد و ينيددددددديم أنيدددددددم أسدددددددي لددددددديمة ▪
بمرمي سمللدددددور رسدددددمير م رأل وميييدددددن فددددد  لدددددويعت  رسادددددمس يسيدددددت سنددددد  يدددددل يل دددددن شظدددددم ر

يل ددددددن رتنددددددوم رسلويعددددددوت رسعمسيددددددن س سندددددديث فدددددد  رستع ددددددي  و رحءددددددور هي ددددددن رستددددددمميس في ددددددو
 . (1ف 36حمم و رسعوس 

(: شهم  اوفن رسني ين ف  رسلويعوت رسن يييدن سوسيي  دن رسعمسيدن  2017يمر  سشت نويم رسنوزي  ف  ▪
 . لويعن رسي و لعيم و   ين رستمسين و  ملوسن م تيمرر غيم يشهيمة و  ت يم ياتم  . رسلعيمين 

( : رسعالقدددن سددديل جمرمة رسلددديمة رسهدددوي ن يت سيدددق ي  دددي  2015يدددمي  نلددديل ينيدددم رسندددومث ف ▪
حدددمم و يل دددن   يدددن رستمسيدددن سسش دددوو رسني يدددن فددد  ربمرمة رسعويدددن ستمسيدددن يرستع دددي  سيش ادددن شلدددمرل

 . 26يل م و 102
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(: ميم يدددميم رسيمملدددن  يهدددمف تمسددديي يادددي  فدددد تشييدددن  1997لدددشيل أنيدددم أسدددي حدددمريس ف شلدددو  ن  ▪
 . 65لويعن رألزهمو ع و رس  ويوت رستع ييين س يع ييل ي مق تشييت و ممرلن نوسنو يل ن   ين رستمسين 

(: يرقدا ت سيدق يسددومل رسني يدن رسمهديمة فد  لويعددوت 2015شلديي سشدت ي ديز ي يددز رس ديرز ف ▪
ملدوسن م تديمرر غيدم و يدل يل دن شظدم رسايدومرت رأل وميييدن ت ديم ياتدم  يش ان ي ن رسي ميدن

 . لويعن أ  رساميو   ين رستمسينو يشهيمة

( : 2016شلدالر ينيدم نويددم فو لولد  ينلدل جسدمرهي  رسيندوميو شلديي ييلدف ليدوج رسدميل ▪
و يل دددن رسع ددي  رستمسييدددنو ت سيددق رسني يددن فددد  رستع ددي  رسلدددويع  رسخددوص فدد  يي  دددن رسسنددميل

 . 24و يل م 1حمم و  مي

( : ني يددددن رسلويعددددوت يحالقت ددددو سوسنميددددن رأل وميييددددن 2018هشددددم سشددددت يش دددديم رسيددددوس   ف ▪
  يددن رستمسيددن و ملددوسن يوللددتيم غيددم يشهدديمةو ألحءددور هي ددن رستددمميس سلويعددن رسي ددو لددعيم 

 .  لويعن رسي و لعيم 

  يمفددا يلددتيي ( : رسني يددن  أسيددن سر ددال  رسيلللدد 2015هيددو سشددت حسددمرسعزيز رسسددمرهي  ف ▪
و يل ددن يلدددتاسج رستمسيددن رسعمسيدددنو رألمرر فدد  يزرمة رستمسيدددن يرستع ددي  سوسيي  دددن رسعمسيددن رسلدددعيمين

 . 22يل م و 96حمم و ي م
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