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ا
 :ثــــــــام للبحــــــــار العــــــــاإلط  : أول

 :مقدمـــة البحـــــث

تعتبر المتغيرات التنظيمية بمثابة مجموعة من العوامل ذات التأثير المتبادل والتي تجعل 
المؤسسة تختلف باختالفها وتتأثر في ترتيب واجباتها التي تستخدم من أجل تنظيم أعمالها والتي 

الخصييييالت التييييي تناييييرد بهييييا المتغيييييرات ينبغييييي زنجامعييييا مييييع ااخييييذ فييييي ا عتبييييار أن مجموعيييية 
التنظيمية للمؤسسة العصيرية تعيد ذات تيأثير متبيادل تسيهم فيي جعيل المؤسسية تختليف باختالفهيا 
وفيييي ظيييل عيييذا ا خيييتالف يم ييين تنييياول عيييذص المتغييييرات فيييي ز يييار عصييير  يييينع   زيجابيييا  علييي  

 المؤسسة التعليمية.
 ،ميوارد التنظيميية مين خيالل اافيراد و  زنجيام أعيدافالمؤسسة التعليمية نحيو زدارة وتسع  

اإلداريية الخمسية ااساسيية تالتخ يي ،  أيضيا زنجيام ااعيداف مين خيالل البييام بالعملييات أو عي 
تهيييتم بتو يييع التيييي اإلداريييية عيييو تليييي الوظياييية  لتخ ي فيييا، ة(التنظييييم، التوظييييف، التوجيييي ، الر ابييي 

عو تلي الوظياة  التنظيم، في حين أن يةالتنظيم أفضل السبل إلنجام ااعداف المستببل، وتحديد 
وفيي ووضيع الخيخت المناسيب فيي الم يان المناسيب  باختييار وتعييين وتيدريب اإلدارية التي تهتم 

اإلداريية التيي تميمل الميوارد البخيرية والماديية مين خيالل  الوظيايةالو يت بالنسيبة للمؤسسية، أو عيو 
فهييو تلييي الوظيايية اإلدارييية التييي تهييتم  التوظيييف، أمييا والصييالحيات  تصييميم عي ييل أساسييي للمهييام

بتوظيف العناصر البخرية وتس ينها في أعمال المؤسسة وفبا  لمبدأ التخصت، مع مراعاة البيدرة 
عليي  أنيي  عييو تلييي الوظيايية  التوجييي وال ا يية والميييول والرلبيية ل ييل موظييف  ييدر اإلم ييان، ويييأتي 

أعييداف المؤسسيية، باإلضييافة زلييي  أن نحييو انجيييام إرخييياد وتحايييم المييوظاين اإلدارييية التييي تهييتم ب
وتحديييد مييا زذا  انييت حببييت  المؤسسييةمرا بيية أدا  زلييي تهييتم باإلدارييية  الوظيايية عييي تلييي الر ابيية

 .(1تأعدافها أم  
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 :ـــــثة البح ـــــمشكل

 يمكن صياغة مشكلة في السؤال الرئيس التالي:

مؤسســة التعليميــة فــ   كيف تنعكس المتغيرات التنظيمية علــى المســئولية األخالقيــة لل  ▪
 الوقت الحاضر؟ 

 : ويتفرع عنه التساؤالت الفرعية التالية
 ما أعم المحددات العلمية لتنظيم المؤسسة التعليمية؟ ▪

 ما أعم المتغيرات التنظيمية التي تؤثر في المؤسسة التعليمية في الو ت الحاضر؟ ▪

 ما أعم ر الم نظرية اإلدارة المبنية عل  البيم أو ااخالق؟ ▪

 أعم المضامين التربوية للمسلولية ااخال ية للمؤسسة التعليمية في الو ت الحاضر؟ ما ▪

 :أهـــــداف البحـــــث
استهدف البحث الحالي التعيرف المتغييرات التنظيميية التيي تواجي  المؤسسية التعليميية فيي 

 : الو ت الحاضر وانع اسها عل  المسلولية ااخال ية لها، وذلي من خالل ما يلي
 تعرف عل  أعم المحددات العلمية لتنظيم المؤسسة التعليمية.ال ▪

 ال خف عن أعم المتغيرات التنظيمية التي تؤثر في المؤسسة التعليمية في الو ت الحاضر.  ▪

 الو وف عل  أعم ر الم نظرية اإلدارة المبنية عل  البيم أو ااخالق. ▪

 ة التعليمية في الو ت الحاضر. تحديد أعم المضامين التربوية للمسلولية ااخال ية للمؤسس  ▪

 :ـــثج البح ـــــمنه

 استخدم البحث الحالي المنهج الوصاي حت  يحبق أعداف  العلمية ويجيب عن تساؤ ت  البحثية. 
 
ا
 : : املحددات العلمية لتنظيم املؤسسة التعليميةثانيا

بهيييا  يييل اإلداريييية، وعيييي العمليييية التيييي تبيييوم  ثييياني وظيييالف العملييييةبمثابييية التنظييييم يعيييد 
التنظيميي للمؤسسية، وتحدييد اانخي ة، وأوجي  العميل  المسيتويات اإلداريية، ويخيمل تحدييد الهي يل

ويض ايي اانخيي ة وتخصييت مييدير ل ييل مجموعيية، وت ف المؤسسيية، وتجميييعاعييد أ الالمميية لتحبيييق
ميين اجييل سييرعة انجييام العمييل، مييع تييدريب رجييال الصييف الثيياني علييي أمييور البيييادة، السييل ة ليي  
 .(2تمرؤو أ لر  الثبة بين الرلي  والوتدعيم مبد 
ات المختلايية،  تت لييب وظيايية التنظيييم تييوفير التنسيييق بييين اإلدارات واا سييام ذات التخصصيي و 
 للمؤسسة.  المحددة  ااعداف من اجل تحبيق  اانخ ة وااعمال المراد تنايذعا  مع تحديد  
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 (3)وتتمثل المحددات العلمية للتنظيم في األمور التالية:
   .لعمل حسب التخصت تبسيم ا ▪
 .تحديد مواصاات اافراد المعنيين بتنايذ اانخ ة ▪
   .الوظياية التسلسل الرلاسي والعال ات  ▪
 ومواصاات  ومستويات .  الهي ل التنظيمي ▪
 دورص في البسم أو اإلدارة. مر م  ل فرد و  ▪
 .العال ات بين اانخ ة والسل ات تحديد  ▪
 . والسل ات  عي ل رسمي يبين المهامدمج الموارد البخرية والمادية من خالل  ▪

وينضو  تحت التنظيم  عنصر من عناصر العملية اإلدارية عل  مجموعة من اانخ ة 
 :(4تالتي يم ن عرضها عل  النحو التالي

 .التنظيمية تحديد أنخ ة العمل التي يجب أن تنجم لتحبيق ااعداف ▪
 .زدارية عملتصنيف أنواع العمل الم لوبة ومجموعات العمل زل  وحدات  ▪
 .السل ة مع زع الهم  در مناسب منرجال الصف الثاني زل   السل ة تاويض  ▪
 .تصميم مستويات اتخاذ البرارات  ▪
 : اـــــــاإلدارة العلي أ( 

 الغالب المدير العام أو رلي  مجل  اإلدارة.  يمثلها في
 اا سام. اإلدارات أو رؤسا   مدير يمثلها  :اإلدارة الوسطى ▪
 يمثلها المخرفون والمرا بون.  :تنفيذيةاإلدارة ال ▪

 :(5) تتمثل في  في حين أن خطوات عملية التنظيم
   احترام الخ   وااعداف. ▪
 تحديد اانخ ة الضرورية إلنجام ااعداف.  ▪
   تصنيف اانخ ة. ▪
 تاويض العمل والسل ات.  ▪
 تصميم مستويات العال ات. ▪

العال ييات نحييو  أ التييدرل الييذ  يحييدد بمبييد  الهي ييل التنظيمييي بالمؤسسيية المجتمعييية يتميييمو 
أسيا  التسلسييل  و ييد يظهير عليي  –ااسيال  –ااعليي  –اليسيار  -اليمييين  –ا تجاعيات ااربعية 

وفيي  تتوسيع السيل ة ،   يبتعد عين المظهير الهرميي البياد  و د ي ون عل  أسا  الوظالف فان 
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يناسييييب  ميييين حبييييوق  والمسييييؤولية حسييييب التييييدرل فييييي المسييييتويات و ييييل منصييييب فييييي التنظيييييم دور
 . بخ ل رسمي وواجبات وامتيامات، وا لتمامات التي تحدد سلوي من يبوم بهذا الدور

ثابتيييا مييين العال يييات  مؤسسييية يعنيييي انتظاميييالل يتنظيمييي الهي يييل وعنييياي مييين يييير  أن ال
أخييخات معينييين وتحمييل  وياتييرض عمييل عييذا النظييام تبسيييم النخييا ات المحييددة عليي  ،المتناسييبة

تبسييم الوظيالف والمهيام فيي  ل عضيو فيي ، والتنسييق بيين عيذص النخيا ات ويعتميد المسؤولية من  
وتييوفير  الوظييالف المختلايية فييي المؤسسيية وبالتييالي عليي  تحليييل، التنظيييم عليي  تبييييم العمييل التبنييي

الوظييالف وتوظيييف المييوارد البخييرية فييي  ااخييخات المناسييبين وعييذا يييدخل ضييمن ز ييار تحليييل
المؤسسيية الرامييية لتحبيييق أعييداف المؤسسيية ضييمن  تبيييد بإسييتراتيجيةالم ييان المناسييب ميين أجييل ال

، برامج وسياسات وأعداف المؤسسة من جهة، والت اليف ا  تصادية وا جتماعية من جهة أخرى
وبالتالي فيان الهي يل ال ليي عيو فيي  العناصر الم ونة للمؤسسة متعددةمع ااخذ في ا عتبار أن 

 (6توالتي تتمثل في: الهيا ل نالحبيبة تر يب أمثل لمجموعة م
 يحدد دور ومجال وعال ات أعضا  المؤسسة.  :الهيكل البشري ▪
وحيييدات المؤسسييية، ومو يييع التجهييييمات داخيييل عيييذص وم انييية موضيييوع يحيييدد  :الهيكلللل الملللادي ▪

 .الوحدات 

 ابضييية أو مؤسسييية أسيييهم، تمؤسسييية للمؤسسييية،  يحيييدد الخييي ل البيييانوني :الهيكلللل الولللانوني ▪
 ......وع ذا(  فروع

 . يحدد مصدر رؤو  ااموال للمؤسسة وتوميعها :الهيكل المالي ▪

 
ا
 : املتغيرات التنظيمية التي تؤثر في املؤسسة التعليمية في الوقت الحاضر:ثالثا

تتأثر المؤسسة التعليمية في الو ت الحاضر بالعديد من المتغيرات الخخصية والتنظيميية 
 :(7تو التاليوالبيلية، ويم ن عرض عذص المتغيرات عل  النح

 :Organizational Justiceالعدالة التنظيمية  -1

تمثييييل العداليييية التنظيمييييية أسييييلوب تعامييييل المؤسسيييية مييييع اافييييراد وينبسييييم ماهييييوم العداليييية 
وتخير زل  عدالة  Distributive Justiceالتنظيمية زل  نوعين رليسيين أحدعما عدالة التوميع 

 Procedural Justiceخييرى عداليية اإلجييرا ات المخرجييات التييي يحصييل عليهييا الموظييف، واا
وتمثل زحسيا  العياملين بعدالية اإلجيرا ات التيي اسيتخدمت فيي تحدييد تليي المخرجيات، ويضييف 
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ولبد تناولت دراسات عديدة   Interactional Justiceالبعض نوعا  ثالثا  يسم  عدالة التعامالت 
ور العدالة التنظيمية بجميع أنواعها لدى موضوع العدالة التنظيمية وتوصلت زل  أن   لما ماد خع

 الموظف  لما ماد خعورص بالرضا الوظياي.
وتييأثير زدراي العداليية التنظيمييية بخييبيهما فييي العديييد ميين المتغيييرات الخخيصيية والتنظيمييية 
الهاميية مثييل ا سييتجابات العا اييية للاييرد، واادا  الاييرد  والسييلو يات فييي م ييان العمييل،  مييا أن 

مل ت ييياليف أعلييي  فيييي سيييبيل تحبيبهيييا للعدالييية التنظيميييية، ز  أن ذليييي يعيييد زناا يييا  المؤسسييية سيييتتح
اسييتثماريا  مييرودص مضييمون مييع ميييادة فعالييية المؤسسيية وتحبيييق تميمعييا فييي ااجييل ال ويييل، معنيي  
ذلي أن درجة زدراي اافراد للدعم التنظيمي تتأثر باختالف أوج  وسبل معاملة العاملين، ومن ثم 

زدراي التوافييييق التنظيمييييي ميييين مؤسسيييية زليييي  أخييييرى، ولهييييذا تت ييييون لييييدى العيييياملين تختلييييف درجيييية 
معتبيييدات بخصيييوت اعتميييام المؤسسييية بتحسيييين ظيييروف عملهيييم ومسييياندتهم والعنايييية بهيييم وتأيييييد 
تصرفاتهم، زن زيديولوجية زدراي اليدعم التنظيميي تؤ يد علي  أن تو يع الايرد بيأن مييادة جهيودص فيي 

 .(8تة سيتم م افأتها وتبديرعا ماديا  ومعنويا  من  بل المؤسسةالعمل إلنجام أعداف المؤسس
وعناي اتااق عل  أن العدالة التنظيمية تمثل أحد الم ونات ااساسية للهي ل ا جتماعي 
والناسيييييي للمؤسسييييية، وحييييييث تر يييييم العدالييييية التنظيميييييية علييييي  اعتميييييام اإلدارة بمخييييياعر العييييياملين 

 ، وفييي ضييو  ذلييي يتو ييع الباحييث أن يسييهم تييوفير المنييا  وسييلو ياتهم المييؤثرة عليي  فعالييية اادا
 الذ  يتسم بالعدالة التنظيمي زيجابيا في زدراي العاملين للدعم التنظيمي الذ  تمارس  المؤسسة.

 .Leadership Support  سلوك القادة لمساندة المرؤوسين  -2

ن رليس  بالمؤسسة، زن يمثل الدعم البياد  مدى المساندة والتأييد التي يخعر بها الارد م
الييدعم البييياد  يمثييل  يييام الييرلي  بييدعم مرؤوسييي  وتابعييي  باإلرخيياد والتوجييي  ومعيياملتهم بحيادييية 

، وتبيييدير مسييياعماتهم، و خيييي أن التبيييادل ا جتمييياعي يبيييرعن علييي   أن الخيييعور بالرضيييا وعدالييية
اجتهياد الباليد فيي  الوظياي يرجع زل  خعور العاملين بوجود دعم  يياد  يم ين زدرا ي  عين  رييق

تحديييد المسييارات للمرؤوسييين وتبييديم العييون لهيييم إلتمييام المهييام المختلايية وتبييديم الحييوافم والتيييأثير 
اإليجابي، مما ينع   في صورة التيمام ليدى الميرؤو  فيبيادل ذليي بإناياق الو يت وت يري  الجهيد 

 . (9توالا ر إلنجام تعليمات البالد وتحبيق أعداف المؤسسة
م البياد  زل  درجة المساندة وا حترام والتأييد التي ييدر ها التيابع مين رليسي  الدع ويخير

والتييي تييرى أن  Path Goal Theoryالحييالي فييي المؤسسيية، ويسييتند عييذا الماهييوم زليي  نظرييية 
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اليييدعم البيييياد  يميييد التيييابعين باإلرخييياد والتوجيييي  ومعيييامالتهم بحيييياد وعدالييية ويأخيييذ فيييي ا عتبيييار 
، وعنييياي مجموعييية مييين المبيييررات التيييي توضيييم أعميييية وتيييأثير الييينم  البيييياد  ميييدخالتهم ويبيييدرعا

 (10ت الديمبرا ي عل  المرؤوسين، يم ن عرضها عل  النحو التالي:
ظهييييور البالييييد البييييدوة بالنسييييبة لمرؤوسييييي  بمييييا يمثييييل انع اسييييا  للمسيييياعدة وا عتمييييام بمخييييا ل  ▪

 العاملين.
 املين. ميادة الخعور اإليجابي للرضا الوظياي عند الع ▪

 ميادة رلبة العاملين في رد الجميل لرؤسالهم من من لق نظرية التبادل ا جتماعي. ▪
وفي ضو  ما سيبق يم ين أن يتيأثر زدراي العياملين للتوافيق التنظيميي بيإدرا هم لليدعم البيياد   

 م. مما يجعلهم يبادلوا اإلدراة بسلو يات ا لتمام التنظيمي والموا نة ويدفعهم زل  تحسين اإلنجا 

 :  Participation in decision makingالمشاركة ف  اتخاذ القرارات  -3

تعد عملية اتخياذ البيرارات أ بير مين أن ينايرد بهيا الميدير وحيدص، حييث تحتيال زلي  جهيود 
 ثيرة من اافراد، فالمدير   يعمل في عملة بل تتأثر  رارات  بيررا  وأف يار ارخيرين المحي يين بي  

ي يعمل بها  ولهذا يجب عل  المدير أن يعمد زل  مخار ة العياملين فيي اتخياذ وب بيعة البيلة الت
 البرارات  لما  انت الارصة مهيأة لذلي.

وعل  عيذا فيإن اخيتراي العياملين فيي صيناعة البيرارات   ييؤد  فبي  زلي  مييادة فعياليتهم، 
نما أيضا  يؤد  زل  ميادة درجات الرضا عن العمل، وتأخذ صور المخار ة في  ي اتخياذ البيرارات وا 

 .(11تأخ ا   متعددة تتراوح بين الحرية وااوتو را ية
وتسييت يع المؤسسيية أن تحبييق اسييتاادة مثلييي ميين مواردعييا البخييرية عيين  ريييق اتبيياع نظييم 
زدارييية تبيييوم عليي  زتاحييية الحرييية لعامليهيييا فيييي المخييار ة فيييي اتخيياذ البيييرارات، حيييث توجيييد عال ييية 

ين المخار ة في اتخاذ البرارات والتوافق التنظيمي، معن  ذلي أن ارتبا ية موجبة دالة زحصاليا  ب
زدراي التوافييق التنظيمييي   يتو ييف عليي  مييا لييدى العيياملين ميين خصييالت خخصييية مثييل ال اييا ة 
نما يتو ف بالدرجة ااول  عل  متغيرات تنظيمية يبع في أعالعا عدالية التومييع ثيم  ا جتماعية وا 

ويتو ييف نجيياح المخييار ة فييي اتخيياذ البييرارات عليي  تييوافر عيياملين  المخييار ة فييي اتخيياذ البييرارات،
  :(12تجوعريين عما
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رلبة العاملين في تحمل المسلولية الخاصة بالمخار ة وتوفر المهيارات والبيدرات الالممية  (أ
 للمخار ة الاعالة.

زيمييان اإلدارة بييأن مخييار ة العيياملين فييي اتخيياذ البييرارات أميير وا عييي وحبيبيية ملموسيية ميين  (ب 
 احترامها وتببلها لما ينتج عن تلي الجهود المختر ة من  رارات أو سياسات. خالل

وعليي  عييذا فييإن اخييتراي العيياملين فييي صييناعة البييرارات   يييؤد  فبيي  زليي  ميييادة فعيياليتهم 
نما أيضا  يؤد  زل  ميادة درجات الرضا عن العمل، وبنيا  علي  ماسيبق فإني  توجيد ثمية عال ية  وا 

التوافييق التنظيمييي، والمخييار ة فييي اتخيياذ البييرارات التييي يسييمم بهييا البييادة تييأثير موجبيية بييين زدراي 
 لمرؤوسيهم.

 Self Esteemدعم وتأكيد الذات لدى العاملين  -4

يخيييير دعيييم وتأ ييييد اليييذات زلييي  اعتبييياد العييياملين بالمؤسسييية أن بمبيييدورعم تلبيييية وتحبييييق 
المؤسسيييية، مييييع ااخييييذ فييييي احتياجيييياتهم عيييين  ريييييق المخييييار ة اإليجابييييية فييييي أدوار متنوعيييية فييييي 

ا عتبييار أن عنيياي ثميية فييروق بييين دعييم وتأ يييد الييذات لييدى العيياملين، وبييين دعييم وتأ يييد الييذات 
المرتب  بمهام محددة، ذليي أن تأ ييد اليذات ليدى العياملين ييرتب  بال ييان العيام والخيامل للعياملين 

مهيام محيددة بيأن ذليي اليذ   ول فترة تواجدص داخل المؤسسية، بينميا يخيير تأ ييد اليذات الميرتب  ب
ينتهي بمجرد ا نتها  من نخيا  أو مهمية معينية أو دور محيدد داخيل المؤسسية، ومميا ييدل علي  
أن عناي عال ة وثيبة بين تأ يد الذات ليدى العياملين وخصيالت الوظياية، وبخي ل خيات يتعليق 

ى العيياملين ومييا بدرجيية ا سييتبالل الييوظياي، و خييي أن عنيياي عال يية أيضييا  بييين تأ يييد الييذات لييد 
 .(13تيتعلق بالعال ات بين الممال  والرؤسا  ومستوى الوظياة وااجر

مييييع التأ يييييد عليييي  وجييييود عال يييية ارتبا ييييية موجبيييية بييييين متغيييييرات متعييييددة مثييييل تتنويييييع 
المهييييارات، ا سييييتباللية، التغذييييية الع سييييية، تحديييييد المهييييام، أعمييييية الوظيايييية، الهي ييييل التنظيمييييي 

الذات ليدى العياملين، وعلي  عيذا يتضيم تيأثير دور المؤسسية فيي  بيعية  المت امل(، ودعم وتأ يد 
العال ييات بييين العييياملين عليي  أعمييية دور المؤسسييية فييي بنيييا  وتأ يييد الييذات ليييدى العيياملين حييييث 
استخلت أن العاملين يحببون ذاتهم واحتياجاتهم من خالل ميوا عهم التنظيميية والمخيار ة بيأدوار 

 .مختلاة ومتنوعة في المؤسسة
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وتأسيسييا  علييي  ميييا سيييبق فيييإن دعيييم وتأ ييييد الييذات ليييدى العييياملين يعيييد  صيييورة مييين صيييور 
التأثير سوا   متغير تابع أو مسيتبل بصيورة فرديية أو جماعيية ميع ااعميية الواضيحة ليذلي حييث 
يم يييين ا سييييتاادة ميييين ماهييييوم دعييييم وتأ يييييد الييييذات  أحييييد المحييييددات المييييؤثرة عليييي  زدراي التوافييييق 

ديييد ميين المتغيييرات المييؤثرة فييي ، وعليي  ضييو  مييا سييبق فييأن دعييم وتأ يييد الييذات التنظيمييي نظييرا  للع
 (14ت يؤثر لدى العاملين في تنمية زدرا هم للتوافق التنظيمي.

 م اإلدارة:ــــــحج  -5

يعيييد موضيييوع حجيييم اإلدارة مييين الموضيييوعات اإلداريييية ذات ا ختالفيييات فيييي مجيييال التنظييييم  
زل  حبيبة أن ماهوم الحجم متعيدد اابعياد و  يخي ل ماهوميا   اإلدار ، ويم ن زرجاع معظم ا ختالف  

 : ( 15ت  ليا  زذ نجد استخدام أربعة جوانب للحجم بصورة واسعة في أدبيات نظرية التنظيم وعي 
 عدد العاملين.   -2 ال ا ة المادية.  -1

 الموارد المتوفرة -4 المدخالت والمخرجات التنظيمية. -3

بهيييا اعتميييت بييي  خيييالل  ييييا  العيييدد الاعليييي ومييين خيييالل مراجعييية اادبييييات نجيييد أن ألل
للعيياملين  وتصيينياهم وتحليييل عال يياتهم بعضييهم بييبعض ذلييي أن عنيياي اعتبيياد بييأن ميييادة الحجييم 

 عندما تميد نسبة العاملين اإلداريين في الم ون اإلدار .
ومييين جانيييب رخييير ت ر يييت الدراسيييات اإلداريييية زلييي  الحجيييم والعواميييل ااخيييرى ليييير عيييدد 

عي يل المؤسسية، والتعبييد، وعنياي مين حياول مين خيالل تحليلي  للمؤسسية أن يحيدد العاملين، مثل 
ااعميييية النسيييبية لعيييدد مييين المتغييييرات فيييي الهي يييل التنظيميييي، حييييث  يييام باسيييتخالت عيييددا  مييين 
العوامييل ومنهييا تالحجييم(، حيييث توصييل فييي نتييالج دراسييت  زليي  أعمييية دور الحجييم بوصييا  محييدد 

خيرى  ميا توصيل رخيرون زلي  أن أعميية حجيم المؤسسية بوصياها للهي ل ياوق دور المحيددات اا
محددا  عي ليا  مم نا ، وخليت مين نتيالج دراسيت  م اببية أن الحجيم  يان أ ثير أعميية عنيد مبارنتي  
بالتبنية من التنبؤ بهي ل المؤسسة، بل ذعب زل  أبعد من ذلي وعو أن تأثير الحجيم مين المم ين 

 (16ت متغيرات رليسية أخرى مثل الالمر مية. أن ي ون أوسع من ذلي حيث يمتد زل 

 ة:ــــــرسمي ــغ الــــــالصي  -6

يعتبيير متغييير الصيييم الرسييمية أحييد المتغيييرات الهاميية فييي البنييا  التنظيمييي وذلييي بسييبب 
تأثيرعيييا اإليجيييابي علييي  ا سيييتبرار وتبليلهيييا مييين تبييياين سيييلوي العييياملين فيييي المؤسسيييات وتسيييهيلها 
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نخا ات التنظيمية، ولهذا فبد تعددت التعرياات اإلجراليية لهيا  يأ  عنصير لعملية التنبؤ بنتالج ال
ميين عناصيير البنييا  التنظيمييي، وبالتييالي فإنيي  يم يين تعرياهييا عليي  أنهييا تلييي البواعييد التييي تضييعها 
المؤسسييية لتسييييير أعمالهيييا وتنظييييم عال يييات أ سيييامها بعضيييها بيييبعض  يييي تضيييمن سيييهولة ميييرور 

تاي با حتياجات الاردية والتنظيمية عل  السوا  وذلي ان عناي  اإلجرا ات والبرارات ولهذا فهي
 مجا ت محددة ورسمية تبوم عذص الصيم الرسمية بترتيبها عن  ريق البوانين أو اللوالم اإلدارية.
ولعيييل المخييي لة الرليسيييية فيييي ماهيييوم الصييييم الرسيييمية تبيييرم عنيييدما يجبييير اافيييراد علييي  

لتمام بها حرفيا  حت  تصبم في حد ذاتها لاية بد   من  ونها الخضوع لهذص البواعد واانظمة وا 
وسيييلة ممييا  ييد يييؤد  زليي  سييو  العال يية بييين الرؤسييا  والمرؤوسييين، وضييعف الدافعييية ادا  العمييل 

 وبالتالي ضعف الراب ة بين الموظف والمؤسسة التي يعمل بها.

 ــة:ـــــزي ـــركـــالم -7
ت وحييق اتخيياذ البييرارات فييي المرا ييم البيادييية العلييييا تعنييي المر مييية تجميييع  افيية السييل ا

بحييييث   تسيييت يع المسيييتويات اإلداريييية اليييدنيا اتخييياذ أ   يييرار دون الرجيييوع زلييي  المر يييم اإلدار  
ااعلييي  و لميييا ماد تمر يييم البيييرار امدادت درجييية المر ميييية، ويبيييوم أسيييلوب المر ميييية علييي  أسيييا  

باللييل عليي   ميية الهييرم اإلدار  حيييث تتخييذ تمر ييم السييل ات فييي أيييد  الخييخت أو ااخييخات ال
 افيية البييرارات عنيياي وت لييف اإلدارات المرتب يية بيياإلدارة العليييا بييالرجوع زليهييا فيمييا يتعلييق بتنظيييم 

 اامور والمسالل التي تعترض  ريق عملها.
 مية تعني تر م سل ة اتخاذ البرارات الرليسيية والهامية فيي ييد رليي  وعل  ذلي فإن المر 

المنخأة أو في يد  لية مين أعضيا  اإلدارة العلييا وييرى أن المر ميية عيي تجمييع صيالحيات اتخياذ 
البيييرارات فيييي زدارة أو خيييخت واحيييد أو عيييدد محيييدود مييين الميييديرين وماهيييوم المر ميييية يعنيييي مييييل 

بييير وااعيييم مييين سييييل ة اتخييياذ البيييرار تالبيييت( فيييي صيييحة الهي ييييل اإلدارة زلييي  تر ييييم الحجيييم اا 
التنظيمييي، أ  فييي مر ييم الرليسييي ااعليي  للمؤسسيية، واحتايياظ المسييتوى اإلدار  ااعليي  بسييل ة 

 البرار وعدم تاويض عذص السل ة زل  با ي المستويات اادن .
بدرجية تامية أو لير أن الوا ع العملي   يخير زل  وجود تنظيمات مر مية أو   مر مية 

م لبة فاي  يل الحيا ت ت يون درجية مر ميية أو   مر ميية التنظييم نسيبية وأني   لميا امداد مجيال 
التصييرف للمسييتويات اإلدارييية دون اإلدارة العليييا،  لمييا ارتاعييت درجيية  مر مييية التنظيييم، ويييرتب  

 مجال التصرف بسل ات أو صالحيات المستويات اإلدارية.
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تعتبر الصاة ااساسية لماهيوم المر ميية، وعيي العنصير ااساسيي فيي فدرجة توميع البوة 
نظرية البيرو را يية والتيي رب يت بيين البيوة والمر ميية ومين خيالل منا خيتها لماهيوم تيدرل السيل ة 
ليييذا فيييإن المر ميييية عنيييدما تنيييا ت فيييإن منا خيييتها تضيييم مجموعييية مييين الموضيييوعات المختلاييية ذات 

 ة فيييي اتخييياذ البيييرار، البيييرار الجمييياعي، المنا خييية الجماعيييية، العال ييية بعنصييير البيييوة مثيييل المخيييار 
 (17ت الصراع التنظيمي.

 راف:ـــــوب اإلشـــــأسل -8

يعتبيير اإلخييراف ميين أعييم عناصيير  ريبيية العمييل مييع الجماعييات باعتبييارص ضييرورة م مليية 
 للنظام اإلدار  في ممارسات عيذص ال ريبية، واإلخيراف عمليية مخيار ة بيين مخيرف ومخيرف عليي 
يتخللها ا تساب المهيارة التيي تصيل زلي  المخيرف عليي  عين  رييق التعلييم واليتعلم معيا  أو الميدير 
أو المخ ييي  أو واضيييع السياسييية وعيييؤ   ميييع اخيييتالف مسيييتوى وظيييالاهم ز  أنهيييم جميعيييا  يبوميييون 

 بعمليات زخرافية سوا  بخ ل  امل أو بخ ل ت ميلي يتوامن مع وظالاهم ااساسية.
عيييو ااسيييلوب اليييذى يتحيييدد تبعيييا  للمو يييف اليييذى يميييار  فيييي  الميييدير أو أسييلوب اإلخيييراف 

المخرف العملية اإلخيرافية واليذى يتحيدد بيدورص تبعيا  إلم انيات الميوظاين، واإلخيراف يعتبير عمليية 
تعليمية يتحمل فيها خخت ميمود بالمعلوميات والمهيارات المناسيبة المسيؤولية فيي تيدريب خيخت 

خييراف عبييارة عييين ممارسيية السييل ة الرسيييمية الممنوحيية للاييرد بوصيييا  أ ييل منيي  علمييا  ومهيييارة، واإل
عضوا  في التنظيم الرسمي فالمخرف يتم اختييارص ادا  دور معيين ويجعيل أعيداف التنظييم نصيب 
عيني  و د تجتمع في الخخت الواحد وظياتيا المخيرف بح يم مر يمص الرسيمي، والباليد بح يم  درتي  

 و هم.عل  التأثير في اافراد وتوجي  سل
واإلخيييراف  البيييييادة لهييييا أسييياليب فهنيييياي اإلخييييراف ااوتيييو را ي واإلخييييراف الييييديمبرا ي، 
ويتميييم اإلخييراف ااتييو را ي تالتسييل ي( عمومييا  بدرجيية عالييية نسييبيا  ميين البييوة يمارسييها المخييرف 
علييي  جماعييية العميييل حييييث يوجييي  وييييأمر ويسيييي ر علييي  العييياملين اليييذين يميييار  علييييهم سيييل ات  

بوة وضع البرارات تماما  في خخت المخرف ااوتو را ي أما اإلخيراف اليديمبرا ي وتتر م  ل ال
فإنيي  يتميييم بالمخييار ة فييي البييوة وفييي وضييع البييرارات وتصييبم جماعيية العمييل متسيياوية فييي بعييض 
النيييواحي ميييع المخيييرف وتتيييومع المسيييلولية بيييد   مييين أن تتر يييم، ويخيييجع المخيييرف الميييوظاين علييي  

 لعمل.المساعمة مع  في زتمام ا
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معن  ذلي أن اادا  المتدني يرجع زل  نوع اإلخراف فالمؤسسات ذات اإلنتال الضعيف 
دالما  ت ون زدارة مخرفين متمر مين حول الوظياة ويهتمون بها دون ليرعا وأخار في دراست  زل  

ما  أن المخرفين الناجحين عم الذين ير مون عل  الجانب اإلنساني، أ  الذين يمارسون زخرافا  عا
 (18ت بعيدا  عن التااصل الد يبة ويتر ون مجا   رحبا  لالبت ار.

وعل  عذا فإن تأثير اإلخراف  د يعتمد زل  حيد  بيير علي  خخصيية الايرد العاميل وأسيند 
ف رتييي  عيييذص زلييي  الخيييخت اليييذى تتيييوافر لديييي  صييياات  ويييية مييين ا سيييتبالل فيييي اليييرأ  و  يخضيييع 

ل  رأ  في البيرارات التيي تيؤثر علي  عملي  والوا يع أن  بسهول  لمن بيدص السل ة، ياضل أن ي ون
مثل عذا الخخت سي ون أ ثر زنتاجية وأفضل أدا  في ظل نظام المخيار ة أ ثير مني  فيي ز يار 
ذا  انت الصيم الرسمية وسييلة للسيي رة فيإن اإلخيراف  يذلي ف العميا  نظام مجرد تنايذ ااوامر وا 

ا ارليية أميا اإلخيراف فهيو جهيد زنسياني يحتيال زلي  وسالل للسيي رة ول ين الصييم الرسيمية تح مهي 
 نخا ات عديدة تتناول الاحت الد يق للجوانب النوعية وال مية للعمل.

 
ا
 : نظرية اإلدارة املبنية على القيم أو األخالق : رابعا

تعتمد نظرية اإلدارة المبنية علي البيم علي اعتبار أن مالمم دوافع المدير، وثبة الميدير 
تبير محييددات للسيلوي البيياد  اإللهييامي، ويعتبير السيلوي البييياد  اإللهيامي محيدد لاعالييية بذاتي  تع

 :(19تالمدير، وتصف نظرية اإلدارة المبنية علي البيم ثالثة أنواع لمحددات فعالية المدير عي
: وتتسييم الييدوافع زلييي أربعيية أنييواع عييي دافييع الناييوذ ودافييع المحللددات المتعلوللة بللدوافي المللدير ▪

 م، ودافع الو  ، والنمعة لتحمل المسلولية.اإلنجا
:وتنبسييم أبعيياد السييلوي المحللددات المتعلوللة بمللدي ممارسللة المللدير ألبعللاد السلللو  الويللادي ▪

ثابية المرؤوسيين، وسيلوي  البياد  زلي أربع مجموعات عي: السلوي اإللهامي، وسلوي دعيم وا 
 :النحو التاليوسوف نوجزها على توجي  المرؤوسين، وسلوي عدالة المعاملة، 

و انييت فييي النظرييية ااصييلية عييي درجيية عييدم التأ ييد  المحللددات المتعلوللة بللالمويف الويللادي: ▪
 البيلي وتم تعديلها زلي درجة صعوبة أو يسر المو ف البياد  والذ  عبر عن  ببعدين عما:

 زذا  ان المدير من داخل المؤسسة أم من خارجها. •

 زذا  انت المؤسسة ناجحة أو فاخلة. •
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عيين مؤخييرات فعالييية المييدير فهييي: رضييا  المرؤوسييين والتييمامهم، ودافعيييتهم للعمييل،  أمييا
وفعالية جماعة العمل، ويم ين التعبيير عين الماياعيم ااساسيية لنظريية اإلدارة المبنيية عليي البييم، 

 ويتضم ذلي من الخ ل التالي:

 
 (20) المبنية عل  القيم( يوضح ركائز نظرية اإلدارة 1شكل رقم )

وعنيياي مجموعيية ميين الت بيبييات الخاصيية بنظرييية اإلدارة المبنييية عليي  البيييم حيييث يم يين 
ا ستاادة من نظريات اإلدارة في العديد من مجا ت العمل اإلدار  خاصة فيما يختت بالعال ية 

مؤسسيية بييين المييدير ومرؤوسييي ، ونسييت يع أن نوضييم أعييم مجييا ت ت بيييق نظريييات اإلدارة فييي ال
 :(21تالتعليمية، وذلي علي النحو التالي

يم ن ا ستاادة من حصيلة النظريات المو اية في اإلدارة عين  رييق ااخيذ فيي الحسيبان أن  -1
الميييدير يم ييين أن ي يييون أ ثييير فعاليييية زذا اسيييتخدم الييينم  البيييياد  اليييذ  يتناسيييب ميييع ظيييروف 

الميدير فيي مو يف  يياد  العمل و بيعة المهام وخصالت المرؤوسين ومعني ذلي أن نجياح 
معين أو مستو  زدار  معين   يعنيي بالضيرورة نجاحي  فيي الموا يف ااخير  أو المسيتويات 
اإلدارية ااعلي، وليذلي يجيب عليي الميدير أن يبيوم بتخيخيت وفهيم ظيروف عملي  واسيتخدام 
اليينم  البييياد  المناسييب لهييا مييع ا سييتعداد ظييروف العمييل ميين خييالل زتخيياذ البييرارات وصيينع 

لسياسات الالممة زذا ا تد  اامر ذلي، فيجيب أن   يتعاميل الميدير ميع الظيروف باعتبارعيا ا
 خئ   يم ن تغييرص أو تعديل .

يم ن ا ستاادة من حصيلة النظريات الحديثية فيي اإلدارة عين  رييق ااخيذ فيي ا عتبيار أن  -2
بييالظروف  زنخايياض أدا  المرؤوسييين  ييد يرجييع زمييا اسييباب خاصيية بهييم أو اسييباب خاصيية

التييييي يعملييييون فيهييييا، ولييييذلي يجييييب علييييي المييييدير أن يييييتعلم  يييييف يخييييخت مخييييا ل زنخايييياض أدا   
رجاعها زلي أسبابها الحبيبية واتخاذ اإلجرا ات التصحيحية المناسبة في ضو  ذلي.   المرؤوسين وا 

المؤسسات التي تواج  مخا ل مممنة وتحتال زلي تغيير أو ت وير  يد   يصيلم معهيا أنميا   -3
ارة التبليدية بل زنها تحتال زلي  ييادة زلهاميية لهيا رؤيية واضيحة بخيأن مسيتببل المؤسسية، اإلد 

 :دوافع المدير
 دافع النفوذ  ▪
 دافع اإلنجاز  ▪
 دافع الوالء  ▪
النزعة لتحمل   ▪

 المسئولية
 المدير ح دوافع ممال ▪

مؤشرات فعالية  
 المدير: 

رضاء والتزام   ▪
 المرؤوسين

رضاء ودافعية  ▪
 المرؤوسين

 فعالية المدير ▪
 فعالية المؤسسة  ▪

 الموقف القيادي:
 درجة عد التأكد البيئ  ▪
درجة صعوبة الموقف   ▪

 القيادي 

 :أبعاد السلوك القيادي
 السلوك اإللهام   ▪
 سلوك دعم المرؤوسين ▪
 نسلوك توجيه المرؤوسي ▪
 سلوك عدالة المعاملة  ▪
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و ييادرة علييي تحويييل أف ييار وتصييرفات ارخييرين ب ريبيية تييؤد  زلييي تحبيييق عييذص الرؤييية،  مييا 
يت لب اامر في بعض الحا ت لر   يم عمل جديدة وا لتيمام بهيا حتيي تخيرل مين أممتهيا 

 وت ون أ ثر  درة علي المنافسة. ومخ التها المستعصية
 
ا
 : مضامين املسئولية األخالقية للمؤسسة التعليمية : خامسا

تعبر المسلولية ااخال ية عن تصرفات البالد في ز يار البييم ااخال يية المتعيارف عليهيا 
والمعمييول بهييا فييي المجتمييع، ويسييتخدم البالييد ااخال ييي سييل ات  وناييوذص لخدميية ارخييرين وتحبيييق 

ية وااعداف التنظيمية، في حين يستخدم البالد ليير ااخال يي نايوذص وسيل ات  لتحبييق رؤيية الرؤ 
وأعداف ومصالم خخصية ومن أمثلة سلو يات البيادة لير ااخال ية استخدام الميوارد التنظيميية 
إللراض خخصيية، وعبيد صيابات مخيبوعة لتحبييق م اسيب خخصيية، وعيدم اامانية فيي الحاياظ 

 عام، والمجاملة ومحاباة ارخرين علي حساب المصالم التنظيمية.علي المال ال
و ييد يسييتدعي ااميير ميين البالييد لييي  فبيي  التصييرف ب ريبيية أخال ييية، ول يين أيضييا   يييادة 
ااخالق في مؤسست ، وتت لب  يادة ااخالق أن يبوم البالد بوضع مجموعة من البيم ااخال يية 

عييو مسييموح بيي  ومييا عييو ممنييوع البيييام بهييذص البيييم  التييي تح ييم العمييل فييي المؤسسيية، وتوضييم مييا
ااخال ية حتي يم ن  أن ي لب من ارخرين زحترامهيا وا لتيمام بهيا. وتسيتلمم  ييادة ااخيالق  ييام 

 (22تالبالد بثالثة أمور أساسية عي: 
وضيييع مجموعييية البييييم ااخال يييية التيييي تح يييم سيييلوي العميييل فيييي المؤسسييية بخييي ل واضيييم  ▪

 وخرحها لآلخرين.

يييد بخيي ل واضييم و ييا ع  مييا عييو مسييموح بيي ، ومييا عييو ممنييوع البيييام بيي ،  وعييدم تييري تحد  ▪
 مجال لسو  التاسير او ا جتهادات الخخصية.

ا ستعداد لم افلة السلو يات ااخال ية واإلخيادة بهيا ومعا بية السيلو يات ليير ااخال يية  ▪
 بخ ل حامم وعدم التهاون معها.

 :(23تالتعليمية للويت الحاضر ما يليودعم المسئولية األخاليية للمؤسسة 
 العمل على تبسيط أنظمة وقواعد وإجراءات العمل.   -1

تاحيية  ميين خييالل ا بتعيياد عيين المر مييية والحرفييية والتخييدد فييي تنايييذ المسييالل الخيي لية، وا 
جرا ات خاصة  نجام ما يو ل زليهم من مهام.فهذا من خأن   الارصة للموظاين بت وير  واعد وا 

 امت من الحرية للموظاين إلظهار زبداعاتهم.  أن يوفر ع
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 العمل على إتباع الالمركزية وتفويض السلطة. -2

وذلي من خالل مخار ة المرؤوسين في اتخاذ البيرارات والتخليي عين اليروتين وأن ت يون  
الديمبرا ييية عييي السييمة ااساسييية لىخييراف عليي  المرؤوسييين.  فييذلي  ايييل بييأن يبييذل الموظاييون 

 عم لاعل ااخيا  عل  الوج  اا مل  ما وان ذلي ينمي البدرة اإلبداعية لديهم. صارى جهد 
 المحافظة على وجود نظام اتصاالت فعال.  -3

عن  ريق السماح للموظاين بإبدا  أرالهم ومبترحاتهم مين خيالل ا جتماعيات واللبيا ات 
راحيات لييتم ن المرؤوسيون ووضيع صيندوق للخي وى وا  ت الدورية بين البيادة العلييا والمرؤوسيين.

مييين التعبيييير عييين أرالهيييم ومبترحييياتهم بحريييية واعتمييياد سياسييية البييياب الماتيييوح التيييي تعنيييي الحيييق 
للموظييف مبابليية اإلدارة العليييا ومنا خييتهم فييي أ  أميير ميين أمييور العمييل وفييق الضييواب  وااصييول 

سيا  ويعيمم الثبية اإلدارية. فهذا من خأن  أن ي سر حواجم الخجل والخوف بين المرؤوسيين والرؤ 
 المتبادلة بينهم مما ياتم الباب أمام ااف ار اإلبداعية أن ت رح. 

 تفعيل نظام الحوافز على أسس  ومعايير مهنية. -4

وذلي من خالل وجود رلية عمل ونظام محدد إلدارة الحيوافم بالخي ل اامثيل ميع ضيرورة  
نظييام الحييوافم داخييل المؤسسيية،   تييوافر عنصيير فييي لاييية ااعمييية أ  وعييو المصييدا ية فييي ت بيييق

وأن يييييتم تبنييييين مثييييل عييييذص الحييييوافم ليييييتم منحهييييا اصييييحاب التميييييم واإلبييييداع فييييي اادا  وم افييييأة 
المبيييييدعين فيييييي العميييييل، وعنصييييير رخييييير وعيييييو تبيييييييم مسيييييتوى الحيييييوافم وميييييدى فاعليتهيييييا بالنسيييييبة 

 .(24تللموظف

 زيادة اهتمام اإلدارة العليا بالتدريب. -5

يعييد خيييارا  اسييتراتيجيا  إلعييداد  ييوادر بخييرية مبدعيية.. ويم يين ميييادة وذلييي ان التييدريب  
اعتمييام اإلدارة العليييا بالتييدريب ميين خييالل العمييل عليي  تخييجيع اافييراد عليي  المخييار ة فييي البييرامج 
التدريبيييية الهادفييية. تخصييييت ميمانيييية واضيييحة لبيييرامج التيييدريب. ربييي  المسيييار اليييوظياي بالمسيييار 

ات المحليييية والعربيييية والدوليييية لعبيييد بيييرامج تدريبيييية عادفييية لت يييوير التيييدريبي. التنسييييق ميييع الجهييي 
 مهارات الموظاين بخ ل عام والمبدعين منهم بخ ل خات.

 تفعيل نظام تقويم األداء على أسس ومعايير تقويم موضوعية وواضحة.   -6

وذلييييي باسييييتخدام أسيييي  و ييييرق مختلايييية لتبييييويم اادا  الييييوظياي وفبييييا  ل بيعيييية الوظييييالف 
اة.وان يخرف عل  عملية تبويم اادا   ا م من الخبرا  المختصين. أن تتبيع عمليية تبيويم المختل
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اادا  بتغذييية راجعيية  بمييا ي اييل ا ييالع الموظييف عليي  نتييالج تبييويم أداليي ، فهييذا يع ييي الارصيية 
للموظييف مييين تعمييييم نبييا  البيييوة لديييي  وتحسييين وت يييوير نبيييا  الضييعف،  يييذلي  بيييد وان ت خيييف 

ربيي  التر يييات والحييوافم بنتييالج للعيياملين، دا  عيين ا حتياجييات التدريبييية الالمميية عملييية تبييويم اا
 تبويم اادا .

تطوير التشريعات واألنظمة اإلدارية لتتواكــب مــع التعــامالت االلكترونيــة التــ   -7

، ميييع تيييوفير البنيييية التحتيييية الماللمييية لت بيبيييات اإلدارة تفرضـــها اإلدارة اإللكترونيـــة
خالل توفير  افة اإلم انيات الماديية والبخيرية والانيية الالممية ليدعم اسيتخدام  ا ل ترونية من

 ت بيبات اإلدارة ا ل ترونية في  افة ااعمال اإلدارية.

توفير هياكل تنظيمية مرنــة فــ  المؤسســة التعليميــة وتتــيح مســاحة واســعة مــن  -8

تفــويض المشاركة للعاملين ف  اتخاذ ووضع القرارات وإتاحة فــرو واســعة ل

ميييع التر ييييم علييي  اسيييتب اب ال ايييا ات البخيييرية المتمييييمة فيييي مجيييال اإلدارة  ،الســــلطات
ا ل ترونية من مدربين واستخاريين وخبرا  في تصميم وت وير البيرامج لالسيتاادة مينهم فيي 
بداية ت بيق اإلدارة ا ل ترونية سوا  في تدريب العاملين أو حل المخيا الت التيي تعتيرض 

 ة ا ل ترونية، وا ستاادة من اانظمة ا ل ترونية المتاحة والمعمول بها.ت بيق اإلدار 

تشجيع العاملين على استخدام تطبيقات اإلدارة االلكترونية ومنح المتميــزين فــ   -9

 ،استخدامها الحــوافز الماديــة والمعنويــة التــ  تشــجعهم علــى إتقــان اســتخدامها
فييي المؤسسيية التعليمييية عليي  تبنييية المعلومييات بييالتوامن مييع زعييادة تأعيييل وتييدريب العيياملين 

وت بيبييات الحاسييبات ارلييية وذلييي لرفييع مسييتوى الييوعي الحاسييوبي لييديهم، وتنمييية مهيياراتهم 
و دراتهم، ورفع جاعميتهم لت بيق اإلدارة ا ل ترونية، ونخر الثبافة اإلل ترونية بينهم، وذلي 

مجيييال اسيييتخدام ت بيبيييات اإلدارة  مييين خيييالل زلحييياق العييياملين بيييدورات تدريبيييية متبدمييية فيييي
 .(25تا ل ترونية

نشر الوع  بأهمية اإلدارة االلكترونية من خالل عقد النــدوات واللقــاءات مــع   -10

مع ا عتمام بالتنسيق بين  افية اليدوالر واا سيام والتعياون المسيتمر بيين الميدرا   ،العاملين
تاحية  يدر أ بير من أجل النجاح في ت بيق اإلدارة ا ل ترونية، ومياد  ة درجات الالمر مية وا 

مييين مخيييار ة العييياملين فيييي وضيييع تصيييوراتهم وتبيييديم مبترحييياتهم حيييول  يايييية ت بييييق اإلدارة 
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اإلل ترونييية للحصييول عليي  دعمهييم وحماسييهم فييي ت بيبهييا وضييمان عييدم مبيياومتهم لت بيييق 
 اإلدارة اإلل ترونية.

إعطــاء المشــرفين عليهــا تطوير مراكز المعلومات وتوفير كافة المســتلزمات و  -11

مع ا عتمام بتصميم بيرامج توعيية  ،الصالحيات الالزمة لمنع االزدواجية ف  عملها
مت املييية تناسيييب  افييية العييياملين والمتعييياملين لتوضييييم ماهيييوم اإلدارة ا ل ترونيييية ومميماتهيييا 

 وأعدافها والخدمات المبدمة من خاللها و ياية الحصول عليها.
 
 
 
 



 مجلة كلية التربية ببنها 
   أكتوبر (120) العدد             

9201   ( 2ج)  
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