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  Abstract 

The present study aims to investigate the reality of the competitive advantage of private schools in 

Hebron Directorate of Education from the point of view of principals and teachers, and the impact of 

variables (job location, gender, years of experience) in that, the study used the descriptive analytical 

approach, and qualitative approach, the study used a questionnaire and the interview two tools for the 

study, where the questionnaire consisted of (4) domains: (leadership, quality of educational services, 

quality of human resources, quality of material resources), and the interview tool included (4) questions. 

study population consisted of (648) male and female principals and teachers. The study tool was applied 

to (30%) of the statistical population, where the questionnaire sample reached (194), and they were 

selected by random stratified method. 

The study concluded the following results: The reality of the competitive advantage of private schools in 

Hebron Directorate of Education from the point of view of principals and teachers came with a high 

degree for the overall degree, and for all domains of the questionnaire in descending order: quality of 

material resources, leadership, quality of human resources, and quality of educational services. The 

results showed that there were no statistically significant differences at the level of significance (α≥0.05) 

in the averages of the estimates of the study sample members about the reality of competitive advantage 

among private schools in Hebron Directorate of Education from the point of view of principals and 

teachers attributed to the variables to the job location and gender, and there were differences attributed to 

the variable of years of experience in favor of those with less than (5) years of experience. 

also the results of the interview were highly consistent with the results of the domains of the 

questionnaire. Through the interviewees, the study was able to identify the procedures taken by the school 

leadership to achieve parents’ satisfaction, and the mechanisms for achieving educational services in 

private schools. The results of the interview also showed the mechanisms used to take care of human 

resources, and the material advantages in schools. 

The study concluded with a set of recommendations, the most important of which are: the need to raise 

attention to the quality of educational services provided, to hold awareness meetings for students about 

public safety precautions, to train students on the correct mechanisms to face any emergency, to provide 

paper libraries for students, and to develop clear programs and mechanisms to urge students to read and 

research, in order to refine their personalities and develop their potential. 
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 . كخم الكخكي ...د لخ سالة واستقامة تخاكيبيا...لتقؽيػ اعؽجاج ا

ت بأقؽى السعارك وأكثخىا مخار ة، ولكش يا أثبتت لمجسيع أن  أصعب إلى ذاتي التي أفتخخ بيا، إلى التي مخ       
 نفدي... وف قشي هللا لسا يحب و ويخضاه... لجشؽد،ك ال يخؽضيا إال أقؽى االسعار 
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 وبجيجىػ ووقتيػ في قخاءة ىحه الخسالة.

كخ أيًزا  إلى لجشة الحكػ األفاضل. وأتقجم بالذ 

كخ الجديل والثشاء الجسيل إلى عسادة كم          ية التخبية إلرشادىػ وتذجيعيػ أبشاءىػ الطمبة عمى وأتقجم بالذ 

كخ وا  الحتخام والت قجيخ.إكسال دراستيػ، فميػ جديل الذ 

كخ         عبارات في مؼ أسسى  وعبارات   ،  مؼ درر وكمسات   ،مؼ ذىب   اسؽنا حخوفً إلى مؼ عم  وأتقجم بالذ 

 جاح، إلى أساتحتشا الكخام.تشيخ لشا مديخة العمػ والش   شارةً العمػ، إلى مؼ صاغؽا لشا مؼ فكخىػ م  
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 الفرل األول: اإلطار العام لمدراسة

 المقدمة

خ فييا، والسجرسة ات، كػنيا تؤثّ األنذصة اإلنسائية في السجتسع ة مغ أىعّ سات التخبػيّ إدارة السشطّ  عجّ ت  

، وتدرع فييع القجرة عمى وتخبيتيع ؼ دوًرا أساسًيا في تشذئة الصمبةسات، إذ تؤدّ إحجػ ىحه السشطّ 

شيع مغ ا يسكّ ، مسّ وأفزل إنتاج   تصػيخ العسل لتحقيق أعمى ربح   والسشافدة في االبتكار واإلبجاع

 السذاريع السشتجة ي إنذاءذاركة الفعالة ف، والسالعسمية غسار الحياةفي بخوح ججية خػض ال

البيئة  في ضلّ  سات كافةً السشطّ  تدعى ، حيثالسحميّ و  اإلقميسيّ ػق في الدّ  اق تسيدً التي تحقّ  وتصػيخىا

سات، وذلظ مغ خالل إضافة ؾيسة عمى غيخىا مغ السشطّ  تشافدية   ة إلى كدب ميدة  شجيجة التشافديّ 

التي و ، ةعميسيّ دات التّ استثسار الصاقات السػجػدة في السؤسّ  عغ شخيق سيدلمسدتفيج، وتحقيق التّ 

   في سػق العسل. ليا التشافدّيةمة في تحديغ القجرة يع في السحّر تد

وأعسمت  ريغوالتي شغمت بال الستخّر  ،مغ السػضػعات بالغة األىسية التشافدّيةالسيدة  ت َعج  و 

 ،د مدار السجرسةيي القػة الجافعة التي تحجّ ، وذلظ لجورىا في تحقيق أىجاف السجرسة، فأفكارىع

ى ، وحتّ والعالسيّ  يّ السحمّ  ييغالسشافدة مع مثيالتيا عمى السدتػ عػامل نجاحيا في نصاق  وأحج أىعّ 

مغ وجػد ؾيادة واعية تستمظ السيارات حجيثة  ال بجّ  التشافدّيةغ السجرسة مغ تحقيق السيدة تتسكّ 

ية والكفايات الالزمة، وتستاز بالسقجرة عمى التخصيط وإحجاث التغييخ، واستخجام األنساط الؿياد

لجييع، وتكتذف مػاشغ الزعف وتقػميا،  الّتشطيسيّ ي اإلبجاع التغييخ، وتسكيغ العامميغ، وتشسّ 

، مسا شاماًل و  امتشػعً  اتعميسي   اخ نطامً تػفّ ، و والبذخية الستاحة بذكل مثاليّ  وتدتثسخ السػارد السادية

واإلنجاز في السجرسة إلى أعمى السدتػيات، والػصػل إلى أعمى  مدتػػ األداءيؤدؼ إلى رفع 

 الحكػمّيةوقج تشافدت السجارس في تقجيع أفزل ما لجييا، فالسجارس  واإلتقان بالعسل، الّتسّيددرجات 
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التي تزعيا الػزارة ضسغ أفزل السشذػدة تحقيق األىجاف التخبػية إلى ة والػكالة تدعى والخاّص 

 (.2017ف، )أكبخ، الطخو 

، الشاجحةَ  تكسغ في كػنيا الػرقةَ  التشافدّيةة السيدة أىسيّ  إلى أنّ  ,Aydın) 2013) ويذيخ آيجن

بشى الحزارات لمسجارس لتحقيق األداء الستفػق عمى السجػ الصػيل، ؼبالعمع ت   الخئيَذ  والسفتاحَ 

نطائخىع مغ السجارس السشافدة،  مالمح الشيػض والتصػر، ولمتفػق عمى وتتقجم األمع، وىػ أحج أىعّ 

ما  مغ الصمبة، مغ خالل تقجيع كلّ  وتقجيع خجمات تعميسية متسيدة، بحيث تجحب إلييا أكبخ شخيحة  

ىػ ججيج ومفيج في سياق العمع والسعخفة مسا يثخؼ خبخات الصالب وإمكانياتو، وتصػر إنجازاتو 

و عمى مياراتو لشذخ السعخفة والعسل بيا، وحثّ غ مغ ع مجاركو ووعيو، وتحدّ ة والحياتية، وتػسّ العمسيّ 

واالبتكار مغ خالل البحث الستػاصل واالستقراء حػل العمػم والسعارف  تصػيخ ممكة اإلبجاع

 .والثقافي واالقترادؼ االجتساعيدوًرا حيػًيا في تحقيق الشساء  أّن لمّتعميعالججيجة، كسا 

فإنو وجب عمييا مجاراة مثيالتيا ومشافدتيا عمى  ؛السشّطسة االستسخارية والجيسػمةتدتصيع  حّتىو 

التي سة، لمسشطّ  الّتشطيسيّ  الّتسّيدى إال مغ خالل تحقيق ، وىحا لغ يتأتّ والخارجيّ  الرعيجيغ الجاخميّ 

ودخػليا بقػة إلى عالع السشافدة مع مثيالتيا )الجسل،  وتقّجميا السشّطسةتعديدىا إلى نسػ  فزيي  

2019.) 

، واتداع نصاق عسل تمظ كافةً  ة والسيشيةمشاحي الحياة التكشػلػجيّ الستدارعة في  ا لمتغيخاتونطخً 

إلى  أفزىا ، مسّ عوالتػسّ سات نتيجة العػلسة، التي أتاحت سخعة االنتذار في مجاالت الحياة السشطّ 

وإن كانت السيدة  سات السختمفة والسشتذخة في كافة بقاع األرض،ة السشافدة بيغ السشطّ زيادة حجّ 

في ضل  أكثخ أىسيةً  تربح   ااألوضاع الصبيعية، فإني دات في ضلّ جًجا لمسؤسّ  ىامةً  التشافدّية

ق اإلنجازات والشتائج الستسيدة عمى مدتػػ بيا، وتحقّ  الطخوف االستثشائية كالطخوف التي نسخّ 
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السػارد  األفخاد والسجرسة بفعالية أعمى مغ خالل تػافخ السػارد البذخية الستسيدة، وحدغ استثسار

 ػدة الخجمات  غ جَ حدّ بالذكل الحؼ ي   ومتكاممة   مخنة   تشطيسية   السالية والسادية الستاحة، ووجػد بشية  

 ( .2020عمى التشافذ والتفػق عمى نطيخاتيا )نيخوخ،  ويكدبيا السقجرةَ  ،ة في السجرسةالتعميسيّ 

أصبح لداًما عمى السجارس -وناجائحة فيخوس كػر -في ضّل األزمة الحالية التي تدػد العالع أجسع و 

في مدتػػ أدائيا  يدَ وتتسّ  وأن تتفػقَ  ،أنذصتيا بكفاءة عالية ما لجييا، وأن تسارَس  أفزلَ  أن تقجمَ 

 .بذكل مدتسخّ 

دور عطيع في إدارة السشطػمة  مغ سيغ؛ لسا ليعػء عمى قائج السجرسة والسعمّ تدميط الّز  وقج تعّ 

، تػكل  إلييعدورىع الفاعل نحػ السدؤوليات اإلدارية التي في تصػيخىا، و  إسياميعالتعميسّية و 

السجرسة ورسالتيا وأىجافيا، والتخصيط والتػجيو إلدارة السػارد السادية والبذخية  وتحجيجىع لخؤية

أفزل لمصمبة، ويستاز قائج السجرسة الشاجح  ع  إلى دورىع في تػفيخ فخص تعمّ  الستاحة، باإلضافة

ق تقجميا بعو في إدارة السجرسة بالذكل الحؼ يحقّ وبشسط الؿيادة الحؼ يتّ  ،شتيجوبأسمػب اإلدارة الحؼ ي

إرشادىع، ويشطع عسل عمى ألفخاد السجرسة، ؼي ئيديّ و الخّ وتصػرىا ونجاحيا، فقائج السجرسة ىػ السػجّ 

 رات  السذكالت والعخاقيل التي تػاجو السجرسة، ويتخح القخا عمى حلّ أيًزا أعساليع ويتتبعيا، ويعسل 

جػانبيا وعشاصخىا كافة )مشدي  التعميسّيةالعسمية  قجم  وت   ،السجرسة مرمحةفي  التي تربّ  الحكيسةَ 

 (.2014والذخمان ومرصفى، 

 العمسيّ  والتقجم وتحجيًجا في زمغ االنفجار السعخفيّ  ،مجتسع ألؼّ  ةَ األساسيّ  ويعتبخ التعميع الخكيدةَ 

يغ ويخسع ليع الصخيق الحؼ يداعجىع في تحقيق ل أمام السخبّ ب، حيث يشيخ العمع الدّ والتصػر السدتسخّ 

، فالسجتسعات ومدىخ   مذخق   بػر الػحيج نحػ مدتقبل  اممة، وىػ جدخ الع  التشسية الستكاممة والذّ 

تسج كسا يعودرجة تصػرىا،  التعميسّيةوازدىارىا بحجع اإلنجازات في أنطستيا  السعاصخة يقاس تقجميا
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فسغ ىشا تدعى تدعى إلى تصػيخ األداء،  عمة  فا ق أىجافيا عمى وجػد إدارة  نجاح السجرسة في تحقي

دون بالسعخفة والسيارات والقجرة عمى الؿيادة بػجػد قادة يتسيّ  التعميسّيةلمشيػض بالعسمية  السجارس

السجارس األخخػ )شخايحة،  مشافدةَ  مجرسة إبخاز أفزل ما لجييا؛ لتدتصيعَ  الحكيسة، وتحاول كلّ 

2020) . 

، اا اجتساعيً تقميجً  حّتىأو  اع خفً  ةً خاّص  مجيخية تخبية الخميلفي و  وي عّج التعميع في فمدصيغ عامةً 

ة مشح مئات الّدشيغ ىػ جدء أصيل مغ الثقافة السجتسعيّ  مجيخية تخبية الخميلفالتعميع الحؼ دخل 

ّكانيا، فش   %( مغ الفئة 96التي فاقت )ب  الستعّمسيغ دَ فييا، كسا أنو الجدء األساس القائع عميو س 

في السحافطة ال يمتحق  الّرعػبة البالغة أن تجَج شفاًل  ( سشة تؤّكج ذلظ، إذ مغ16-6العسخية بيغ )

أنو ال  ة بحتة، تقػم عمى أساسبسقاعج الجراسة، فالثقافة الدائجة في السحافطة ىي ثقافة عمسيّ 

تعّج  (خاّصةو وكالة، و  ،حكػمّية) أنػاعياف رس عمى اختاللحلظ تجج السجا ؛مدتقبَل لغيخ الستعّمسيغ

، وفي ضػء الدابق (2012بصمبتيا في سائخ أنحاء السحافطة )غخفة صشاعة وتجارة الخميل، 

، مجيخية تخبية الخميلارتأت الباحثة البحث في مػضػع السيدة التشافدية في السجارس الخاصة في 

جارس الخاصة لصمبتيا، ولسحاولة تقجيع أفزل وفي ضػء الدابق، ولألىسية الكبخػ التي تػلييا الس

البحث في ىحا ما لجييا لكدب الصمبة، والتشافذ الكبيخ الحؼ تطيخه السجارس، ارتأت الباحثة ضخورة 

 .  السػضػع

  مذكمة الدراسة وأسئمتيا

 يام بذكل  االتجاىات  التخبػيَة الحجيثَة في اإلدارة التخبػية باتخاذ أفزل الّصخق والتجابيخ لإلستشادؼ 

 ألؼّ  استخجام األساليب والصخق الستشػعةضخورة  اجّػ الجراسّي العام، وتخػ أيًز في تشطيع ال أفزلَ 

لتحقيق  كافةً  والسعشػية   والبذخية   دية  السا اإلمكانات   ء شحغ  ػ  التعميع السجرسّي في َض  مػضػع في
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خبية والتعميع الفمدصيشية مغ خالل جه وزارة التتؤكّ و  واألىجاف التي تزعيا الػزارة،، رؤية السجرسة

 (.2013)البشا،  بالػزارة خاّصةال اإلستخاتيجّيةة الخصّ 

عمى  ركدتالتي ، التشافدّيةالسيدة  تشاولت التي ائج الجراسات الدابقةنت مجػ التبايغ في َضػ ءفي و 

 (2020راسة الخػالجة )دأشارت إذ  ،التعميسّيةو  الخبحّيةوغيخ  الخبحّية السؤّسداتفي  التشافدّيةالسيدة 

واقع  أضيخت أنّ  (2020)شخايحة ، بيشسا دراسة متػّسصةجاء بجرجة  التشافدّيةواقع السيدة  أنّ إلى 

ضخورة جاء بجرجة مختفعة، وتساشًيا مع تػصيات ىحه الجراسات التي أشارت إلى  التشافدّيةالسيدة 

ديع في ات التي ت  اإلستخاتيجيّ لصخق و بجسيع ا التشافدّيةحقيق السيدة إلى تخاّصة السعي السجارس 

 .تسيد السجرسة وتفخدىا وتفػقيا عمى السجارس األخخػ 

 ة:اآلتي سئمةاألوبشاًء عميو يسكغ تحجيج مذكمة الجراسة في 

واقع السيدة الّتشافدّية لجػ السجارس الخاّصة في مجيخية تخبية الخميل مغ وجية نطخ ما  .1

 ؟السجيخيغ والسعّمسيغ

 متػّسصات( بيغ α≤ 0.05عشج مدتػػ الجاللة ) إحرائيةذات داللة ىل تػجج فخوق  .2

مجيخية تخبية في  خاّصةاللجػ السجارس  التشافدّيةتقجيخات أفخاد عيشة الجراسة لػاقع السيدة 

 سشػات الخبخة(؟و  ،الجشذو ، الػضيفيّ السػقع عدػ إلى: )ت   الخميل
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 رضّيات الّدراسةف  

 تّع صياغة الفخضّيات الّرفخية اآلتية:  خعيّ الفَ سؤال الجراسة ولإلجابة عغ 

 متػّسصات( بيغ α≤ 0.05عشج مدتػػ الجاللة ) إحرائيةال تػجج فخوق ذات داللة  .1

مجيخية تخبية في  خاّصةاللجػ السجارس  التشافدّيةتقجيخات أفخاد عيشة الجراسة لػاقع السيدة 

 .الػضيفيّ إلى السػقع  ت عدػ  الخميل

 متػّسصات( بيغ α≤ 0.05عشج مدتػػ الجاللة ) إحرائيةلة ال تػجج فخوق ذات دال .2

مجيخية تخبية في  خاّصةاللجػ السجارس  التشافدّيةتقجيخات أفخاد عيشة الجراسة لػاقع السيدة 

 .الجشذإلى  ت عدػ  الخميل

 متػّسصات( بيغ α≤ 0.05عشج مدتػػ الجاللة ) إحرائيةال تػجج فخوق ذات داللة  .3

مجيخية تخبية في  خاّصةاللجػ السجارس  التشافدّيةجراسة لػاقع السيدة تقجيخات أفخاد عيشة ال

 إلى سشػات الخبخة. ت عدػ  الخميل

 أىداف الدراسة

 : ةاآلتي األىجاف ىجفت ىحه الجراسة إلى تحقيق

مغ وجية نطخ  مجيخية تخبية الخميلفي  خاّصةاللجػ السجارس  التشافدّيةمعخفة واقع السيدة  .1

 عيشة الجراسة.

( بيغ α≤ 0.05عشج مدتػػ الجاللة) إحرائيةفخوق ذات داللة  َثّسةكان ما فة إذا معخ  .2

في  خاّصةاللجػ السجارس  التشافدّيةتقجيخات أفخاد عيشة الجراسة لػاقع السيدة  متػّسصات

 سشػات الخبخة(. و ، الجشذو ، الػضيفيّ السػقع إلى: ) ت عدػ  مجيخية تخبية الخميل
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 التشافدّيةكيؽية زيادة السيدة لمػقػف عمى  خاّصةالسجارس صحاب الإلى أتقجيع تػصيات  .3

 لسجارسيع مغ خالل نتائج ىحه الجراسة. 

الكفيمة  اآلليات إيجادلمتخكيد عمى  اع القخار في وزارة التخبية والتعميعتػصيات لرشّ  تقجيع .4

 .حكػمّيةالفي السجارس  التشافدّيةلتحقيق السيدة 

 الدراسة أىّمّية

 : سا يأتيلجراسة الشطخية ؼيا أىّسّيةتكسغ 

لجػ السجارس  التشافدّيةالسيدة  وىػ ،تشاولوتالسػضػع الحؼ  أىّسّيةمغ  ايتيأىسّ  ت الجراسةاستسجّ 

أن تسّثل ىحه الجراسة ؤمل ، ويالسعّمسيغمغ وجية نطخ السجيخيغ و  مجيخية تخبية الخميلفي  خاّصةال

ا قج يسثل إسيامً ، كسا و سجرسّيةال التشافدّيةالسيدة  يجشي مشو الباحثػن الّثسخة في مجال اا ىامً مخجعً 

تقاء بسدتػػ التعميع في بسا يخجم االر  خاّصةاللجػ السجارس  التشافدّيةالسيدة  تحقيق في مجال اججيجً 

، -عمع الباحثة عمى حجّ –قّمة الجراسات التي تشاولت ىحا السػضػع ونجرتيا في فمدصيغ، و السحافطة

 ل. في مجيشة الخمي خاّصةو 

 الجراسة التصبيؿية في: أىّسّيةوتكسغ 

في السجارس  صحاب القخارمفيجًة أل بأن تكػنَ  االستفادة مغ الشتائج التي تقجميا الجراسة، التي ي ؤمل  

، خخجات التعميععمى م   اإيجابً ، ووزارة التخبية والتعميع، ومجيخيات التخبية، مّسا يشعكذ خاّصةال

ا )السيدة  ميعّ ضػع عمى مػ  َزػ ءمحاولة تدميط الو  مغ الجراسات التي  (، إلجخاء مديج  التشافدّيةجج 

شَ  االستفادة في تخصيط البخامج ، وتحقيق أىجافو السشذػدة، و ى بيحا السػضػع لتصػيخ التعميعت ع 

 التجريبية لسجيخؼ السجارس في تشسية ميارة التشافذ البّشاء في السجارس.
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 حدود الدراسة

 لمجراسة:  اآلتية حجودً السعاييخ ا خسيعتع ت

 السجارس لجػ الّتشافدّية السيدة واقع عمى ت الجراسة الحاليةاقترخ  :السػضػعّيةالحجود  .1

 .والسعّمسيغ السجيخيغ نطخ وجية مغ الخميل تخبية مجيخية في الخاّصة

في  ساتوالسعمّ  غيسوالسجيخات والسعمّ  غيالسجيخ عمى  ت الجراسة الحاليةاقترخ الحجود البذخية:  .2

 في مجيخية تخبية الخميل. خاّصةالالسجارس 

لسجيخية تخبية  التابعة خاّصةالالسجارس عمى  ت الجراسة الحاليةاقترخ الحجود السكانية:  .3

مغ جائحة فايخوس كػرونا، والقيػد  ،-كدائخ العالع -مدصيغبو ف بدبب ما تسخّ  الخميل

 .يّ حّ السفخوضة عمى الحخكة ومخاعاة البخوتػكػل الّر 

 الجراسيّ الثاني لمعام  الجراسيّ الفرل  السيجانية خاللالجراسة  تصبيق الدمشية: تعّ الحجود  .4

 (.م2021/2022)

 األدوات السدتخجمة: االستبانة، والسقابمة. .5

 اإلجرائية مرطمحات الدراسة

 التنافدّيةالميزة 

وبحثية  تعميسّيةت مغ شأنيا تقجيع خجما ستخاتيجيات  إو  سياسات   تباعاعمى  التعميسّية"مقجرة السشطػمة 

كافة السػارد  ثسارمػاصفات متسيدة، مغ خالل است ذات تعميسّيةعالية، وتػفيخ بيئة  َجػدةتستاز ب

ويعطع  ،تيا الدػؾيةبذكل يديج مغ حّر  شافديّ فػق التّ ق ليا التّ حقّ والسرادر الستاحة، بحيث ي  

 .(Mahdi, Nassar, &Almsafir, 2019, 4) "ربحيتيا
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في مجيشة الخميل عمى  خاّصةالمقجرة السجارس " بأنيا  ائيً إجخا (التشافدّيةالسيدة )الباحثة وتعخف 

 َجػدة، ورفع حجيثة   ؾيادية   وأنساط   إستخاتيجيات  ، وذلظ مغ خالل استخجام عالية تشافدّيةتحقيق ميدة 

 رػل عمى مخاكدَ بحيث يسكشيا الح ،وإدارة السػارد السادية والبذخية بكفاءة عالية ،تعميسّيةالالخجمات 

استجابة أفخاد عيشة الجراسة عمى  ؾياسيا مغ خالل لمسجارس، والتي يتعّ  في التختيب العالسيّ  متقجمة  

 ."تصػيخىا ليحا الغخض التي تعّ  تشافدّيةالبالسيدة  خاّصةال األداة 

 خاّصةالالمدارس 

وزارة التخبيـة والتعميع  ليدت مغ أمالك حكػمّيةغيخ أىمية أو أجشبية أو  تعميسّيةىي أية مؤسدة "

العالي، وتقجم خجمة التعميع األساسي أو الثانػؼ وفق السشاىج الفمدصيشي أو أؼ خصـة مشياج معتسج 

 (.2: 2016)وزارة التخبية والتعميع العالي،  "مغ قبل الػزارة

 الخميل مديرية تربية

الحكػمية إدارًيا ومادًيا وفشًيا في وىي الجية التي تتبع وزارة التخبية والتعميع، وتذخف عمى السجارس 

: 2019، مجيخية تخبية الخميلو  السحّميّ )وزارة الحكع  مشصقة وسط الخميل، جشػب الزفة الغخبية

9) . 

 مدير المدرسة

الّذخز األول السدؤول عغ األعسال اإلدارية والفشية في مجرستو، بغخض تصػيخ جسيع ىػ "

مغ خالل االستخجام األمثل لمسػارد واإلمكانات البذخية  ورفع مدتػاىا تعميسّيةالعشاصخ البيئة 

 . (22: 2015 )عصػؼ، والسادية الستاحة وإعجاد األنذصة والسذخوعات والبخامج اليادفة والبّشاءة"
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 ػالمعمّ 

الب عمى أسذ الص شخرّيةبشاء و  ،الّتجريذلمؿيام بسيشة  اا وتخبػيً خز السؤىل أكاديسيً الذّ ىػ "

 الّذخزىػ ؼيو خرائز اإلندان الرالح السفيج لشفدو ومجتسعو، و  ومذجع  عمسية سميسة، 

ا يخمق يصيا ليع، مسّ السعمػمة وتبد السدؤول عغ تػزيع السعخفة، وعغ تدويج الصالب بيا، وتيديخ  

 (.12: 2009، وسالع الشخالةو  حساد) ".وتصبيقو في حياتيع العسمية ،لتخسيخ ما تعمسػه لمصمبة افخًص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 الفرل الثاني

 اإلطار النعرّي والدراسات الّدابقة

 اإلشار الشطخؼّ 

 الجراسات الّدابقة

 التعقيب عمى الجراسات الّدابقة
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 اإلطار النعري والدراسات الدابقة

 :  إلطار النعري اأوًلا

 مقدمة

ع بعج كتابات مايكل تػسّ ثع بجأت باالنتذار وال ،ا مشح الثسانيشاتتحجيجً  تشافدّيةالمفيػم السيدة  ضيخَ 

ل العشرخ فقج أصبحت تسثّ  ، (Porter, 1990)تشافدّيةالالتشافذ والسيدة  استخاتيجيةبػرتخ بذأن 

بالسقارنة مع  متػاصمةً  ربحيةً  السؤّسدة تحّققلكي  جػىخيةً  الحخج الحؼ يقجم فخصةً  اإلستخاتيجيّ 

 السؤّسداتالسشافدة بيغ  حّجةليػم، واشتجاد عالع ا ااالنفتاح والعػلسة التي يذيجى ضلّ مشافدييا، وفي 

 وخصػات   أساليبَ عمى العسل ضسغ  نفديا مزصخةً  السشّطساتفي مختمف أنحاء العالع، وججت 

ب عمى مشافدييا والتغمّ  ،لمحفاظ عمى وضعيا ،السشافدة في الدػق  ّجةح  غ مغ مجاراة لتتسكّ  حجيثة  

(2013 Bisara,). 

إلى اكتذاف شخق ججيجة أكثخ فعالية بتمظ السدتعسمة  السؤّسدةخد وصػل بسج تشافدّيةالوتشذأ السيدة 

 (. 2002لعسمية اإلبجاع )حيجر،  السؤّسدةمغ قبل السشافديغ، أؼ بسجخد إحجاث 

دات التعميع باعتبارىا محػًرا رئيدًيا في تمبية احتياجات السجتسع والػفاء بستصمبات مؤسّ إلى يشطخ و 

إلى انفتاح مجتسعات العالع  فزتالستالحقة، التي أ العالسّيةالستغيخات  ضلّ التشسية السدتجامة في 

 بعزيا عمى البعس.

حيث  ،الّتسّيدلمسشافدة و  وتجػيجىا مخخجاتيامؤّسدات التعميع لتحديغ وقج أدػ االنفتاح إلى سعي 

دة في تقجيع نيا تعسل في بيئة تتدع بالتصػر الستراعج لمستغيخات البيئية الدخيعة كالعػلسة والسشافإ

أو  سػاًء كانت خجميةً  ،ججيجة ومتصمبات   يات  إلى إيجاد تحجّ  قادخجمات متصػرة، وىػ األمخ الحؼ 
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، ومغ ىشا يتزح تشافدّيةالاستخجام السجارس لجسيع مػاردىا كأدوات لتحقيق السيدة  ، ومغ ثعّ إنتاجيةً 

ة، ففي الػقت الػششيّ  تشافدّيةالو لمقجرة اآلن بالشدبة لمفخد أ أىّسّيةً ىػ األكثخ  السجرسيّ التعميع  أنّ 

 خاّصةالقادة السجارس  الحؼ تختمف فييا الزغػط عبخ مجسػعات أصحاب السرمحة، فإنّ 

ججيجة إلى إيجاد شخق  نَ ػ  عَ د  يات والجامعات وصانعي الدياسات العامة والصالب وأسخىع يَ والكمّ 

 (. 2019ماج، )د عالسي ّ  وتسيد   َجػدة   ؼلتػفيخ الحرػل عمى تعميع ذ

 سؤّسداتالوتدتخجم في  ،مغ السفاـيع الحجيثة التي بجأت تطيخ تشافدّيةالأن  وتججر اإلشارة إلى

 العالسّيةالػششية أو  تشافدّيةميع لم التعميع مرجر   في الدشػات األخيخة، وبالتالي فإنّ  تعميسّيةال

 (. 2014، )العتيبي

وتػليج  ،شاعيّ غ الّر الػششية بدبب دوره في التحدّ  ةتشافديّ لم عميع مرجر ميع  التّ  وىحا يعشي أنّ 

ال وفعّ  قػؼّ  يّ  تعميس مغ وجػد نطام   بجّ  ال ،اا تشافديً الؿيسة السزافة، فمكي يكػن االقترـاد إنتاجيً 

عى إلى االزدىار متسيد يد والػصػل الستداوؼ بيجف بشاء قاعجة رأس مال بذخؼّ  َجػدةيد باليتسّ 

 (. 2020حاليبة، )ال الػششيّ 

الديخ  بذكل خاّص  خاّصةالبذكل عام والسجارس  سؤّسداتالما تقجم، أصبح لداًما عمى  َضػ ءفي و 

التصػر الدخيع في مجاالت  ضلّ ، خرػًصا في تشافدّيةالىميا لتحقيق السيدة تؤ  واضحة   مشيجية   قَ ف  وَ 

أصبح أمًخا  ،بل بالعكذ ،لع يعج أمًخا ثانػًيا عالية   تشافدّية   الحياة السختمفة، فالحخص عمى ميدة  

 . وميس ا ضخورًيا
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 تنافدّيةالمفيؽم الميزة 

تبًعا لصبيعة الشطخ وجيات  مختمفأصحاب االختراص قجم ، فقج تشافدّيةالالسيدة  دت مفاـيعت َعج  

عخض  في ىحا السجال، وؼيسا يمي ة واالقترادية والدياسية االجتساعيعسل كل شخز، وبيئتو 

 :تشافدّيةالدة ألىع مفاـيع السي

عمى صياغة  السشّطسةقجرة  يعشي (تشافدّيةالالسيدة )مرصمح  ( إلى أنّ Porter, 1990ذيخ بػرتخ )ي

سشطسات األخخػ العاممة في إلى التجعميا في مخكد أفزل بالشدبة  وتصبيقيا، بحيث اتاإلستخاتيجيّ 

ات التي والكفاءات واإلمكان ختمف القجراتاألفزل لس ثسارمغ خالل االست تحّققتنفديا، إذ ذخوط ال

 .السؤّسدةتتستع بيا 

ة الجيجة حيحة والخجمات بالشػعيّ القجرة عمى إنتاج الدمع الّر  أنيا( 2017بيشسا يخػ حدغ )

 ،شمبات السدتيمكيغ بذكل أكثخ كفاءةً  وبالدعخ السشاسب وفي الػقت السشاسب، وىحا يعشي تمبية

فات التي ز أو الّر ل مجسػع الخرائتسثّ  تشافدّيةالدة السي األخخػ، كسا أنّ  سؤّسداتالب مقارنةً 

 .التفػق عمى مشافدييا السباشخيغ بعس السؤّسدةج أو العالمة، ويعصي يترف بيا السشت

 الّتسّيدطاىخ ىي تعبيخ عغ السيارات والتقشيات وم تشافدّيةالالسيدة  يتزح أنّ  ومغ خالل ما سبق

 ق  حقّ  ت  خجمات  تتبمػر في خاّصةالفي السجارس  تشافدّيةالبذكل عام، والسيدة  السؤّسدةالحؼ تسمكو 

 ػن ا يقجمو السشافدأكبخ مسّ  تعميسّيةالوالخجمات  ػ مغ اإلشباع والسشافعمدتػً  صمبة واألىللم

 .اآلخخون 
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 في مجال التعميػ تنافدّيةالمفيؽم الميزة 

فييا، فتطيخ  ل ىػ الجدء األىعّ مغ مجاالت الحياة السختمفة، ب دأيعتبخ مجال التعميع جدًءا ال يتجّ 

باختالف  تشافدّيةالتختمف تعخيفات السيدة ، فؼيو كسا تطيخ في السجاالت األخخػ  تشافدّيةالالسيدة 

، وكحلظ شبيعة السعاييخ السؤّسدةالحؼ تعسل ؼيو  وسػقو وشبيعة بيئة العسل السؤّسدةشبيعة نذاط 

عغ و العام الحؼ يسكغ ، باإلضافة إلى التػجّ ّػق الّتفالتي يسكغ مغ خالليا الحكع عمى الشجاح أو 

عغ غيخىا مغ  السؤّسدةد تحقيق السيدة التي تسيّ  ومغ ثعّ  ،تحقيق الكفاءة والفاعمية في األداء شخيقو

فإنو ال يػجج تعخيف  ؛، وبشاًء عمى ذلظالعالسّيةة أو السحّميّ  تشافدّيةالاألخخػ في البيئة  سؤّسداتال

 .شافدّيةتالمتفق عميو لمسيدة 

إلى تصػيخ  أساسيّ تيجف بذكل  في التعميع (تشافدّيةالالسيدة ) ( أنّ Wang, 2014)وانج يخؽ 

عمى مشافدييا، ويسكغ تصػيخ  الّتفّػق وتشفيح إجخاءات تتيح ليا  ،مغ خالل تحديغ أدائيا السجارس

 اج اعتسادً تعتس تشافدّيةاللسيدة فا ،اإلستخاتيجّيةا مع السػارد ا وثيقً ة التي تختبط ارتباشً ساسيّ الكفاءات األ

 معيشة. الئسة وتشفيحىا بصخيقةم   إستخاتيجيات   عمى وضع   اكبيخً 

ع ييجف ، واستذخاف مشطّ نقجؼّ  في التعميع ىػ نذاط عقميّ  الّتسّيدتحقيق  ( أنّ 2008قصب )أوضح وَ 

وإبخاز  ،سا بيشياوإعادة تشطيسيا لتحقيق االتداق واالندجام ؼي ،إلى تحميل مشطػمة التعميع ونقجىا

 .ة  عالسيّ  ومعاييخَ  وخبخات   مغ تجاربَ  مدتقاة   فييا، وذلظ وفق رؤػ ومعاييخَ  الّتسّيدأوجو 

يع ) بيشسا يعخضيا ، َجػدةوبحثية عالية ال تعميسّيةعمى تقجيع خجمة  السؤّسدةجرة ق بأنيا (2009إبخـا

 فييا، األمخ الحؼ يكدبيع قجرات   الّتجريذعمى مدتػػ الخخيجيغ وأعزاء ىيئة  اما يشعكذ إيجابيً 

ومغ  ،في سػق العسل بسدتػياتو السختمفة، وفي الػقت نفدو يعكذ ثقة السجتسع فييا تشافدّيةً ومدايا 

 .التعاون معيا، وزيادة إؾبال الصمبة عمى االلتحاق بيا ثعّ 
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بسا يخجم وتصػيخه  السجرسيّ ( بأنيا القجرة عمى تحديغ األداء ,Bisara 2013)بيداريا يرفيا و 

 السشافدة.في السجارس  بذكل أفزل السخّصصةاألىجاف  يحّققو 

عغ غيخىا،  السجرسةمجسػعة الخرائز التي تسيد أنيا ( 2017في حيغ يعبخ عشيا الجيحاني )

عمى اإلبجاع في  الّتجريذع أعزاء ىيئة تذجّ  ووسائلَ  وتدعى إلى تصػيخىا مغ خالل آليات  

 .سجارسمغ الدىا عغ غيخىا مجاالت أخخػ تسيّ 

ىي مجسػعة الستغيخات  خاّصةالفي السجارس  تشافدّيةالالسيدة  فيخػ أنّ  (2014) الجىجارا أمّ 

 وتقجيع ؾيع   ،والتكشػلػجيا التخصيط واالىتسام بالعشرخ البذخؼّ  َجػدةقة باالبتكار والتججيج و الستعمّ 

التي تكدب السجرسة غيخىا االستجابة لحاجات الصمبة و مثل الخجمة السشاسبة و  ،لمصالب إضاؼية  

  .السشافدة مع غيخىا مغ السجارس حّجةالقجرة عمى مػاجية 

عمى األنطسة التعميسية حػل العالع ما أدػ إلى إغالق شبو  كػرونا جائحةأثخت وفي الفتخة الدابقة 

بدبب  ػن س تعمّ سال يتأثخحيث ، (2020مايػ  19)ابتجاًء مغ  ،تام لمسجارس والجامعات والكميات

التي واجيت العالع أجسع، وعمى الخغع مغ العػدة إلى فتح  استجابة لمجائحة السجارسإغالق 

ال يؤثخ إغالق السجارس مجاالت الحياة أبػابيا لمعسل، إال أن تأثيخ الجائحة لع يخفى عمى أحج، 

قج و  ،كػن لو عػاقب اقترادية واجتساعيةبل يتجاوز ذلظ لي فقط عمى الصالب والسعمسيغ والعائالت

بسا  قزايا اقترادية واجتساعية متشػعة عمىالزػء  (19) سمط إغالق السجارس استجابة لكػفيج

باإلضافة إلى الػصػل  ،والتذخد ،األمغ الغحائي وانعجام ،والتعمع الخقسي، الصالبيةمػر األ فييا

لقج كان األثخ أشج ، و وخجمات اإلعاقة ،واإلنتخنت ،واإلسكان ،والخعاية الرحية ،رعاية األشفال إلى

األشفال السحخوميغ وعائالتيع ما أدػ إلى انقصاع التعميع، والتغحية الديئة، ومذكالت رعاية  عمى

تجابة إلغالق اس ،األشفال، وما يتختب عمى ذلظ مغ تكمفة اقترادية لألسخ التي لع تدتصيع العسل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A3%D9%88%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%86
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غالق شبو بدبب اإلعمى األنطسة التعميسية حػل العالع  كػرونا جائحةثيخ واستجابة لتأالسجارس، 

سعت كل  مشيا إلى تقجيع أفزل ما لجييا لتعػيس الشقز الحؼ  تام لمسجارس والجامعات والكميات

حجث خالل الجائحة، فداد التشافذ بيغ السؤسدات السختمفة، وأىسيا مؤسدات التعميع، التي سعت 

خفع درجات كفائتيا، وتقجيع مشافدات عالية بيغ أقخانيا مغ السجارس )العامخؼ، الستقصاب الصمبة ب

2021 .)  

 سؤّسداتالأصعب مغ تمظ  تعميسّيةال سؤّسداتالفي  تشافدّيةالتحقيق السيدة  سبق نجج أنّ  مّساو 

العسل  يةآلمجخالت األنطسة و  ، إال أنّ حّجةوا تشافدّيةالمبادغ السيدة  صحيح أنّ التجارية،  الخبحّية

ع فييا، بيشسا مجخالت التعميع مجخالتيا مادية يديل التحكّ  ،الخبحّية سؤّسداتالخخجاتيا مختمفة، فمو 

ع في مخخجات السجارس، وكحلظ صعػبة التحكّ يؤدؼ إلى  مّسافي األساس ىي مجخالت بذخية، 

التعميع يجب  مؤّسداتن : إ، وىشا يسكغ القػللطيػر نتائج أداء السجارس الحاجة إلى وقت شػيل

، والتي تعتسج في تسػيميا خاّصةالسيسا السجارس  ،عالية   تشافدّية   عمييا الحخص عمى تحقيق ميدة  

 .أساسيّ عمى أقداط الصمبة بذكل 

  تنافدّيةالالميزة  أىّمّية

 فػق كلّ ت صمبة وذوييععمى تقجيع عخوض لم كػن قادرةً عشجما ت تشافدّيةً  ميدةً  سجارستستمظ ال

 الّتسّيدفي القجرة عمى  تشافدّيةالالسيدة  أىّسّيةتطيخ ، بحيث السشافدة سجارسسقجمة مغ الالعخوض ال

ؼيسا  تشافدّيةالالسيدة  أىّسّية، وتكسغ السذاركة التخاذ قخار سجتسعباقي العخوض والػصػل إلى العغ 

 (: 2018يمي )الدكارنة، 

ت التدػيؿية وتػضيف رؤوس في تقميز الشفقا تشافدّيةاليع السيدة تدتقميز الشفقات:  .1

 لجػ جسيػر السدتيمكيغ. تشافدّيةالفو السيدة ا لألثخ الحؼ تخمّ خورية، نطخً األمػال غيخ الّز 
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لتشطيع السػارد البذخية وغيخ البذخية  ميًسامرجًرا  تشافدّيةالالسيدة  تذّكل   إدارة السػارد: .2

مػصػل إلى عائج استثسار مغ خالل إدارة الػقت وشبيعة األنذصة ل السؤّسدةالعاممة في 

.  عال 

في زيادة اليقيغ تجاه األعسال والشذاشات  السؤّسدة تشافدّيةالتداعج السيدة  زيادة اليقيغ: .3

التي  تشافدّيةالا عمى السيدة رسة، وضبط تمظ الشذاشات في حال أثخت سمبً سّساالتجارية ال

 .السؤّسدةتستمكيا 

 وىسا:  ،تشافدّيةال يتيغ أخخييغ لمسيدة( أىسّ 2016ويزيف حافع )

 القدرة عمى التنبؤ  .1

، وتحجيج السؤّسدةق بإيخادات تتعمّ  لمذخكة الػصػل إلى تشبؤات   تشافدّيةاليسكغ مغ خالل إدارة السيدة 

 أعمى. ربحية   يادتيا وتحقيق معجالت  ز الخيارات السسكشة 

 نذاء تحالفاتإ .2

غ خالل االستفادة مشيا كشقاط قػة في عف منقاط الّز  خكات عمى إقامة تحالفات لدجّ ع الذّ إذ تذجّ 

 شخكة أخخػ. 

تعػد بالشفع عمى  كبيخةً  إيجابيةً  اآثارً  خاّصةالفي السجارس  تشافدّيةاللمسيدة  أنّ سبق  مّسانخػ و 

 ،تقجيع أفزل الخجماتإلى  خاّصةمجرسة  كلّ السجتسع والسدتفيجيغ وأولياء األمػر، فتدعى 

، كسا  وتقميز الشفقات عمى أولياء األمػر، ورفع اقتراد البمج مغ خالل تحقيق عائج استثسار عال 

ة، مجرس كلّ تيغ مكسمتيغ لدتيغ تشافديّ ميّ تستمكان  تيغمجرستيغ خاّص يسكغ تذكيل تحالف بيغ  أنو

 والخخوج بعائج أفزل لمسجتسع.
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 تنافدّيةالأبعاد الميزة 

ذلظ إلى اختالف شبيعة عسل  دػ في تحجيج أبعادىا؛ ويع تشافدّيةالن بذأن السيدة ػ اختمف السيتسّ 

 مختمفة   وأبعاد   ات  رة بسدسيّ وجاءت الجراسات واألدبيات الستخّر وأىجافيا،  سؤّسداتالتمظ 

 .باختالف بيئات الجراسة واىتسامات الباحثيغ

السشتج أو الخجمة  َجػدةفة السشخفزة و كمّ الت تتسثل في تشافدّيةالأبعاد السيدة  أنّ  (2013) تخػ البشاو 

، واالستجابة لحاجات السدتفيج أكثخ أبعاد َجػدةفي األداء، وتعتبخ الكفاءة، واإلبجاع، وال سّيدالتّ و 

 . ياتوبيئ التعميع مؤّسدات لصبيعة عسلمة ءا، وىي األكثخ مالشيػعً  تشافدّيةالالسيدة 

درة القا سؤّسداتالخ لجػ تتػفّ  تشافدّيةالالسيدة  ( أنّ  ,2008Hill and Jonesيخػ ىل وجػند )و 

فة أو كمّ الت كلّ الت ـيج مغ خالل خفس معجّ ، وكيؽية خمق ىحه الؿيسة يتجدّ متفػقة   عمى خمق ؾيسة  

التي يسكغ  تشافدّيةالىحه األبعاد األسذ العامة لبشاء السيدة  كلّ تذخالل تسييد السشتج أو الخجمة، و 

تشتجيا أو الخجمات الشطخ عغ شبيعة نذاشيا أو السشتجات التي رخف ب ،تبشاىاتمؤسدة أن  ؼّ أل

 تقجميا.التي 

 :  االتيعمى الشحػ ت كسا ذكخ  تشافدّيةالويسكغ تػضيح أبعاد السيدة 

 الكفاءة المتفؽقة .1

ة السجخالت السدتخجمة إلنتاج األمثل لمسػارد الستاحة، وتقاس بكسيّ  تثسارج الكفاءة في االسجدّ تت

التكاليف مغ خالل االستخجام  العالية بأقلّ  ل الكفاءة الستفػقة في اإلنتاجيةوتتسثّ  ،وحجات معيشة

 مقارنةً  لمسشّطسة اإلنتاجّيةسا ارتفعت الكفاءة كمّ و  ،األمثل لمسجخالت إلنتاج مخخجات محجدة

 .(Al- Mutlaq, 2017) ليا تشافدّيةتحقيق مدايا  السشّطسةبغيخىا استصاعت 
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ؽدةال .2  المتفؽقة ج 

مغ خالل تقجيع خجمات  َجػدةال تحّققو الخجمة، وتالسشتج أ َجػدةتفخض السشافدة االىتسام ب

أسذ  أحج أىعّ  َجػدةال باعتبار أنّ رضاىع،  تحّققو  ،ي رغبات السدتفيجيغعالية تمبّ  َجػدةذات 

 Al) .السؤّسدةالتي تديج مغ ؾيسة السشتجات والخجمات التي تقجميا وأبعادىا  تشافدّيةالالسيدة 

Masry, 2016) 

  اإلبداع المتفؽق   .3

واإلبجاع  ،لمخجمات لسػاكبة التغيخات في رغبات السدتفيجيغ اإلبجاع والتحجيث السدتسخّ  إنّ 

 لمسشّطسةالسشافدة يخمق  السشّطساتواالبتكار في تقجيع خجمات ججيجة ومسيدة تفػق مثيالتيا في 

  ما يصخأ عمى مشتجات كلّ غ اإلبجاع األخخػ، ويتزسّ  السشّطساتعمى  تشافدّيةالالتفخد والسيدة 

ياأو خجماتيا  السؤّسدة مغ خالل تقجيع  تحّقق، وياتاإلستخاتيجيّ يا وأساليب العسل واإلدارة و كمّ ـو

 ,Al Mohammadi)ججيج ومختمـف عـغ السشافديغ أو العسل بأسمػب ،خجمة أو مشتج ججيج

2020)، . 

 تجابة المتفؽقة لحاجات المدتفيداًلس   .4

مغ خالل تصػيخ  ،العسل عمى تمبيتيا ثعّ ومغ  ،تفيجيغلسدالحتياجات ا الجؾيقةَ  وىحا يتصمب السعخفةَ 

االستجابة  تحّقق؛ حيث تواالحتياجات   الخغبات   يمّبيبسا يشاسب و وتحديشيا العسميات والخجمات 

في  َجػدةغيخ مػ  ججيجة   وخجمات   السشتج أو تصػيخ مشتجات   َجػدةالستفػقة مغ خالل تحديغ 

يارات والبجائل مع الصمبات الفخيجة لمسدتفيجيغ وتػفيخ الخ  الدػق، ومػاءمة السشتجات والخجمات 

أخخػ  الدخعة في االستجابة الحتياجات السدتفيج، باإلضافة إلى مرادرَ  أىّسّيةالستشػعة، مع 
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ة دة، واستجامة السيد مغ خالل األداء الستفػق، الخجمة الستسيّ وتجعيسيا لتعديد االستجابة لمسدتفيجيغ 

غ الكفاءة التي تتزسّ  تشافدّيةالاألبعاد األربعة لبشاء السيدة  ىالتخكيد عمتتصمب االستسخار في 

يع في تحقيق أداء كفاءات متسيدة تد تصػيخىاوالتحجيث واالستجابة لمسدتفيجيغ مغ خالل  َجػدةوال

 .،(2016 ،حافع) السجاالتمتفػق في تمظ 

ار السجرسة إلمكاناتيا ثسّ خالل استمغ  تحّققلمسجرسة ت تشافدّيةالالسيدة  فإنّ  ،ومغ خالل ما سبق

 شـاممة   سـة  مشطّ  لمتصػيخ والتحديغ السشبثـق مـغ خـصـط   مـع سعييا السدتسخّ  ،بأقرى درجة مسكشـة

بكفاءات مسيدة قادرة عمى مشافدة  والعالسيّ  السحّميّ عمى تدويج السجتسع  ومجروسة لتكػن قادرةً 

عمى  قـادرة   واعيـة   إال بإدارة   تحّقق، وىحا لغ يلسّيةالعاة مشيا أو السحّميّ سػاء  ،أفزل الكفاءات

الكيؽية التي تدتصيع بيا في ار جسيع اإلمكانات والصاقات لمػصػل إلى اليجف السشذػد ثسّ است

دة تعميع أن مؤسّ  ألؼّ  ال بجّ ف ،السجرسة أن تسيد نفديا عغ أقخانيا ومشافدييا مغ السجارس األخخػ 

جافيا السشبثقة مغ أى تحّققا لا قػيً لسشاسبة والبخامج التي تجعميا مشافدً ا واآللياتتبحث عغ الػسائل 

عمى الشيػض بتمظ  سؤّسداتالغ فـي تمـظ يأن يحخص جسيع السدؤول عميو ال بجّ و ، أىجاف السجتسع

 السشافدة  حّجةازدياد  ضلّ في  خاّصةبفي مجتسعيا والسجتسع الجولي و  الخاؾية لجعميا مشارةً  السؤّسدة

 .ةسيّ العال

 تنافدّيةالخرائص الميزة 

،...(، حيث ، أكاديسيّ ، تجـارؼّ )صـشاعيّ  السؤّسدةتختمف بحدـب نذـاط  تشافدّيةالالسيـدة إن ّ 

بحدب قجرتيا عمى السشافدة والبقاء في الدػق بيغ  السؤّسدةلتمظ  تشافدّيةالتتسثل السيدة 

، (2004) الخزيخؼ  كسا ذكخىا مشيا ،ببعس الخرائز تشافدّيةالع السيدة تتستّ ، و مثيالتيا

 : (2013والبشا )
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 العالسّيةة و السحّميّ وبسا يتػافق مع الستغيخات  ،ى عمى االختالف وليذ عمى التذابوتبشأنيا  .1

 ويجعميـا قـادرة عمى السشافدة بيغ مثيالتيـا مـغ سؤّسداتال يداىع في تحدـغ مشتجات مّسا

 .وبسا يزسغ بقائيا بقػة سؤّسداتال

بحيث تكػن  ،اعتبارىا تختز بالفخص السدتقبميةأسيديا عمى السجػ الصػيل بيتع تأنو  .2

 مدتسخ كلّ خصصيا مبشية عمى دراسة شاممة ومتكاممة لجسيع أقداميا وتصػيخىا بذ

 .في مشصقة معيشة عادة ما تكػن مخكدة جغخاؼيا .3

مغ  بجّ ة بأعساليا ال قائسفي أداء رسالتيا السشػشة بيا، و  السجرسة تدتسخّ  حّتىو  وسبق نخػ أن مّساو 

عمى ذلظ يتصمب مغ  ، وبشاءً تدتصيع مجاراة متصمبات العرخل، تشافدّيةالمخاعاة خرائز السيدة 

التعميع في  سؤّسداتا، ونطًخا لمسكانة الكبيخة لا مشاسبً ط ألعساليا تخصيصً أن تخصّ  مؤّسدة كلّ 

وتخخيج الصمبة وصقل  ،السجتسع وخجمة الّتجريذسختمفة الستسثمة في السجتسعات نتيجة ألدوارىا ال

في البقعة الجغخاؼية لتمظ  خاّصة، و سؤّسداتالليحه  تشافدّيةالالسيدة  أىّسّيةتبخز اتيع شخريّ 

 . خاّصةالخارج السشصقة الجغخاؼية لمسجرسة  تشافدّيةالالسيدة  ّجةح  السجارس، وال يسشع ذلظ مغ زيادة 

 تنافدّيةالأنؽاع المزايا 

دىا بخ في تسيّ ة األكالخرػصيّ  خاّصةال، فممسجارس سؤّسداتالبيغ  تشافدّيةاليدة نطًخا الختالف الس

في  تشافدّيةالأنػاع السدايا بيغ أقخانيا، لحا وجبت معخفة  تشافدّيةالفي السيدة  سؤّسداتالعغ باقي 

 .سؤّسداتالمختمف 

 (: 2017) لجيحانياثة ضخوف وىي كسا ذكخىا ا لثالوفقً  تشافدّيةالويسكغ تحجيج نػعية السيدة 

 ا ليحا السعيار:ن مغ السيدة وفقً امرجر السيدة: وىي نػع . 1



23 

 كلّ ل فة األقلّ كمّ مثل الت ،مشخفزة: وىي سيمة التقميج ومحاكاة مغ قبل السشافديغ تشافدّيةمدايا أ.  

 مغ العسل والسػاد الخام.

يبة أو العالمة التجارية، عة الصّ مختفعة: تدتشج إلى تسيد السشتج أو الخجمة، الدس تشافدّيةمدايا ب. 

 .العالقات الػشيجة بالعسالء

 حّجةوا وكالةعمى ميدة  سؤّسدةالاعتساد  : في حالسؤّسدةالعجد مرادر السيدة التي تستمكيا  .2

غ، فإنو يسكغ ثسّ فة أو القجرة عمى شخاء مػاد خام رخيرة الكمّ ت مثل ترسيع السشتج بأقلّ  ،فقط

فإنو يرعب  ،د مرادر السيدةت َعج  ب عمى آثار تمظ السيدة، أما في حالة غمّ لمسشافديغ تحييج أو الت

 ا. عمى السشافديغ تقميجىا جسيعً 

نحػ خمق  سؤّسداتالدرجة التحديغ والتصػيخ والتججيج السدتسخ في السيدة: يجب أن تتحخك . 3

لحا قج  أو محاكاتيا؛ اسة حاليً السيدة القائ خكات السشافدة بتقميجأسخع وقبل ؾيام الذّ  كلّ مدايا ججيجة بذ

 ومغ مختبة   ،ججيجة   تشافدّية  وخمق مدايا  ،تغييخ السدايا القجيسةلجػء الذخكات إلى يتصمب األمخ 

 .مختفعة  

)ال سعيجؼ،  مغ الخرائز والتي ذكخىا اعجدً  السختفعة والسشخفزة تشافدّيةالالسدايا  يتصمب نػعاو 

2017:) 

ا ا خاًص مثل األفخاد السجربيغ تجريبً  ،عالية السدتػػ  وقجرات   ميارات   يتصمب تحؿيقيا ضخورة تػافخ. 1

 عمى القجرات الفشية الجاخمية.

 مع كبار العسالء.  وشيجةً  وعالقات   متخاكسةً  تدػيؿيةً  تتصمب مجيػدات  . 2
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ع السادية والتعمّ  سة والسدتسخة في التدييالتارات الستخاكثسّ تعتسج عمى تاريخ شػيل مغ االست. 3

مثل  ،سؤّسدةز، البحث والتصػيخ والتدػيق، ويتختب عمى أداء ىحه األنذصة خمق مدايا لمالستخّر 

 يبة، وعالقات وثيقة مع العسالء.سعة الصّ الدّ 

 ىسا: ،تشافدّيةالمغ السدايا  آخخيغنػعيغ  (2011يغ )بجّ ويزيف عا

 الجاخمية: تشافدّيةاللسيدة ا .1

إلنتاج وإدارة االيف سيا في تكاألفزمية بتحكّ  سؤّسدةالكتدب داخمية عشجما ت تشافدّيةالتكػن السيدة 

وتديج مغ شاقاتيا عمى مػاجية  ،حدشةً  مخدوديةً  سؤّسدةالجيجة تعصي لم اإلنتاجّية، فهوتدييخ  جالسشت

 بشى عمىالتي ت   اإلستخاتيجّيةفالتخؽيس في األسعار السفخوضة مغ شخف الدػق أو السشافديغ، 

إكداب ميدة  سؤّسدةالالديصخة عغ شخيق التكاليف، وبالتالي عمى ىي  اخميةالج تشافدّيةالالسيدة 

فة مقارنة مع كمّ بأقل ت ووتدػيق وترشيعو السشتج  عمى ترسيع سؤّسدةالالتي تعشي قجرة ، فة األقلّ كمّ الت

 ؼ في الشياية إلى تحقيق أرباح أكبخ. يؤدّ  مّسا ،السشافدة سؤّسداتال

 : ةالخارجيّ  تشافدّيةالالسيدة  .2

، والتي تشذئ ؾيسة متسيدة   نػعية   ؼذ جتقجيع مشت ة عشجما يسكغخارجيّ  تشافدّيةالتكػن السيدة 

أو عغ شخيق تحديغ أداء االستعسال، وىحا  ،إما عغ شخيق تخؽيس تكاليف االستعسال ،لمسذتخؼ 

ديغ بالسشاف غ مغ فخض أسعار أعمى مقارنةً بحيث تتسكّ  ،أكبخ في الدػق  ةً قػ  سؤّسدةما يعصي لم

 اآلخخيغ.
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غ يتع االستشاد إلى مخاؾبة عػامل تصػر التكاليف، وال تتسكّ  فة األقلّ كمّ ومغ أجل الحيازة عمى ميدة الت

 مقارنةً  ،ع الجيج في ىحه العػاملمت إلى التحكّ إال إذا تػّص  ،فة األقلكمّ مغ اكتداب ميدة الت سؤّسدةال

 .بالسشافديغ اآلخخيغ

، (2017) ، وحدغ(2012) التكاليف كسا ذكخىا بػازيج تصػروتكػن عسمية مخاؾبة عػامل 

 يمي: ؼيسا (2020) التػيجخؼ و 

مغ التػسيع في تذكيمة السشتجات، والحيازة عمى وسائل إنتاج ججيجة،  كلّ مخاؾبة الحجع: يسكغ  .1

الحجع الحؼ يحكع  مكثف مغ تخؽيس التكاليف، غيخ أنّ  والتػسيع في الدػق أو نذاط تدػيقيّ 

البحث عغ اقتراديات  ختمف مغ نذاط آلخخ ومغ مشصقة ألخخػ وتججر اإلشارة إلى أنّ التكاليف ي

 ي التػازن في عسمية البحث ىحه. ومشو تػخّ  ،ا في األنذصة األخخػ الحجع يجب أال يحجث تجىػرً 

 السعّمسيغاإلدارييغ و بحولة والستػاصمة مغ شخف مغ الجيػد الس التعّمع: يشتج التعّمعمخاؾبة . 2

اه ت َعج  بل ي ،لحلظ ال يقترخ تخكيد التكاليف عمى اليج العاممة فحدب سػاء؛ عمى حجّ  سيغعمّ ستوال

غ بتحديغ يخون مصالبجد يكػن السديّ ليذسل بعس الجػانب واألنذصة السشتجة لمؿيسة، وفي ىحا الّر 

ابمتيا بالسعاييخ مق ثعّ  ،بيغ التجييدات والسشاشق التعّمعحيث تتع مقارنة درجة  ،وتحجيج أىجافو التعّمع

 السعسػل بيا في القصاع.

مغ تحديغ مػقعيا في ميجان التكاليف عشج تعخفيا عمى  سؤّسدةالغ مخاؾبة الخوابط: تتسكّ . 3 

مغ جية أخخػ، فسثال  ارىاثسّ العسل عمى است ثعّ  ،جة مغ جيةبيغ األنذصة السشت َجػدةالخوابط السػ 

فة تفتير السشتجات كمّ ؼ إلى تخؽيس تػنات السشتج تؤدّ فة التي تشجع عغ االختيار الجقيق لسككمّ الت

ديغ وقشػات التػزيع مغ أجل استغالل الخوابط بالتشديق مع السػرّ  سؤّسدةالالتامة كسا تقػم 

 ، لكغ في السقابل عمييا اقتدام األرباح الشاجسة عغ ىحه الخوابط معيع.َجػدةالسػ 
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ة مثل السقاييذ خ عمى العػامل التأسيديّ أن تؤثّ  سؤّسدةالة: تدتصيع مخاؾبة العػامل التأسيديّ . 4

 . ضاغصة   ا أن تؤثخ عمى التقشيغ عغ شخيق وساشة جساعات  ، كسا يسكشيا أيًز حكػمّيةال

 ،فة األقلّ كمّ باقة إلى بعس القصاعات عمى ميدة التالدّ  سؤّسداتالمخاؾبة الخزنامة: تدتحػذ . 5

ديغ ف أحدغ السدتخجميغ كسا تتعامل مع مػرّ ويخجع ذلظ إلى احتالليا ألحدغ السػاقع، تػضي

فة في أغمب القصاعات يكػن مغ نريب مغ كمّ امتالك ميدة الت بحيث نجج أنّ  ،عػن بالخبخةيتستّ 

إما لكػن التكشػلػجيا  ،يشبغي التخيث واالنتطارف ،يشذط أوال، أما في بؿية القصاعات األخخػ 

ون إلى القصاع بتكشػلػجيا ججيجة يشافدػن بيا وبالتالي يجخل السشتطخ  ،السدتخجمة سخيعة التغيخ

واكتذاف نقاط القػة والزعف لجييع  ،غ، وإما لغخض دراسة سمػك السشافديغيغ الدابقيالسشافد

 .الدائجة تشافدّيةاللألوضاع  وبعجىا الجخػل إلى القصاع بأكثخ معخفة

األنذصة ؼيسا بيشيا  مخاؾبة التسػضع: ويكػن لسختمف األنذصة سػاء كان ىحا التسػضع يخّز . 6

مثل مدتػػ األجػر، فعالية  ،ديغ والدبائغ، بحيث يكػن التأثيخ عمى عشاصخ عجيجةأو بالشدبة لمسػرّ 

التي تختار أحدغ السػاضع يكػن  سؤّسدةال ديغ، ونجج أنّ اإلمجاد وسيػلة الػصػل إلى السػرّ 

 عغ شخيق التكاليف. ميسة   بإمكانيا امتالك ميدة  

ليا بيغ  تشافدّيةالالسختمفة عمى تحقيق السيدة  سؤّسداتالعسل  ق يتزح أنّ ومغ خالل ما سب

ج ىسا البع ،خئيدييغالبعجيغ ال فإن ؛خاّصةالاألبعاد السختمفة، وفي السجارس  مشافدييا مغ خالل

ىل والقادر عمى إدارة رب السؤ مغ حيث تػفيخ الكادر السجّ  متكاممة   جرسة  ل في بشاء مالستسثّ ، الجاخمي

 ،ع والصالبلمسعمّ  ، باإلضافة إلى استسخارية التجريب والتأىيل السدتسخّ عالية   بكفاءة   جرسةظ الستم

 وبعج ،جرسةقة بعسل تمظ السصػرات الستعمّ آلخخ الت اـا مـػاكـبً دائسً  بحيث يبقى العشرخ البذخؼّ 

 اإلستخاتيجّية أنّ  كسا نجج، خ بياويؤثّ  السحّميّ ثخ بالبيئة السحيصة لمسجرسة والسجتسع يتأ خارجيّ 
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جرسة فالجاخمية تشذأ في داخل الس الجاخمية والخارجية متكاممتان، تشافدّيةالالسبشية عمى أساس السيدة 

 الّتسّيد إستخاتيجيةتكػن فمختمف السخاحل، أما الخارجية والصمبة، و  السعّمسيغبيغ مختمف األفخاد، بيغ 

خالل مغ  سجرسةالسرادر السحتسمة لتسييد ال لفيعثّسة حاجة  ماّسة  ، ومغ ىشا بيغ باقي السجارس

 .الّتسّيدلتحقيق جػانب  في السجرسة وكفاءات   تػضيف قجرات  

 تنافدّيةالدورة حياة الميزة 

جسيع الكائشات الحية وغيخ الحية عمى وجو األرض،  الحال بالشدبة لجورة حياة معمػم  أنو كسا ىي

)أبػ ، و(2018عمى مخاحل متتابعة كالتالي )صالح الجيغ،  وىي ،دورة حياة تشافدّيةالمسيدة ل نّ فإ

 :(2016ختمة، 

، لكػنيا تحتاج إلى تشافدّيةالالسشذئة لمسيدة  سؤّسدةأشػل السخاحل بالشدبة لم ت َعج  . مخحمة التقجيع: و 1

مع مخور  تشافدّيةال، وتعخف عشجىا السيدة والساليّ  والسادؼّ  اد البذخؼّ ت َعج  الكثيخ مغ التفكيخ واالس

 ا أكثخ فأكثخ.الدمغ انتذارً 

يث االنتذار العتبار أن ا مغ حا ندبيً ىشا استقخارً  تشافدّيةالالسيدة  حّقق. مخحمة التبشي: ت2

أو إنذاء ميدة ججيجة عمى  ،وتكػن الػفػرات ىشا أقرى ما يسكغ ،يخكدون عمييا او بجأغ يالستشافد

مغ التحديغ أو الحرػل  سؤّسدةالغ ا لع تتسكّ ا عمى أسذ السيدة الحالية، وإذأسذ تختمف تسامً 

عب العػدة إلى التشافذ مغ يكػن مغ الّر  وعشجىا ،اأسبقيتيا تسامً  فإنيا ستفقج ،عمى ميدة ججيجة

 ججيج. 

ميدة  مجواكػن السشافديغ قا نحػ الخكػد، لا فذيئً وتتجو شيئً  ،. مخحمة التقميج: يتخاجع حجع السيدة3

 ع أسبقيتيا عمييا.وبالتالي تتخاج ،سؤّسدةال
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وتقجيع مشتػج  ،سخيع كلّ سيدة الحالية وتصػيخىا بذخورة: تأتي ىشا ضخورة تحديغ ال. مخحمة الّز 4

 .مسيد لو

فكخة تقػم عمييا السجرسة  بيا متتالية، فأؼّ  مغ مخاحل لتسخّ  تشافدّيةاللمسيدة  بجّ سبق نجج أنو ال  مّساو 

، وعشج تصبيقيا تدعى السجارس األخخػ ياوتصبيق الفكخة نذخ ثعّ مغ لمتشافذ تحتاج لمتخصيط الجيج، و 

، فتدعى إلى تأتي بسا يسيدىا حّتىؼيربح ىشاك ركػد في السجرسة  ،التقميج جاىجًة إلى محاولة

 . السجرسة والسجتسع مًعاالحؼ يخجم ابتكار الججيج والسسيد 

 األبعاد المحددة لنطاق التنافس

 سؤّسداتالافذ بيغ تتحجد األبعاد لشصاق التشى أبعاد عجة، و يقػم عم سؤّسداتالالتشافذ بيغ  إنّ 

 :وىي (2008)أبػ بكخ، و (2017كسا ذكخىا )الرالحات،  بعجة نصاقات

 .خجمتيع يتعّ والعسالء الحيغ  سؤّسدةال: يعكذ مجػ تشػع مخخجات ػقيّ نصاق القصاع الدّ  .1

 .اأو خارجيً ا ألنذصتيا داخميً  سؤّسدةال: يعبخ عغ مجػ أداء الشصاق الخأسيّ  .2

 .سؤّسدةال: يعكذ عجد السشاشق الجغخاؼية أو الجول التي تتشافذ فييا الشصاق الجغخافيّ  .3

 ؛سؤّسدةاليا ضمّ : يعبخ عغ مجػ التخابط بيغ الرشاعات التي تعسل في يّ صاق الرشاعشّ ال .4

لتحقيق  مغ شأنو خمق فخص   ،وجػد روابط بيغ األنذصة السختمفة عبخ عجة صشاعات نّ إإذ 

، فقج يسكغ استخجام التدييالت أو التكشػلػجيا أو األفخاد أو الخبخات عجيجة   تشافدّية  ا مداي

 .سؤّسدةالشاعات السختمفة التي تشتسي إلييا عبخ الّر نفديا 

واحج،  تعتسج عمى نصاقال  خاّصةالوالسجارس  سؤّسداتالفي  تشافدّيةاللسيدة ا سبق أن مّسانجج و 

، بل خاّصةالسجرسة ن، فقج ال تقترخ عمى محيط الػ الدمان والسكاج  ت عَ تتعتسج عمى أنصقة وإنسا 
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عمى خارجًيا نصاق السيدة ال يكػن فقط  ، كسا أنّ خارج محيط السجرسة الجغخافيػ ذلظ إلى ت َعج  ت

 أيًزا.  داخمًيا و ، بل فقط جرسةالسمدتػػ 

 تنافدّيةالشروط الميزة 

بيا مغ قبل القائسيغ  رجات متفاوتة شخوط يجب العسلبجّ وإن كانت  تحّققت حّتىو  تشافدّيةاللمسيدة 

االستشاد إلى الذخوط اآلتية  يتعّ ذات فاعميـة  تشافدّيةالتكػن السيدة  حّتىو ، خاّصةالسجارس عمى ال

 :(2012)حديغ، و (2016والتي ذكخىا )بػران، 

بسا غيخىا  عغ تتسّيد، بحيث السشافديغغيخىا مغ عمى  الّتفّػق األسبؿية و حاسسة: تعصـي  .1

لتمظ  السشذػدة ، لتحقيق األىجافإلييا، لجحب أكبخ عجد خاّصةالتقجمو مغ السجارس 

 .خاّصةالالسجرسة 

بإنجاز  معيشة   زمشية   ف عشج فتخة  ، بحيث ال تتػقّ خالل الدمغ ارية: يسكغ أن تدتسخ  االستسخ  .2

 بالتغييخات وفق ما يتصمبو التصػر والتقجم. محجد، بل تدتسخّ 

تبقى في  حّتى، ىـا مـغ قبـل السشافديغؤ أو إلغا الجفـاع عشيـا، وصعػبـة محاكاتيـا إمكانيـة .3

 ميجان السشافدة والطيػر.

شخط  كلّ  سبق نجج أنو ولكي تزـسـغ ىـحه الـذخوط فعاليتيـا يجـب أن تكـػن مجتسعـة؛ ألنّ  مّساو 

، وؼيسا إذا خط إمكانيـة الجفـاع عشيـاخن بـذمخىـػن باآلخـخ، فالحدـع مقتخن باالستسخارية، واألخـيخ مـقـت

 مغ ساحة السشافدة!  خاّصةالقج تختفي السجرسة  ،اختل شخط مغ ىحه الذخوط
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 تنافدّيةالالميزة  تكؽيؼ إستراتيجيات

معيشة لمتشافذ، بيجف تحقيق أسبؿية عمى مشافدييا مغ خالل  إستخاتيجياتعمى  جارستدتشج الس

كسا أوردىا عامة لمتشافذ  إستخاتيجيات ثّسةَ عمى ذلظ  ، وبشاءً فدّيةتشاالحيازة عمى ميدة أو مدايا 

  :(2019)دماج ، و (2016) الخبو  ،(2017) صايسة

 :  الكيادة في التكاليف  إستراتيجيةأوًلا

فة مشتجاتيا أو خجماتيا، كمّ مغ ناحية ت الّرشاعةفي مجال  السشّطسات أقلّ  السشّطسةوتعشي أن تربح 

وىي: )تػافخ اقتراديات  ،قلّ فة األكمّ عمى تحقيق الت سؤّسداتالحػافد تذجع  وىشاك عجة دوافع أو

فة كمّ عة عمى تحقيق التوجػد فخص مذجّ و أو الخبخة،  التعّمعبة عمى مشحشى اآلثار الستختّ و الحجع، 

 عخ(. ا لمدّ واعيغ تسامً  مداىسيغا سػق مكػن مغ وتحديغ الكفاءة، وأخيخً 

جارس السميدة الخيادة الدعخية قجرات  خ  خّ  دَ ت  ، حيث عخيةيادة الدّ الخّ  إستخاتيجية اويصمق عمييا أيًز 

عشج  ،أقلّ لجػ السشافديغ، ولكغ بأسعار  َجػدةعمى تقجيع مشتجات أو خجمات مكافئة لسثيالتيا في ال

  لسجارس.عغ باقي ا تشافدّيةً  ميدةً  لكّ تذلشخحيا في األسػاق، 

 : )2017)عامخ،  كسا ذكخىا غ بيشيام ،عجة مدايا اإلستخاتيجّيةىحه  تحّققو 

 عخ.حدغ وسط السشافديغ مغ حيث السشافدة عمى أساس الدّ  ضسان مػقع تشافديّ  .1

ديغ يسكغ أن تكػن في مأمغ مغ السػرّ  ،أقلّ فة كمّ السشتجة بت جرسةالس دؼسػرّ يسا يتعمق بؼ. 2

وتحقيق ىامر ربح معيغ إذا كانت اعتبارات الكفاءة تدسح ليا بتحجيج الدعخ  خاّصةو  ،األقػياء

 لسػاجية ضغػط ارتفاع أسعار السجخالت اليامة والحخجة. 
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، يمةبجّ الدمع ال كدالح ضجّ  قداطخؽيزات األ، يسكغ أن تدتخجم تأقلّ فة كمّ السشتجة بت جرسةالس. 3

 حيث ال يسكشيع السداومة عمى تخؽيس الدعخ. سشافديغبحرانة ضج الوستتستع 

 :اآلتيةبتػفخ الذخوط تحّقق ت اإلستخاتيجّيةالشتائج السخجػة مغ ىحه أن  (2018) الدكارنةأوضح و 

السذتخكيغ في تخؽيس في الدعخ إلى زيادة  أؼّ  يشجع عغحيث  ،شمب مخن لمدعخ .1

 .خاّصةالالسجرسة 

 .خجماتلتسييد ال كثيخة   وعجم وجػد شخق   ،ةالسقجم خجماتنسصية ال .2

 .خكيغ في السجرسةالسذت كلّ بالشدبة ل خجماتالستخجام ال حّجةوجػد شخيقة وا .3

 دجيل واألقداط.محجودية تكاليف الت .4

  ، ومشيا:قلّ فة األكمّ لتحقيق ميدة الت( عػامل أخخػ 2009) جسعةوقج أضاف 

 والخبخة. التعّمعوفػرات اقتراديات الحجع ومشحشى  .1

 الشدب السختفعة الستغالل الصاقة. .2

اركة وحجات نذاط أخخػ في تخؽيس تكاليف األنذصة الستخابصة مع بعزيا، ودرجة مذ .3

 استغالل الفخص الستاحة. 

 .خاّصةال جارسلمس مسيدة فة مغ خالل اختيار مػاقعكمّ الت .4

 : (.2018وىي كسا ذكخىا )شمبي، ، قلّ فة األكمّ يجب تفادييا لمحيازة عمى ميدة التولكغ ثّسَة أخصاء 

الرغيخة أو األنذصة غيخ وإىسال األنذصة  ،خجماتلقة بافة األنذصة الستعمّ كمّ التخكيد عمى ت .1

 السباشخة.

 إىسال أنذصة التسػيغ واإلدراك الخاشئ لعػامل تصػر التكاليف. .2
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 . الّتسّيدغياب استغالل الخوابط وتيجيج  .3

 التمييز استراتيجيةثانياا: 

 ا يقجموواختالفيا عسّ  ياوخجماتة جرستسييد مشتجات الس (ختالفالتسييد أو اال إستخاتيجية)وتعشي 

، متسيدة، ترسيع ىشجسيّ  َجػدة، خجماتعمى ذلظ تذكيالت مختمفة لم ، وكسثالالسشافدػن 

 شيبة....الخ.

 (: 2012لسجة أشػل ىي )شالب،  تشافدّيةميدة  تحّققمجاالت التسييد التي  أىعّ ومغ 

 . الفشيّ  الّتفّػق التسييد عل أساس  .1

 والخجمات.  غيخه مغ السشتجاتو  َجػدةالتسييد عمى أساس ال .2

 استخجامات السشتج وتػافقيا مع حاجات السدتيمظ. د ت َعج   .3

 . نفديا التسييد إستخاتيجية عجد كبيخ مغ السشافديغ يتبع عجم وجػد .4

 : (Elmeski, 2015) اآلتيةحة مغ خالل تحقيق األنذصة تسييد ناج إستخاتيجيةباع تّ اويسكغ 

 . ةالشيائي خجماتال َجػدةعمى  إيجاًباخ اد خام جيجة تؤثّ شخاء مػ 

 ؾيادؼ   غ مغ احتالل مخكد  ، بحيث تتسكّ خجماتجاه التػدات البحث والتصػيخ ثيف مجيتك .1

 .الّدػق بذأن تقجيع مشتجات ججيجة في 

 أكبخ لمسدتيمظ. جةمداع   سييد عمى أساس تقجيع خجماتالت .2

 نطيخ السبمغ السجفػع ؼيو.  ،أكبخ لمسدتيمظ التسييد عمى أساس تقجيع السشتج ؾيسةً  .3

 (:2010مشيا )الدمسي،  ،عجة شخوطتػافخ مغ  بجّ ال ،التسييد مدايا أكبخ اتيجيةإستخ  تحّقق حّتىو 



33 

 .اعغ غيخى اىتسّيد ودرجة  اتؾيسة االختالفات في الخجم في السجرسة تقجيخ السدّجميغ .1

 والتعميع، التعّمعفي عسميتي  وتعشي التخكيد عمى عجم وجػد عيػب يعوالتعمّ  التعّمععسمية  .2

ت مخنة استخجاماو  ،خاّصةاللمسجارس  ية مغ الشاحية اليشجسيةترسيع أداء فائق لمغاو 

 .خجماتال َجػدةا وأخيخً  ،لمسشتج

عغ سػء فيع العػامل الستعمقة بالحيازة ناجسة  يذػبيا أخصاء  ونػاقز  أن  سؤّسداتاليسكغ لبعس 

 إضافيّ السفخط، سعخ  تسّيدالوتتسثل ىحه األخصاء ؼيسا يمي:)  ،أو تكاليفيا تسّيدالعمى خاصية 

 (.Porter, 1990( )تسّيدالفة كمّ إلى عجم معخفة تباإلضافة  ،مختفع

فة كمّ وىي ت ،ة  أساسيّ مغ اإلشارة إلى نقصة  بجّ ال ،تسّيدة لمساسيّ وبعج عخض مختمف العشاصخ األ

أجل تقجيع  مغ ز مبالغ كبيخةً ة التفخد تخّر لحرػل عمى خاصيّ إلى اة تدعى جرسم ، فأؼّ تسّيدال

 ،يغ إضافييغ، ومغ أجل إنتاج مشتجات أكثخ قػةة يجب تػضيف مدتخجميغ مختّر مداعجات تقشي

تمظ التي  مع مقارنةً  ،مختفع   أو تكػن ذات سعخ   ،مغ استعسال أكبخ قجر مغ السػاد األولية بجّ ال 

اختالف يعدػ إلى وىحا  ،أخخػ إلى  مؤّسدةتختمف مغ  تسّيدالفة كمّ غ، وتييدتعسميا بؿية السشافد

تختبط بعػامل تصػر  تسّيدالفة كمّ ت اتجاه عػامل تصػر التكاليف، وىحا يعشي أنّ  ؤّسداتسالمػقع 

 خ ويتأثخ باآلخخ.ا يؤثّ ىسّ كأّل و  ،التكاليف

  التركيز إستراتيجيةثالثاا: 

، مغ خالل سجتسعوالػصػل إلى مػاقع أفزل في ال تشافدّية  إلى بشاء ميدة  اإلستخاتيجّيةتيجف ىحه 

التخكيد أو  إستخاتيجيةالسيدة الشاتجة عغ استخجام  تحّققوت ،سجسػعةمل ة  خاّص  إشباع حاجات  

 : ةاآلتيز في الحاالت التخّر 
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جما غ ليع حاجات مختمفة، أو عشمسّ  خاّصةالميغ في السجارس دجّ ة مغ الستسّيد ممجسػعات  ّفختػ . 1

 .عػامل التشافذ حّجةتذتج 

 .ونفد السدتيجف جتسعالسافذ التخكيد في أؼ مش في حال عجم محاولة. 2

 (: 2013)األسصل،  :ىسا ،التخكيد مغ خالل خصػتيغ إستخاتيجيةالجخػل في  يتعّ و 

 التشافذ ؼيو. يتعّ  الّرشاعةمغ قصاعات وتحجيج أاختيار أؼ قصاع . 1

 ية السدتيجفة. الّدػؾفي القصاعات  تشافدّية   تحجيج كيؽية بشاء ميدة   .2

عمى  مغ تحجيج مجػ جاذبية القصاع بشاءً  بجّ  لتخكيد عميو، فالا يتعّ مغ القصاعات  والختيار أؼّ 

السقارنة  تتعّ  ثعّ ، اإلستخاتيجّيةيتو أىسّ و مجػ شجة قػػ التشافذ ؼيو، و  ،ربحيتوو  معخفة حجع القصاع

 .يّ الّدػقوحاجات القصاع  سؤّسدةالات بيغ إمكان

)إدريذ والسخسي،  :، ىساقتيغالتخكيد مغ خالل شخي إستخاتيجية ضلّ في  تشافدّيةميدة  تحّققوت

2016:) 

 فة.كمّ أ. الشجاح في تحقيق ؾيادة الت

 ب.التسييد في القصاع أو القصاعات السدتيجفة.

ىػ العامل الجافع  الّرشاعةتحجيج سسة مشتج فخيج مغ نػعو عغ السشافديغ في  إنّ ج. 

خكات نفديا عغ الذّ  تسّيداًل مغ تقجيع أسعار مشخفزة لمسدتيمظ؛ بجّ  وذلظ ؛التسايد إستخاتيجية في

 .مشافدييا بحلظ

 

https://motaber.com/differentiation-strategy/
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  المؽارد إستراتيجيةرابعاا: 

في الػصػل إلى مػارد  سؤّسدةالبالسػارد إلى القجرات التي تستمكيا  خاّصةال تشافدّيةالتذيخ السيدة 

  .ودةأو مػاد إنتاج محج

ا:  إستراتيجية العالمة التجارية خامدا

 ودفع مبمغ إضافيّ  ،ديا العالمة التجارية في خمق والء لجػ العسالءالتي تؤسّ  تشافدّيةالالسيدة  يعتد

صاحبة العالمة التجارية، وإضفاء  سؤّسدةاللمحرػل عمى السشتجات أو الخجمات التي تصخحيا 

 . ائيةجة لتػفيخ مدايا استثشتحجيثات مسيدة وفخي

ا:  إستراتيجية التنافس التفاضمي سادسا

فخيجة تزيف فائجة  عمى تقجيع خجمات ومشتجات جرسةالسالتفاضمية قجرة  تشافدّيةالتسثل السيدة 

 سجرسةالالسشافدة، وىػ ما يعدز مغ مكانة  سجارسال يسكغ إضافتيا مغ قبل ال سذاركيغمكتدبة لم

 السدتيجف. سجتسعفي ال

 مجتمعالتؽاجد في ال إستراتيجية سابعاا:

في  تسّيدالعمى  جرسةالسقجرة  سجتسعاتفي ال رمتيا ووجػدىاالسختبصة ب تشافدّيةالتعكذ السيدة 

ات الجيسػغخاؼية مغ السعمػم جرسةسالواحج، تدتفيج  مجتسع  في  وجػدىا مغ اًل بجّ دة ت َعج  م مجتسعات

، وتعديد سجتسعال السخغػبة ضسغ ىححتياجات االخجمات لتمبية اال لتصػيخ مجتسع كلّ قة بالستعمّ 

 . فخادالعالقات مع األ
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  إستراتيجية الذبكة ثامناا:

ومشرات االترال إلى  االجتساعيالتي تسمظ خجمات االشتخاك أو وسائل التػاصل  سسجار تمجأ ال

 .السختبصة بالذبكة تشافدّيةالتعديد أشخ السيدة 

السيدة  إستخاتيجية، فمتفاوتة   بشدب   خاّصةالارس تصبق في السج إستخاتيجيات  ىشاك  سبق فإن مّساو 

 ن معقجة تتزسغ صفات  ، وقج تكػ خجماتأفزل لم َجػدةكيسكغ أن تكػن بديصة مثاًل  تشافدّيةال

ق تعمّ الؿيادة في التكاليف ت إستخاتيجية ، كسا أنّ األخخػ  جارسفي الس َجػدةغيخ مػ  سجرسةومدايا لم

 قػّية،ال خاّصةالجارس يسكغ أن تكػن في مأمغ مغ الس لّ أقفة كمّ بت خاّصةالجارس الس أقداطب

وتحقيق ىامر ربح معيغ لسػاجية  ،إذا كانت اعتبارات الكفاءة تدسح ليا بتحجيج الدعخ خاّصةو 

مغ األقداط وأسعار الكتب والسالبذ وغيخىا، أما  أسعار السجخالت اليامة والحخجة ضغػط ارتفاع

الخجمات السقجمة مغ و  تدجيل أكبخ عجد مغ الصمبةة التدػيق و أنذصق بالتسييد فتتعمّ  إستخاتيجية

 ، وخجماتصمبة وأولياء األمػرالفشية لم اتتقجيع السداعج إلى تؤّدؼالتي  خاّصةالقبل السجارس 

 إستخاتيجيةأنو عمى غخار والتعميع، كسا  التعّمعاكتداب عمى كيؽية  صمبةمعمػمات أكثخ لمو أفزل، 

سجتسع، داخل ال معيشةً  التسايد شخيحةً التخكيد عمى  إستخاتيجيةتدتيجف فة، كمّ التخكيد عمى الت

مغ ، سجتسعمػصػل إلى مػاقع أفزل في الل تشافدّيةإلى بشاء ميدة فييا  خاّصةالوتدعى السجارس 

 تمظ السجرسة.مسشتدبيغ إلى ل خاّصةخالل إشباع حاجات 

 تنافدّيةالالمؽارد أساس لبناء الميزة 

مجسػعة مغ السػارد والكفاءات  فيخىا يتصمب تػفّ  سؤّسدةلم تشافدّيةو مدايا تحقيق ميدة أ إنّ 

 تشافدّيةال اإلستخاتيجّيةكبيخ نجاح  كلّ زسغ بذي   ولكي، اوكفؤً  ا فعااًل وتدييخىا تدييخً  ،الزخورية لحلظ

 (:  2008وىحه السػارد ىي )أبػ بكخ، خ السػارد، يجب تػفّ ة، سجرسلم
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 :مغ كال  وتذسل  ،أواًل: السػارد السمسػسة

أن تحدغ  جرسةت، لحا يجب عمى السخجماال َجػدةليا تأثيخ بالغ عمى  السػاد األولية: .1

 دييا والتفاوض عمى أسعارىا وجػدتيا. اختيار مػرّ 

الؿيسة السزافة الشاتجة عغ  تحّققالتي  سجرسةأصػل ال أىعّ نتاج: تعتبخ مغ معجات اإل .2

ة ضسان سالمتيا، تذغيميا جرسلحا يجب عمى الس ؛إلى السشتجاتتحػيل السػاد األولية 

 وصيانتيا بيجف تحقيق فعالياتيا ألشػل وقت مسكغ. 

أو تػسيعيا في نصاق  سجتسع،ججيجة وشخحيا في ال خجماتلسػارد السالية: تدسح بخمق ا .3

صحتيا السالية  تحّققأن  جرسة، لحا يجب عمى السخاّصةالأفخع ججيجة لمسجرسة أكبخ كفتح 

 وتصػيخه عمى السجػ البعيج. وتحافع عمييا بيجف تعديد مػقفيا التشافديّ  ،باستسخار

 ما يمي: وتزعّ ، سمسػسةالالسػارد غيخ  ثانًيا:

، َجػدةعمى ال باالعتساد عالية   سػؾية  ز  إلى تحقيق حر خاّصةالجارس : تدعى السَجػدةال . أ

 سجتسعذبع حاجات الت ياوتقجيس ىاوتشفيحخجمات في ترسيع  جرسةعشجما تشجح الس تحّققوت

 .تمظ التي لع يفرح عشيا حّتىو و وتػقعاتعمشة الس

 ،باالعتساد عمى السقػمات َجػدةعغ شخيق ال تشافدّيةً ميدة أو مدايا  تحّققأن  جرسةويسكغ لمس

شطع مع تبشي الػضائف و الوكافة  خجماتكأساس لترسيع ال وتوتػقعا سجتسعالاستميام حاجات و 

 (Dessler, 2017):، و (Dominique, 2011)ذلظ ب يتعّ و ، شدجسةالس َجػدةفمدفة تأكيج ال

 عمى رأس أولػيات اإلدارة العميا. َجػدةجعل ال .1

القائع  تسّيداألداء الس يشجحػن في ىعوحفد  يعوتجريب وىيئة تجريدية اختيار قػػ عاممة .2

 عمى االبتكار. 
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 وتشفيح سميع لمترسيسات. خجماتترسيع سميع لم .3

 . سجتسعمع ال تيجية  إستخا تصػيخ عالقات   .4

 اممة. الذّ  َجػدةة إدارة الطمّ تحت م تبشي مفيػم التحديغ السدتسخّ  .5

 سا تصمب األمخ.كمّ د بتجييدات فاعمة تييئ مقػمات اإلنتاج السخن دوّ التّ  .6

السػارد الجاخمية القادرة عمى إنذاء السيدة  أىعّ مغ  العامل التكشػلػجيّ  التكشػلػجيا: إنّ  . ب

جارس وعمى الس ،تشافدّيةالمى السيدة يتو مغ مجػ تأثيخه عأىسّ  تسجّ ، بحيث يدتشافدّيةال

 .ميا في مػضع أسبؿية عمى مشافديياوالتي تجع ،اختيار التكشػلػجيا السشاسبة ليا خاّصةال

أن تكػن في استساع ويقطة دائسيغ  جرسةيجب عمى الس تشافدّية   بيئة   ضلّ  السعمػمات: في . ت

الكتذاف خصط  امرجرً  لكً تذا ألنيا ا ميس  ػمات دورً السعم ؤّدؼليحه البيئة، بحيث ت

قخارات اتخاذ ال جرسةيدسح لمس مّسا ،متغيخات األسػاقوكحا  ،السشافديغ، وتحخكاتيع

 .في الػقت السشاسب حيحةالّر 

 ،ةجرسالسبشذاط  خاّصةالالسعمػمات التقشية والعمسية والسعارف الججيجة  تتزّسغالسعخفة:  . ث

، كسا يسكغ أن تشتجيا مغ محافطة كلّ في  مثال خية التخبية والتعميعمجيمغ ىا بحيث تدتسجّ 

 كلّ اعية بذبجّ السعخفة في إثخاء القجرات اإل عيوتد ،اإلنتاجّيةة و الّتشطيسيّ يا كمّ مذا خالل حلّ 

 .حاسسة   تشافدّية  يدسح بخمق مدايا  مّسا ،مدتسخّ 

 الكفاءات: ثالًثا

وصعبة التقميج مغ  ،ألنيا ذات شبيعة تخاكسية مغ جية ؛جرسةمغ أصػل الس تبخ الكفاءات أصاًل تع

 أىعّ  ت َعج  ن ، فالسػارد البذخية اآلالعشرخ البذخؼّ  وىحا ألنيا تسّذ  ،قبل السشافديغ مغ جية أخخػ 
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مغ خالل قػة عاممة أكثخ  تشافدّيةوىحا إلمكانية تحؿيقيا مدايا  ،خاّصةالجارس لمس تشافدّية   ميدة  

 .ءة والتدام وميارةكفا

ممدمة خاص  كلّ بذ خاّصةالعام والسجارس  كلّ بذأصبحت التعميع  مؤّسدات سبق نخػ أنّ  مّساو 

سػاء بالسػارد  ،األخخػ  خاّصةالسجارس عغ ال الّتفّػق حث عغ التفخد و كالب تشافدّية  رسة مدايا سّساب

ما وىحا  الجاذبة،ومحتػيات السجرسة  والجاخميّ  السادية والبيئة السادية لمسجرسة مغ السطيخ الخارجيّ 

التي  كلّ ومػاجية السذا ،عات سػق العسل السدتقبميّ لتمبية تصمّ  ججيجة   ع عمييا البحث عغ سبل  يحتّ 

الخجمات  َجػدةو  ،عغ السػارد غيخ السمسػسة ّيةأىسّ  وذلظ ال يقلّ خات السفاجئة، قج تشذأ عغ التغيّ 

 تحّققالتي إما أن ، خاّصةالغ في السجارس العاممي السعّمسيغ، وكفاءة صمبةالسقجمة إلى ال تعميسّيةال

، أو تيػؼ بيا إن لع تكغ عمى السدتػػ السصمػب والسشاسب مع عاليةً  تشافدّيةً  لمسجارس ميدةً 

 السشافدة ليا. خاّصةالالسجارس 

 تنافدّيةالمميزات الميزة 

، عشجمـا يكـػن عـغ مشافدييا السشّطسة تسّيدفي  تتسّثل تشافدّيةالمسيدات السيدة ال شظ في أّن 

عـغ السجارس وكفاءة الخجمـات السقجمـة مع  تسّيدتبسقجورىـا الحيـازة عـمى خرائز فخيـجة تجعميـا 

 السجارس األخـخػ.

 :تياآل( عمى الشحػ 2013)الجروير، ذكخىا  ،داتمسيّ  تشافدّيةالإن لمسيدة 

ة وفخيـجة مـغ تسّيد ػاصفات ممـغ تقـجيـع خجمـات ذات م خاّصةالجارس ـغ السجـػده الخجمـات: تسكّ  .1

، واستغالل الكفـاءات الّتفّػق ـل أصـػل يربح عمييـا وعـي وتحمي شخازىـا، تمقى رضا السدتخجم؛ لحلظ
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تيـاج وان ع فعالة، وسياسـات سـعخيووالسيـارات والتقشيات التكشػلػجيـة العاليـة، وانتيـاج شـخق تػسّ 

 ية. الّدػؾـة زيـادة الحّر  شيـا مـغتسكّ  ة ع فعالة، وتخويجيشـخق تػسّ 

 اخترـار الـػقـت: تحقيـق مـيـده عـمى أسـاس تخفيـس عشرخ الدمـغ لرالـح الصـالب واألساتحة. .2

الثابتة في  َجػدةن الإبرفة جيجة، إذ  التعّمعرسة مّساالتفخد أن تشتج عغ  خاصّية: يسكغ لالتعّمع .3

 تسّيدؼ إلى يؤدّ  أنشامل بإمكانو  كلّ غ امتالكو بذالحؼ يسك التعّمعف ،سيايسكغ تعمّ  اإلنتاجّيةالعسمية 

 متػاصل.

أنذصة  ذلظ بػساشة ضعّ  يتعّ حيث  ،التفخد خاصّيةالتكامل: تدسح درجة التكامل بالحرػل عمى   .4

 .ججيجة مشتجة لمؿيسة

في األسػاق،  عاليةً  تشافدّيةً  ميدةً  تحّققالتي  خاّصةالسجارس ىشاك العجيج مغ ال ق نخػ أنّ سب مّساو 

جرسة مغ األعسال السختبصة بالسقة، زمانًيا ومكانًيا، بجّ ما ىػ مختبط بالسجرسة  كلّ وبحلظ بتحجيج 

 خاّصةالسجارس تفّػق ال كلّ لسشافديغ، وقج شتتفػق عمى باقي ال السدؤولية، وبحلظ أصبحت وتحسّ 

تدعى  تشافدّيةاللسيدة ، فاة  مذابي تشافدّية   لخمق ميدة   األخخػ سجارس ا متبع ا لجػ العجيج مغ النسػذجً 

السعجات واألجيدة  نّ إحيث  ،تػفيخ كافة مدتمدمات اإلنتاج مغ أدوات ومعجات تقشية حجيثةإلى 

 . عالية َجػدةلتكاليف وتحقيق في زيادة اإلنتاج وتقميل ا يعالحجيثة ذات كفاءة عاليـة تد

 تنافدّيةالمحددات الميزة 

دىا دىا في اثشتيغ، ومشيع مغ حجّ ، فسشيع مغ حجّ تشافدّيةلان في تحجيج محجدات السيدة اختمف الباحثػ 

مجرسة  كلّ تدعى  عمى مشافدييا، ولحلظ محجدات   سؤّسدةالىي سصػة  تشافدّيةالالسيدة في ثالث، ف

 األقرى فييا. لتحقيق الحجّ 
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عمى  تشافدّيةاللسيدة محجدات ا (Epstein and Hundert, 2012)(، و2017د صايسة )وقج حجّ 

 : آلتياالشحػ 

  تشافدّيةالأوال: حجع السيدة 

في  خجماتو تسييد ال، أقلّ فة األكمّ ميدة الت عمى السحافطة ةسجرسسسة االستسخارية إذا أمكغ لم تتحقق

ا أكبخ مغ الذخكات سا كانت السيدة أكبخ تصمبت جيػدً كمّ عام  كلّ وبذ ،السشافدةسجارس مػاجية ال

  .اب عمييا أو تحييج أثخىافدة لمتغمّ السش

 السدتيجف الّدػق ثانيا: نصاق التشافذ أو 

 أقلّ معيغ وخجمتو بمجتسع  مغ خالل التخكيد عمى تشافدّيةً  ميدةً  يحّققق أن يسكغ لمشصاق الزيّ 

 .األخخػ السشافدة جارس الخاّصةبالس أن يحّقق التكّمفة مقارنةً تػسيع نصاق الشذاط يسكغ  ، أوفةكمّ ت

 :( السحجدات اآلتية1997) مخسيويزيف 

 نسط الخجمة  .1

سجارس ، إذ يسكغ أن تستمظ التشافدّيةعمى امتالك ميدة  جرسةالسخ نسط الخجمة الحؼ تقجمو يؤثّ 

ميغ في السجرسة، سدجً في خجمة ال تشافدّيةميدة  ؼيةً أو احتخا ررةً متخّ  التي تقجم خجمةً  خاّصةال

رة مغ اكتداب متخًر  غيخ كاممةً  التي تقجم خجمةً  خاّصةالسجارس عمى الجانب اآلخخ، يسكغ لم

بديػلة  خاّصةالجرسة الس، وتحجيث العسميات القائسة في سجتسعبفيع تصػر حاجات ال تشافدّيةة ميد 

ألجل  تشافدّيةاللسيدة دة في خمق ات َعج  في مجاالت م جرسةالس، وتجعع بخاعة الّدػق لتمبية احتياجات 

 .سذتخكيغ في السجرسةخجمة ال
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 وحجسيا سؤّسدةال . عسخ2

 خاّصةالسجارس إذ تدعى ال ؛التي تستمكيا تشافدّيةالعمى عشاصخ السيدة  جرسةالسخ عسخ دة ما يؤثّ عا

 يتعّ ت لجػ السدتيمكيغ لع مغ خالل اكتذاف حاجا مبتكخة   تشافدّية  ا إلى امتالك مدايا الشاشئة حجيثً 

 تشافدّية  ال السيدة  الصػيل إلى االعتساد عمى  ذات العسخ السيشيّ  سجارسو البيشسا تتػجّ  ،تمبيتيا

سدجميغ ألجل خجمة ال ن والسػضفػ  ن ػ السعّمسمكيا السشتجات والخبخة الجاخمية التي يست َجػدةب السختبصة  

، حيث يسكغ تشافدّيةالجيج السيدة ا في تحدورً  جرسةالسحجع  يؤدؼمغ جية أخخػ، ، في السجرسة

 ،في تشفيح األعسال جرسةالستستمكيا  ، ومجػ تأثيخ حجع الفخق والسػارد التيةجرسالساكتذاف قجرات 

 فة السشاسبتيغ.كمّ والت َجػدةبال سجتسعودعع ال

 سؤّسدةلم . السػقع الجغخافيّ 3

 خاّصةالسجارس إذ تخمق ال السدتيجف، الّدػق ضسغ  تشافدّية   في خمق ميدة   سجرسةيداعج مػقع ال

 عشجما يعمسػن أنّ  السحّميّ  جتسعػ السأكبخ لج رغبةً  -اماتياع إشار التقشية واستخجرغع تػسّ -ة السحّميّ 

 تشافدّيةاالستفادة مغ السػقع في خمق ميدة  سجرسة، ويسكغ لموجػدىعيب مغ مكان قخ  ػقع السجرسةم

 ، واالستجابة الدخيعة لحاالت الصػارغ.الّذخرّية، والسقابمة سجتسعق بفيع احتياجات التتعمّ 

عمى  داتيابعج تحجيج محجّ  تشافدّيةالقيق السيدة يسكغ ليا تح خاّصةالالسجارس  سبق نجج أنّ  مّساو 

ػم عمى قجرة يق خاّصةال سجارسإن التشافذ بيغ المسجرسة، و ل ع الجغخافيّ قػ والس حجعمغ الأقخانيا 

 جرسةاآلخخ عمى مػقع الس خكد البعسيالسػارد وتحقيق األىجاف، في حيغ  ارثسّ تعمى اسسجرسة ال

 َجػدةذات  تعميسّيةوتقجيع خجمات  ،السدتفيجيغ تمبية حاجاتوخرائريا التي تسكشيا مغ  ياأو مكان

 السشافدة. جارسأفزل لمسدتفيج مقارنة بالس
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جسيع مخاحل الحياة في عام يطيخ  كلّ التشافذ بذ الدابق نجج أنّ  ومغ خالل سخد اإلشار الشطخؼّ 

م، إال أنو كسفيػم التشافذ مػجػد مشح القج، ف، عمى مختمف األشياءعلجػ األفخاد، مح نعػمة أضافخى

شخز مػاكبة ىحا  يدتصيع أؼّ  حّتىأ باالنتذار بعج التصػر الكبيخ في مختمف مجاالت الحياة، بجّ 

 ججيجة   رؤية   وسيمة لتكػيغ   تشافدّيةالالسيدة ف ،بيغ أقخانو في مجالو تسّيدالعميو العرخ يجب 

ترػيب ، و الفخص اليائمة لشفديا، ومجاالت لمبحث عغ خاّصةالجرسة لمسدتقبل الحؼ تخيجه الس

يا والخخوج مغ الػضعيات كمّ مذا مغ حلّ  جرسةغ الستتسكّ  حّتى، الجيػد نحػ أىجاف واضحة

، باعتباره أحج األساليب السدتخجمة اإلستخاتيجيّ تمجأ إلى التفكيخ و  ،ت لياؼيسا إذا تعخّض  الحخجة

 باعتبارىا وحجًة مشفرمةً تعميع  مؤّسدة كلّ تذيخ إلى  تشافدّيةالكسا أن السيدة ، تشافدّيةلتحقيق مدايا 

 غ جعال السجرسة متجيةً يفي التعميع وقػػ العػلسة المح ويسكغ الشطخ إلييا مغ خالل التيار السيشيّ 

 تفػقت عمى أقخانيا. التي تعتسجىا السجرسة تشافدّيةالسا زادت السيدة كمّ و ، الّدػق نحػ 

عمى  خ قجرةً ، كػنيا تػفّ خاّصةمجرسة  اصخ نجاح أؼّ ا مغ عشأساسيّ ا عشرخً  كلّ تذ تشافدّيةالالسيدة ف

مغ خمق  سجرسةالمسيد عغ كافة السشافديغ، وتسكيغ  كلّ بذ سجتسع السختمفةشخائح الإلى الػصػل 

سجارس سدتيجفة، فيشاك العجيج مغ الال سجتسعاتفي ال أولياء األمػرو  جرسةالسعالقة والء بيغ 

السشافديغ،  ة، وجعمتيا تتفػق عمى باقيسجتسعات السختمفال في تشافدّيةً  ميدةً التي حققت  خاّصةال

األخخػ لخمق  خاّصةالسجارس ا لجػ العجيج مغ الا متبعً ػذجً نس خاّصةالسجارس تفػق ال لشكّ  وقج

 .خاّصةالسجارس الة السختبصة بأعسال االجتساعيل السدؤولية ، وتحسّ ة  مذابي تشافدّية   ميدة  
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 لّدراسات الّدابقة:ا

عخض  يتعّ سػف الع عمى العجيج مغ الجراسات الدابقة ذات العالقة بسػضػع الجراسة، شّ االبعج 

 مغ األحجث إلى األقجم، وىي: ، مختبةً ياأىسّ 

التعخف عمى واقع الرحة التشطيسية في مجارس التعميع  ( والتي ىجفت إلى2022دراسة الذيخاني )

قة الرحة التشافدية ال، والتعخف عمى عتشافديةالثانػؼ بسجيشة الخياض، والتعخف عمى واقع السيدة ال

يق أىجاف الجراسة ولتحق، تشطيسية بتعديد السيدة التشافديةفي مجارس التعميع الثانػؼ بسجيشة ال

تػزيع االستبانة عمى عيشة الجراسة رتباشي، وتع الالسشيج الػصفي السدحي اة استخجمت الباحث

 السجارس الحكػمية الثانػية بسجيشة الخياض، مغمعمسة  (428)قائجات، و (103)مغ الستكػنة 

لسيدة التشافدية اواقع و  عمى درجة متػسصة، واقع الرحة التشطيسية خمرت الجراسة إلى حرػلو 

بجرجة كبيخة، وجاءت أبعادىا مختبة تشازلًيا كسا يمي: بعج الكفاية الستسيدة، يميو بعج الجػدة، ثع بعج 

جابة الحتياجات السدتفيجيغ، وتػجج عالقة ارتباشية شخدية بيغ اإلبجاع واالبتكار، ثع بعج االست

 الرحة التشطيسية والسيدة التشافدية.

ة وتحقيق الّتشطيسيّ إلى التعخف عمى العالقة بيغ الؿيع  ىجفتالتي ( 2021دراسة العامخؼ )بيشسا 

، التحميميّ  الػصفيّ شيج في جامعة العمػم والتكشػلػجيا اليسشية، واستخجم الباحث الس تشافدّيةالالسيدة 

ومداعجييع في  الّتجريذواعتسج االستبانة أداة لمجراسة، وتكػنت عيشة الجراسة مغ أعزاء ىيئة 

ة بجسيع أبعادىا مغ الّتشطيسيّ رسة الؿيع مّساجامعة العمػم والتكشػلػجيا، وقج أضيخت الشتائج أن درجة 

 تشافدّيةالأفخاد العيشة لسدتػػ تحقيق السيدة  وجية نطخ أفخاد العيشة كانت عالية، وكانت درجة تقجيخ

عشج مدتػػ  إحرائيةبجسيع أبعادىا عالية، كسا أضيخت الشتائج وجػد عالقة ارتباط ذات داللة 
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(α≥0.05)  (، وىي عالقة 0.76؛ حيث بمغ معامل االرتباط )تشافدّيةالة والسيدة الّتشطيسيّ بيغ الؿيع

 شخدية قػية.

درجة استخجام معمسي السجارس الثانػية الخاصة  ةعخف( إلى م2020ؼيسا ىجفت دراسة حجية )

وندبة  ،أنفديع لمسيدة التشافدية لمسجرسةلتصبيقات الحكاء االصصشاعي، ودرجة تقجيخات السعّمسيغ 

التداؤالت التي تشاولتيا وقج تّع استخجام السشيج الػصفي لسالءمتو لصبيعة ، االؾبال عمى السجرسة

مغ كافة معمسي ومعّمسات السخحمة الثانػية في السجارس  مجتسع الجراسة الستػّفخوتكّػن  ،الجراسة

( معّمًسا ومعّمسة 277الخاصة في محافطة عّسان العاصسة، أما عّيشة الجراسة، فقج بمغ حجسيا )

%( مغ حجع مجتسع الجراسة الستػّفخ، حيث تّع اختيار عذخ مجارس 23.777يذّكمػن ما ندبتو )

، ة ليحه الجراسةقامت الباحثة بإعجاد استبانو  ،سجارس الخاصة في محافطة عّسانثانػية مغ ال

جراسة عغ استخجام السعّمسيغ لتصبيقات الحكاء االصصشاعي بجرجة مختفعة، ودرجة وتػصمت نتائج ال

مختفعة أيًزا لمسيدة التشافدية لمسجرسة. كسا أشارت الشتائج إلى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ 

ػسط تقجيخات أفخاد الجراسة لجرجة استخجام تصبيقات الحكاء االصصشاعي بأبعاده الثالثة مقارنًة مت

بالستػسط االفتخاضي لكل ب عج ولمسجال بذكل عام، ووجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسط 

تخاضي لكل ب عج فتقجيخات أفخاد الجراسة لمسيدة التشافدية لمسجرسة بأبعاده األربعة مقارنًة بالستػسط اال

وكذفت الشتائج عغ قجرة متغّيخ استخجام السعّمسيغ لتصبيقات الحكاء  ،ولمسجال بذكل عام

االصصشاعي بالتشبؤ بستغّيخ السيدة التشافدية لمسجرسة، حيث تبّيغ أن متغّيخ استخجام السعمسيغ 

ة التشافدية، وأن متغّيخ عسخ لتصبيقات الحكاء االصصشاعي يختبط ارتباًشا شخدًيا جػىخًيا بستغّيخ السيد 

السجرسة يديع اسياًما معشػًيا في التشبؤ بالسيدة التشافدية لمسجرسة، وأنو يختبط ارتباًشا عكدًيا بالسيدة 

 التشافدية، بسعشى أنو كمسا كانت السجرسة أكثخ حجاثة كمسا ازدادت السيدة التشافدية لمسجرسة.
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إلى تعخف واقع السيدة التشافدية في السجارس الثانػية ىجفت ( والتي 2020دراسة عبابشة والعجسي )

لتحقيق دحي، و تع تصػيخ استبانة السشيج الػصفي السالباحثان استخجم و  الحكػمية بجولة الكػيت،

ىجف الجراسة، وتكػن مجتسع الجراسة جسيع مجيخؼ ومجيخات السجارس الثانػية في الكػيت، وتكػنت 

ة تقجيخ واقع السيدة التشافدية ، وأضيخت نتائج الجراسة أن درجيخة( مجيخ ومج190عيشة الجراسة مغ )

إحرائية في تقجيخات  اللةئج أيزًا عجم وجػد فخوق ذات دكانت بجرجة متػسصة، وأضيخت الشتا

أفخاد عيشة الجارسة لػاقع السيدة التشافدية في السجارس الثانػية الحكػمية بجولة الكػيت تعدػ لمجشذ 

 .األبعادوعمى جسيع ألداة الجراسة ي عمى السدتػػ الكم

 حكػمّيةالفي السجارس  تشافدّيةالإلى معخفة واقع السيدة التي ىجفت ( 2020دراسة الخػالجة )بيشت و 

االستبانة  استخجمت، كسا السدحيّ  الػصفيّ ة بسحافطة السفخق، واستخجمت الجراسة السشيج الثانػيّ 

واقع السيدة  نتائج الجراسة أنّ  أىعّ  ( مجيًخا، وأضيخت153أداة لمجراسة، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )

ط( في جسيع )متػسّ  رجةبجّ جاءت الثانػية بسحافطة السفخق  حكػمّيةالفي السجارس  تشافدّيةال

في تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقع الميزة  إحصائيةكما ال توجد فروق ذات داللة ، السجاالت

، وعلي المستوى العام لألداة وفي االجتماعيتعزى لمتغير النوع التنافسية في المدارس الحكومية 

 .جميع المجاالت

لجػ عسجاء  اإلستخاتيجّيةفت إلى التعخف عمى درجة اإلدارة ىج، فقج (2020دراسة الحارون )أما 

 تشافدّيةالان( وعالقتيا بالسيدة في محافطة العاصسة )عسّ  خاّصةاليات في الجامعات األردنية كمّ ال

 التحميميّ  الػصفيّ استخجمت الجراسة السشيج و ،الّتجريذوجية نطخ رؤساء األقدام وأعزاء ىيئة مغ 

اختيار عيشة عذػائية مغ  لمجراسة، ولتحقيق اليجف تعّ  أداةً  ، وتع استخجام االستبانةالرتباشيّ ا

جرجة ال ( عزػ ىيئة تجريذ، وأضيخت الشتائج أنّ 269بالجامعات وعجدىا ) الّتجريذأعزاء ىيئة 

يات كانت عالية، وكان مدتػػ تػافخ السيدة كمّ بيغ عسجاء ال اإلستخاتيجّيةرسة اإلدارة سّساية لكمّ ال
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 اإلستخاتيجّيةرسة اإلدارة مّسابيغ  ، وكان ىشاك ارتباط إيجابيّ تشافدّيةمع وجػد ميدة  اعاليً  تشافدّيةال

في درجة السيدة التشافدية تعدػ إلى  يةإحرائوتػجج فخوق ذات داللة  ،تشافدّيةالودرجة تػافخ السيدة 

تعدػ لستغيخ  إحرائيةسشػات" ، وعجم وجػد فخوق ذات داللة  10سشػات الخجمة لرالح فئة "فػق 

 .الكمية والستغيخ الجشذ

التعخف إلى أىسية تصبيق مجخل اإلدارة باألىجاف في ( والتي ىجفت إلى 2020دراسة عبج الشعيع )

الثانػؼ بسحافطة أسػان وتحقيق قجرتيا عمى التشافذ، وقج استخجمت تحيغ أداء مجارس التعميع 

ا ( معمسً 234واالستبانة لجسع السعمػمات، وتكػنت العيشة مغ )السشيج السرفي التحميمي،  ةالباحث

بالسخحمة الثانػية، وقج تػصل البحث إلى مجسػعة مغ الشتائج أىسيا أن أبعاد اإلدارة باألىجاف 

، ومحاور السيدة التشافدية مختفعة، وأن ىشاك عالقة ارتباشية شخدية بيغ تتػفخ بجرجة متػسصة

 اإلدارة باألىجاف، وتحقيق السيدة التشافدية.

ة وعالقتيا الّتشطيسيّ رسة الججارة مّسادرجة  دراسة إلى ىجفت ، فقج(2020)دراسة السشاصيخ أما عغ 

ان مغ وجية نطخ في العاصسة عسّ  ةحكػميّ اللجػ مجيخؼ السجارس الثانػية  تشافدّيةالبالسيدة 

تصػيخ استبانة أداًة لمبحث، وتكػنت عيشة  ، وتعّ الّتحميميّ  الػصفيّ ، واستخجم الباحث السشيج السعّمسيغ

في السخحمة الثانػية في مجيخية التخبية والتعميع بسحافطة العاصسة  سة  ومعمّ  ع  ( معمّ 300الجراسة مغ )

في  حكػمّيةالة لسجيخؼ السجارس الثانػية الّتشطيسيّ ػافخ الكفاءة درجة ت ان، وأضيخت الشتائج أنّ عسّ 

، كسا امتػّسصً  كان تشافدّيةالكانت كبيخة، وأن مدتػػ السيدة  السعّمسيغمحافطة عسان مغ وجية نطخ 

ة لجػ مجيخؼ السجارس الثانػية في الّتشطيسيّ رسة الججارة مّسابيغ درجة تػجج عالقة ارتباشية 

، وأنو ال تػجج فخوق ذات داللة وكانت العالقة إيجابية تشافدّيةالدتػػ السيدة العاصسة عسان وم

 .( سشػات10إحرائية تعدػ لستغيخ الجشذ، وتػجج فخوق تعدػ لستغيخ الخبخة لرالح أكثخ مغ )
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في محافطة  خاّصةالالؿيادة التػزيعية لجػ مجيخؼ السجارس درست  ، فقج(2020دراسة شخايحة ) أّما

، ولتحقيق ىجف الجراسة استخجم الباحث السعّمسيغمغ وجية نطخ  تشافدّيةالقتيا بالسيدة ان وعالعسّ 

مغ  اسً ( معمّ 380وتكػنت عيشة الجراسة مغ )واالستبانة أداة لمجراسة، ، االرتباشيّ  الػصفيّ السشيج 

 رسة مجيخؼ مّساان، وأشارت نتائج الجراسة إلى ارتفاع درجة في محافطة عسّ  خاّصةالالسجارس 

 تشافدّيةالان لمؿيادة التػزيعية، كسا كانت درجة تحقيق السيدة في محافطة عسّ  خاّصةالالسجارس 

القة ارتباشية عالية، وكانت ىشاك ع السعّمسيغان مغ وجية نطخ في محافطة عسّ  خاّصةاللمسجارس 

 تشافدّيةالدة الؿيادة التػزيعية ودرجة تحقيق السي خاّصةالرسة مجيخؼ السجارس مّسا بيغ درجة مػجبة

 .في محافطة عسان خاّصةاللمسجارس 

مدتػػ تصبيق قخارات الحػكسة بجامعة اإلمام دمحم بغ  درست (2019) دراسة القحصاني كسا أنّ 

(، 2030رؤية السسمكة عام ) ضلّ في اتخاذ القخارات في  تشافدّيةالة لتحقيق السيدة سعػد اإلسالميّ 

 ضلّ ة في بجامعة اإلمام دمحم بغ سعػد اإلسالميّ  تشافدّيةالة وتحجيج متصمبات تصبيقيا وتحقيق السيد 

، أداةً االستبانة  ، واستخجمتالّتحميميّ  الػصفيّ (، استخجمت الجراسة السشيج 2030رؤية السسمكة )

مدتػػ  : أنّ اآلتيت نتائج الجراسة عمى الشحػ جاءو ، ا( شخًر 63عمى ) كانت العيشة مقترخةً و 

، وأنو ال تػجج فخوق عشج متغيخ الجشذ والسػقع ةمتػّسصرجة بجّ كانت  تشافدّيةالتػافخ السيدة 

 .الػضيفي

جيع بعس اآلليات لتحديغ تختيب جامعة السمظ خالج (، فقج ىجفت إلى تق2019دراسة حػيحي )أما 

 الػصفيّ استخجمت الجراسة السشيج ، تشافدّيةاللتحقيق السيدة  كسجخل العالسّيةفي الترشيفات 

واإلدارييغ بجامعة  الّتجريذليا، والتي شبقت عمى عيشة مغ أعزاء ىيئة  االستبانة أداةً ، و الّتحميميّ 

جاءت درجة  مشيا: ،ت الجراسة إلى بعس الشتائجتػّصم، و ا( عزػً 456السمظ خالج بمغ عجدىع )
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 سّيةالعالاآلليات السقتخحة بأبعادىا السختمفة لتحديغ تختيب جامعة السمظ خالج في الترشيفات  ّيةأىسّ 

عشج  إحرائيةوأنو ال تػجج فخوق ذات داللة  "كبيخة"، ّيةأىسّ رجة بجّ  تشافدّيةالكسجخل لتحقيق السيدة 

يخات الجراسة؛ الجرجة العمسية، ( بيغ متػسصات درجات أفخاد العيشة تعدؼ إلى متغ0.05مدتػػ )

 .ولرالح السجيخ الػضيفة ، ووجػد فخوق تعدػ إلىشبيعة التخرز، والجشذو 

إلى التعخف عمى دور الحيػية اإلستخاتيجية في تحقيق ( فقج ىجفت إلى 2019دراسة دماج )أما 

مغ خالل التعخف عمى الحيػية  ،السيدة التشافدية في السجارس الثانػية بالجسيػرية اليسشية

، احث السشيج الػصفي التحميمي. استخجم البوالسيدة التشافدية وأبعادىا اإلستخاتيجية وأبعادىا

سجت أداة الجراسة عمى تحميل دور الخشاقة اإلستخاتيجية في تحقيق السيدة التشافدية في مجارس واعت

السخحمة الثانػية كسا ىي في السرادر واألدبيات، واستقخاء تأثيخىا السدتقبمي في تصػيخ أداء 

وأبعادىا  ةاإلستخاتيجيالحيػية  أن :مغ الشتائج أىسياالسؤسدات التخبػية، وتػصمت الباحثة إلى عجد 

 الكفاءة(.  -الجػدة  -ليا دور فعال في تحقيق السيدة التشافدية في أبعادىا )االبتكار 

 التشافدّيةفيجفت إلى التعخف عمى دور إدارة السعخفة في تحقيق السيدة ( 2019أما دراسة الحسيجؼ )

 الػصفيّ ج ائف مغ وجية نطخ أعزاء الييئة األكاديسية واعتسجت الجراسة السشيبجامعة الصّ 

ت استبانة ا، وأعجّ ( عزػً 315مغ مجتسع الجراسة بمغت ) شبؿية   عذػائية   سحب عيشة   ، وتعّ السدحيّ 

درجة تصبيق  مغ أبخزىا: أنّ  ،ت الجراسة إلى عجد مغ الشتائجتػّصمتػزيعيا عمى عيشة الجراسة، و  تعّ 

خ أعزاء الييئة األكاديسية كان ائف مغ وجية نطبجامعة الصّ  التشافدّيةإدارة السعخفة ومدتػػ السيدة 

، بجامعة الصائف التشافدّية، وجػد تأثيخ قػؼ إلدارة السعخفة في تحقيق السيدة متػّسصةرجة بجّ 

تقجيخات  متػّسصاتفي  (α≥0.05)عشج مدتػػ الجاللة  إحرائيةفخوق ذات داللة أضيخت وجػد 

 . سشػات( 10-5غ ات الخبخة لرالح )مإلى م تغيخ سشػ  ت عدػ أفخاد عيشة الجراسة 
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إلجخاءات مقتخحة لتفعيل  تػّصلإلى الىجفت والتي ( 2018دراسة صالح الجيغ )وكحلظ 

بدمصشة عسان، وذلظ  ساسيّ بسجارس التعميع األ تشافدّيةالرسات الؿيادية الجاعسة لتحقيق السيدة سّساال

بالسجارس،  تشافدّيةاليدة ة الجاعسة لتحقيق السالسجرسيّ مغ خالل الػقػف عمى األسذ الشطخية لمؿيادة 

رسات الؿيادية سّسابيا حػل ال السعّمسيغمغ مجيخؼ السجارس ومداعجييع و  كلّ وتحجيج درجة استجابة 

ى ، اعتسج البحث عمبسحافطة مدقط ساسيّ س التعميع األبسجار  تشافدّيةالالجاعسة لتحقيق السيدة 

( مغ 11( مغ مجيخؼ السجارس و)9جد )يت إلى عوجّ  ، واالستعانة باالستبانة التيالػصفيّ السشيج 

بسحافطة مدقط في سمصشة عسان،  ساسيّ بسجارس التعميع األ السعّمسيغ( مغ 262مداعجييع، وعجد )

رسات الؿيادة مّسادرجة استجابة العيشة حػل  نّ أ: ياأىسّ مغ  ،د مغ الشتائجالبحث إلى عج تػّصلو 

 إحرائيةػجج فخوق ذات داللة وت ،رجة ضعيفةبجّ جاءت  تشافدّيةالة الجاعسة لتحقيق السيدة السجرسيّ 

ال تػجج فخوق ذات ، و خاصة( وذلظ لرالح السجارس الحكػمية-تعدػ لستغيخ نػع السجرسة )حكػمية

تػجج فخوق ذات داللة ، و االجتساعيشػع بيغ استجابات العيشة تعدػ لستغيخ ال إحرائيةداللة 

 السعمع( لرالح السعمع. -يفة )السجيخبيغ استجابات العيشة تعدػ لستغيخ الػض إحرائية

ىجفت إلى بشاء إستخاتيجية إدارة تعميسية مقتخحة لتحقيق ميدة تشافدية ( والتي 2018دراسة العجسي )

، لسدألة ؾياس الػضع الخاىغ وأىسية التصبيق لتحقيق الحكػمية الثانػية بجولة الكػيت في السجارس

تكػن مجتسع واستخجمت الجراسة السشيج الػصفي، و ثانػية، السيدة التشافدية في السجارس الحكػمية ال

 ،( عزًػا190س الثانػية العامة في الكػيت، والبالغ عجدىع )الجراسة مغ جسيع مجيخؼ السجار 

كان الػضع الخاىغ  ائج الجراسة عمى الشحػ التالي:وجاءت نت واستخجمت االستبانة أداة لمجراسة، 

ال تػجج  ، كسا أنولحكػمية بجولة الكػيت متػسًصاارس الثانػية السبادغ السيدة التشافدية في السج

س الثانػية العامة فخوق ذات داللة إحرائية في الػضع الخاىغ لمسيدة التشافدية في مؤسدات السجار 

وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في الػضع الخاىغ لمسيدة التشافدية في  ، وتػججبدبب الجشذ
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بدبب الخبخة التي تديج عغ  ا، وفخوق لعامة حػل التأىيل لمجراسات العميمؤسدة السجارس الثانػية ا

  سشػات. (10)

الذاممة لتحقيق السيدة  َجػدةمقتخح إلدارة ال ر  إلى بشاء ترػّ فيجفت ( 2018دراسة الحػامجة )أما 

بانة تّع تصػيخ است وتع استخجام السشيج الػصفي، كسافي األردن،  خاّصةالفي السجارس  تشافدّيةال

في األردن، تكّػن مجتسع  خاّصةالفي السجارس  تشافدّيةالالذاممة والسيدة  َجػدةلؿياس واقع إدارة ال

( مغ 276وتع تصبيق الجراسة عمى عيشة مغ ) في األردن، خاّصةالالجراسة مغ جسيع السجارس 

الذاممة في  ػدةجَ ّن واقع إدارة الأ، أشارت نتائج الجراسة إلى ياومجيخات خاّصةالمجيخؼ السجارس 

واقع السيدة و  ،امتػّسصً كان  خاّصةالفي األردن مغ وجية نطخ مجيخؼ السجارس  خاّصةالالسجارس 

، امتػّسصً كان  خاّصةالفي األردن مغ وجية نطخ مجيخؼ السجارس  خاّصةالفي السجارس  تشافدّيةال

  .تشافدّيةالجاالت السيدة وم َجػدةال ّن جسيع معامالت االرتباط كانت مػجبة بيغ مجاالت إدارةأو 

( والتي ىجفت إلى معخفة واقع مسارسات الؿيادات اإلدارية لتحقيق السيدة 2017دراسة أكبخ )

استخجمت الباحثة و التشافدية بسجارس التعميع الثانػؼ في محافطة ججة بالسسمكة العخبية الدعػدية، 

( معمسة بسجارس التعميع الثانػؼ 200سة )السشيج الػصفي، واالستبانة أداة لمجراسة، بمغ مجتسع الجرا

( معمسة، وتػصمت الجراسة إلى أن واقع تصبيق مسارسات الؿيادة 167تع تصبيق األداة عمى ) ،

مية، وعمى جسيع محاور جاء بجرجة مشخفزة لمجرجة الكلتحقيق السيدة التشافدية في السجارس 

ي بأىسية صياغة أن بعس السجيخات لجييغ وعخالرة ، وأىع نتائج الديارة السيجانية كانت االستبانة

 وأىجافيا لتحقيق الجػدة التعميسية بالسجرسة . رؤية مجرسية ورسالتيا

 نسػذج مقتخح لتحقيق السيدة التشافدية لمسجرسة ( والتي ىجفت إلى وضع 2017دراسة دمحم )

ج الػصفي الكسي ، واستخجم الباحث السشياالبتجائية في مرخ عمى ضػء مجخل الؿيادة األخالؾية
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والكيفي، تع استخجام االستبانة واستصالع الخأؼ أداتان لمجراسة، تزسغ مجتسع الجراسة جسيع 

( خبيخا مسا يذغمػن مشاصب ؾيادية 24الخبخاء في السيجان التخبػؼ، وتع تصبيقيا عمى عيشة بمغت )

ية واإلدارات التابعة ليا ( خبيخا بالسجيخيات التعميس18باإلدارة السخكدية لمتعميع االبتجائي، و)

بسحافطات االسكشجرية، وتع التػصل إلى اتفاق حػل السسارسات الؿيادية الػاردة بالشسػذج السقتخح، 

استشادا إلى رأؼ الخبخاء، ؼيسا يتعمق بجور القائج في تصػيخ العسميات اإلدارية، وتفعيل مكػنات 

اًل عغ دوره في تصبيق اليات ضسان الؿيادة األخالؾية، وكحلظ دوره في تحقيق مبادئيا، فز

 استسخارية تحقيق مسارسات الؿيادة األخالؾية.
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 التعقيب عمى الدراسات الدابقة

، تشافدّيةالوىػ السيدة  ت بسجال الجراسة الحاليّ التي اىتسّ  الع عمى الجراسات الدابقةمغ خالل االشّ 

الججارة و مثل الؿيادة التػزيعية،  ،أخخػ تغيخات وم تشافدّيةالمشيا ربط بيغ السيدة  اعجدً  نجج أنّ 

في  تشافدّيةالتحجث عغ السيدة  غ، وىشاك مالّتشطيسيّ اع بجّ ، واإلاإلستخاتيجّيةاإلدارة و ة، الّتشطيسيّ 

 .في الجامعات تشافدّيةالعغ السيدة  ثوىشاك مغ تحج ،خاّصةالو  حكػمّيةالالسجارس 

ت بالحجود تسّيد ، كسا خاّصةالحيث شبق عمى السجارس  ،ةسجتسع الجراسب ت ىحه الجراسةتسّيد بيشسا 

الجراسات استخجمت السشيج كسا يالحع أن معطع مجيشة الخميل،  الجيسػغخاؼية، حيث شبقت عمى

 .السدحي الػصفيّ استخجم السشيج  األخخالبعس و ، االرتباشي الػصفيّ  السشيج وبعزيا،الػصفيّ 

(، 2020جمة في العجيج مغ الجراسات، كجراسة الحارون )واستفادت ىحه الجراسة مغ األدوات السدتخ

( وغيخىا، حيث استخجمت جسيعيا 2018(، ودراسة صالح الجيغ )2020ودراسة السشاصيخ )

مغ  تحّققعمى كيؽية البشاء وصياغة الفقخات وكيؽية ال اأداًة لمبحث، وتّع االّشالع أيًز االستبانة 

وقابمية االستخجام(،وىشاك بعس الجراسات  لسػضػعّيةاخرائرو الديكػمتخية )الّرجق والثبات و 

وتسّيدت الجراسة باستخجام السشيج غ استخجمتا السقابمة أداَة لمبحث، ي( والمت2020شخايحة )كجراسة 

 الػصفّي الّتحميمّي.

، وىشاك دراسات دمجت في ، فأتت ما بيغ االستبانة والسقابمةالحالية أدوات الجراسة أما ؼيسا يخّز 

ما بيغ  تبايشتفأما عيشة الجراسة ، كسا في ىحه الخسالة ،ام األداة بيغ االستبانة والسقابمةاستخج

ت ىحه الخسالة بتصبيقيا عمى السجيخيغ تسّيد وقج ؾيادات إدارية وأكاديسية،  ،معمسيغ، مجيخيغ

استخجم  ا مشياعجدً  شجج أنّ الجيسػغخاؼية في الجراسات، ف وؼيسا يخز الستغيخاتمًعا،  السعّمسيغو 

(، والحػيحي 2020(، والسشاصيخ )2020(، والحارون )2020الخػالجة ) كجراسة الجشذمتغيخ 
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(، 2019(، والحػيحي )2019(، ومشيا مغ استخجم متغيخ الػضيفة كجراسة القحصاني)2019)

(، والحارون 2020(، ومشيا مغ استخجم متغيخ سشػات الخبخة كجراسة السشاصيخ )2018ومخاد )

، كستغيخات سغ ذلظ تذابيت بعس متغيخات تمظ الجراسات مع متغيخات الجراسة الحالية(، ف2020)

 ، وسشػات الخبخة.الػضيفيّ السػقع ، و الجشذ

والسجيخيغ عيشًة لمبحث لؿياس واقع السيدة، لمسقارنة بيغ نتائج الجراسة الحالية  السعّمسيغوقج تّع اختيار 

غ فقط يلسعمسية نطخ السجيخيغ أنفديع فقط، أو اونتائج الجراسات الدابقة التي استخجمت وج

 عيشتيغ مشفرمتيغ. باعتبارىع 

فقج كان ىشاك تفاوت  ،تشافدّيةالوؼيسا يتعّمق بشتائج الجراسات الدابقة التي تشاولت مػضػع السيدة 

واقع  أضيخت أنّ  (، التي2020(، وشخايحة )2021بيغ نتائج الجراسات الدابقة، فجراسة العامخؼ )

شاصيخ (، والس2020، بيشسا أشارت نتائج دراسات الخػالجة )رجة مختفعةبجّ جاء  تشافدّيةالدة السي

، أما ةمتػّسصرجة بجّ كانت  تشافدّيةالإلى أّن واقع مجاالت السيدة  (2019(، والقحصاني )2020)

رجة بجّ جاءت  تشافدّيةالالسيدة  أضيخت أنّ فقج (، 2018(، وصالح الجيغ )2018دراسة مخاد )

 مشخفزة. 

معطع الجراسات  استفادت الباحثة مغ السشاىج السدتخجمة في العجيج مغ الجراسات، كسا يالحع أنّ و 

، ومغ ىحه الّتحميميّ  الػصفيّ ، كسا استخجمت الجراسة الحالية السشيج الػصفيّ استخجمت السشيج 

غ دراسة (، في حي2019) حػيحي(، وال2019القحصاني )و (، 2021الجراسات دراسة العامخؼ )

 الػصفيّ التي استخجمت السشيح ( 2020(، وشخايحة )2020لسشاصيخ )(، وا2020الحارون )

 .السدحيّ  الػصفيّ ( استخجمت السشيج 2019االرتباشي، بيشسا دراسة الحسيجؼ )
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(، ودراسة شخايحة 2020(، ودراسة الخػالجة )2021مغ دراسة العامخؼ ) كلّ وقج استخجمت 

، حيث تشاولت مػضػع تشافدّيةال(، السحاور األربعة لمسيدة 2018جيغ )(، ودراسة صالح ال2020)

 َجػدةو ة، البذخيّ السػارد  َجػدةو ، تعميسّيةالالخجمات  َجػدةو في مجاالت )الؿيادة،  تشافدّيةالواقع السيدة 

 (.السػارد السادية

لجيػد  استكسااًل  تيتأتخػ الباحثة أن ىحه الجراسة الّتحميمّي لمجراسات الدابقة وبعج ىحا العخض 

 ،عغ الجراسات الدابقة تتسّيدحيث ، الجراسيّ الباحثيغ في ىحا السجال، ولدج الشقز في ىحا الحقل 

لجػ السجارس  التشافدّيةلتي تتشاول السيدة ا -عمع الباحثة عمى حجّ -كػنيا تعتبخ الجراسة األولى، 

 . مجيخية تخبية الخميلفي  الخاّصة

 يا: أىسّ  ،في مجاالت عجةالجراسات الدابقة  راسة الحالية مغاستفادت الجعام  كلّ وبذ

 .بشاء اإلشار الشطخؼ لمجراسة الحالية وإثخاؤه .1

 وتحجيج فقخاتيا ومجاالتيا. والسقابمة الجراسة السشاسبة، وىي االستبانة بشاء أدوات .2

 تدييل الػصػل إلى السخاجع وتػثيقيا. .3
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 الفرل الثالث

 اتيامنيجّية الدراسة وإجراء

 تسييج -

 مشيج الجراسة -

 متغيخات الجراسة -

 مجتسع الجراسة -

 جراسةعيشة ال -

 الجراسة أدوات -

 بشاء األدوات -

 الجراسة صجق أدوات -

 الجراسة ثبات أدوات -

 إجخاءات الجراسة -

 حرائيةالسعالجة اإل -
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  تمييد

لتي تّع اّتباعيا، مغ التعخيف بأدوات البحث ا يتشاول ىحا الفرل مشيجية البحث السيجانية وإجخاءاتو

مغ صجقيا وثباتيا، فزاًل عغ السجتسع األصمّي لمبحث  تحّققلم السّتبعةوكيؽية بشائيا، واإلجخاءات 

 وعيشة البحث وإجخاءات التصبيق.

 منيج الدراسة

ة، في السياديغ الػصؽيّ مشاسب في البحػث  ، وىػالّتحميميّ  الػصفيّ لسشيج ا اتبعت الجراسة الحالية

ىي في الػاقع، وييتّع ة، وىػ مشيج يعتسج عمى دراسة الّطاىخة كسا االجتساعيتخبػّية و الشفدّية وال

تػّضح مقجار وججاول  مغ خالل أرقام   ارقسي   اا بإعصائيا وصفً كّسيً خ عشيا بّ ا، ويعدؾيقً  ابػصفيا وصفً 

الػصػل  ىحه الّطاىخة أو حجسيا أو درجة ارتباشيا مع الطػاىخ األخخػ، وىحا السشيج يداعج عمى

إلى الحقائق عغ الّطخوف الخاىشة، ويداعجنا عمى فيع الحاضخ والػاقع، ورسع خصط السدتقبل 

أبػ )مع شخيقة جسع البيانات السعتسجة في الجراسة الّتحميميّ  الػصفيّ واتجاىاتو، ويتشاسب السشيج 

 (.2020عقيل، 

 متغيرات الدراسة

 الجراسة عمى الستغيخات اآلتية:  شتسمتا

 : ات المدتقمةالمتغير 

 (.معمعو ، مجيخ، وىػ مغ مدتػييغ: )الػضيفيّ السػقع  .1

 أنثى(. و وىػ مغ مدتػييغ: )ذكخ،  الجشذ .2
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أكثخ و ( سشػات، 10-5مغ )و ( سشػات، 5مغ ) أقلّ سشػات الخبخة وىي مغ ثالثة مدتػيات ) .3

 ( سشػات(. 10مغ )

 .تشافدّيةالالسيدة  المتغير التابع:

 مجتمع الدراسة

 خاّصةالوالسعمسات العامميغ في السجارس  السعّمسيغجراسة مغ السجيخيغ والسجيخات و كػن مجتسع الت

، خاّصةال السجارس في يعسمػن  ومجيخ/ة معمع/ة (648)الخميل والبالغ عجدىعتخبية التابعة لسجيخية 

 امجيخً  (47) خاّصةال السجارس مجيخؼ  عجد بمغ كسا ناث،اإل مغ (549و) ركػ حّ ال مغ (99) مشيع

م، وذلظ وفقًا (2021/2022) الجراسيّ  العام مغ الثاني الفرل خالل ةمعّمسو  معّمع (601و) خة،ومجي

 إلحرائيات مجيخية تخبية وتعميع الخميل.

 الؽظيفيّ والمؽقع  الجنستؽزيع مجتمع الدراسة حدب (: 1-3) جدولال

 العجد   الجشذ الستغيخ
 99 ذكخ الجشذ

 549 أنثى
 الػضيفيّ السػقع 

 
 47 مجيخ/ة

 601 /ةمعّمع
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 تخبية خيةعجد اإلناث العامالت في قصاع التعميع في مجي مغ بيانات الججول الّدابق نالحع أنّ و 

، وتعدو الباحثة ذلظ إلى الّثقافة الّدائجة في السجتسع الفمدصيشّي، والتي الخميل يديج عمى عجد الّحكػر

مقارنًة  ،ساعات الجوام غيخ الصػيلتعتبخ أّن أفزل وضيفة تشاسب اإلناث ىي التعميع، وعجد 

وضائف التعميع، والػضائف  عػن ما بيغبػضائف أخخػ، بيشسا مجال عسل الحكػر أوسع بكثيخ، فيتػزّ 

 خػ.األخ

 نة الدراسةعيّ 

 عيشة االستبانةأواًل: 

حيـــث بمغـــت العيشـــة  ،ئيّ %( مـــغ أفـــخاد السجتســـع اإلحرـــا30عذـــػائية  بشدـــبة )شبؿيـــة تـــّع أخـــح عيشـــة  

ـــم (2021/2022) انيالثـــ الجراســـيّ  لمفرـــل ،امدـــتجيبً  (194)  ،ا، ووّزعـــت الباحثـــة أداة الجراســـة ورؾًي

 ( يبيغ خرائز العيشة الجيسغخاؼية:3-2والججول )

 .)اًلستبانة( (: الخرائص الديمؽغرافية لعينة الدراسة3-2جدول )

 
 
 

 الندبة % العدد مدتؽيات المتغير المتغير

 الػضيفيّ السػقع 
ة/مجيخ  14 7.2% 

 %92.8 180 ة/معّمع

 االجتساعي الشػع
 %15.5 30 ذكخ
 %84.5 164 أنثى

 سشػات الخجمة
 %32.5 63 سشػات 5مغ أقلّ 
 %43.3 84 سشػات 5-10

 %24.2 47 سشػات 10أكثخ مغ 
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 عينة المقابمةثانياا: 

 مجيًخا (14) مشيع ،امدتجيبً  (30)حيث بمغت العيشة  ،مغ أفخاد السجتسع اإلحرائيّ تّع أخح عيشة  

 السقابالتالباحثة  أجخت، و م (2022-2021) انيالث الجراسيّ  لمفرل ةً معّمسو  امعّمس (16و) ،ومجيخةً 
 ( يبيغ خرائز العيشة الجيسغخاؼية:3-3والججول ) ،وجاـًيا

 .(المقابمة) (: الخرائص الديمؽغرافية لعينة الدراسة3-3جدول )

 الدراسة واتأد

واقـع السيـدة الّتشافدـّية لـجػ السـجارس الخاّصـة فـي نطخًا ألّن الجراسـة الحالّيـة ىـجفت إلـى التعـخف عمـى 

 الّتحميمــيّ  الػصــفيّ لجراســة الســشيج بــاع اتّ ال، مجيخيــة تخبيــة الخميــل مــغ وجيــة نطــخ الســجيخيغ والسعّمســيغ

، وقـج تـّع اسـتخجام باإلضـافة إلـى السقابمـة ،ليـحه الجراسـة تعّيَغ عمـى الباحثـة أن َتدـتخجَم االسـتبانة أداةً 

 حدب األصػل. اسا وثباتيسج مغ صجقيلجسع البيانات بعج التأكّ  ألداتيغا

: اًلستبانة  أوًلا

 :)اًلستبانة( بناء األداة . أ

ى العجيج مغ الجراسات الدابقة التي تحػؼ أدوات  مختمفًة ومتشػعًة ذات العالقة، الع عمالشّ بعج ا

بػاقع (، تع  إعجاد استبانة ت عشى 2020) شخايحةجراسة عجد مغ الجراسات كومغ خالل االستعانة ب

 وقج تكػنت االستبانة في صػرتياالخميل،  مجيخية تخبيةفي  خاّصةاللجػ السجارس  تشافدّيةالالسيدة 

 األولية مغ قدسيغ رئيدييغ، ىسا:

 لندبة %ا العدد  مدتؽيات المتغير المتغير

 الػضيفيّ السػقع 

 4 مجيخ
14 47% 

 10 مجيخة
 4 معّمع

16 53% 
 12 ة معّمس
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 .سشػات الخبخة(و ، الػضيفيّ السػقع و  ،الجشذيذتسل عمى الستغّيخات الجيسػغخاؼّية ) القدػ األول:

 ( فقخًة م ػّزعًة عمى السجاالت اآلتية:40عمى ) اشتسل القدػ الثاني:

بانة باألرقام بة في االستوىي مختّ  ،فقخات (10ويحتػؼ عمى ) الؿيادةاألول: يؿيذ  جالالس .1

 .(10-1مغ)

، وىي مخّتبة في ( فقخات10، ويحتػؼ عمى )تعميسّيةالالخجمات  َجػدةالثاني: يؿيذ  السجال .2

 . (20-11االستبانة باألرقام مغ )

، وىي مخّتبة في االستبانة ( فقخات10، وىي تحػؼ )ةالبذخيّ السػارد  َجػدةالثالث: يؿيذ  السجال .3

 .(30-21باألرقام مغ )

، وىي مخّتبة في االستبانة ( فقخات10السػارد السادية، وىي تحػؼ ) َجػدةالخابع: يؿيذ السجال  .4

 (.40 -31باألرقام مغ )

 اًلستبانةصدق  . ب

عمى مجسػعة مغ السحّكسيغ مغ ذوؼ الخبخة يا عخضالتأكج مغ صجق االستبانة ب جخػ 

حػل مجػ اندجام  عيآرائ(، لسعخفة 4ممحق ) سًة،ومحكّ  ا( محّكسً 12والّتخّرز، بمغ عجدىع )

، وانتساء الفقخات كلّ ث انتساء الفقخات إلى السؿياس كومغ حياالستبانة ووضػحيا وشسػلّيتيا، 

بعس  يلت َعج   تعّ  حيثوقج ورَد لمباحثة عجد  مغ السالحطات مغ الس حّكسيغ، إلى السحاور، 

وأصبحت األداة  ،ححف البعس اآلخخو  إضافة بعس الفقخاَت  تعّ  كسا ،الفقخات وإعادة صياغتيا

 (.3ممحق ) ( فقخة،40في صػرتيا الشيائية مكػنًة مغ )

عمى عيشة  استصالعّية ، تكػنت مغ مغ صجق السؿياس مغ خالل تصبيقو أيًزا وجخػ التأكج 

، حيث تّع حداب صجق ىحا السؿياس بحداب ومجيخييا خاّصةالي السجارس معّمس( مغ 20)
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جق االتداق الجاخمّي ) ( لفقخات األداة، وذلظ كسا ىػ واضح في Factor Analysisص 

وذلظ كسا  ،بحداب معامل االرتباط بيخسػن بانة تساال مغ صجق تحّققج تع  ال، وق((3-4الججول

 ىػ مػّضح في الججول اآلتي: 

واقع الميزة الّتنافدّية لدى ( لفقرات مكياس Factorial Analysis(: نتائج اًلتداق الداخمّي )3-4جدول )

 .س الخاّصة في مديرية تربية الخميل مؼ وجية نعر المديريؼ والمعّمميؼالمدار 

رقع  السجال
 الفقخة

معامل ارتباط 
 بيخسػن )ر(

مدتػػ الجاللة 
 (sig)حرائيةاإل

رقع  السجال
 الفقخة

معامل ارتباط 
 بيخسػن )ر(

مدتػػ الجاللة 
 (sig)حرائيةاإل

ادة
الؿي

 

1 0.760 0.000 

ػدة
َج

رد 
سػا

ال
ذخيّ 

الب
 ة

1 0.647 0.000 
2 0.624 0.000 2 0.739 0.000 
3 0.7424 0.000 3 0.837 0.000 
4 0.588 0.000 4 0.547 0.000 
5 0.622 0.000 5 0.425 0.000 
6 0.719 0.000 6 0.511 0.000 
7 0.491 0.001 7 0.634 0.000 
8 0.633 0.000 8 0.783 0.000 
9 0.538 0.000 9 0.565 0.000 

10 0.545 0.000 10 0.637 0.000 

ػدة
َج

 
ت 

جما
الخ

ال
سّية

عمي
ت

 

1 0.567 0.000 

ػدة
َج

 
دية

لسا
رد ا

سػا
ال

 

1 0.647 0.000 
2 0.674 0.000 2 0.725 0.000 
3 0.760 0.000 3 0.811 0.000 
4 0.524 0.000 4 0.583 0.000 
5 0.424 0.000 5 0.665 0.000 
6 0.474 0.000 6 0.737 0.000 
7 0.691 0.000 7 0.447 0.000 
8 0.433 0.000 8 0.439 0.000 
9 0.687 0.000 9 0.437 0.000 

10 0.738 0.000 10 0.684 0.000 
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فقخة مغ فقخات  كلّ ( إلى أّن جسيع ؾ يع مرفػفة ارتباط 3-4تذيخ السعصيات الػاردة في الججول )

في  اق الجاخمّي، وأنيا تذتخك معً يذيخ إلى قػة االتدا مّسا، اية دالة إحرائيً كمّ ب عج مع الجرجة ال كلّ 

واقع السيدة الّتشافدّية لجػ السجارس الخاّصة في مجيخية تخبية الخميل مغ وجية نطخ السجيخيغ ؾياس 

 .والسعّمسيغ

 اًلستبانةثبات ج. 

معادلة الثبات )كخونباخ ألفـا بصخيقة االّتداق الّجاخمّي وبحداب  االستبانةمغ ثبات  تحّققالجخػ 

Cronbach's Alpha ( لالتدـاق الجاخمّي، حيـث تع  حداب ؾيسة )ألفا( عمى محاور االستبانة

 ( االتي:3-5) في الججول مػّضحّية كسا ىػ كمّ والجرجة ال

 يةكمّ المجاًلت الدراسة والدرجة (: نتائج معامل كرونباخ ألفا لثبات 3-5جدول )

 قيمة ألفا عدد الفقرات مجاًلت الدراسة
 0.83 10 ؿيادةالسجال األول: ال
 0.84 10 تعميسّيةالالخجمات  َجػدةالسجال الثاني: 
 0.80 10 ةالبذخيّ السػارد  َجػدةالسجال الثالث: 
 0.81 10 السػارد السادية َجػدةالسجال الخابع: 

 0.87 40 يةكمّ الدرجة ال
 

ــــيع ثبــــات مجــــاالت الجراســــة تخا3-5تذــــيخ السعصيــــات الــــػاردة فــــي الجــــجول ) وحــــت بــــيغ ( إلــــى أّن ؾ 

(، وبـــحلظ تتسّتـــع األداة )االســـتبانة( 0.87ّيـــة )كمّ مجرجـــة ال(، كســـا بمغـــت ؾيســـة الثبـــات ل0,81-0.84)

 رجة  عالية  مغ الثبات، وقابمة العتسادىا لتحقيق أىجاف الجراسة.بجّ 

 

 



64 

 ثانياا: المقابمة

 (مقابمةبناء األداة )ال . أ

ؼ أدوات  مختمفًة ومتشػعًة ذات العالقة، االشالع عمى العجيج مغ الجراسات الدابقة التي تحػ جخػ 

ت عشى بػاقع  (، تع  إعجاد مقابمةم2020ومغ خالل االستعانة بعجد مغ الجراسات كجراسة شخايحة )

 .أسئمةفي مجيشة الخميل، وىي مكػنة مغ أربعة  خاّصةاللجػ السجارس  تشافدّيةالالسيدة 

 مقابمةصدق ال . ب

عخضيا عمى مجسػعة مغ السحّكسيغ مغ ذوؼ الخبخة ب أسئمة السقابمةالتأكج مغ صجق  جخػ 

حػل مجػ اندجام  يعآرائ(، لسعخفة 4ممحق ) سًة،ومحكّ  ا( محّكسً 12والّتخّرز، بمغ عجدىع )

يل بعس ت َعج  ، وتّع كلّ إلى السؿياس ك األسئمةووضػحيا وشسػلّيتيا، مغ حيث انتساء  أسئمة السقابمة

 (.3ممحق )، ( أسئمة4في صػرتيا الشيائية مكػنًة مغ )ابمة وأصبحت السق وإعادة صياغتيا، ألسئمةا

 إجراءات الدراسة

 :اآلتي كلّ بالذ مختبةً  ،مغ اإلجخاءات عجد  لالباحثة  اتبعتلتشفيح ىحه الجراسة 

 الخاّصة السجارس لجػ الّتشافدّية السيدة واقع عمى الّتعخف في الستسّثل الجراسة مػضػع تحجيج .1

 في الستغيخات بعس أثخ وبيان ،والسعّمسيغ السجيخيغ نطخ وجية مغ الخميل تخبية مجيخية في

 . ذلظ

 يتيا وفخضّياتيا وحجودىا. أىسّ ة الجراسة وأىجافيا و كمّ تحجيج مذ .2

 والجراسات الشطخؼ  اإلشار لكتابة والسرادر والسخاجع الكتب مغ مشػعة   مجسػعة   إلى الخجػع .3

 . الدابقة
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 اوفقً  الجراسة أدوات عمييع ست صبق الحيغ عيشة الجراسةتحجيج مجتسع الجراسة واختيار أفخاد  .4

 الجراسة. لسجتسع يّ كمّ ال لمعجد

 عمى االعتساد بعج األولية برػرتيسابشاء أدوات الجراسة )االستبانة(، وأسئمة السقابمة  .5

 والجراسات العالقة ذات التخبػّية األدبيات عمى واالّشالع وتػجيياتو، السذخف إرشادات

 بالسػضػع. تعّمقةالس الدابقة

 وش م ب الس حّكسيغ، مغ مجسػعة   عمى يساعخض خالل مغ الجراسة أدوات صجق مغ تحّققال .6

عت الحؼ السجال إلى وانتسائ يا ووضػحيا الفقخات صّحة مجػ حػل آرائيع اءبجّ إ مشيع ض   و 

جت حؼال اليجف تحقيق ومجػ ؼيو،  السقابمة ةوأسئم االستبانة فقخات يلت َعج   وتعّ  أجمو، مغ أ ع 

  الس حّكسيغ. ادةالدّ  مغ مالحطات مغ ورد ما حدب

 تصبيق ثعّ  بيخسػن، ارتباط معامالت حداب خالل مغ لالستبانة الجاخميّ  االتداق مغ التأكج .7

 .استصالعّية   عّيشة   عمى األداة 

 ألفا. كخونباخ معامل شخيقة باتباع االستبانة ثبات مغ التأكج .8

 العيشة. عمى الجراسة أدوات بتصبيق لمباحثة لمدساح ةالسيس تدييل كتاب عمى الحرػل .9

 .((5) )ممحق

، حيث تع تػزيع االستبانة عمى أفخاد عيشة الجراسة وتجويغ ورؾياً  االستبانة الباحثة وّزعت .10

 البيانات.

 : اآلتية اآلليةوفق ، مةإجخاء السقاب .11

ـــــ مـــــع أفـــــخاد العيشـــــة الباحثـــــةتػاصـــــمت  . أ زـــــاء ىيئـــــة ( مـــــغ أع16) ا، واســـــتجاب مـــــشيعوجاـًي

التشػيـــــع فـــــي خبـــــخة مـــــجيخؼ  روعـــــي فييـــــا، اإلدارّيـــــة( مـــــغ أعزـــــاء الييئـــــة 14، و)الّتـــــجريذ

ىــــــحه السعمػمــــــات ىــــــي  أنّ و  ،ليتيــــــاآإجــــــخاء السقابمــــــة و  ّيــــــةأىسّ وشــــــخح ، ومعّمسييــــــا الســــــجارس
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معيــــــع داخـــــــل  تختيــــــب لقــــــاء   معمػمــــــات ســــــخية تدــــــتخجم ألغــــــخاض البحــــــث العمســـــــي وتــــــعّ 

واتدـــــست  ،يـــــة ومقششـــــة معيـــــع بػيـــــة اإلجابـــــة عـــــغ األســـــئمةالســـــجارس، وإجـــــخاء مقـــــابالت فخد

 سػل لتشاسب مػضػع الخسالة. ىحه األسئمة بالذّ 

 ا مغ قبل الباحثة.خح إذن السقابميغ لتدجيل السقابمة وقج تع التدجيل كتابيً أ تعّ  . ب

ة فــــــي ؼ الجّقــــــوتحــــــخّ  ،ا بالسقابمــــــة مــــــغ خــــــالل االنتبــــــاه واإلنرــــــاتت الباحثــــــة اىتساًمــــــبــــــجّ أ  . ت

 .ت السبحػثيغاباكتابة استج

 اي لسعخفـــــــة اإلجابـــــــات األكثـــــــخ تكـــــــخارً إرفـــــــاق االســـــــتجابات مـــــــع التحميـــــــل اإلحرـــــــائ تـــــــعّ   . ث

 .تياومشاقذ أثشاء تحميل نتائج الجراسةفي لالستشارة بيا 

 صالحيتيسا مغ تحّققال تعّ  ذلظ جوبع الجراسة، عيشة أفخاد مغ االستبانات   الباحثة استخجعت .12

 .اإلحرائيّ  لمتحميل

تحميل بيانات االستبانات وأسئمة السقابالت،  ثعّ  ومغ (،SPSS) بخنامج عمى البيانات تفخيغ تعّ  .13

 والحرػل عمى الشتائج ودالالتيا. 

عخض االستشتاجات وتفديخىا، وتقجيع التػصيات و  ومشاقذتيا، الشتائج عمى الحرػل .14

 والسقتخحات.
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 حرائيةاإلالمعالجة 

(، بعج جسع SPSSعغ شخيق بخنامج ) اإلحرائيّ م الّتحميل لإلجابة عغ أسئمة الجراسة، تع  استخجا

( استبانة 194االستبانات والتأّكج مغ صالحيتيا لمتحميل، حيث بمغ عجد االستبانات السدتخّدة )

لمبيانات،  حرائيةاإلإلجخاء السعالجات  ا، راجعتيا الباحثة؛ وذلظ تسييجً اإلحرائيّ صالحة لمتحميل 

مت البيانات إلى ( لتحميميا والخخوج (SPSS حرائيةاإلالحاسػب باستخجام بخنامج الّخزم  وقج أ دخ 

 بالشتائج.

 مفاتيح الترحيح

جم مؿياس ليكخت خساسّي التقجيخ، عمى الذ ( درجات، 5اآلتي: )مػافق بذجة( وتأخح ) كلّ جخػ استخ 

، ( درجتيغ2( درجات، و)معارض( وتأخح )3( درجات، و)محايج( وتأخح )4و)مػافق( وتأخح )

 .حّجة( درجًة وا1وتأخح ) (معارض بذجة)و

عالية(، وذلظ عمى و ، ةمتػّسصو جخػ تقديع درجات االستجابات عمى الفئات اآلتية: )مشخفزة، و 

 الشحػ اآلتي:

  4=  1 – 5أصغخ ؾيسة في السؿياس =  –السجػ لؿيع السؿياس = أكبخ ؾيسة في السؿياس 

( فئات، 3استجابات أفخاد مجتسع الجراسة ىػ ) اتمتػّسصوبسا أّن عجد الفئات الالزمة لتفديخ 

 ؼيكػن شػل الفئة مشيا:

 1,33 =           4=         مجػ ؾيع السؿياس

 3                             عجد ؾيع التفديخ      
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 استجابات أفخاد الجراسة عمى الّشحػ اآلتي: اتمتػّسصوعميو تكػن الفئات السعتسجة لتفديخ 

 (.2,33( إلى )1,00فزة(: مغ )درجة )مشخ

 (.3,67( إلى )2,34(: مغ )ةمتػّسصدرجة )

 (.5,00( إلى )3,68درجة )مختفعة(: مغ )

 (:3-5وذلظ كسا في الججول )

 (: ترحيح اًلستبانة3-6جدول )

 

 

 

 

 اآلتية: حرائيةاإلاالختبارات  استخجام وقج جخػ 

( لسعخفــــــة صــــــجق فقــــــخات Pearson correlationمعامــــــل االرتبــــــاط بيخســــــػن )حدــــــاب  .1

 االستبانة.

 معادلة الثبات كخونباخ ألفا لسعخفة ثبات فقخات االستبانة. .2

ت ة لسجـاالسعياريّ الحدابّية، واالنحخافات ال اتستػّسصاستخخاج األعجاد، والّشدب السئػية، وال .3

 لتفديخ متػسصات استجابة عيشة الجراسة. وفقخات االستبانة

 الدرجة الحدابيّ  متؽّسطال

 مشخفزة  2.33 – 1.00

 ةمتػّسص 3.67 – 2.34

 مختفعة 5.00 – 3.68
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واقع السيدة الّتشافدّية لجػ السجارس الخاّصـة فـي (؛ لسعخفة الفخوق في t-testاختبار )ت( ) .4

، الـػضيفيّ لسػقـع ا)تبعـًا لستغيـخات  مجيخية تخبيـة الخميـل مـغ وجيـة نطـخ السـجيخيغ والسعّمسـيغ

 .(الجشذ

واقـع السيـدة الّتشافدـّية لـجػ (؛ لسعخفـة الفـخوق فـي ANOVAاألحادّؼ )اختبار تحميل التبايغ  .5

لستغيـخ  اتبًعـ السجارس الخاّصة في مجيخية تخبية الخميل مغ وجيـة نطـخ السـجيخيغ والسعّمسـيغ

 سشػات الخبخة.

واقــع لمسقارنــات البعجيــة لسعخفــة الفــخوق بــيغ اســتجابات أفــخاد العيشــة حــػل  (LSD)اختبــار  .6

ّية لــجػ الســجارس الخاّصــة فــي مجيخيــة تخبيــة الخميــل مــغ وجيــة نطــخ الســجيخيغ السيــدة الّتشافدــ

 إلى م تغيخ سشػات الخبخة. ت عدػ  والسعّمسيغ
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 الفرل الرابع

 عرض النتائج وتحميميا

 تسييج  -

 األول الخئيذ الّدؤالعخض نتائج  -

 خئيذ الثانيال الّدؤالعخض نتائج  -

 األولى الَفَخضّيةعخض نتائج 

 الثانية الَفَخضّيةتائج عخض ن

 الثالثة الَفَخضّيةعخض نتائج 

 عخض نتائج أسئمة السقابمة -
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 تمييد:

ت إلييـا الجراسـة، وذلـظ مـغ تػّصـمالّشتائج التي  ىعّ يتزّسغ ىحا الفرل عخًضا كاماًل ومفّراًل أل     

 حرـــائيةاإلالتقشيـــات  مـــغ صـــّحة فخضـــّياتيا باســـتخجام تحّقـــقخـــالل اإلجابـــة عـــغ أســـئمة الجراســـة، وال

 السشاسبة.

واقرع الميرزة الّتنافدرّية لردى المردارس الخاّصرة فري مديريرة : مرا األول لررئيسا الّدؤاللإلجابة عؼ 

 ؟تربية الخميل مؼ وجية نعر المديريؼ والمعّمميؼ

ى فقـخات عمـَة لتقجيخات أفخاد عيشة الجراسة سعياريّ الحدابيَة، واالنحخافات  ال اتستػّسصحدبت الباحثة ال

الحدــــابيَة واالنحخافــــات   اتستػّســــص( ال4-1يــــة، ويبــــيغ الجــــجول )كمّ ومجاالتيــــا والجرجــــة الاالســــتبانة 

واقع السيدة الّتشافدّية لجػ السـجارس الخاّصـة فـي مجيخيـة تخبيـة الخميـل ية لؿياس كمّ َة والجرجة السعياريّ ال

 .مغ وجية نطخ السجيخيغ والسعّمسيغ

واقع الميزة الّتنافدّية لدى المدارس الخاّصة  ة لكياسمعياريّ لحدابية واًلنحرافات الا اتمتؽّسط(: ال4-1جدول )

 .في مديرية تربية الخميل مؼ وجية نعر المديريؼ والمعّمميؼ

 متؽّسطال المجال
 الحدابيّ 

اًلنحراف 
 الدرجة معياريّ ال

 مختفعة 0.24 4.34 السجال األول: الؿيادة

 مختفعة 0.34 3.87 تعميسّيةالت الخجما َجػدةالسجال الثاني: 

 مختفعة 0.22 4.25 ةالبذخيّ السػارد  َجػدةالسجال الثالث: -

 مختفعة 0.30 4.36 السػارد السادية َجػدةالسجال الخابع: 

 مختفعة 0.17 4.21 ّية كمّ الجرجة ال
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الجراسـة عمـى  الحدابيَة لتقجيخات السبحػثيغ مغ أفخاد عيشة اتستػّسص( أّن ال4-1يالحع مغ الججول)

واقــع السيــدة الّتشافدــّية لــجػ الســجارس الخاّصــة فــي مجيخيــة تخبيــة الخميــل مجــاالت الجراســة والّجالــة عمــى 

حدــابّي مقــجاره  ستػّســطيــة، وبكمّ رجــة مختفعــة لمجرجــة البجّ جــاءت  مــغ وجيــة نطــخ الســجيخيغ والسعّمســيغ

 َجـػدةحدـابّي كـان لسجـال  متػّسـط أعمـى (، كسـا يتبـّيغ أنّ 0.17مقـجاره ) معيارؼّ (، وانحخاف 4.21)

مجـال يميـو  ثـعّ رجـة مختفعـة، بجّ و  (0.30) معيـارؼّ انحـخاف و ( 4.36حدـابي ) ستػّسطالسادية ب السػارد

 َجــػدةمجــال يميــو  ثــعّ رجــة مختفعــة، بجّ و  (0.24) معيــارؼّ انحــخاف ( و 4.34حدــابّي ) ستػّســطب الؿيــادة

 مجـال يميـو ثـعّ رجـة مختفعـة، بجّ و  (0.22) معيـارؼّ انحخاف ( و 4.25حدابّي ) ستػّسطب ةالبذخيّ  السػارد

 رجة مختفعة.بجّ ( و 0.34) معيارؼّ انحخاف ( و 3.87حدابّي ) ستػّسطب تعميسّيةال الخجمات َجػدة

 مجاًلت اًلستبانة

  :  كاآلتيلسجاالت االستبانة وىي  وؼيسا يأتي عخض

مررؼ وجيررة نعررر  يررة تربيررة الخميررلفرري مدير  خاّصررةالالكيررادة لرردى المرردارس ع واقرر المجررال األول:

 يؼمعّممالالمديريؼ و 

ـــالحدـــابيَة، واالنحخافـــات  ال اتستػّســـصحدـــبت الباحثـــة ال ػاقـــع لَة لتقـــجيخات أفـــخاد عيشـــة الجراســـة سعيارّي

، وىــي يغسعّمســالمــغ وجيــة نطــخ الســجيخيغ و  فــي مجيخيــة تخبيــة الخميــل خاّصــةالالؿيــادة لــجػ الســجارس 

 (.4-2الججول) في الحدابيّ  ّسطستػ ال حدب تشازلًيام خّتبة 

في  خاّصةالواقع الكيادة لدى المدارس ة لفقرات معياريّ ة واًلنحرافات الالحدابيّ  اتمتؽّسط(: ال4-2جدول )

تنازلياا يؼمعّممالمؼ وجية نعر المديريؼ و  مديرية تربية الخميل  ُمرّتبة ا

 الفقرات الترتيب
 متؽّسطال

 الحدابيّ 
اًلنحراف 

 ةالدرج معياريّ ال

1 
يستمظ السجيخ القجرة عمى محاورة اآلخخيغ بيجف 

 إقشاعيع
4.98 0.17 

 مختفعة

 مختفعة 0.39 4.82يغ يعسل السجيخ عمى تحقيق رضا العامميغ والسعشيّ  2
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 باألمخ
 مختفعة 0.40 4.80 يػائع السجيخ بيغ متصمبات السجرسة وحاجات السجتسع 3

4 
ػلػجيا يحخص السجيخ عمى اإلفادة مغ مرادر التكش

 الحجيثة 
4.56 0.85 

 مختفعة

 مختفعة 1.30 4.44 يتبع السجيخ أساليب ديسقخاشية في إدارة السجرسة 5

السقتخحات والذكاوػ،  ييػفخ السجيخ نطامًا لتمقّ  6
  والتعامل معيا

4.26 0.66 
 مختفعة

7 
ىا السدتسخ بيجف ءيخاجع السجيخ أنذصة السجرسة وأدا

  التصػيخ والتحديغ
4.25 0.43 

 مختفعة

8 
يدعى السجيخ إلى تعديد مفيػم التذاركية في عسمية 

 السحّميّ صشع القخار مع السجتسع 
3.99 0.10 

 مختفعة

 مختفعة 0.43 3.75 ىعّ ا يعمع السجيخ أولياء األمػر بشتائج متابعة شكػ  9

10 
مغ تغيب الستعمسيغ  لمحجّ  معّيشة السجيخ آليات يدتخجم

 وانقصاعيع
3.60 1.04 

 ةصمتػسّ 

 مرتفعة 0.24 4.34 يةكمّ الدرجة ال
ػاقع الؿيادة لجػ السجارس ل غَة لتقجيخات السبحػثيالحدابيّ  اتستػّسص( أّن ال4-2الججول) يالحع مغ

(، وانحخاف 4.34بمغ) يغسعّمسالمغ وجية نطخ السجيخيغ و  في مجيخية تخبية الخميل خاّصةال

 رجة مختفعة.بجّ ( و 0.24)معيارؼّ 

ة، وقج جاء في مقجمة ىحه الفقخات: الحدابيّ ألداة تختيًبا تشازلًيا حدب درجات األوساط ور ّتبت فقخات ا

(، وانحخاف 4.98حدابّي) ستػّسط(، بعإقشاعي بيجف يغاآلخخ  محاورة عمى القجرة السجيخ فقخة )يستمظ

األمخ(؛ ب والسعشييغ العامميغ رضا تحقيق عمى السجيخ (، يمييا ما ورد في فقخة )يعسل0.17) معيارؼّ 

 (.0.39) معيارؼّ (، وانحخاف 4.82حدابّي ) ستػّسطحيث جاءت ب

 الستعمسيغ تغيب مغ لمحج معّيشة آليات السجيخ دتخجملفقخة )ي في حيغ كانت أدنى الجرجات 

، ةمتػّسصرجة بجّ و  (1.04) معيارؼّ (، وانحخاف 3.60حدابّي ) ستػّسطوانقصاعيع( حيث جاءت ب

(، وانحخاف 3.75) حدابيّ  ستػّسطب (عىا لياء األمػر بشتائج متابعة شكػ تمييا فقخة )يعمع السجيخ أو 

 .مختفعة رجةبجّ و  (0.43) معيارؼّ 
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رؽدة واقرع المجال الثاني:  فري مديريرة تربيرة الخميرل خاّصرةال المردارس لردى  تعميمّيرةال الخردمات ج 

 يؼمعّممالو  المديريؼ نعر وجية مؼ

 َجـػدةػاقـع لَة لتقجيخات أفخاد عيشة الجراسـة سعياريّ نحخافات  الَة، واالحدابيّ ال اتستػّسصحدبت الباحثة ال

مــــغ وجيــــة نطــــخ الســــجيخيغ  فــــي مجيخيــــة تخبيــــة الخميــــل خاّصــــةاللــــجػ الســــجارس  تعميسّيــــةالالخــــجمات 

 (.4-3حدب الججول) تشازلًيا، وىي م خّتبة يغسعّمسالو 

ؽدةواقع ت ة لفقرامعياريّ ة واًلنحرافات الحدابيّ ال اتمتؽّسط(: ال4-3جدول )  تعميمّيةالالخدمات  ج 

تنازلياا يؼمعّممالمؼ وجية نعر المديريؼ و  في مديرية تربية الخميل خاّصةاللدى المدارس   ُمرّتبة ا

 متؽّسطال الفقرات الترتيب
 حدابيّ ال

اًلنحراف 
 الدرجة معياريّ ال

 مختفعة 0.93 4.19 إدارة السجرسة بتشسية السيارات الؿيادية لمصمبة تيتعّ  1

2 
 كلّ ة بذالسعخؼيّ تدود إدارة السجرسة الصمبة بالسدتججات 

 مدتسخّ 
4.17 0.40 

 مختفعة

 مختفعة 0.96 4.09 السختمفة لمصمبة التعّمعإدارة السجرسة مرادر  تػفخّ  3

4 
 إرشاديةً  صحيةً  ودورات   تعقج إدارة السجرسة ورشات  

 لمصمبة
3.99 0.38 

 مختفعة

5 
، الّرؽيةالػاردة ) تشفح إدارة السجرسة األنذصة

 والالصؽية( جسيعيا
3.97 1.32 

 مختفعة

6 
ا يتابع تقجم الستعمسيغ في تزع إدارة السجرسة نطامً 

ء  السدتيجفة التعّمعنػاتج  َضػ 
3.93 0.25 

 مختفعة

في السجاالت  داخميةً  تعقج إدارة السجرسة مدابقات   7
 السختمفة 

3.88 1.31 
 مختفعة

8 
صة وفعاليات لغخس الؿيع أنذ إدارة السجرسة تؿيع

 واألخالق لجػ الصمبة
3.63 1.00 

 ةمتػّسص

9 
تعمع  إستخاتيجيات  تػضف إدارة السجرسة أساليب و 

 تعميسّيةالمتشػعة في العسمية 
3.50 1.54 

 ةمتػّسص

10 
لمصمبة حػل  تػعػيةً  تعقج إدارة السجرسة لقاءات  
 احتياشات الدالمة العامة

3.46 0.98 
 ةمتػّسص

 مرتفعة 0.34 3.87 يةكمّ الالدرجة 
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الخجمات  َجػدةلػاقع  َة لتقجيخات السبحػثيغحدابيّ ال اتستػّسص( أّن ال4-3الججول) يالحع مغ

 يغسعّمسالمغ وجية نطخ السجيخيغ و  في مجيخية تخبية الخميل خاّصةاللجػ السجارس  تعميسّيةال

 رجة مختفعة.بجّ ( و 0.34)معيارؼّ (، وانحخاف 3.87بمغ)

ة، وقج جاء في مقجمة ىحه الفقخات: حدابيّ القخات األداة تختيًبا تشازلًيا حدب درجات األوساط ور ّتبت ف

(، وانحخاف 4.19)حدابيّ  ستػّسطلمصمبة(، ب الؿيادية السيارات بتشسية السجرسة إدارة فقخة )تيتع

 كلّ بذ ةخؼيّ السع بالسدتججات الصمبة السجرسة إدارة (، يمييا ما ورد في فقخة )تدود0.93) معيارؼّ 

(، يمييا ما ورد في فقخة 0.40) معيارؼّ (، وانحخاف 4.17) حدابيّ  ستػّسط(؛ حيث جاءت بمدتسخّ 

(، 4.09) حدابيّ  ستػّسطلمصمبة( حيث جاءت ب السختمفة التعّمع مرادر السجرسة إدارة )تػفخ

 (.0.96) معيارؼّ وانحخاف 

 احتياشات حػل لمصمبة– تػعػية لقاءات السجرسة إدارة لفقخة )تعقج في حيغ كانت أدنى الجرجات 

، تمييا فقخة (0.98) معيارؼّ (، وانحخاف 3.46) حدابيّ  ستػّسط( حيث جاءت بةالعام الدالمة

 حدابيّ  ستػّسط( بتعميسّيةالفي العسمية  ع متشػعةً تعمّ  إستخاتيجيات)تػضف إدارة السجرسة أساليب و 

 .ةصمتػسّ رجة بجّ و  ،(0.54) معيارؼّ وانحخاف  ،(3.50)

ؽدة واقع المجال الثالث:  مرؼ فري مديريرة تربيرة الخميرل خاّصرةال المردارس لردى ةالبذرريّ  المرؽارد ج 

 يؼمعّممالو  المديريؼ نعر وجية

 َجـػدةواقـع َة لتقـجيخات أفـخاد عيشـة الجراسـة سعياريّ َة، واالنحخافات  الحدابيّ ال اتستػّسصحدبت الباحثة ال

، يغسعّمسـالمـغ وجيـة نطـخ السـجيخيغ و  في مجيخية تخبيـة الخميـل ةخاّص اللجػ السجارس  ةالبذخيّ السػارد 

 (.4-4حدب الججول) تشازلًياوىي م خّتبة 
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ؽدةواقع ة لفقرات معياريّ ة واًلنحرافات الحدابيّ ال اتمتؽّسط: ال(4-4)جدول لدى المدارس  ةالبذريّ المؽارد  ج 

تنازلياا يؼمعّممالمؼ وجية نعر المديريؼ و  في مديرية تربية الخميل خاّصةال  ُمرّتبة ا

 متؽّسطال الفقرات الترتيب
 حدابيّ ال

اًلنحراف 
 الدرجة معياريّ ال

ة التي يقجميا تسّيد تيتع إدارة السجرسة باألفكار الس 1
  ن ػ سعّمسال

4.99 0.10 
 مختفعة

2 
عمى إيجاد أساليب  يغسعّمسالتذجع إدارة السجرسة 
 ججيجة ومبتكخة في العسل

4.61 0.49 
 مختفعة

3 
 يغسعّمسالتحخص إدارة السجرسة عمى تمبية احتياجات 

 ورغباتيع
4.50 0.50 

 مختفعة

4 
تػفخ إدارة السجرسة نطاًما يحافع عمى الخوح السعشػية 

 يغ سعّمسلم
4.49 0.52 

 مختفعة

 مختفعة 0.52 4.49 ةالػضيؽيّ واضحة لمتخؾية  اتزع إدارة السجرسة أسدً  5

6 
لجػ  تسّيدالية ثقافة تحخص إدارة السجرسة عمى تشس

 يغسعّمسال
4.14 1.24 

 مختفعة

 مختفعة 0.36 4.10 إجخاء البحث العمسي اتإمكانتػفخ إدارة السجرسة  7
 مختفعة 0.07 4.00 بصخق مختمفة يغسعّمسالتحفد إدارة السجرسة  8

9 
 يغسعّمسالتشطع إدارة السجرسة بخامج تجريبية لتصػيخ 

 ما ىػ ججيج كلّ شالعيع عمى إو 
3.99 0.10 

 مختفعة

10 
 يغسعّمسالنطامًا لستابعة أداء  تصبق إدارة السجرسة

 وتقػيسيع 
3.25 1.30 

 ةمتػّسص

 مرتفعة 0.22 4.25 يةكمّ الدرجة ال
ة البذخيّ السػارد  َجػدةواقع  َة لتقجيخات السبحػثيغحدابيّ ال اتستػّسص( أّن ال4-4الججول) يالحع مغ

(، 4.25بمغ) يغسعّمسالمغ وجية نطخ السجيخيغ و  تخبية الخميلفي مجيخية  خاّصةاللجػ السجارس 

 رجة مختفعة.بجّ ( و 0.22)معيارؼّ وانحخاف 

ة، وقج جاء في مقجمة ىحه الفقخات: حدابيّ الور ّتبت فقخات األداة تختيًبا تشازلًيا حدب درجات األوساط 

(، 4.99)حدابيّ  ستػّسط(، بن ػ سعّمسال يقجميا التي ةتسّيد الس باألفكار السجرسة إدارة فقخة )تيتع

 أساليب إيجاد عمى يغسعّمسال السجرسة إدارة (، يمييا ما ورد في فقخة )تذجع0.10) معيارؼّ وانحخاف 
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(، 0.49) معيارؼّ (، وانحخاف 4.61) حدابيّ  ستػّسطالعسل(؛ حيث جاءت ب في ومبتكخة ججيجة

ورغباتيع( حيث جاءت  يغسعّمسال تاحتياجا تمبية ىعم السجرسة إدارة يمييا ما ورد في فقخة )تحخص

 (.0.50) معيارؼّ (، وانحخاف 4.50) حدابيّ  ستػّسطب

وتقػيسيع(  يغسعّمسال أداء لستابعةنطاًما  السجرسة إدارة لفقخة )تصبق في حيغ كانت أدنى الجرجات 

 )تشطع إدارة السجرسة(، تمييا فقخة 1.30) معيارؼّ (، وانحخاف 3.25) حدابيّ  ستػّسطحيث جاءت ب

(، 3.99) حدابيّ  ستػّسطما ىػ ججيج( ب كلّ العيع عمى شإو  يغسعّمسالبخامج تجريبية لتصػيخ 

 مختفعة.  رجةبجّ و ، ((0.10 معيارؼّ وانحخاف 

ررؽدةواقررع المجررال الرابع: مررؼ  فرري مديريررة تربيررة الخميررل خاّصررةالالمررؽارد الماديررة لرردى المرردارس  ج 

 يؼمعّممالوجية نعر المديريؼ و 

 َجـػدةواقـع َة لتقـجيخات أفـخاد عيشـة الجراسـة سعياريّ َة، واالنحخافات  الحدابيّ ال اتستػّسصحدبت الباحثة ال

، يغسعّمسـالمـغ وجيـة نطـخ السـجيخيغ و  في مجيخيـة تخبيـة الخميـل خاّصةالالسػارد السادية لجػ السجارس 

 (.4-5حدب الججول) تشازلًياوىي م خّتبة 

ؽدةواقع ة لفقرات معياريّ فات الة واًلنحراحدابيّ ال اتمتؽّسط(: ال4-5جدول ) المؽارد المادية لدى المدارس  ج 

تنازلياا يؼمعّممالمؼ وجية نعر المديريؼ و  في مديرية تربية الخميل خاّصةال  ُمرّتبة ا

 متؽّسطال الفقرات الترتيب
 حدابيّ ال

اًلنحراف 
 الدرجة معياريّ ال

1 
إدارة السجرسة قشػات اترال وتػاصل دائسة بيغ  تػفخّ 

 ارة السجرسة وأولياء األمػرإد
4.99 0.10 

 مختفعة

 مختفعة 0.50 4.52 التعّمعإدارة السجرسة بيئة داعسة لعسميتي التعميع و  تػفخّ  2

3 
إدارة السجرسة احتياشات األمغ والدالمة في  تػفخّ 

 مخافقيا
4.51 0.50 

 مختفعة
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 مختفعة 0.50 4.50 وصحيةً  نطيفةً  مجرسيةً  بيئةً إدارة السجرسة  تػفخّ  4

5 
ة السجرسيّ تيتع إدارة السجرسة بريانة السخافق والسعجات 

 باستسخار
4.50 0.50 

 مختفعة

6 
السصمػب  تعميسّيةالإدارة السجرسة السدتمدمات  تػفخّ 
 ىا لتحقيق أىجاف السشياجتػفخّ 

4.50 0.50 
 مختفعة

 مختفعة 0.50 4.50 باألجيدة الحكية الّرؽيةإدارة السجرسة الغخف  تدود 7

 مختفعة 0.52 4.49 ة لمصمبةتسّيد إدارة السجرسة ساحات م تػفخّ  8

 مختفعة 0.10 3.99 لمصمبة إلكتخونيةً  إدارة السجرسة مكتبةً  تػفخّ  9

 ةمتػّسص 0.50 3.50 لمصمبة ورؾيةً  إدارة السجرسة مكتبةً  تػفخّ  10

 مرتفعة 0.30 4.36 يةكمّ الدرجة ال
السػارد السادية  َجػدةلػاقع  َة لتقجيخات السبحػثيغحدابيّ ال اتصستػسّ ( أّن ال4-5الججول)يالحع مغ 

(، 4.36بمغ) يغسعّمسالمغ وجية نطخ السجيخيغ و  في مجيخية تخبية الخميل خاّصةاللجػ السجارس 

 رجة مختفعة.بجّ ( و 0.30)معيارؼّ وانحخاف 

جاء في مقجمة ىحه الفقخات:  ة، وقجحدابيّ الور ّتبت فقخات األداة تختيًبا تشازلًيا حدب درجات األوساط 

 ستػّسطاألمػر(، ب وأولياء السجرسة إدارة بيغ دائسة وتػاصل اترال قشػات السجرسة إدارة تػفخّ فقخة )

 داعسةً  بيئةً  السجرسة دارةإ تػفخّ (، يمييا ما ورد في فقخة )0.10) معيارؼّ (، وانحخاف 4.99)حدابيّ 

(، يمييا 0.50) معيارؼّ (، وانحخاف 4.52) حدابيّ  طستػسّ (؛ حيث جاءت بالتعّمعو  التعميع لعسميتي

 ستػّسطمخافقيا( حيث جاءت ب في والدالمة األمغ احتياشات السجرسة إدارة تػفخّ ما ورد في فقخة )

 (.0.50) معيارؼّ (، وانحخاف 4.51) حدابيّ 
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 ستػّسطءت بلمصمبة( حيث جا ورؾيةً  مكتبةً  السجرسة إدارة تػفخّ لفقخة ) في حيغ كانت أدنى الجرجات 

 إلكتخونيةً  إدارة السجرسة مكتبةً  تػفخّ ، تمييا فقخة )(0.50) معيارؼّ (، وانحخاف 3.50) حدابيّ 

 .(0.10) معيارؼّ ، وانحخاف  3.99)) حدابيّ  ستػّسط( بلمصمبة

 الذي ينص عمى:  رئيس الثانيال الّدؤالنتائج 

تقجيخات أفخاد  اتمتػّسص( بيغ α≤ 0.05عشج مدتػػ الجاللة ) إحرائيةىل تػجج فخوق ذات داللة "

إلى:  ت عدػ  في مجيخية تخبية الخميل خاّصةاللجػ السجارس  تشافدّيةالعيشة الجراسة لػاقع السيدة 

 "؟)السػقع الػضيفّي، والجشذ، وسشػات الخبخة(

 : آلتيةاة فريّ الّر  الفرضّياتوالذي انبثق عنو 

ضررّيةنتررائج  ر  عنررد  إحرررائيةًل تؽجررد فررروق ذات دًللررة  "الّرررفرية األولررى الترري تررنّص عمررى: الف 

واقرررع الميرررزة تقرررديرات أفرررراد عينرررة الدراسرررة حرررؽل  اتمتؽّسرررط( بررريؼ α≥0.05مدرررتؽى الدًللرررة )

 الّتنافدررّية لرردى المرردارس الخاّصررة فرري مديريررة تربيررة الخميررل مررؼ وجيررة نعررر المررديريؼ والمعّممرريؼ

 ".الؽظيفيّ إلى ُمتغير المؽقع  ُتعزى 

 Independentاسـتخجام اختبـار "ت" لمعيشـات السدـتقّمة ) الّرفخية األولـى تـعّ  ضّيةالَفخَ الختبار     

Samples T- Test )ػاقع السيدة الّتشافدّية لجػ السجارس الخاّصـة فـي ية لكمّ لمفخوق في الجرجات ال

جول ، والجـالـػضيفيّ إلـى م تغيـخ السػقـع  ت عدػ  مجيخية تخبية الخميل مغ وجية نطخ السجيخيغ والسعّمسيغ

 ( يػضح ذلظ.6-4)
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( لمفروق في Independent Samples T-Testنتائج اختبار "ت" لمعينات المدتقمة )(:4-6جدول)

واقع الميزة الّتنافدّية لدى المدارس الخاّصة في مديرية تربية الخميل مؼ وجية نعر ية ألبعاد كمّ الدرجات ال

 فيّ الؽظيإلى ُمتغير المؽقع  ُتعزى  المديريؼ والمعّمميؼ

المؽقع  المجال
 متؽّسطال العدد الؽظيفيّ 

 حدابيّ ال
اًلنحراف 

 معياريّ ال
درجات 
 الحرّية

قيمة ت 
 المحدؽبة

الدالة 
 حرائيةاإل

 0.25 4.38 14 مجيخ/ة الؿيادة

192 0.557 0.578 
 0.25 4.34 180 /ةمعّمع

 0.23 3.97 14 مجيخ/ة تعميسّيةال الخجمات َجػدة

192 1.168 0.244 
 0.35 3.86 180 /ةعمعمّ 

 0.25 4.25 14 مجيخ/ة ةالبذخيّ  السػارد َجػدة

192 0.009 0.993 
 0.23 4.25 180 /ةمعّمع

 0.31 4.36 14 مجيخ/ة السادية السػارد َجػدة

192 0.426- 0.670 
 0.31 4.39 180 /ةمعّمع

 يةكمّ الدرجة ال
 0.15 4.24 14 مجيخ/ة

192 0.617 0.538 
 0.17 4.21 180 ة/معّمع

 (α≥0.05)عشج مدتػػ الجاللة  إحرائية( أنو ال تػجج فخوق ذات داللة 4-6يّتزح مغ الججول )

واقع السيدة الّتشافدّية لجػ السجارس الخاّصة في تقجيخات أفخاد عيشة الجراسة حػل  اتمتػّسصفي 

لمجرجة  الػضيفيّ م تغيخ السػقع إلى  ت عدػ  مجيخية تخبية الخميل مغ وجية نطخ السجيخيغ والسعّمسيغ

أكبخ مغ ؾيسة ألفا  ، أؼ أّن ىحه الؿ يسة(0.538ت )بمغ حرائيةاإلألّن ؾيسة الجالة  ؛ وذلظيةكمّ ال

 .الّرفخية الَفَخضّيةقبػل  (، وبحلظ تعّ 0.05)
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ضررّيةنتررائج  ر  عنررد  إحرررائية"ًل تؽجررد فررروق ذات دًللررة  الّرررفرية الثانيررة الترري تررنّص عمررى: الف 

واقرررع الميرررزة تقرررديرات أفرررراد عينرررة الدراسرررة حرررؽل  اتمتؽّسرررطبررريؼ  (α≥0.05)درررتؽى الدًللرررة م

 الّتنافدررّية لرردى المرردارس الخاّصررة فرري مديريررة تربيررة الخميررل مررؼ وجيررة نعررر المررديريؼ والمعّممرريؼ

 ".الجنسإلى ُمتغير  ُتعزى 

 Independentيشـات السدـتقّمة )اسـتخجام اختبـار "ت" لمع تع ثانيةالّرفخية ال الَفَخضّيةالختبار      

Samples T-Testواقـــع السيـــدة الّتشافدـــّية لـــجػ الســـجارس يـــة ألبعـــاد كمّ ( لمفـــخوق فـــي الـــجرجات ال

 ،الجــشذإلــى م تغيــخ  ت عــدػ  الخاّصــة فــي مجيخيــة تخبيــة الخميــل مــغ وجيــة نطــخ الســجيخيغ والسعّمســيغ

 ( يػضح ذلظ.4-7والججول )

( Independent Samples T-Testات المدتقمة )نتائج اختبار "ت" لمعين(:4-7جدول)

واقع الميزة الّتنافدّية لدى المدارس الخاّصة في مديرية تربية ية ألبعاد كمّ لمفروق في الدرجات ال

 .الجنسإلى ُمتغير  ُتعزى  الخميل مؼ وجية نعر المديريؼ والمعّمميؼ

 المجال
 العدد الجنس

 متؽّسطال
 حدابيّ ال

اًلنحراف 
 معياريّ ال

ات درج
 الحرّية

قيمة ت 
 المحدؽبة

الدالة 
 حرائيةاإل

 0.22 4.37 30 ذكخ الؿيادة

192 0.294 0.769 
 0.25 4.34 164 انثى

 0.39 3.99 30 ذكخ تعميسّيةال الخجمات َجػدة

192 1.007 0.283 
 0.35 3.86 164 انثى

 192 0.43 4.16 30 ذكخ ةالبذخيّ  السػارد َجػدة
1.278- 0.203 

 0.21 4.25 164 ىانث

 192 0.40 4.30 30 ذكخ السادية السػارد َجػدة
0.913- 0.363 

 0.30 4.40 164 انثى

 يةكمّ الدرجة ال
 192 0.34 4.20 30 ذكخ

0.177- 0.860 
 0.16 4.21 164 انثى
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 (α≥0.05)عشج مدتػػ الجاللة  إحرائيةتػجج فخوق ذات داللة  ال ( أنو4-7يّتزح مغ الججول ) 

واقع السيدة الّتشافدّية لجػ السجارس الخاّصة في تقجيخات أفخاد عيشة الجراسة حػل  اتمتػّسصفي 

؛ وذلظ ألّن ؾيسة الجشذإلى م تغيخ  ت عدػ  مجيخية تخبية الخميل مغ وجية نطخ السجيخيغ والسعّمسيغ

 قبػل (، وبحلظ تع0.05مغ ؾيسة ألفا ) كبخأ أؼ أّن ىحه الؿ يسة(،0.860) بمغت حرائيةاإلالجالة 

 .الّرفخية الَفَخضّية

ضّيةنتائج  ر  عنرد مدرتؽى  إحرائية"ًل تؽجد فروق ذات دًللة التي تنّص عمى: الثالثة الرفرّية الف 

واقرع الميرزة الّتنافدرّية لردى تقديرات أفرراد عينرة الدراسرة حرؽل  اتمتؽّسطبيؼ  (α≥0.05)الدًللة 

إلرى ُمتغيرر  ُتعرزى  ل مرؼ وجيرة نعرر المرديريؼ والمعّممريؼالمدارس الخاّصة في مديرية تربية الخمير

 .سنؽات الخبرة

َة سعياريّ َة واالنحخافات  الحدابيّ ال اتستػّسصحدبت الباحثة الثالثة الرفخّية ال الَفَخضّيةختبار ال

واقع السيدة الّتشافدّية لجػ السجارس الخاّصة في مجيخية تخبية الخميل مغ  حػل لتقجيخات السبحػثيغ

 (.4-9في الججول) مػّضحكسا ىػ  ،إلى م تغيخ سشػات الخبخة ت عدػ  ية نطخ السجيخيغ والسعّمسيغوج

واقرع الميرزة حرؽل ة  لتقرديرات المبحؽثينمعيارّيرة  واًلنحرافرات  الحدابيّ ال اتمتؽّسطال (:4-8)جدول 
 والمعّممرريؼالّتنافدررّية لرردى المرردارس الخاّصررة فرري مديريررة تربيررة الخميررل مررؼ وجيررة نعررر المررديريؼ 

 .إلى ُمتغير سنؽات الخبرة ُتعزى 

 معياريّ اًلنحراف ال حدابيّ ال متؽّسطال العدد سنؽات الخدمة المجال
 0.30 4.32 63 سشػات 5مغ  أقلّ  الؿيادة

 0.22 4.35 84 سشػات 5-10

 0.21 4.34 47 سشػات 10أكثخ مغ 
 0.42 3.89 63 سشػات 5مغ  أقلّ  تعميسّيةال الخجمات َجػدة

 0.29 3.92 84 سشػات10-5

 0.28 3.72 47 سشػات 10أكثخ مغ 
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 0.21 4.32 63 سشػات 5مغ  أقلّ  ةالبذخيّ  السػارد َجػدة

 0.23 4.23 84 سشػات 5-10

 0.29 4.18 47 سشػات 10أكثخ مغ 
 0.27 4.51 63 سشػات 5مغ  أقلّ  السادية السػارد َجػدة

 0.30 4.33 84 سشػات 5-10

 0.29 4.31 47 سشػات 10أكثخ مغ 

 يةكمّ الدرجة ال

 0.18 4.26 63 سشػات 5مغ  أقلّ 

 0.16 4.21 84 سشػات 5-10

 0.11 4.13 47 سشػات 10أكثخ مغ 

ػاقع السيدة الّتشافدّية لجػ في تقجيخات أفخاد العيشة ل ( وجػد فخوق  ضاىخّية  4-8ي الحع مغ الججول )

 م تغيخ إلى ت عدػ  خميل مغ وجية نطخ السجيخيغ والسعّمسيغالسجارس الخاّصة في مجيخية تخبية ال

ّحة  تحّققولمالخبخة،  سشػات الخبخة، تّع استخجام اختبار  الدابقة حدب متغيخ سشػات الَفَخضّيةمغ ص 

واقع السيدة الّتشافدّية لجػ السجارس الخاّصة في  ( لمفخوق حػلANOVAتحميل التبايغ األحادّؼ )

، وقج إلى م تغيخ سشػات الخبخة ت عدػ  مغ وجية نطخ السجيخيغ والسعّمسيغ مجيخية تخبية الخميل

 (.4-9في الججول) مػّضحت  الباحثة إلى الشتائج، كسا ىػ تػّصم

واقع الميزة حؽل ( لمفروق ANOVA(: نتائج اختبار تحميل التبايؼ األحادّي )4-9جدول )
 ميل مؼ وجية نعر المديريؼ والمعّمميؼالّتنافدّية لدى المدارس الخاّصة في مديرية تربية الخ

 إلى ُمتغير سنؽات الخبرة ُتعزى 

 مردر التبايؼ المجال
مجمؽع 
 المرّبعات

درجات 
 الحرّية

 متؽّسط
 قيمة ف المرّبعات

الدًللة 
 حرائيةاإل

 الؿيادة

 0.013 2 0.025 بيغ السجسػعات
0.200 

 
0.819 

 
 0630. 191 11.950 داخل السجسػعات

 193 11.975 السجسػع 

 تعميسّيةال الخجمات َجػدة
 5.390 0.623 2 1.246 بيغ السجسػعات

 
0.005* 

 1160. 191 22.082 داخل السجسػعات 
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  193 23.329 السجسػع

 ةالبذخيّ  السػارد َجػدة
 0.280 2 0.559 بيغ السجسػعات

5.738 
 

0.004* 
 

 0490. 191 9.306 داخل السجسػعات
 193 9.865 السجسػع 

 السادية السػارد َجػدة
 781. 2 1.561 بيغ السجسػعات

9.078 
 

0.000** 
 

 0860. 191 16.422 داخل السجسػعات
 193 17.983 السجسػع 

 يةكمّ الدرجة ال
 0.211 2 0.422 بيؼ المجمؽعات

7.978 
 

0.000** 
 

 0260. 191 5.052 داخل المجمؽعات
 193 5.474 المجمؽع 

في (α≥0.05)عشج مدتػػ الجاللة إحرائية( أنو تػجج فخوق ذات داللة 4-9يتزح مغ الججول )

واقع السيدة الّتشافدّية لجػ السجارس الخاّصة في مجيخية تخبية تقجيخات أفخاد عيشة الجراسة  اتمتػّسص

ألّن ؾيسة الجالة  ، وذلظإلى م تغيخ سشػات الخبخة ت عدػ  الخميل مغ وجية نطخ السجيخيغ والسعّمسيغ

(، وبحلظ تّع تخفس 0.05مغ ؾيسة ألفا ) أقلّ (، أؼ أّن ىحه الؿ يع 0.000بمغت ) حرائيةاإل

السادية،  السػارد َجػدةو ة، البذخيّ  السػارد َجػدة، وكحلظ عشج األبعاد )لمجرجة الكمية الّرفخية الَفَخضّية

 .الخبخة سشػات م تغيخ إلى ت عدػ خ ؼيو فخوق (، ما عجا بعج الؿيادة لع تطيتعميسّيةال الخجمات َجػدةو 

استجابات أفخاد  ( لمكذف عغ مرجر الفخوق بيغLSDولسعخفة مرجر الفخوق استخجم اختبار )

واقع السيدة الّتشافدّية لجػ السجارس الخاّصة في مجيخية تخبية الخميل مغ وجية نطخ العيشة حػل 

 (10-4في الججول ) مػّضحكسا ىػ لخبخة إلى م تغيخ سشػات ا ت عدػ  السجيخيغ والسعّمسيغ
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واقع الميزة الّتنافدّية لدى حؽل  العينة استجابات أفراد ( لمفروق بيؼLSD(: نتائج اختبار )4 -10جدول )

 إلى ُمتغير سنؽات الخبرة ُتعزى  المدارس الخاّصة في مديرية تربية الخميل مؼ وجية نعر المديريؼ والمعّمميؼ

 سشػات 10أكثخ مغ  سشػات 10-5مغ  سشػات 5مغ  أقلّ  برةالخ سنؽات المتغير

 **0.154809   سشػات 5مغ  أقلّ  ةالبذخيّ  السػارد َجػدة

 **0.213856   سشػات 10-5مغ 

    سشػات 10أكثخ مغ 

 **0.134360 **0.072857  سشػات 5مغ  أقلّ  السادية السػارد َجػدة

    سشػات 10-5مغ 

    سشػات 10أكثخ مغ 

 **0.201401 **0.169048   تعميسّيةال الخجمات َجػدة

    

    

 **0.120472   سشػات 5مغ  أقلّ  يةكمّ الجرجة ال

 **0.083725   سشػات 10-5مغ 

    سشػات 10أكثخ مغ 

 5مغ  أقلّ الفخوق كانت بيغ ذوؼ الخبخة ) أنّ  إلى (10.4تذيخ السعصيات الػاردة في الججول )

عشج الجرجة  (سشػات 5مغ  أقلّ )ؼ الخبخة ذو ( لرالح سشػات 10بخة )أكثخ مغ الخ سشػات وذوؼ 

 (.تعميسّيةال الخجمات َجػدةو السادية،  السػارد َجػدةو ة، البذخيّ  السػارد َجػدةية واألبعاد )كمّ ال
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كانت بيغ ذوؼ الخبخة )أكثخ الفخوق  أنّ إلى ( 10.4تذيخ السعصيات الػاردة في الججول )كسا 

ية كمّ سشػات( عشج الجرجة ال 10-5سشػات( لرالح )مغ  10-5وذوؼ الخبخة )مغ  (سشػات 10مغ

 .تعميسّيةالالخجمات  َجػدةوبعج 

 5مغ  أقلّ ( أن الفخوق كانت بيغ ذوؼ الخبخة )11.4تذيخ السعصيات الػاردة في الججول )وكحلظ 

سشػات عشج األبعاد  (5)مغ  أقلّ الخبخة  ذوؼ سشػات( لرالح  10-5سشػات وذوؼ الخبخة )مغ 

 (.ةالبذخيّ  الخجمات َجػدةالسادية،  السػارد َجػدة)

 نتائج المقابمة عرض

 /ة ومجيخ/ة، وتعّ معّمع( 30لشتائج أسئمة السقابمة، حيث تع إجخاء مقابالت وجاـًيا مع ) ؼيسا يمي عخض

 بمة.شخح أسئمة السقابمة عمييع، وتدجيل اإلجابات، وؼيسا يمي عخض لشتائج أسئمة السقا

 الذي ينص عمى: األول  الّدؤالعرض نتائج 

 "ما ىي اإلجخاءات التي تقػم بيا ؾيادة السجرسة لتحقيق رضا الصمبة واألىالي؟".

اإلجخاءات التي تقػم بيا ؾيادة السجرسة لتحقيق رضا الصمبة واألىالي انقدع أداء السبحػثيغ حػل 

القدع ، أقدام ةإلى ثالث التشافذ بيغ السجارس حّجةالتقجم الحؼ يديج  ضلّ في ا أساسيّ ا بػصفيا متصمبً 

، السعاممة باحتخاموالحؼ ركد عمى التعامل مغ حيث  (%23) األول مغ السبحػثيغ ما ندبتو

تقبل جسيع اآلراء والتعامل بإندانية مع مختمف األفخاد و  ،حدشةً  معاممة األىالي والصمبة معاممةً و 

حػل التخكيد عمى جانب  %( والحؼ دار47ػثيغ ما ندبتيع )مغ السبح ، والقدع الثانيواالنتقادات

التخكيد ، وتدجيل مجػ التقجم في مدتػػ الصالب، و الصمبة باستسخارتحريل متابعة مغ  التحريل

، وعقج امتحانات السشذػدة الجراسيّ عمى الصالب بالػاجبات السشدلية لمتأكج مغ تحقيق أىجاف السشياج 
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مغ ، والقدع الثالث متابعة الصمبة باستسخاراب الصمبة السيارات مغ باستسخار، ومتابعة مجػ اكتد

مخاجعة اإلدارة  والحؼ دار حػل مػضػع متابعة الصمبة، مغ حيث %(30السدتجيبيغ وما ندبتو )

عقج اجتساعات مع األىل لسشاقذة أنذصة السجرسة وأدائيا السدتسخ بيجف التصػيخ والتحديغ، و 

 .االجتساعيمع األىل بسختمف وسائل التػاصل  التػاصل السدتسخّ ، و أمػر مختمفة تخز الصمبة

 : اآلتي( 11-4في الججول ) مػّضحكسا ىػ  نتائج سؤال السقابمة األولتتمخز 

اإلجراءات التي تقؽم بيا قيادة المدرسة لتحقيق رضا الطمبة  "ما األولالمقابمة تائج سؤال ن(: 11-4جدول )

 واألىالي؟".

عينة المقابمة: 
(30 ) 

 /ةمعّمػمدير/ة و 

اإلجراءات التي تقؽم بيا قيادة المدرسة  "مااألول:  الّدؤال
 لتحقيق رضا الطمبة واألىالي؟".

 الندبة المئؽية عدد المقابميؼ

ي: كمّ العدد ال النتائج: اإلجراء: 
(30) 

100% 

 تقبل جسيع اآلراء واالنتقادات  - السعاممة:
  حدشةً  الصمبة معاممةً معاممة األىالي و ، و السعاممة باحتخام -
 التعامل بإندانية مع مختمف األفخاد -

7 23% 

، وتدجيل مجػ التقجم في الصمبة باستسخارتحريل متابعة  - التحريل:
 مدتػػ الصالب

مغ تحقيق  التخكيد عمى الصالب بالػاجبات السشدلية لمتأكجّ  -
 السشذػدة الجراسيّ أىجاف السشياج 

 الصمبة اكتدابػ عقج امتحانات باستسخار، ومتابعة مج -
 السيارات

14 47% 
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ىا السدتسخ بيجف خاجع اإلدارة أنذصة السجرسة وأداءت - الستابعة
 التصػيخ والتحديغ

عقج اجتساعات مع األىل لسشاقذة أمػر مختمفة تخز  -
 الصمبة

التػاصل السدتسخ مع األىل بسختمف وسائل التػاصل  -
 االجتساعي

9 30% 

 %100 30 المجمؽع العام: 
 

َبّيًشا في القصاعات ( يػضح ندبة 1) والذكل اإلجخاءات التي تقػم بيا ؾيادة السجرسة لتحقيق رضا الصمبة واألىل، م 

 الجائخية التالية:

 اإلجراءات التي تقؽم بيا قيادة المدرسة لتحقيق رضا الطمبة واألىل(: 1) كلّ ش -

 

 

 

 

 التوظيف
47% 

 التدريب
30% 

 التقييم
23% 

اإلجراءات التي تقوم بها قيادة المدرسة لتحقيق 
 رضا الطلبة واألهل 
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 :والذي ينص عمى الثاني الّدؤالنتائج  عرض

 فييا؟" تعميسّيةالعمى تحقيق الخجمات " كيف تعسل السجرسة 

فييا بػصفيا  التعميسّيةمل السجرسة عمى تحقيق الخجمات اتع يةكيؽانقدع أداء السبحػثيغ حػل 

القدع األول مغ ، أقدام ةإلى ثالث التشافذ بيغ السجارس حّجةالتقجم الحؼ يديج  ضلّ في ا أساسيّ ا متصمبً 

داخل  الّشسػذجيّ االلتدام بالعجد الصالب مغ  مى ما يخّز والحؼ رّكد ع %(27)السبحػثيغ ما ندبتو 

مغ خالل تأدية الصمبة الرالة قبل مغادرة السجرسة،  الّجيشيّ التخكيد عمى الػازع ، و ةالجراسيّ الرفػف 

االىتسام بكافة ة، و االجتساعيو  ة والػششيةالّجيشيّ إحياء األنذصة ، و وإقامة مدابقات لتحؽيع القخان

والحؼ  (%56)ة، والقدع الثاني مغ السبحػثيغ وما ندبتيع ة والبيئية والشفديألكاديسيّ اسػاء  ،الشػاحي

، تػفيخ الػسائل التكشػلػجية الحجيثة العسل عمىدار حػل التخكيد عمى البيئة السادية مغ حيث 

عسل تصػيخ األبشية، وال، و تػفيخ مكتبات، و مختبخ العمػم والحاسػبو  مختمفة   تعميسّية  تػفيخ وسائل و 

والحؼ  (%17) ، والقدع الثالث مغ السدتجيبيغ وما ندبتو عمى تػسيع ساحات السجارس السدتسخّ 

، السجرسيّ ة، وإنياء السقخر الجراسيّ دار حػل مػضػع السشاىج العسل عمى تحقيق أىجاف السشاىج 

 .ةكالمغة العبخية والفخنديّ  إضافة مشاىج ججيجة  ، و تعميع السػسيقىو 

 : اآلتي( 12-4في الججول ) مػّضحكسا ىػ  السقابمة الثاني نتائج سؤالتتمخز 
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 فييا؟" تعميمّيةال" كيف تعمل المدرسة عمى تحقيق الخدمات  ثانيالالمقابمة نتائج سؤال (: 12-4جدول )

عينة المقابمة: 
(30 ) 

 /ةمعّمػمدير/ة و 

تحقيق  " كيف تعمل المدرسة عمىالثاني:  الّدؤال
 فييا؟" تعميمّيةالالخدمات 

 الندبة المئؽية عدد المقابميؼ

 %100 (30) النتائج: اإلجراء: 

 يخّص فيما 
 الطالب:

 
 

فػف داخل الّر  الّشسػذجيّ االلتدام بالعجد  -
 ةالجراسيّ 

مغ خالل تأدية  التخكيد عمى الػازع الجيشيّ  -
سة، وإقامة الصمبة الرالة قبل مغادرة السجر 

 القخان مدابقات لتحؽيع 
 ةاالجتساعيو  الجيشية والػششيةإحياء األنذصة  -
ة والبيئية األكاديسيّ االىتسام بكافة الشػاحي سػاء  -

 والشفدية

8  27% 

 يخّص فيما 
البيئة 
 :المادية

 ة الحجيثة العسل عمى تػفيخ الػسائل التكشػلػجيّ  -
  مختمفة   تعميسّية  تػفيخ وسائل  -
 تػفيخ مختبخ العمػم والحاسػب -
 تػفيخ مكتبات -
عمى تػسيع  السدتسخّ لعسل تصػيخ األبشية، وا -

 ساحات السجارس

17 56% 

 يخّص فيما 
المناىج 

 ة:الدراسيّ 

ة، الجراسيّ العسل عمى تحقيق أىجاف السشاىج  -
 في الفتخة السحّجدة لو السجرسيّ السقخر  وإنياء

 تعميع السػسيقى -
 إضافة مشاىج ججيجة كالمغة العبخية والفخندية -

5 17% 

 %100 30 المجمؽع العام :
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َبّيًشا في القصاعات الجائخية عسل السجرسة عمى تحقيق الخجمات التعميسّية فيياآلية ( يػضح ندبة 2ذكل )وال ، م 

 التالية:

 فييا تعميمّيةالعمل المدرسة عمى تحقيق الخدمات آلية  (:2) كلّ ش

 

 :عمى ينّص الذي  الثالث الّدؤالتائج ن عرض

 ؟"ػارد البذخيةجػدة السفي مجرستظ ل السّتبعة"ما ىي اآلليات 

ا بػصفيا متصمبً  جػدة السػارد البذخيةل السجرسةفي  السّتبعةاآلليات انقدع أداء السبحػثيغ حػل 

القدع األول مغ ، أقدام ةإلى ثالث التشافذ بيغ السجارس حّجةالتقجم الحؼ يديج  ضلّ في ا أساسيّ 

إدارة  تػفخّ و ختيار، واال ستقصابواالتػضيف والحؼ ركد عمى آلية ال (%47)السبحػثيغ ما ندبتو 

وتخزع بعس السجارس العامميغ فييا تحت ، في اختيار العامميغ لجييا واضحةً  السجرسة رؤيةً 

 اإلدارّية، وتػزع السيام فائق   واىتسام   بعشاية   السعّمسيغإدارة السجرسة  تختار، و ايةبجّ التجخبة في ال

ود إدارة السجرسة العامميغ الججد في السجرسة اتيع، وتد عمى العامميغ حدب قجراتيع وإمكانالستشػعة 

 عغ شبيعة السجرسة ووضيفتيا والعامميغ فييا، والقدع الثاني مغ السبحػثيغ ما ندبتيع سعمػمات  ب

 سعّمعتدميع ال يتعّ  ، إذعسل دورات دوليةإجاباتيع حػل التجريب، مغ حيث  ( حيث دارت30%)

 فيما يخص الطالب 
27% 

فيما يخص البيئة 
 :المادية
56% 

فيما يخص المناهج 
 :الدراسية
17% 

كيف تعمل المدرسة على تحقيق الخدمات 
 ؟ة فيهاالتعليمي  
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، وعسل لصالبإلى اترل السعمػمة  حّتىداخل لرف  ذالّتجريتيتع اإلدارة بصخق ، كسا شيادة بحلظ

عقج ، و يغ مغ قبل مختريغسعّمسعقج دورات تشسية بذخية لم، و السعّمسيغبيغ  الّرؽيةتبادل الديارات 

والقدع الثالث مغ  ،اجتساعات أسبػعية بيغ الييئة إلدارية والتجريبية لمتذاور في أمػر السجرسة

متابعة مغ  ةالبذخيّ تقييع أداء السػارد حؼ دار حػل مػضػع وال (%23)السدتجيبيغ وما ندبتو 

، ومتابعة خالل فتخة التعييغ األولى، وحزػر حرز بكثخة مغ قبل اإلدارةالججد  يغسعّمسال

تحقيق  سعّمع عمىتحريل الصمبة لسعخفة مجػ اكتداب الصالب لمسيارات السصمػبة، ومجػ قجرة ال

 األىجاف السػضػعة.

 : اآلتي( 13-4في الججول ) مػّضحكسا ىػ السقابمة الثالث  نتائج سؤالتتمخز 

 ؟"جػدة السػارد البذخيةفي مجرستظ ل السّتبعةاآلليات  "ما ثالثالالمقابمة نتائج سؤال (: 13-4جدول )

عينة المقابمة: 
(30 ) 

 /ةمعّمػمدير/ة و 

في مدرستغ  المّتبعةاآلليات  "ماالثالث:  الّدؤال
 "؟جؽدة المؽارد البذريةل

 الندبة المئؽية عدد المقابميؼ

 %100 (30) النتائج: اإلجراء: 

 التؽظيف
" استقطاب، 
 اختيار، تعييؼ"

 
 
 

في اختيار  واضحةً  إدارة السجرسة رؤيةً  تسمظ -
 العامميغ لجييا

تخزع بعس السجارس العامميغ فييا تحت  -
 ايةبجّ التجخبة في ال

 يغسعّمسالتقػم إدارة السجرسة بعسمية اختيار  -
 شاية واىتسام فائق بع

الستشػعة عمى العامميغ  اإلدارّيةتػزع السيام  -
  اتيعوإمكانحدب قجراتيع 

تدود إدارة السجرسة العامميغ الججد في السجرسة  -
عغ شبيعة السجرسة ووضيفتيا  سعمػمات  ب

 والعامميغ فييا 

14 47% 
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شيادة  سعّمعتدميع ال يتعّ دورات دولية بحيث  قجع - التدريب:
 بحلظ 

 حّتى فّ لّر اداخل  الّتجريذع اإلدارة بصخق تيت -
 بدالسة  ووضػح   البصّ إلى الترل السعمػمة 

 يغسعّمسالبيغ  الّرؽيةتبادل الديارات  -
يغ مغ قبل سعّمسعقج دورات تشسية بذخية لم -

 مختريغ
عقج اجتساعات أسبػعية بيغ الييئة إلدارية  -

 والتجريبية لمتذاور في أمػر السجرسة 

9 30% 

ء تقييػ أدا
المؽارد 

 ةالبذريّ 

 مغ قبل اإلدارة ات الججد سعّمسمتابعة ال -
 خالل فتخة التعييغ األولىحزػر حرز بكثخة  -
متابعة تحريل الصمبة لسعخفة مجػ اكتداب  -

 سعّمعالصالب لمسيارات السصمػبة، ومجػ قجرة ال
 في تحقيق األىجاف السػضػعة.

7 23% 

 %100 30 المجمؽع العام: 

َبّيًشا في القصاعات الجائخية التالية:جػدة السػارد البذخيةل السجرسةاآلليات السّتبعة في  دبة( يػضح ن3والذكل )  ، م 

 جؽدة المؽارد البذريةفي مدرستغ ل المّتبعةاآلليات  (:3) كلّ ش

 

 التوظيف
47% 

 التدريب
30% 

 التقييم
23% 

 االليات المتبعة في المدرسة لرعاية الموارد البشرية
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 عمى: ينّص الذي  الرابع الّدؤالتائج عرض ن

 ظ؟"ذل يتعّ وكيف  ؟ػارد السجرسة السادية عغ أقخانيايسيد مالحؼ "ما 

ذلظ بػصفيا  يتعّ ما يسيد مػارد السجرسة السادية عغ أقخانيا، وكيف انقدع أداء السبحػثيغ حػل 

القدع األول مغ ، أقدام ةإلى ثالث التشافذ بيغ السجارس حّجةالتقجم الحؼ يديج  ضلّ في ا أساسيّ ا متصمبً 

الصخق في السجرسة،  والحؼ ركد عمى تػفيخ التعميع العالجي بسختمف (%30)السبحػثيغ ما ندبتو 

عسل ورقة عسل تذخيرية لمصمبة، والعسل عمى معالجة الزعف، وتعديد  الجراسيّ اية العام بجّ ففي 

، وعسل أوراق عسل عالجية لمصمبة، إضافًة إلى حخية الخأؼثقة الصالب بشفدو، وصقل شخريتو، و 

معّمع مدانج تػفيخ ، و لتعّمعافي  ولسغ يعانػن صعػبةً  ،حريلدوام يػم العصمة " الدبت" لزعيفي التّ 

( %50)، والقدع الثاني مغ السبحػثيغ وما ندبتيع يقػم بتػفيخ التعميع العالجي بحيثفي السجرسة، 

بترسيع  الخاّصةخالل العشاية  تحقيق األمان مغإجاباتيع حػل البيئة السادية،  حيث دارت

لجحب انتباه الصمبة وأولياء األمػر،  ، واالىتسام بالسطيخ الخارجي لمسجرسةالّرؽيةالداحات والغخف 

وترسيع حجائق تابعة لمسجرسة، وإدراج األلػان السمفتة والجاذبة لمصمبة في مخافق السجرسة السختمفة، 

، والعسل عمى زراعة أمغ يفتػفيخ مػضّ يات الكختػنية السحببة لمصمبة، و الّذخرورسع ججاريات ب

مغ  (%20)،  كسا أضاف السعّمسيغالصمبة و  اتنفديحجائق داخل السجارس لسا ليا مغ تأثيخ عمى 

تػفيخ ، و تسام بالحاالت الخاّصةاالىًة إلى إضافبعس السسيدات في مجارسيع، فسثاًل السدتجيبيغ 

غ أن يخسمػا اًل مبجّ فات ألوقات ما بعج دوام السجرسة ات السػضّ سعّمسات لشطام التأخيخ، حيث المعّمس

ة لمبقاء معيع في معّمستخريز  يتعّ بيػت األقارب إلى ات أو لحزانإلى ا أبشاءىع مغ السجرسة

العسل ، و تعميسّيةأو تصبيق بخامج  ،ةالسجرسيّ إما بالمعب أو حل الػاجبات  ،السجرسة وتعبئة وقتيع

 .لمعامميغ في السجرسة الػضيفيّ عمى تػفيخ األمغ 
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 : اآلتي( 14-4في الججول ) مػّضحتتمخز نتائج سؤال السقابمة الخابع كسا ىػ 

ؽاقع الميزة الّتنافدّية لدى المدارس الخاّصة في مديرية تربية ل رابعالالمقابمة نتائج سؤال : (14-4جدول )

 الخميل مؼ وجية نعر المديريؼ والمعّمميؼ

عينة المقابمة: 
(30 ) 

 /ةمعّمػمدير/ة و 

ؽارد المدرسة يميز مالذي "ما الرابع:  الّدؤال
 ذلغ؟" ػّ يتوكيف  ؟المادية عؼ أقرانيا

 الندبة المئؽية عدد المقابميؼ

 %100 30 النتائج: اإلجراء: 

التعميػ 
 :العالجيّ 

بسختمف الصخق في  تػفيخ التعميع العالجيّ  -
 السجرسة

عسل ورقة عسل  الجراسيّ اية العام بجّ في  -
 تذخيرية لمصمبة، والعسل عمى معالجة الزعف

تو، تعديد ثقة الصالب بشفدو، وصقل شخريّ  -
 .لخأؼة احخيّ و 

 عسل أوراق عسل عالجية لمصمبة -
دوام يػم العصمة " الدبت" لزعيفي التحريل  -

 التعّمعفي  ولسغ يعانػن صعػبةً 
يقػم  بحيثانج في السجرسة، مد معّمعتػفيخ  -

 بتػفيخ التعميع العالجيّ 

9 30% 

البيئة 
 المادية

 خاّصةالتحقيق األمان مغ خالل العشاية  -
 الّرؽيةبترسيع الداحات والغخف 

لمسجرسة لجحب  االىتسام بالسطيخ الخارجيّ  -
 انتباه الصمبة وأولياء األمػر

 ترسيع حجائق تابعة لمسجرسة -
األلػان السمفتة والجاذبة لمصمبة في مخافق  إدراج -

 السجرسة السختمفة
ات الكختػنية السحببة يّ الّذخررسع ججاريات ب -

 لمصمبة

15  50% 
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 أمغ يفتػفيخ مػضّ  -
ارس لسا ليا سجالعسل عمى زراعة حجائق داخل ال -

 يغسعّمسالالصمبة و  مغ تأثيخ عمى نفديات
  خاّصةالاالىتسام بالحاالت  - إضافي

ات سعّمسات لشطام التأخيخ، حيث المعّمستػفيخ  -
اًل مغ بجّ السػضفات ألوقات ما بعج دوام السجرسة 

أن يخسمػا أبشاءىع مغ السجرسة لمحزانات أو 
بقاء معيع ة لممعّمستخريز  يتعّ لبيػت األقارب 

 أو حلّ  ،في السجرسة وتعبئة وقتيع إما بالمعب
 تعميسّيةة أو تصبيق بخامج السجرسيّ الػاجبات 

لمعامميغ في  الػضيفيّ العسل عمى تػفيخ األمغ  -
 السجرسة

6 20% 

 %100 30 المجمؽع العام: 

 

 ًشا في القصاعات الجائخية التالية:، م َبيّ السػارد السادية السسيدة في السجارس الخاّصةتػزيع  ( يػضح ندبة4والذكل )

  خاّصةالالمميزة في المدارس المادية  مؽاردال (:4) كلّ ش

 

 التعليم العالجي
30% 

 البيئة المادية
50% 

 إضافي
20% 

 المادية للمدارس الخاصةموارد ال 
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 الفرل الخامس

 مناقذة نتائج الّدراسة

 تسييج -

 مشاقذة نتائج الّجراسة. -

 الّتػصيات. -

 السقتخحات. -
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 تمييد

 اإلحرائيّ مغ خالل الّتحميل  إلييا تػّصليتشاول ىحا الفرل مشاقذة الّشتائج التي تع  ال        

إلى عخض الّتػصيات وبعس السقتخحات في  ، إضافةً ونتائج السقابمة اتياوفخضيّ  ألسئمة الجراسة

 نتائج ىحه الجراسة.  َضػ ء

 األول لمتعّمقة بدؤال الّدراسة الّرئيسأوًلا: مناقذة الّنتائج ا

سجارس الخاّصة في مجيخية تخبية الخميل مغ واقع السيدة الّتشافدّية لجػ الما الخئيذ: " الّدؤالنّز 

 ؟"وجية نطخ السجيخيغ والسعّمسيغ

َة لتقجيخات السبحػثيغ مغ أفخاد عيشة الجراسة عمى حدابيّ ال اتستػّسص( أّن ال4-1يالحع مغ الججول)

ل واقع السيدة الّتشافدّية لجػ السجارس الخاّصة في مجيخية تخبية الخميمجاالت الجراسة والّجالة عمى 

مقجاره  حدابيّ  ستػّسطوب ية،كمّ رجة مختفعة لمجرجة البجّ ءت جا مغ وجية نطخ السجيخيغ والسعّمسيغ

اليجف الخئيذ مغ (، وتعدو الباحثة ىحه الشتيجة إلى 0.17مقجاره ) معيارؼّ (، وانحخاف 4.21)

صاب أكبخ مجرسة إلى استق كلّ وىػ اليجف الخبحي بالجرجة األولى، فتدعى  خاّصةال ارسإنذاء السج

يجفع السجرسة إلى بحل  مّسابل وأكثخ مغ ذلظ،  ،لشذخ اسع السجرسة محمًياعجد مسكغ مغ الصمبة، 

سدتػيات في السجرسة، عالية مغ الخجمات عمى مختمف السجاالت وال َجػدةالجيػد في سبيل تحقيق 

يثة وتػضيفيع لمتصػرات باع مجيخؼ السجارس ألنساط الؿيادة الحجتّ اكسا تعدو الباحثة ىحه الشتيجة إلى 

 هوتصػيخ  السجرسيّ ة، وحخصيع عمى تحديغ األداء السجرسيّ التكشػلػجية والتقشية في عسمية اإلدارة 

 الّتجريذاع وتػضيف التكشػلػجيا الحجيثة في عسمية بجّ وتخكيدىع عمى االبتكار واإل مدتسخّ  كلّ بذ

 الججيجة واالستثشائية لمصمبة. تعميسّيةالوتقجيع الخجمات 
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( 4.36) حدابيّ  ستػّسطالسػارد السادية ب َجػدةكان لسجال  حدابيّ  متػّسطأن أعمى  أيًزا يتبّيغو 

( مع انحخاف 4.34) حدابيّ  ستػّسطيميو الؿيادة ب ثعّ رجة مختفعة، بجّ ( و 0.30) معيارؼّ مع انحخاف 

( مع 4.25) يّ حداب ستػّسطة بالبذخيّ السػارد  َجػدةيميو  ثعّ رجة مختفعة، بجّ و  (0.24) معيارؼّ 

 حدابيّ  ستػّسطب تعميسّيةالالخجمات  َجػدةيميو  ثعّ رجة مختفعة، بجّ و  (0.22) معيارؼّ انحخاف 

 .رجة مختفعةبجّ ( و 0.34) معيارؼّ ( مع انحخاف 3.87)

جاذبة ألولياء األمػر لجفعيع تخكيد ؾيادة السجرسة عمى تػفيخ بيئة وتعدو الباحثة ىحه الشتيجة إلى 

لسغ يخغب بتدجيل ابشو  أساسيّ و  أوليّ محط اىتسام  ت َعج  السجرسة، فالبيئة الخارجية تدجيل في إلى ال

بل األمػر الثانػية  ،ةساسيّ فييا ليذ فقط الذخوط األ تػفخّ وت ،في بيئة جاذبة ومالئسة وآمشة

ال  وىحا الىتسام بالسطاىخ السادية بالجرجة األولى،إلى اما يجفع السجرسة  ،والتكسيمية في السجرسة

 َجػدةمغ  أقلّ رجة بجّ التي جاءت  ،ةالبذخيّ والسػارد يشفي اىتسام السجارس بالسجاالت األخخػ كالؿيادة 

كالبشاء أن االرتقاء بالسػارد السادية رجة مختفعة، وتعدو الباحثة ذلظ إلى بجّ السػارد السادية ولكغ 

مى األفزل فييا أسيل مغ والدعي لمحرػل عوغيخىا تطيخ نتيجتيا مباشخة، السجرسي، واألدوات 

والتي تحتاج إلى وقت وجيج حتى تطيخ نتائجيا، كػن أن ة البذخيّ االرتقاء والتغييخ في السػارد 

 وقت أشػل.عسمية التغييخ في الدمػك البذخؼ، وأدمغة الصمبة نتيجتيا تحتاج إلى 

وحجية (، 2021العامخؼ )(، و 2022الذيخاني ) مغ كلّ وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة         

واقع التي أضيخت أّن و ( 2019حػيحي )(، و 2020(، وشخايحة )2020والحارون )(، 2020)

عبابشة مغ  كلّ ، واختمفت مع نتيجة دراسة ية كمّ رجة مختفعة لمجرجة البجّ جاءت  تشافدّيةالالسيدة 

 القحصانيو (، 2020سشاصيخ )لوا(، 2020سسحان )(، 2020)الخػالجة و (، 2020والعجسي )

واقع التي أضيخت أّن ، (2018والحػامجة )(، 2018والعجسي ) ،(2019والحسيجؼ )(، 2019)
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(، 2018مخاد )مغ  كلّ ، في حيغ بيشت دراسة يةكمّ لمجرجة ال ةمتػّسصرجة بجّ جاءت  تشافدّيةالالسيدة 

 ية. كمّ رجة ضعيفة لمجرجة البجّ جاءت  تشافدّيةالواقع السيدة ( أّن 2018) صالح الجيغو 

 : بمجاًلت سؤال الدراسة األولالنتائج المتعّمقة  مناقذة

 :عمى ينّص الذي  بالمجال األول مؼ اًلستبانةمناقذة النتائج المتعّمقة 

 ؟"يغسعّمسالمغ وجية نطخ السجيخيغ و  في مجيخية تخبية الخميل خاّصةال"ما واقع الؿيادة لجػ السجارس 

لتقجيخات السبحػثيغ لػاقع الؿيادة لجػ السجارس َة حدابيّ ال اتستػّسص( أّن ال4-2يالحع مغ الججول)

(، وانحخاف 4.34بمغ) يغسعّمسالمغ وجية نطخ السجيخيغ و  في مجيخية تخبية الخميل خاّصةال

ة، حدابيّ الور ّتبت فقخات األداة تختيًبا تشازلًيا حدب درجات األوساط ، رجة مختفعةبجّ ( و 0.24)معيارؼّ 

خة )يستمظ السجيخ القجرة عمى محاورة اآلخخيغ بيجف إقشاعو(، وقج جاء في مقجمة ىحه الفقخات: فق

(، يمييا ما ورد في فقخة )يعسل السجيخ عمى 0.17) معيارؼّ (، وانحخاف 4.98)حدابيّ  ستػّسطب

 معيارؼّ (، وانحخاف 4.82) حدابيّ  ستػّسطتحقيق رضا العامميغ والسعشييغ باألمخ(؛ حيث جاءت ب

)يػائع السجيخ بيغ متصمبات السجرسة وحاجات السجتسع( حيث جاءت (، يمييا ما ورد في فقخة 0.39)

 دتخجمغ كانت أدنى الجرجات لفقخة )يفي حي, (0.40) معيارؼّ (، وانحخاف 4.80) حدابيّ  ستػّسطب

(، 3.60) حدابيّ  ستػّسطلمحج مغ تغيب الستعمسيغ وانقصاعيع( حيث جاءت ب السجيخ آليات  

 .(1.04) معيارؼّ وانحخاف 

لباحثة ىحه الشتيجة إلى سعي السجيخ إلى استقصاب أكبخ عجد مغ الصمبة باقشاع أولياء وتعدو ا

تحقيق رضا جسيع مغ لو عالقة إلى فالقائج يدعى والحخص عمى كدب ثقتيع، األمػر بالسجرسة، 

 يغسعّمساللمحج مغ تغيب  آلياتوضع )يدتصيع تحقيق ىجفو، في حيغ كانت  حّتىباألمخ 

 خاّصةالفي السجارس  يغسعّمسالدنى؛ وتعدو الباحثة ىحه الشتيجة إلى كػن ىي األ (وانقصاعيع
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 خاّصةالاإلجخاءات في السجارس  نّ إفي أصعب الطخوف، حيث  حّتىبػن الػياب تمقائًيا، يتجشّ 

لسا  خاّصةالي السجارس معّمسخىع، فيشاك التدام ذاتي مغ وتأخّ  يغسعّمسالي غياب وسياستيا ال تغصّ 

 مػر كعجم تغصية الػياب مغ قبل السجرسة. يمحق ذلظ مغ أ

واقع مجال التي أضيخت أّن  (2021العامخؼ )(، و 2022الذيخاني ) وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة

(، والقحصاني 2020)مغ الخػالجة  كلّ واختمفت مع نتيجة دراسة  ،رجة مختفعةبجّ  جاءالؿيادة 

، في حيغ بيشت دراسة صالح ةمتػّسصرجة بجّ  جاءواقع الؿيادة مجال التي أضيخت أّن  (، 2019)

 ضعيفة. رجة بجّ  جاءواقع الؿيادة مجال أّن  (2017، ودراسة أكبخ )(2018الجيغ )

 :مناقذة النتائج المتعّمقة بالمجال الثاني مؼ اًلستبانة

ؽدةواقع  مؼ وجية نعر المديريؼ  في مديرية تربية الخميل خاّصةالالخدمات لدى المدارس  ج 

 :يؼمعّممالو 

الخجمات  َجػدةَة لتقجيخات السبحػثيغ لػاقع حدابيّ ال اتستػّسص( أّن ال4-3يالحع مغ الججول)

بمغ  يغسعّمسالمغ وجية نطخ السجيخيغ و  في مجيخية تخبية الخميل خاّصةاللجػ السجارس  تعميسّيةال

شازلًيا حدب درجات ور ّتبت فقخات األداة تختيًبا ت، رجة مختفعةبجّ ( و 0.34)معيارؼّ (، وانحخاف 3.87)

ة، وقج جاء في مقجمة ىحه الفقخات: فقخة )تيتع إدارة السجرسة بتشسية السيارات حدابيّ الاألوساط 

(، يمييا ما ورد في فقخة )تدود 0.93) معيارؼّ (، وانحخاف 4.19)حدابيّ  ستػّسطالؿيادية لمصمبة(، ب

(، 4.17) حدابيّ  ستػّسطيث جاءت بمدتسخ(؛ ح كلّ ة بذالسعخؼيّ إدارة السجرسة الصمبة بالسدتججات 

السختمفة  التعّمعإدارة السجرسة مرادر  تػفخّ (، يمييا ما ورد في فقخة )0.40) معيارؼّ وانحخاف 

في حيغ كانت أدنى  ،(0.96) معيارؼّ (، وانحخاف 4.09) حدابيّ  ستػّسطلمصمبة( حيث جاءت ب

ة حػل احتياشات الدالمة العامة( حيث لمصمب تػعػية   الجرجات لفقخة )تعقج إدارة السجرسة لقاءات  

 .(0.98) معيارؼّ (، وانحخاف 3.46) حدابيّ  ستػّسطجاءت ب
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 ضلّ في  تعميسّيةالالخجمات  َجػدةتحقيق  ّيةىسّ إدارة السجرسة أل إدراكوتعدو الباحثة ىحه الشتيجة إلى 

في التعميع  دةَجػ تحقيق إلى  خاّصةالسعي السجارس ، و خاّصةالالسشافدة التي تذيجىا السجارس 

الصالب التي تشعكذ عمى السجتسع، فصالبيا اليػم ىػ قائج  شخرّيةلبشاء اسسيا مغ خالل بشاء 

في حيغ كانت فقخة مدتسخ،  كلّ تػفيخ ما يمدم الصالب بذإلى السدتقبل في مجالو، فتدعى السجرسة 

األدنى؛ وتعدو الباحثة  (ةلمصمبة حػل احتياشات الدالمة العام تػعػية   عقج إدارة السجرسة لقاءات  )ت

ىحه الشتيجة إلى الصبيعة البيئية لفمدصيغ التي قمسا تػاجو كػارث شبيعية فييا، فسغ ناحية جغخاؼية 

 . أمشةً  تعتبخ بيئةً 

واقع  مجال ( التي أضيخت أنّ 2020(، وشخايحة )2021وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة العامخؼ )

، والعجسي (2020)مغ الخػالجة  كلّ ختمفت مع نتيجة دراسة رجة مختفعة، وابجّ  جاءالخجمات  َجػدة

، في حيغ بيشت دراسة ةمتػّسصرجة بجّ جاء  الخجمات َجػدةواقع مجال التي أضيخت أّن  (2018)

 رجة ضعيفة. بجّ  جاءالخجمات  َجػدةواقع مجال أّن  (2017، ودراسة أكبخ )(2018) صالح الجيغ

 :مؼ اًلستبانة لثلثامناقذة النتائج المتعّمقة بالمجال ا

ؽدةواقع  مؼ وجية نعر  في مديرية تربية الخميل خاّصةالة لدى المدارس البذريّ المؽارد  ج 

 :يؼمعّممالالمديريؼ و 

ة  البذخيّ السػارد  َجػدةَة لتقجيخات السبحػثيغ واقع حدابيّ ال اتستػّسص( أّن ال4-4يالحع مغ الججول)

(، 4.25بمغ) يغسعّمسالمغ وجية نطخ السجيخيغ و  لخميلفي مجيخية تخبية ا خاّصةاللجػ السجارس 

ور ّتبت فقخات األداة تختيًبا تشازلًيا حدب درجات األوساط  ،رجة مختفعةبجّ ( و 0.22)معيارؼّ وانحخاف 

ة التي يقجميا تسّيد ة، وقج جاء في مقجمة ىحه الفقخات: فقخة )تيتع إدارة السجرسة باألفكار السحدابيّ ال

(، يمييا ما ورد في فقخة )تذجع إدارة 0.10) معيارؼّ (، وانحخاف 4.99)حدابيّ  ّسطستػ (، بن ػ سعّمسال

 حدابيّ  ستػّسطفي العسل(؛ حيث جاءت ب ومبتكخة   عمى إيجاد أساليب ججيجة   يغسعّمسالالسجرسة 
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(، يمييا ما ورد في فقخة )تحخص إدارة السجرسة عمى تمبية 0.49) معيارؼّ (، وانحخاف 4.61)

، (0.50) معيارؼّ (، وانحخاف 4.50) حدابيّ  ستػّسطورغباتيع( حيث جاءت ب يغعّمسسالاحتياجات 

وتقػيسيع(  يغسعّمسالفي حيغ كانت أدنى الجرجات لفقخة )تصبق إدارة السجرسة نطاًما لستابعة أداء 

 .(1.30) معيارؼّ (، وانحخاف 3.25) حدابيّ  ستػّسطحيث جاءت ب

مغ حيث القجرة العمسية  سعّمععمى ال ساسيّ ساد الكبيخ واألويعدػ ذلظ بحدب رأؼ الباحثة إلى االعت

 اإيجابً يشعكذ  مّسا ،الّتجريذأو استخجام الػسائل واألدوات التكشػلػجية وغيخىـا فـي تحديغ وضيفة 

بو  تسّيدتبيغ السجارس لسا  مخمػقةً  ويجعل ليا مكانةً  ،لمسجرسة تشافدّيةالعمى درجة تحقيق السيدة 

ػن ىع وجو العسمة لمسجرسة، الحتكاكيع سعّمسفالػن في السجرسة، سعّمسقػم بو الي كبيخ   مغ جيج  

ػن سعّمساألفكار الشيخة التي يقجميا الف، تعميسّيةالمخخجاتيع  َجػدةالسباشخ مع الصمبة، باإلضافة إلى 

ما ىي إال أفكار ترب في مرمحة السجرسة، األمخ الحؼ يجعل السجرسة تذجع إليجاد أساليب 

الصخق، كسا  فزلوبأ ،أقلّ العسل بسجيػد  إلنجاز يافي العسل، تدعى مغ خالل ومسيدة   ججيجة  

 يغسعّمسالرغبات  فإشباعالسدتفيجيغ في السجرسة، تحخص السجرسة عمى االستجابة لحاجات الصمبة و 

تصبيق إدارة السجرسة في العسل، في حيغ كانت والتخكيد  اإلتقانيجعميع عمى درجة عالية مغ 

وتقػيسيع األدنى؛ وتعدو الباحثة ىحه الشتيجة إلى تخكيد السجرسة عمى  يغسعّمسالا لستابعة أداء نطامً 

ا خاًصا لستابعة أداء ، وال تصبق نطامً سعّمعومشيا يدتصيع القائج متابعة أداء ال ،مبةنتائج الص

مغ خالل نتائج  وذلظ ،يغسعّمسالتصبق نطاما غيخ مباشخ لتقييع أداء  خاّصةال، فالسجرسة يغسعّمسال

 الصمبة.

( التي 2020(، وشخايحة )2021العامخؼ )(، و 2022الذيخاني )وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة 

مغ الخػالجة  كلّ رجة مختفعة، واختمفت مع نتيجة دراسة بجّ جاءت سػارد ال َجػدةأضيخت أّن واقع 

رجة بجّ جاءت  ةلبذخيّ اسػارد ال َجػدةالتي أضيخت أّن واقع  (2018، ودراسة العجسي )(2020)
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 َجػدةأّن واقع  (2017، ودراسة أكبخ )(2018، في حيغ بيشت دراسة صالح الجيغ )ةمتػّسص

 يغسعّمسالمغ وجية نطخ السجيخيغ و  في مجيخية تخبية الخميل خاّصةاللجػ السجارس  ةالبذخيّ سػارد ال

 رجة ضعيفة. بجّ جاءت 

 ًلستبانة:مناقذة النتائج المتعّمقة بالمجال الرابع مؼ ا

ؽدةما واقع  مؼ وجية نعر  في مديرية تربية الخميل خاّصةالالمؽارد المادية لدى المدارس  ج 

 :يؼمعّممالالمديريؼ و 

السػارد السادية  َجػدةَة لتقجيخات السبحػثيغ لػاقع حدابيّ ال اتستػّسص( أّن ال4-5) يالحع مغ الججول

(، 4.36بمغ) يغسعّمسالوجية نطخ السجيخيغ و  مغ في مجيخية تخبية الخميل خاّصةاللجػ السجارس 

ور ّتبت فقخات األداة تختيًبا تشازلًيا حدب درجات األوساط ، رجة مختفعةبجّ ( و 0.30)معيارؼّ وانحخاف 

إدارة السجرسة قشػات اترال وتػاصل دائسة  تػفخّ ة، وقج جاء في مقجمة ىحه الفقخات: فقخة )حدابيّ ال

(، يمييا ما 0.10) معيارؼّ (، وانحخاف 4.99)حدابيّ  ستػّسطمػر(، ببيغ إدارة السجرسة وأولياء األ

 حدابيّ  ستػّسط(؛ حيث جاءت بالتعّمعلعسميتي التعميع و  داعسةً  إدارة السجرسة بيئةً  تػفخّ ورد في فقخة )

إدارة السجرسة احتياشات األمغ  تػفخّ (، يمييا ما ورد في فقخة )0.50) معيارؼّ (، وانحخاف 4.52)

في حيغ  ,(0.50) معيارؼّ (، وانحخاف 4.51) حدابيّ  ستػّسطفي مخافقيا( حيث جاءت بوالدالمة 

 حدابيّ  ستػّسطلمصمبة( حيث جاءت ب ورؾيةً  إدارة السجرسة مكتبةً  تػفخّ كانت أدنى الجرجات لفقخة )

 .(0.50) معيارؼّ (، وانحخاف 3.50)

ال بيت شخأ عمى السجتسع، الحؼ  شبيعة التصػر التكشػلػجي الحؼوتعدو الباحثة ىحه الشتيجة إلى 

اترال مختمفة مع أولياء يخمػ مغ وسائل االترال السختمفة، فتقػم إدارة السجرسة بتػفيخ قشػات  ؼيو

اليجف  تحّققي حّتىيع، كسا تقػم السجرسة بتػفيخ بيئة داعسة ئبشاأشالعيع عمى أحػال األمػر إل

مغ وزارة  شجيجةً  ىشاك رقابةً  ألنّ  ؛ألمغ والدالمةالسجرسة احتياشات ا تػفخّ التعميسي عشج الصمبة، و 
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السجرسة نفديا تعشى  في مػضػع الدالمة في السجارس، كسا أنّ  صارمةً  وقػانيغَ  ،التخبية والتعميع

وأؼ ضخر يمحق الصالب يمحق السجرسة ضخًرا مقابمو،  ،بيحا السػضػع لسا يسذ مرمحة السجرسة

 مجرسية   وحخص السجرسة عمى إيجاد بيئة  يت السجرسة بحلظ، ا بالتعػيس، أو يتأثخ صقج يكػن ماديً 

ؼ إلى تحديغ مدتػػ يؤدّ  مّسا ،لسجرسةإلى ا ا بالصسأنيشة والخاحة واالنتساءبحيث يذعخ أفخادى آمشة  

ىي األدنى؛  (لمصمبة ورؾيةً  خ إدارة السجرسة مكتبةً تػفّ )فقخة  السجرسة، وجاءت تسّيدأدائيع وبالتالي 

اًل مغ بجّ و نحػ السحػسب الحؼ أصبح ؼيو التػجّ  ذلظ إلى شبيعة التصػر التكشػلػجيّ  وتعدو الباحثة

 . الػرقيّ 

( التي 2020(، وشخايحة )2021العامخؼ )(، و 2022الذيخاني )وتتفق ىحه الشتيجة مع دراسة 

 مغ وجية في مجيخية تخبية الخميل خاّصةاللجػ السجارس  ساديةالسػارد ال َجػدةأضيخت أّن واقع 

مغ الخػالجة  كلّ رجة مختفعة، واختمفت مع نتيجة دراسة بجّ جاءت  يغسعّمسالنطخ السجيخيغ و 

في  خاّصةاللجػ السجارس  ساديةالسػارد ال َجػدةالتي أضيخت أّن واقع  (2018، والعجسي )(2020)

 ، في حيغ بيشتةمتػّسصرجة بجّ جاءت  يغسعّمسالمغ وجية نطخ السجيخيغ و  مجيخية تخبية الخميل

 خاّصةاللجػ السجارس  ساديةالسػارد ال َجػدةأّن واقع  (2017، وأكبخ )(2018دراسة صالح الجيغ )

 رجة ضعيفة. بجّ جاءت  يغسعّمسالمغ وجية نطخ السجيخيغ و  في مجيخية تخبية الخميل

 عمى:  ينّص الذي  رئيس الثانيال الّدؤالنتائج مناقذة 

تقجيخات أفخاد  اتمتػّسص( بيغ α≤ 0.05ػ الجاللة )عشج مدتػ  إحرائية"ىل تػجج فخوق ذات داللة 

إلى:  ت عدػ  في مجيخية تخبية الخميل خاّصةاللجػ السجارس  تشافدّيةالعيشة الجراسة لػاقع السيدة 

 ؟".)السػقع الػضيفّي، والجشذ، وسشػات الخبخة(
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 :اآلتية الفرضّياتصياغة  تػّ  الّدؤالىذا  ؼولإلجابة ع

ضيّ مناقذة نتائج  ر  عند  إحرائيةًل تؽجد فروق ذات دًللة يا: "األولى التي نّر فرية الّر  ةالف 
واقع الميزة تقديرات أفراد عينة الدراسة حؽل  اتمتؽّسطبيؼ  (α≥0.05)مدتؽى الدًللة 

 الّتنافدّية لدى المدارس الخاّصة في مديرية تربية الخميل مؼ وجية نعر المديريؼ والمعّمميؼ
 ".الؽظيفيّ  إلى ُمتغير المؽقع ُتعزى 

 (α≥0.05)عشج مدتػػ الجاللة  إحرائية( أنو ال تػجج فخوق ذات داللة 4-6يّتزح مغ الججول )

واقع السيدة الّتشافدّية لجػ السجارس الخاّصة في تقجيخات أفخاد عيشة الجراسة حػل  اتمتػّسصفي 

 .الػضيفيّ لسػقع إلى م تغيخ ا ت عدػ  مجيخية تخبية الخميل مغ وجية نطخ السجيخيغ والسعّمسيغ

الشطخ عغ مػقعيا  بغّس  تسّيدالأن الصبيعة اإلندانية تدعى إلى وتعدو الباحثة ىحه الشتيجة إلى 

، ويسارسػن متذابية   ، فيع يعيذػن في بيئة  السجيخيغو  يغسعّمسال، وإلى تذابو ضخوف الػضيفيّ 

سا تعدو الباحثة ىحه الشتيجة ، كالػضيفيّ الشطخ عغ مػقعيع  بغّس  ،َجػدةرجة عالية مغ البجّ يع ميامّ 

كبيخ مغ  تعػن بقجر  يتسّ ي السجارس ومجيخييع معّمسكػن  ،خلع يؤثّ  الػضيفيّ إلى أّن اختالف السػقع 

إلى  يغسعّمسالو  السجيخيغمغ  كل ّ خوف العسمية نفديا في السجرسة، وإلى سعي ، ويعيذػن الطّ تسّيدال

 .تحقيق األىجاف التخبػية بصخق مسيدة

ال تػجج فخوق ذات داللة  و(، التي أضيخت أنّ 2019) قحصانيالشتيجة مع دراسة ال وتتفق ىحه

إلى  ت عدػ تقجيخات أفخاد عيشة الجراسة  اتمتػّسصفي  (α≥0.05)عشج مدتػػ الجاللة  إحرائية

أضيخت أّنو ( التي 2019) حػيحيمغ ال كلّ ، واختمفت مع نتيجة دراسة الػضيفيّ م تغيخ السػقع 

تقجيخات أفخاد عيشة  اتمتػّسصفي  (α≥0.05)عشج مدتػػ الجاللة  إحرائيةداللة  تػجج فخوق ذات

صالح ولرالح السجيخ، كسا اختمفت مع نتيجة دراسة  الػضيفيّ إلى م تغيخ السػقع  ت عدػ الجراسة 

 (α≥0.05)عشج مدتػػ الجاللة  إحرائيةالتي أضيخت أّنو تػجج فخوق ذات داللة (، 2018الجيغ )

 .سعّمعولرالح ال الػضيفيّ إلى م تغيخ السػقع  ت عدػ تقجيخات أفخاد عيشة الجراسة  اتمتػّسصفي 
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ضّيةنتائج ناقذة م ر   إحرائية"ًل تؽجد فروق ذات دًللة  الّرفرية الثانية التي تنّص عمى: الف 

واقع الميزة تقديرات أفراد عينة الدراسة حؽل  اتمتؽّسطبيؼ  (α≥0.05)عند مدتؽى الدًللة 

 ّية لدى المدارس الخاّصة في مديرية تربية الخميل مؼ وجية نعر المديريؼ والمعّمميؼالّتنافد

 ".الجنسإلى ُمتغير  ُتعزى 

 (α≥0.05)عشج مدتػػ الجاللة  إحرائيةتػجج فخوق ذات داللة ال ( أنو 4-7يّتزح مغ الججول )

جػ السجارس الخاّصة في واقع السيدة الّتشافدّية لتقجيخات أفخاد عيشة الجراسة حػل  اتمتػّسصفي 

؛ وذلظ ألّن ؾيسة الجشذإلى م تغيخ  ت عدػ  مجيخية تخبية الخميل مغ وجية نطخ السجيخيغ والسعّمسيغ

(، وبحلظ تع رفس 0.05مغ ؾيسة ألفا ) أكبخّ أّن ىحه الؿ يسة  (، أؼ0.860بمغت ) حرائيةاإلالجالة 

( وكانت الفخوق لرالح تعميسّيةاللخجمات ا َجػدةفي بعج ) الّرفخية، وكحلظ ىشاك فخوق   الَفَخضّية

 لجييع أعمى مغ اإلناث. حدابيّ ال ستػّسطوذلظ ألن ال ؛الحكػر

 َجػدةة، البذخيّ السػارد  َجػدة( عجم وجػد فخوق في األبعاد )الؿيادة، 7-4ويتزح مغ ججول )

 السادية(.السػارد 

بغس الشطخ عغ جشديا،  ،تسّيداللى الصبيعة اإلندانية تدعى إ أنّ وتعدو الباحثة ىحه الشتيجة إلى 

كسا تعدو الباحثة ىحه الشتيجة إلى مجػ التقجم والتصػر الحؼ أحخزتو السخأة في سػق العسل، 

 يغسعّمسالتذابو ضخوف كسا تعدو الباحثة ذلظ إلى ع بأعسال ومشاصب كسا الخجال، فأصبحت تتستّ 

 بغّس  ،َجػدةرجة عالية مغ البجّ يع ميامّ ، فيع يعيذػن في بيئة متذابية، ويسارسػن اوإناثً  اذكػرً 

البخامج التي تشطسيا وزارة التخبية والتعميع تدتيجف مجيخؼ  ، إضافة إلى أنّ سعّمعالشطخ عغ جشذ ال

 الجشديغ، وتعدو الباحثة ىحه الشتيجة إلى سعي السجارس ذكػًرا وإناًثا إلى تحقيق كاّل السجارس مغ 

يد يّ سدون ت اوإناثً  راذكػً  يغسعّمسالرسات مجيخؼ السجارس اتجاه امسّ ، وإلى تذابو الّتشطيسيّ  تسّيدال

، تسّيدالعػن بقجر كبيخ مغ تّ يتسي السجارس معّمسبيشيع، وكحلظ إلى أّن اختالف الجشذ لع يؤثخ كػن 
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مغ الجشديغ إلى تحقيق األىجاف  كلّ  ويعيذػن الطخوف العسمية نفديا في السجرسة، وإلى سعي 

 ة.التخبػية بصخق مسيد 

والحارون  ،(2020الخػالجة )(، و 2020عبابشة والعجسي )مغ  كلّ  ىحه الشتيجة مع دراسة  تفقتاو 

، وصالح الجيغ (2019والحػيحي )(، 2019القحصاني )(، و 2020(، والسشاصيخ )2020)

في  (α≥0.05)عشج مدتػػ الجاللة  إحرائيةالتي أضيخت أّنو ال تػجج فخوق ذات داللة  (2018)

 . الجشذإلى م تغيخ  ت عدػ قجيخات أفخاد عيشة الجراسة ت اتمتػّسص

ضّيةنتائج مناقذة  ر   إحرائية"ًل تؽجد فروق ذات دًللة  التي تنّص عمى: ثالثةالرفرّية ال الف 

واقع الميزة تقديرات أفراد عينة الدراسة حؽل  اتمتؽّسطبيؼ  (α≥0.05)عند مدتؽى الدًللة 

 مديرية تربية الخميل مؼ وجية نعر المديريؼ والمعّمميؼ الّتنافدّية لدى المدارس الخاّصة في

 إلى ُمتغير سنؽات الخبرة. ُتعزى 

واقع السيدة الّتشافدّية لجػ السجارس الخاّصة ( وجػد فخوق  ضاىخّية  حػل 4-9ي الحع مغ الججول )

 بخة، إلى م تغيخ سشػات الخ ت عدػ  في مجيخية تخبية الخميل مغ وجية نطخ السجيخيغ والسعّمسيغ

سشػات ( لرالح  10خة )أكثخ مغ وذوؼ الخب (سشػات 5مغ  أقلّ بيغ ذوؼ الخبخة ) وكانت الفخوق 

 ية كمّ سشػات عشج الجرجة ال  (5)مغ  أقلّ الخبخة  ذوؼ 

سشػات(  5مغ  أقلّ والسجيخيغ أصحاب الخبخة ) يغسعّمسالإحداس وتعدو الباحثة ىحه الشتيجة إلى 

كارىع بالسذاركة في اتخاذ القخار وإثبات أنفديع، وضخورة إتقان اء الخأؼ وإضيار أفبجّ لزخورة إ

السيام إلييع نطخًا لػجػد أصحاب الخبخة األعمى في السجرسة، فيع في تحجّ  مع مغ يفػقيع في 

مغ خالل البخامج التجريبية التي يتمقػنيا لدج وكحلظ الخبخات لبحل مديج مغ الجيج إلثبات الحات، 

 .وحجيثة   فاعمة   وأساليب   إستخاتيجيات  إضافة إلى حخص ىحه الفئة عمى تصبيق  الفجػة تبعا لمخبخة،
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والعجسي (، 2020(، والسشاصيخ )2020مغ الحارون ) كلّ ىحه الشتيجة مع دراسة  ختمفتوا

في  (α≥0.05)عشج مدتػػ الجاللة  إحرائيةفخوق ذات داللة  وجػدالتي أضيخت ( 2018)

 10سشػات الخبخة لرالح )أكثخ مغ إلى م تغيخ  ت عدػ لجراسة تقجيخات أفخاد عيشة ا اتمتػّسص

فخوق ذات ( التي أضيخت وجػد 2019لحسيجؼ )ىحه الشتيجة مع دراسة ا ختمفت، كسا اسشػات(

 ت عدػ تقجيخات أفخاد عيشة الجراسة  اتمتػّسصفي  (α≥0.05)عشج مدتػػ الجاللة  إحرائيةداللة 

 .سشػات( 10-5ات الخبخة لرالح )مغ إلى م تغيخ سشػ 

 مناقذة نتائج أسئمة المقابمة

اإلجراءات التي تقؽم بيا قيادة المدرسة "ما عمى:  ينّص والذي  األول الّدؤالنتائج  مناقذة

 لتحقيق رضا الطمبة واألىالي؟".

اإلجخاءات التي تقػم بيا ؾيادة السجرسة لتحقيق انقدع أداء السبحػثيغ حػل ( 12-4مغ الججول )

 التشافذ بيغ السجارس حّجةالتقجم الحؼ يديج  ضلّ في ا أساسيّ ا ىالي بػصفيا متصمبً رضا الصمبة واأل

والحؼ ركد عمى التعامل مغ حيث  (%23) القدع األول مغ السبحػثيغ ما ندبتو، أقدام ةإلى ثالث

والتعامل بإندانية مع مختمف األفخاد  ،معاممة األىالي والصمبة معاممة حدشة، و السعاممة باحتخام

حػل  الحؼ دار%( 47مغ السبحػثيغ وما ندبتيع ) ، والقدع الثانيقبل جسيع اآلراء واالنتقاداتتو 

، وتدجيل مجػ التقجم في مدتػػ الصمبة باستسخارتحريل متابعة مغ  التخكيد عمى جانب التحريل

، وعقج الجراسيّ مغ تحقيق أىجاف السشياج  التخكيد عمى الصالب بالػاجبات السشدلية لمتأكجّ الصالب، و 

، والقدع متابعة الصمبة باستسخارامتحانات باستسخار، ومتابعة مجػ اكتداب الصمبة السيارات مغ 

مخاجعة  الحؼ دار حػل مػضػع متابعة الصمبة، مغ حيث( %30)ما ندبتو الثالث مغ السدتجيبيغ 

مع األىل عقج اجتساعات بيجف التصػيخ والتحديغ، و  السدتسخّ ىا اإلدارة أنذصة السجرسة وأداء
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مع األىل بسختمف وسائل التػاصل  السدتسخّ ، والتػاصل لسشاقذة أمػر مختمفة تخز الصمبة

 . االجتساعي

ما جاءت بو نتائج االستبانة في السجال األول والحؼ يخز الؿيادة، ونتائج ىحا الدؤال تتفق مع 

اإلشارة إليو،  حيث حرمت فقخات ىحا السجال عمى درجات مختفعة في معطسيا باستثشاء ما تع

تأكيًجا  اإلجخاءات التي تقػم بيا ؾيادة السجرسة لتحقيق رضا الصمبة واألىاليحيث وضحت العيشة 

 عمى الشتائج السختفعة التي حرمت عمييا الفقخات في ىحا السجال.

في كدب رضا أولياء األمػر، األمخ  يعيداتباع تمظ األساليب  أنّ إلى وتعدو الباحثة ىحه الشتيجة 

لكػن ابشو حؼ يجعميع يقبمػن عمى التدجيل في السجارس، ؼيذعخ ولي األمخ بالصسأنيشة واالرتياح ال

 األىل بسختمف الطخوف. عفي بيئة فعالة مترمة م

تحقيق الخدمات  كيف تعمل المدرسة عمى " :عمى ينّص الذي  الثاني الّدؤالنتائج  مناقذة

 فييا؟" تعميمّيةال

مل السجرسة عمى تحقيق الخجمات اتع يةكيؽء السبحػثيغ حػل انقدع أدا( 13-4مغ الججول )

 ةإلى ثالث التشافذ بيغ السجارس حّجةالتقجم الحؼ يديج  ضلّ في ا أساسيّ ا فييا بػصفيا متصمبً  تعميسّيةال

االلتدام الصالب مغ  ( والحؼ ركد عمى ما يخّز %27) القدع األول مغ السبحػثيغ ما ندبتو، أقدام

مغ خالل تأدية الصمبة  الّجيشيّ التخكيد عمى الػازع ، و ةراسيّ الجّ فػف داخل الّر  الّشسػذجيّ بالعجد 

 ة والػششيةالّجيشيّ إحياء األنذصة ، و الة قبل مغادرة السجرسة، وإقامة مدابقات لتحؽيع القخانالّر 

ني مغ ة، والقدع الثاة والشفديّ ة والبيئيّ األكاديسيّ سػاء  ،االىتسام بكافة الشػاحية، و االجتساعيو 

 العسل عمىوالحؼ دار حػل التخكيد عمى البيئة السادية مغ حيث  (%56)ما ندبتيع السبحػثيغ 

، مختبخ العمػم والحاسػبو  مختمفة   تعميسّية  تػفيخ وسائل ، و ة الحجيثةتػفيخ الػسائل التكشػلػجيّ 
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قدع الثالث مغ ، والعمى تػسيع ساحات السجارس السدتسخّ تصػيخ األبشية، والعسل ، و تػفيخ مكتباتو 

العسل عمى تحقيق أىجاف و والحؼ دار حػل مػضػع السشاىج  (%17)السدتجيبيغ وما ندبتو 

إضافة مشاىج ججيجة كالمغة العبخية ، و تعميع السػسيقى، و السجرسيّ ة، وإنياء السقخر الجراسيّ السشاىج 

 .والفخندية

جال الثاني والحؼ يخز جػدة مع ما جاءت بو نتائج االستبانة في الس حا الدؤالنتائج ىتتفق و 

الخجمات التعميسية، حيث حرمت فقخات ىحا السجال عمى درجات مختفعة في معطسيا باستثشاء ما 

 تعسل السجرسة عمى تحقيق الخجمات التعميسّية فيياكيف تع اإلشارة إليو، حيث وضحت العيشة 

 سجال.تأكيًجا عمى الشتائج السختفعة التي حرمت عمييا الفقخات في ىحا ال

يكػن العالع، والحؼ  ػر التكشػلػجي الدخيع الحؼ يسخ بووتعدو الباحثة ىحه الشتيجة إلى شبيعة التص

جمب السدتججات إلى اع في ىحا الدمغ، فتدعى السجارس وإال ض ،لداًما عمى الجسيع مػاكبتو

ابتعاد مجيخؼ التي تشسي قجرات الصمبة ومػاىبيع، و واإلضافة الفاعمة لمصمبة في مختمف السجاالت 

 ،السجارس عغ األنساط التقميجية التي تعتسج عمى السخكدية في الؿيادة، واتداميع بالجيسقخاشية

بسا في ذلظ أولياء األمػر  ،مغ لو صمة بالسجرسة كلّ  وإشخاكيعوتعديدىع لؿيع السذاركة والتعاون، 

 في عسمية اتخاذ القخارات.

جؽدة المؽارد في مدرستغ ل المّتبعة"ما ىي اآلليات :مىع ينّص الذي  الثالث الّدؤالتائج ن مناقذة

 ؟"البذرية

 جػدة السػارد البذخيةل السجرسةفي  السّتبعةاآلليات انقدع أداء السبحػثيغ حػل ( 14-4مغ الججول )

القدع ، أقدام ةإلى ثالث التشافذ بيغ السجارس حّجةالتقجم الحؼ يديج  ضلّ في ا أساسيّ ا بػصفيا متصمبً 

ختيار، واالستقصاب واالتػضيف والحؼ ركد عمى الية ال (%47)السبحػثيغ ما ندبتو  األول مغ
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إدارة السجرسة رؤية واضحة في اختيار العامميغ لجييا، وتخزع بعس السجارس العامميغ فييا  تػفخّ و 

 اإلدارّية فائق، وتػزع السيام واىتسام   بعشاية   يغسعّمسالإدارة السجرسة  اية، وتختاربجّ تحت التجخبة في ال

اتيع، وتدود إدارة السجرسة العامميغ الججد في السجرسة عمى العامميغ حدب قجراتيع وإمكانالستشػعة 

ما ندبتيع بحػثيغ معمػمات عغ شبيعة السجرسة ووضيفتيا والعامميغ فييا، والقدع الثاني مغ الس

 سعّمعتدميع ال يتعّ بحيث  ،دورات دولية قجعحػل التجريب، مغ حيث  ( حيث دارت إجاباتيع30%)

، صالبإلى الالسعمػمة ترل  حّتىف لّر اداخل  الّتجريذتيتع اإلدارة بصخق ، كسا شيادة بحلظ

، يغ مغ قبل مختريغسعّمسعقج دورات تشسية بذخية لم، و يغسعّمسالبيغ  الّرؽيةتبادل الديارات  وإجخاء

،  والقدع الثالث في أمػر السجرسةعقج اجتساعات أسبػعية بيغ الييئة إلدارية والتجريبية لمتذاور و 

متابعة مغ  ةالبذخيّ تقييع أداء السػارد والحؼ دار حػل مػضػع  (%23)ما ندبتو مغ السدتجيبيغ 

، ومتابعة خالل فتخة التعييغ األولىمغ قبل اإلدارة ، وحزػر حرز بكثخة الججد  يغسعّمسال

تحقيق  عمى سعّمعة، ومجػ قجرة التحريل الصمبة لسعخفة مجػ اكتداب الصالب لمسيارات السصمػب

 األىجاف السػضػعة.

ونتائج ىحا الدؤال تتفق مع ما جاءت بو نتائج االستبانة في السجال الثالث والحؼ يخز السػارد 

البذخية، حيث حرمت فقخات ىحا السجال عمى درجات مختفعة في معطسيا باستثشاء ما تع اإلشارة 

تأكيًجا عمى  فييا جػدة السػارد البذخيةل السجرسةبعة في اآلليات الستّ  إليو، حيث وضحت العيشة

 الشتائج السختفعة التي حرمت عمييا الفقخات في ىحا السجال.

ة ىي الخصػة األولى في بشاء قػة البذخيّ عسمية االىتسام بالسػارد  إلى أنّ وتعدو الباحثة ىحه الشتيجة 

الى  تؤّدؼممة ومؤىمة وذات كفاءة عالية الحرػل عمى قػػ عا كسا أنّ العسل الفعالة والسشتجة، 
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، وبالتالي زيادة وزيادة فعالية السجرسة ،الػضيفيّ إلى الذعػر باألمان أيًزا  تؤّدؼو استقخار العسالة، 

 . تشافدّيةالالسيدة 

 عمى:  ينّص الذي  الرابع الّدؤالتائج ن مناقذة

 "ذلظ؟ يتعّ "ما يسيد مػارد السجرسة السادية عغ أقخانيا، وكيف 

ما يسيد مػارد السجرسة السادية عغ أقخانيا، وكيف انقدع أداء السبحػثيغ حػل ( 15-4مغ الججول )

 ةإلى ثالث التشافذ بيغ السجارس حّجةالتقجم الحؼ يديج  ضلّ في ا أساسيّ ا ذلظ بػصفيا متصمبً  يتعّ 

 العالجيّ الحؼ ركد عمى تػفيخ التعميع ( %30)القدع األول مغ السبحػثيغ ما ندبتو ، أقدام

ة لمصمبة، والعسل عسل ورقة عسل تذخيريّ  الجراسيّ اية العام بجّ بسختمف الصخق في السجرسة، ففي 

، وعسل أوراق ية الخأؼحخّ عف، وتعديد ثقة الصالب بشفدو، وصقل شخريتو، و عمى معالجة الّز 

انػن دوام يػم العصمة " الدبت" لزعيفي التحريل ولسغ يععسل عالجية لمصمبة، إضافًة إلى 

، والقدع الثاني بتػفيخ التعميع العالجي بحيثمدانج في السجرسة،  معّمعتػفيخ ، و التعّمعصعػبة في 

 تحقيق األمان مغإجاباتيع حػل البيئة السادية،  %( حيث دارت50بحػثيغ ما ندبتيع )مغ الس

ي لمسجرسة ، واالىتسام بالسطيخ الخارجالّرؽيةبترسيع الداحات والغخف  خاّصةالخالل العشاية 

لجحب انتباه الصمبة وأولياء األمػر، وترسيع حجائق تابعة لمسجرسة، وإدراج األلػان السمفتة والجاذبة 

تػفيخ يات الكختػنية السحببة لمصمبة، و الّذخرلمصمبة في مخافق السجرسة السختمفة، ورسع ججاريات ب

الصمبة  ثيخ عمى نفدياتسجارس لسا ليا مغ تأ، والعسل عمى زراعة حجائق داخل الأمغ يمػضف

ًة إلى إضافبعس السسيدات في مجارسيع، فسثاًل مغ السدتجيبيغ  (%20) ،  كسا أضافيغسعّمسالو 

ات السػضفات ألوقات ما سعّمسات لشطام التأخيخ، حيث المعّمستػفيخ ، و خاّصةالتسام بالحاالت االى

 يتعّ بيػت األقارب إلى لحزانات أو ا إلىغ أن يخسمػا أبشاءىع مغ السجرسة اًل مبجّ بعج دوام السجرسة 
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ة أو السجرسيّ الػاجبات  إما بالمعب أو حلّ  ،وتعبئة وقتيع ،ة لمبقاء معيع في السجرسةمعّمستخريز 

 .لمعامميغ في السجرسة الػضيفيّ العسل عمى تػفيخ األمغ ، و تعميسّيةتصبيق بخامج 

السجال الخابع والحؼ يخز السػارد  ونتائج ىحا الدؤال تتفق مع ما جاءت بو نتائج االستبانة في

السادية، حيث حرمت فقخات ىحا السجال عمى درجات مختفعة في معطسيا باستثشاء ما تع اإلشارة 

، تأكيًجا فييا ذلظ يتعّ يسيد مػارد السجرسة السادية عغ أقخانيا، وكيف ما  إليو، حيث وضحت العيشة

 ي ىحا السجال.عمى الشتائج السختفعة التي حرمت عمييا الفقخات ف

بكافة الصخق وعمى اختالفيا إلى رفع  خاّصةالوتعدو الباحثة ىحه الشتيجة إلى سعي السجارس 

، وتشسية قجراتو العمسية والعقمية، ومعالجة الزعف الحؼ يعاني مشو بعس األكاديسيّ مدتػػ الصالب 

فتدعى بعس السجارس  ،وأولياء األمػر السحّميّ الصمبة، األمخ الحؼ يكدب السجرسة ثقة السجتسع 

 . عغ أقخانيا تسّيدشخح مجسػعة مغ الحمػل غيخ السألػفة وغيخ السصبقة في مجارس أخخػ لم إلى
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 التؽصيات:

 :أتيائج الدراسة تؽصي الباحثة بما يبناءا عمى نت

لمسحافطة عمى ميدة  وأولياء األمػر السحّميّ والسجتسع ضخورة استسخارية التكامل بيغ اإلدارة  .1

 .مختفعة   شافدّية  ت

تػعػية لمصمبة حػل احتياشات الدالمة العامة، وتجريبيع عمى  دورية ضخورة عقج لقاءات .2

 شارغ. حيحة لسػاجية أؼّ اآلليات الّر 

لستابعة مػائع  نطام انتياجت السجيخيغ عمى تشّسي قجرا العسل عمى ترسيع بخامج تجريبية   .3

خّؼ، بل تدويجىع بالجانب عمى الجانب الشطوعجم اقترار بخامج التجريب  ،يغسعّمسالأداء 

 .يغسعّمسالتجريبيع عمى تقػيع أداء و ، العسميّ 

 وتذجيعيع عمى القخاءة. ،لمصمبة لكتخونيةواإل السكتبات الػرؾيةالعسل عمى تػفيخ  .4

 المقترحات: 

 : مشياتقتخح الباحثة بعس الجراسات، و 

في مجيخية  حكػمّيةالو  خاّصةالسجارس لجػ ال تشافدّيةالمقارنة واقع السيدة إجخاء دراسة ) .1

 (. تخبية الخميل

مغ وجية  في مجيخية تخبية الخميل حكػمّيةاللجػ السجارس  تشافدّيةالالسيدة إجخاء دراسة ) .2

 (. يغسعّمسالنطخ السجيخيغ و 

مغ وجية  في مجيخية تخبية الخميل حكػمّيةاللجػ السجارس  تشافدّيةالإجخاء دراسة )السيدة  .3

 وأولياء األمػر(. نطخ الصمبة

 (.لجػ جامعات الػشغ في فمدصيغ تشافدّيةالواقع السيدة إجخاء دراسة ) .4
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 قائمة المرادر والمراجع العربية:

 
يع، - بيغ الػاقع  في الجامعات السرخية التشافدّيةالسذخوعات ،(۹۰۰۲) ،دمحم نرحي إبخـا

تصػيخ  جاىات السعاصخة في. االتالمؤتمر الثاني لتطؽير التعميػ العالي والسأمػل. عخض ورقة
 ، القاىخة، جامعة السشرػرة.الجامعيّ األداء 

 
في محافطات غدة إلدارة  خاّصةالرسة مجيخؼ السجارس مّسادرجة  ،(2013) ،األسصل، عيدى -

 ية التخبية، الجامعةكمّ ، رسالة ماجدتير غير منذؽرة، تشافدّيةالالذاممة وعالقتيا بالسيدة  َجػدةال
 اإلسالمية، غدة.

 

 مفاليػ ونماذج تطبيكية، اإلستراتيجّيةاإلدارة (، 2016) ،إدريذ، ثابت والسخسي، جسال -
 .ة لمشذخ والتػزيعالجامعيّ جار ال اإلسكشجرية:

 

بسجارس التعميع  تشافدّيةاللتحقيق السيدة  اإلدارّيةرسات الؿيادات مّسا ،(2017أكبخ، عبيخ، ) -
 9البحث العممي في التربية:  مجّمةعػدية، الثانػؼ في محافطة ججة بالسسمكة العخبية الد

(18)، 373 -404. 
 

اإلسكشجرية:  ،تنافدّيةالة مدخل تحقيق الميزة البذريّ المؽارد (، 2008) ،أبػ بكخ، مرصفى -
 ة.الجامعيّ  الجار

 
 .دار صفاء لمشذخ والتػزيع :(، عّسان1) ط  ة المعاصرة،المدرسيّ اإلدارة (، 2013شا، ىالة. )الب -

 

في  تشافدّيةالمقاربة السػارد الجاخمية والكفاءات كسجخل لمسيدة  ،(2012) ،وسيمةبػازيج،  -
االقترادية بػالية  سؤّسداتالاالقترادية الجدائخية: دراسة تصبيؿية عمى بعس  سؤّسدةال

 جامعة سصيف، الجدائخ. رسالة ماجدتير غير منذؽرة،سصيف، 
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 .طالمعاصرة المنّعماتفي  تنافدّيةالة إدارة المعرفة كمدخل لمميز ،(2016) ،بػران، سسية -

 .األكاديسيّ ، الجدائخ: مخكد الكتاب (1)
 

لجامعة  تشافدّيةالودوره في تحقيق السيدة  الّتشطيسيّ  تسّيدال،(2020) ،التػيجخؼ، ىيمة مشجيل -
ءالقريع في   دراسات العمؽم التربؽية، مجّمة،2030رؤية السسمكة العخبية الدعػدية  َضػ 

 . 535-511(، 2)47ردنية، الجامعة األ
 

، الخياض، معيج اإلدارة العامة: مكتبة الجدارة في العمل(، 2009) ،جسعة، أشخف فزيل -
 السمظ فيجالػششية.

 
فمدصيغ: دار العساد لمشذخ  .الّتنعيميّ  تمّيزالالؽصؽل إلى ،(2019)، الجسل، سسيخ سميسان -

 والتػزيع.
 

، )تخجسة دار الكتاب ي المينيالتعّممجتمع رعاية الكيادة في الم ،(2019جػندػن، مارك) -
 ، الدعػدية: دار الكتاب التخبػؼ لمشذخ والتػزيع.1ط ،التخبػؼ(

 

يات في كمّ لجػ عسجاء ال اإلستخاتيجّيةرسة اإلدارة مّسادرجة  ،(2020) ،الحارون، أمل صالح -
مغ وجية  افدّيةتشالفي محافطة العاصسة )عسان( وعالقتيا بالسيدة  خاّصةالالجامعات األردنية 

جامعة الذخق  رسالة ماجدتير غير منذؽرة،، يةالّتجريدنطخ رؤساء األقدام وأعزاء الييئة 
 األوسط، األردن. 

 
. المدتدامة تنافدّيةالالطريق لبناء الميزة ،(2016الشاصخ، وعباس، حديغ ) بجّ افع، عح -

 ، عسان: السشيل.1ط
 

يع، ) - ، تشافدّيةالالذاممة في تحقيق السيدة  َجػدةارة الرسات إدمّسا(، أثخ 2017حدغ، أحسج إبخـا
 جامعة الذخق األوسط، عسان. ،رسالة ماجدتير غير منذؽرة
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ة الطريق إلى المدرسة الفاعمة، تمّيز الم الّرفيةة و المدرسيّ اإلدارة (، 2012) ،حديغ، سالمة -
 عسان: دار الفكخ لمشذخ والتػزيع.

 
مركز رؤية :. فمدصيغفي مجيخية تخبية الخميللججار االستيصان وا ،(2020) ،الحاليبة، حسدة -

 .لمتنمية الدياسية
 

لخرائز  يغسعّمسالمجػ امتالك  ،(2009) ،الفتاح وسالع، سسية بجّ حساد، خميل والشخالة، ع -
بحث العرخؼ مغ وجية نطخ مجيخؼ السجارس والسذخفيغ التخبػييغ في محافطات غدة،  سعّمعال

 .39-10 ص ، صالؽاقع والمأمؽل :الفمدطينيّ  ػمعمّ ال مقدم لممؤتمر التربؽيّ 
 

بالجامعات  تشافدّيةالدور إدارة السعخفة في تحقيق السيدة  ،(2019) ،الحسيجؼ، مشال حديغ -
 . 480 -442،(5) 35ية التربية:كمّ  مجّمةالدعػدية: دراسة تصبيؿية عمى جامعة الصائف. 

 
الذاممة لتحقيق السيدة  َجػدةإلدارة ال ترػر مقتخح ،(2018) ،الحػامجة، دمحم حسج هللا دمحم -

ية الجراسات كمّ  غير منذؽرة، دكتؽراةأطروحة في األردن.  خاّصةالفي السجارس  تشافدّيةال
 العميا، الجامعة األردنية، األردن.

 
 العالسّيةآليات تحديغ تختيب جامعة السمظ خالج في الترشيفات  ،(2019حػيحي، دمحم أحسج، ) -

 30:جامعة الممغ خالد لمعمؽم التربؽية مجّمة:دراسة ميجانية. تشافدّيةاليدة كسجخل لتحقيق الس
(2)، 1- 33  . 

 
القاىخة: الجار  ،تنافدّيةالنعػ المعمؽمات مدخل لتحقيق الميزة (، 2002حيجر، معالي فيسي، ) -

 ة. الجامعيّ 

 

ية مغ وجية نطخ يات التخبكمّ العػامل السؤثخة عمى إنتاجية عسجاء  ،(2016) ،أبػ ختمة، وفاء -
ية كمّ ، رسالة ماجدتير غير منذؽرةلمجامعة،  تشافدّيةالوعالقتيا بالسيدة  الّتجريذأعزاء ىيئة 

 التخبية، جامعة األزىخ، غدة، فمدصيغ.
 



119 

(، القاىخة: مجسػعة الشيل 1ط )، تنافدّيةالصناعة المزايا (، 2004الخزيخؼ، محدغ أحسج، ) -
 العخبية. 

 
في  حكػمّيةالفي السجارس الثانػية  تشافدّيةالواقع السيدة  ،(2020) ،الخػالجة، فايد سميسان -

العمؽم التربؽية  مجّمةمحافطة السفخق: دراسة ميجانية عمى مجيخؼ السجارس في محافطة السفخق.
 .35-19 ،(30)4 والنفدية:

 
 

راسة : دتشافدّيةالرسات األفزل ودورىا في تعديد السيدة سّساال ،(2013) ،الجروير، مرصفى -
جامعة حمب، غير منذؽرة،  دكتؽراةأطروحة ة، الّرشاعيّ مقارنة لسجسػعة مغ الذخكات 

 دمذق.
 

في مجارس  تشافدّيةالفي تحقيق السيدة  اإلستخاتيجّيةدور الخشاقة  ،(2019)، دماج، أميخة -
 .369-341(،12)3القمػ، مجّمةالسخحمة الثانػية بالجسيػرية اليسيشة، 

 
لجػ اإلدارة العميا في الجامعات  اإلستخاتيجيّ العالقة بيغ التػجو ،(2014مخوان، )الجىجار،  -

رسالة ماجدتير غير دراسة ميجانية عمى جامعات قصاع غدة، تشافدّيةالالفمدصيشية وميدتيا 
 الجامعة اإلسالمية بغدة، فمدصيغ. منذؽرة،

 
في  الّتجريذ تصػيخ دور التشسية السيشية ألعزاء ىيئة(. 2017جيحاني، سمصان غالب. )ال -

 2: ية التربية بالزقازيقكمّ  مجّمةلجامعة الكػيت: دراسة مدتقبمية.  تشافدّيةالتحقيق السيدة 
(90 ،)317-382. 

 
 

. القاىخة: دار التنافدي تمّيزالمنيج لتحقيق  اإلستراتيجيّ التخطيط ،(2016)، ، سيجبّ الخ   -
 الفجخ لمشذخ والتػزيع.
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 تشافدّيةالإدارة رأس السال الفكخؼ وعالقتو بالسيدة  (،2017) ،عائس ىآل سعيجؼ، يحي -
 جامعة السمظ خالج. .غير منذؽرة دكتؽراةرسالة : رؤية مدتقبمية، بالجامعات الدعػدية

 
عسان: دار السديخة لمشذخ والتػزيع  الفعالة. اإلدارّيةالكيادة (، 2018) ،الدكارنة، بالل خمف -

 والصباعة.
 

القاىخة: دار غخيب لمصباعة  ،اإلستراتيجّيةة البذريّ المؽارد إدارة (، 2010) ،الدمسي، عمي -
 والشذخ والتػزيع.

 
لجػ مجيخؼ  تشافدّيةالالؿيادة التػزيعية وعالقتيا بالسيدة (، 2020شخايحة، بالفيغ غازؼ، ) -

رسالة ماجدتير غير ، يغسعّمسالمغ وجية نطخ  عّسانفي محافطة العاصسة  خاّصةالالسجارس 
 .عّسانالذخق األوسط، ، جامعة منذؽرة

 
بعس  َضػ ءلجامعة السشرػرة في  تشافدّيةال(، متصمبات تحقيق السيدة 2018) ،شمبي، أماني -

 جامعة السشرػرة، القاىخة، مرخ. غير منذؽرة، دكتؽراةأطروحة ، العالسّيةالخيخات 
 

 
ة التشطيسية الرح (.2022الذيخاني، نػال سعيج دمحم، والسفيد، خػلة بشت عبجهللا بغ دمحم. ) -

وعالقتيا بتعديد السيدة التشافدية في مجارس التعميع الثانػؼ الحكػمي لمبشات بسجيشة الخياض مغ 
  .135 – 115 ،(165)43 :رسالة الخميج العربيمجمة  مشطػر القائجات والسعمسات.

 
رسة السجيخيغ لمؿيادة السػزعة في السجارس الثانػية مّسا(،درجة 2017) ،صايسة، سسية -

 جامعة القدس المفتؽحة لألبحاث والدراسات التربؽية والنفدية، مجّمة، غدةحافطات بس
6(20 ،)231-213. 

 
 تشافدّيةالرسات الؿيادية الجاعسة لتحقيق السيدة سّساال ،(2018) ،صالح الجيغ، ندخيغ صالح دمحم -

 . عّسانفي محافطة مدقط بدمصشة  ساسيّ بسجارس التعميع األ
 .  954 -875 ،(3)42 ية التربية في العمؽم التربؽية:كمّ  مجّمة
 

http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=281137
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=281137
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=281137


121 

يغ وعالقتو بالسيدة األكاديسيّ التسكيغ اإلدارؼ لجػ القادة  ،(2017) ،الرالحات، نجالء -
اجدتير غير رسالة مفي جامعة الذخق الػسط،  الّتجريذمغ وجية نطخ أعزاء ىيئة  تشافدّيةال

 جامعة الذخق األوسط لمجارسات العميا، األردن. منذؽرة،
 

 تنافدّيةالالمحيط األزرق والميزة  إستراتيجية(، 2012والبشاء، زيشب ) شالب، عالء -
 : دار ومكتبة الحامج لمشذخ والتػزيع.عّسان المدتدامة مدخل معاصر،

 
 : دار الذخوق.عّسان، ة الحديثةالمدرسيّ اإلدارة (، 2011القادر، ) بجّ يغ، دمحم عبجّ عا -

 
 اإلسكشجرية: دار الكتب. اإلدارة وتحديات التغيير،(، 2001عامخ، سعيج ياسيغ، ) -

 
اىخة: دار حسيثخا لمشذخ ، الق1ط ة.المدرسيّ مدير المدرسة واإلدارة ،(2017) ،عامخ، فخج -

 .والتػزيع
 

: دراسة تشافدّيةالتحقيق السيدة ة وعالقتيا بالّتشطيسيّ (، الؿيع 2021العديد، ) بجّ العامخؼ، ع -
-20(، 1)16: جامعة الخميل لمبحؽث مجّمةميجانية في جامعة العمػم والتكشػلػجيا اليسشية. 

57. 
 

اإلدارة باألىجاف مجخل لتحقيق السيدة التشافدية بسجارس التعميع (. 2020عبج الشعيع، ايسان. ) -
(، 4)44 كمية التربية في العمؽم التربؽية: مجمة. الثانػؼ العام بسحافطة أسػان : دراسة ميجانية

15-166. 
 

 تشافدّيةالة ودوره في تحديغ القجرة الجامعيّ ، تدػيق الخجمات (2014) ر مبخوك،بجّ العتيبي،  -
 \ية التخبية، جامعة أم القخػ، الدعػدية.كمّ  غير منذؽرة، دكتؽراةرسالة لمجامعات الدعػدية، 

 
تيجية إدارية تخبػية مقتخحة لتحقيق السيدة التشافدية في إستخا(. 2018صالح. ) العجسي، دمحم -

كمية الجراسات العميا،  أطروحة دكتؽراه غير منذؽرة.. السجارس الثانػية الحكػمية بجولة الكػيت
 الجامعة األردنية. 
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واقع السيدة التشافدية في  .(2020العجسي، دمحم صالح، و عبابشة، صالح أحسج أميغ. ) -
المجمة التربؽية  ة الحكػمية بجولة الكػيت مغ وجية نطخ مجيخؼ السجارس.السجارس الثانػي

 .41 – 21(، 2)5 :األردنية
 

 

ة الحديثة مفاليميا النعرية وتطبيقاتيا المدرسيّ اإلدارة (، 2015عصػؼ، جػدت عدت، ) -
 : دار الثقافة لمشذخ والتػزيع.األردن،(5ط ) ،العممية

 
يع. )أب - ، دار حرائيةاإلالعممّي: مناىجو، ترميمو، أساليبو  البحث(، 2020ػ عقيل، إبخـا

 .عّسان: األيام لمشذخ والتػزيع

 

(، الػضع التعميسّي في السحافطة، 2012، )مجيخية تخبية الخميلغخفة تجارة وصشاعة  -
https://hebroncci.org/new/p=5465 .م.10/2/2022خ تع استخجاع بتاري 

 
في  تشافدّيةالإشار حػكسة الجامعات الدعػدية لتحقيق السيدة  ،(2019لقحصاني، ريع ثابت، )ا -

-51 ،(15) 3: العمؽم التربؽية والنفدية مجّمةم. 2030اتخاذ القخارات وفق تصمعات رؤية 
79. 

 
ة في تسّيد : نحػ جامعة مالجامعيّ في التعميع  تسّيدالفمدفة ،(2008الحسيج، ) بجّ خ عقصب، سسي -

 .15- 5(، 5) 14مرخ، مدتقبل التربية العربية،  مجّمة، العالسّيةالتجارب والخبخات  َضػ ء
 

نسػذج مقتخح لتحقيق السيدة التشافدية لمسجرسة االبتجائية  .(2017دمحم، مشى شعبان عثسان. ) -
 .199 -133 (،13)4 :مجمة اإلدارة التربؽية .ةعمى ضػء مجخل الؿيادة األخالؾيفي مرخ 

 
يات التعميع كمّ في  تشافدّيةالإدارة السػاىب كسجخل لتجعيع السيدة  ،(2018) صالح، مخاد، أسساء -

 . 218 -91(، 3) 42ية التربية في العمؽم التربؽية:كمّ  مجّمةبسرخ.  الّرشاعيّ 
 

https://hebroncci.org/new/?p=5465
https://hebroncci.org/new/?p=5465
http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=248994
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القاىخة: مخكد اإلسكشجرية  في مجال األعمال، تنافدّيةالالميزة (، 1997مخسي، نبيل، ) -
 لمكتاب. 

 
لجػ مجيخؼ  تشافدّيةالة وعالقتيا بالسيدة الّتشطيسيّ الججارة ، (2020السشاصيخ، عيػد فخحان، ) -

رسالة .يغسعّمسالمغ وجية نطخ  عّسانفي محافطة العاصسة  حكػمّيةالالسجارس الثانػية 
 .عّسانجامعة الذخق األوسط.  ماجدتير غير منذؽرة،

 
أدوار مجيخ السجرسة التقػيسية  ،(2014) ،مشدي، ريسا والذخمان، مشيخة ومرصفى، انترار -

والتخصيصية واإلندانية مغ وجية نطخ مجراء مجارس وكالة الغػث الجولية في األردن: 
 .76 -9 ،(4)3: الدولية التربؽية المتخررة مجّمةالت والحمػل السقتخحة لحلظ. كاّل السذ

 
ة لدى مديري المدارس المدرسيّ رسة إدارة األزمات مّمادرجة (، 2020نيخوخ، شيج رفيق، ) -

 ، جامعة الخليل.رسالة ماجستير غير منشورة، في مديرية تربية الخليل حكوميّةال
 

: خاص ةالالتعليم  مؤس ساتالنسخة المعدلة لتعليمات (، 2016وزارة التربية والتعليم العالي، ) -

ةالياض األطفال ر ةالوالمدارس  خاص   فلسطين. ،خاص 
 

 اإلستراتيجي ةالخطة التنموية المكانية (، 2019، )مديرية تربية الخليلو المحلّيّ وزارة الحكم  -

 فلسطين. ،مديرية تربية الخليلل
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 المالحق

 (: خطاب المحكميؼ 1ممحق )

 بدع هللا الخحسغ الخحيع

 جامعة الخميل

 ية الجراسات العمياكمّ 

 تعميسّيةالارة بخنامج اإلد

 حزخة: ________________________________________ السحتخم/ة.

 الختبة العمسية: _________________________________________

 الجامعة: ____________________________________________

 تحّية شيبة، وبعج:

لمدارس الخاّصة في مديرية تربية الخميل واقع الميزة الّتنافدّية لدى ا)دراسة حػل  الباحثة جخؼ ت
، ضسغ إجخاءات الحرػل عمى درجة الساجدتيخ في اإلدارة (مؼ وجية نعر المديريؼ والمعّمميؼ

واقع السيدة وىي السقابمة لمػقػف عمى  ،مغ جامعة الخميل، حيث تع  تصػيخ أداة الجراسة تعميسّيةال
في  تخبية الخميل مغ وجية نطخ السجيخيغ والسعّمسيغالّتشافدّية لجػ السجارس الخاّصة في مجيخية 

 السػارد السادية(. َجػدةة، و البذخيّ السػارد  َجػدة، تعميسّيةالالخجمات  َجػدة)الؿيادة،  :أربعة مجاالت

ع الدجيج ومقتخحاتكع بذأن أسئمة السقابمة ؼيسا إذا كانت صالحًة أو غيخ بجّ لحا أرجػ التكخم بإ اء رأيك 
يالت ت َعج  اقتخاحات أو  سؤال إلى مجاالت الجراسة، وبشائيا المغػّؼ، وأؼّ  كلّ انتساء صالحة، ومجػ 

 أو إضافة فقخات أخخػ تخونيا مشاسبًة لتحقيق ىجف الجراسة الحالية.

 مع فائق االحتخام والتقجيخ

 

 الباحثة: ديمو بكري 
 إشراف: د.كرم الكركي
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 (: أداة الدراسة قبل التحكيػ2ممحق )

 الخحسغ الخحيعبدع هللا 

 

 

 /ة، تحية شيبة، وبعج: سعّمعحزخة السجيخ/ة، ال

واقع السيدة الّتشافدّية لجػ السجارس االستبانة السخفقة ىي جدء مغ دراسة تجخييا الباحثة بعشػان "

" لشيل درجة الساجدتيخ في الخاّصة في مجيخية تخبية الخميل مغ وجية نطخ السجيخيغ والسعّمسيغ

مغ جامعة الخميل، وسأكػن شاكخًة لكع إذا تكخمتع باإلجابة عغ األسئمة الستزّسشة  ةتعميسيّ الاإلدارة 

ججّية وميشّية، كسا أّن نجاح ىحا العسل يتػقف عمى مجػ تعاونكع وإخالصكع في  كلّ في االستبانة ب

حث السعمػمات السقجمة ستحطى بالعشاية واالئتسان والدّخّية لغايات الب كلّ اإلجابة، ولإلشارة، ف

 العمسّي فقط، مع خالز االمتشان وبالغ التقجيخ لتجاوبكع وإسيامكع في انجاز ىحا البحث العمسّي. 

 

مغ شأنيا  إستخاتيجياتسياسات و  انتياجعمى  تعميسّيةالمقجرة السشطػمة  "ىي: تنافدّيةالالميزة  -

ة، تسّيد مػاصفات م ذات تعميسّيةعالية، وتػفيخ بيئة  َجػدةوبحثية تستاز ب تعميسّيةتقجيع خجمات 

 كلّ التشافدي بذ الّتفّػق ليا  يحّققمغ خالل استغالل كافة السػارد والسرادر الستاحة، بحيث 

 (Mahdi, Nassar, & Almsafir, 2019, 4تيا" )ية ويعطع ربحيّ الّدػؾيديج مغ حرتيا 

 

 الباحثة: ديمو بكري 

 المذرف: د.كرم الكركي
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 الّذخرّيةالقدػ األول :المعمؽمات 

 أمام ما يناسبغ : )×( جى التكرم بؽضع اإلشارة ير 

 معّمع/ة                       )          ( . ب مجيخ/ة       )           ( . أ الػضيفيّ السػقع  .1
 أنثى                         )          (  . ب )           (        ذكخ    . أ الجشذ .2
        ســــــــــــــــشػات  5أقـــــــــــــــّل مـــــــــــــــغ  . أ سشػات الخبخة .3

(       ) 
سشػات  10-5مغ  . ب

)      ( 
 10أكثخ مغ  . ج

 سشػات )    (
 

واقع الميرزة الّتنافدرّية لردى المردارس الخاّصرة فري مديريرة تربيرة الخميرل مرؼ وجيرة القدػ الثاني: 

 . نعر المديريؼ والمعّمميؼ

مــغ وجيــة واقــع السيــدة الّتشافدــّية لــجػ الســجارس الخاّصــة فــي مجيخيــة تخبيــة الخميــل ىــحا القدــع يؿــيذ  
مجــال يتكــػن مــغ مجسػعــة فقــخات لجســع  كــلّ ( مجــاالت، و 4، يتكــػن مــغ )نطــخ الســجيخيغ والسعّمســيغ

في السدتػػ السشاسب مغ وجيـة )×( السعمػمات حػل مػضػع الجراسة، يخجى التكخم بػضع اإلشارة 
 فقخة. كلّ في السجرسة أمام  تنافدّيةالواقع الميزة نطخك حػل 

 
مؽافق  الكيادةالمجال األول :  الرقػ

 بذّدة
 معارض  محايد مؽافق

 
معارض 

 بذّدة
      يدعى السجيخ إلى تعديد العسل بخوح الفخيق   .1

يحخص السجيخ عمى اإلفادة مغ مرادر التكشػلػجيا   .2
 الحجيثة 

     

يدعى السجيخ إلى تعديد مفيػم التذاركية في عسمية   .3
 السحّميّ صشع القخار مع السجتسع 

     

جيخ نطامًا لتمقى السقتخحات والذكاوػ، والتعامل يػفخ الس  .4
 بججّية ومػضػعّية معيا

     

      أىعّ يعمع السجيخ أولياء األمػر بشتائج متابعة شكػ   .5

      ى السجيخ رؤية مدتقبمية مختكدة عمى التصػيخ يتبشّ   .6

      يستمظ السجيخ القجرة عمى محاورة اآلخخيغ بيجف إقشاعيع  .7

      بيغ متصمبات السجرسة وحاجات السجتسع يػائع السجيخ  .8
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يػفخ السجيخ نطامًا إلدارة السجرسة يعكذ تصبيق القػانيغ   .9
 لمعسل السشّطسةوالمػائح 

     

بيجف  السدتسخّ ىا ءيخاجع السجيخ أنذصة السجرسة وأدا  .10
  التصػيخ والتحديغ

     

      السجيخ أساليب ديسقخاشية في إدارة السجرسة  تبعي  .11

      يعسل السجيخ عمى تحقيق رضا العامميغ والسعشييغ باألمخ  .12

لمحج مغ تغيب الستعمسيغ  مشاسبة السجيخ آليات دتخجمي  .13
 وانقصاعيع

     

السجيخ  نطامًا لخصج أسباب حاالت الػياب  يسارس  .14
 السختفعة لجػ الصمبة

     

ؽدةالمجال الثاني :   تعميمّيةالالخدمات  ج 

ع متشػعة تعمّ  إستخاتيجياترسة أساليب و ف إدارة السجتػضّ   .15
 تعميسّيةالفي العسمية 

     

ءيتابع تقجم الستعمسيغ في  تػفخ السجرسة نطاًما  .16 نػاتج  َضػ 
 السدتيجفة التعّمع

     

 كلّ ة بذالسعخؼيّ تدود إدارة السجرسة الصمبة بالسدتججات   .17
 ودائع مدتسخ

     

 إرشاديةً  ةً صحي ودورات   تعقج إدارة السجرسة ورشات    .18
 لمصمبة

     

      التعّمعإدارة السجرسة بيئة داعسة لعسميتي التعميع و  تػفخّ   .19

لمصمبة حػل احتياشات  تػعػيةً  تعقج إدارة السجرسة لقاءات    .20
 الدالمة العامة

     

لخضا العامميغ  اداعسً  اإدارة السجرسة مشاخً  تػفخّ   .21
 والستعمسيغ

     

      السختمفة التعّمعبة مرادر إدارة السجرسة لمصم تػفخّ   .22

، والالصؽية( الّرؽيةتشفح إدارة السجرسة األنذصة الػاردة )  .23
 جسيعيا

     

داخمية في السجاالت  تعقج إدارة السجرسة مدابقات    .24
 السختمفة 

     

      تيتع إدارة السجرسة بتشسية السيارات الؿيادية لمصمبة  .25
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غ لغخس الؿيع واألخالق إدارة السجرسة أنطسة وقػاني تزعّ   .26
 لجػ الصمبة

     

ؽدةالمجال الثالث:   ةالبذريّ المؽارد  ج 
 يغسعّمساللستابعة أداء مػائًسا  اتصبق إدارة السجرسة نطامً   .27

 وتقػيسيع 
     

لجػ  تسّيدالتحخص إدارة السجرسة عمى تشسية ثقافة   .28
 يغسعّمسال

     

لتي يقجميا ة اتسّيد تيتع إدارة السجرسة باألفكار الس  .29
  ن ػ سعّمسال

     

بيغ  تذجع إدارة السجرسة أسمػب العسل الجساعيّ   .30
 يغسعّمسال

     

      ةالػضيؽيّ لمتخؾية  واضحةً  اتزع إدارة السجرسة أسدً   .31
 ،يغسعّمساللتصػيخ  تشطع إدارة السجرسة بخامج تجريبيةً   .32

 ما ىػ ججيج كلّ شالعيع عمى إو 
     

عمى إيجاد أساليب ججيجة  يغّمسسعالتذجع إدارة السجرسة   .33
 ومبتكخة في العسل

     

 يغسعّمسالتحخص إدارة السجرسة عمى تمبية احتياجات   .34
 ورغباتيع

     

 أسخؼ  جػتحّث إدارة السجرسة السعمسيغ عمى تػفيخ   .35
 لمصمبة  واجتساعي

     

      بصخق مختمفة يغسعّمسالتحفد إدارة السجرسة   .36
طاًما يحافع عمى الخوح السعشػية إدارة السجرسة ن تػفخّ   .37

 يغ سعّمسلم
     

      إدارة السجرسة عغ التقميل مغ شأن الصالب ت َعج  تب  .38
      تيعكاّل ع مذوتتفيّ  ،لصالبإلى ا إدارة السجرسة دتسعت  .39
      إلجخاء البحث العمسيّ  اتإمكانإدارة السجرسة أؼ  تػفخّ   .40

ؽدةالمجال الرابع:   المؽارد المادية ج 
      باألجيدة الحكية الّرؽيةد إدارة السجرسة الغخف تدوّ   .41
عالستسخكدة حػل الستعمّ  التعّمعتجعع إدارة السجرسة بيئة   .42

  
     

      لمصمبة إلكتخونيةً  إدارة السجرسة مكتبةً  تػفخّ   .43
      لمصمبة ورؾيةً  إدارة السجرسة مكتبةً  تػفخّ   .44
      ة لمصمبةتسّيد م إدارة السجرسة ساحات   تػفخّ   .45
     بيغ  إدارة السجرسة قشػات اترال وتػاصل دائسةً  تػفخّ   .46
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 إدارة السجرسة وأولياء األمػر
السصمػب  تعميسّيةالإدارة السجرسة جسيع السدتمدمات  تػفخّ   .47

 السشذػدة ىا لتحقيق أىجاف السشياجتػفخّ 
     

      األمثل كلّ خ إدارة السجرسة مػاردىا السادية بالذثسّ تدت  .48
والدالمة  األمغإدارة السجرسة جسيع مدتمدمات  تػفخّ   .49

 لجسيع أفخادىا 
     

تستمظ إدارة السجرسة مكتبة متكاممة تخجم الصمبة   .50
 يغسعّمسالو 

     

 تحّقق إستخاتيجيةتحخص إدارة السجرسة عمى وضع خصة   .51
 ار األمثل لسػاردىا الستاحةثسّ االست

     

مدتمدمات األمغ والدالمة إدارة السجرسة جسيع  تػفخّ   .52
 لجسيع أفخادىا

     

ة السجرسيّ تيتع إدارة السجرسة بريانة السخافق والسعجات   .53
 لزسان فاعمّيتيا باستسخار

     

      تستاز إدارة السجرسة ببيئة نطيفة وصحية  .54
      إدارة السجرسة احتياشات األمغ والدالمة في مخافقيا تػفخّ   .55
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 سة قبل التحكيػ: المقابمةأداة الدرا

 بدع هللا الخحسغ الخحيع

 

 

 /ة، تحية شيبة، وبعج: سعّمعحزخة السجيخ/ة ال

واقع السيدة الّتشافدّية لجػ السجارس أسئمة السقابمة السخفقة ىي جدء مغ دراسة تجخييا الباحثة بعشػان "

لشيل درجة الساجدتيخ في " الخاّصة في مجيخية تخبية الخميل مغ وجية نطخ السجيخيغ والسعّمسيغ

مغ جامعة الخميل، وسأكػن شاكخًة لكع إذا تكخمتع باإلجابة عغ األسئمة الستزّسشة  تعميسّيةالاإلدارة 

ججّية وميشّية، كسا أّن نجاح ىحا العسل يتػقف عمى مجػ تعاونكع وإخالصكع في اإلجابة،  كلّ ب

ئتسان والدّخّية لغايات البحث العمسّي فقط، السعمػمات السقجمة ستحطى بالعشاية واال كلّ ولإلشارة، ف

 مع خالز االمتشان وبالغ التقجيخ لتجاوبكع وإسيامكع في انجاز ىحا البحث العمسّي. 

مغ شأنيا  إستخاتيجياتسياسات و  انتياجعمى  تعميسّيةال"ىي مقجرة السشطػمة : تنافدّيةالالميزة  -

ة، تسّيد ذات مػاصفات م تعميسّيةوتػفيخ بيئة  عالية، َجػدةوبحثية تستاز ب تعميسّيةتقجيع خجمات 

 كلّ التشافدي بذ الّتفّػق ليا  يحّققمغ خالل استغالل كافة السػارد والسرادر الستاحة، بحيث 

 .(Mahdi,Nassar, &Almsafir, 2019, 4تيا" )ية ويعطع ربحيّ الّدػؾيديج مغ حرتيا 

 

 الباحثة: ديمو بكري 

 المذرف: د.كرم الكركي
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ة الّتنافدّية لردى المردارس الخاّصرة فري مديريرة تربيرة الخميرل مرؼ وجيرة نعرر المرديريؼ واقع الميز 

 . والمعّمميؼ

واقـع السيــدة الّتشافدـّية لــجػ السـجارس الخاّصــة فـي مجيخيــة تخبيـة الخميــل مـغ وجيــة ىـحه األسـئمة تؿــيذ 

مجــاالت السيــدة مــغ  ســؤال يؿــيذ مجــااًل  كــلّ ، وتتكــػن مــغ أربعــة أســئمة، و نطــخ الســجيخيغ والسعّمســيغ

األســئمة مــغ وجيــة  غلجراســة، يخجــى التكــخم باإلجابــة عــ، لجســع السعمػمــات حــػل مػضــػع اتشافدــّيةال

 في مجرستظ. تنافدّيةالواقع الميزة نطخك حػل 

 األول:  الّدؤال

 كيف تعمل قيادة المدرسة عمى تحقيق رضا الطمبة واألىالي؟

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 الثاني: الّدؤال

ؽدةكيف تعمل المدرسة عمى تحقيق   التعميػ فييا؟ ج 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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 الثالث:  الّدؤال

 ؟ جؽدة المؽارد البذريةفي مدرستغ ل المّتبعةما ىي اآلليات 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 الرابع:  الّدؤال

 ذلغ؟  يتػّ وكيف  ؟ز مؽاد المدرسة المادية عؼ أقرانيايميالذي ما 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 مع فائق التقدير واًلحترام
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 (: أداة الدراسة في صؽرتيا الّنيائية3ممحق )

 بدع هللا الخحسغ الخحيع

 

 

 /ة، تحية شيبة، وبعج: سعّمعلسجيخ/ة، الحزخة ا

واقع السيدة الّتشافدّية لجػ السجارس االستبانة السخفقة ىي جدء مغ دراسة تجخييا الباحثة بعشػان "

"لشيل درجة الساجدتيخ في الخاّصة في مجيخية تخبية الخميل مغ وجية نطخ السجيخيغ والسعّمسيغ

كػن شاكخًة لكع تكخمكع باإلجابة عغ األسئمة الستزّسشة في مغ جامعة الخميل، وسأ تعميسّيةالاإلدارة 

ججّية وميشّية، كسا أّن نجاح ىحا العسل يتػقف عمى مجػ تعاونكع وإخالصكع في  كلّ االستبانة ب

السعمػمات السقجمة ستحطى بالعشاية واالئتسان والدّخّية لغايات البحث  كلّ اإلجابة، ولإلشارة، ف

 متشان وبالغ التقجيخ لتجاوبكع وإسيامكع في انجاز ىحا البحث العمسّي. العمسّي فقط، مع خالز اال

 

مغ شأنيا  إستخاتيجياتسياسات و انتياج عمى  تعميسّيةال"ىي مقجرة السشطػمة : تنافدّيةالالميزة  -

ة، تسّيد ذات مػاصفات م تعميسّيةعالية، وتػفيخ بيئة  َجػدةوبحثية تستاز ب تعميسّيةتقجيع خجمات 

 كلّ التشافدي بذ الّتفّػق ليا  يحّققستغالل كافة السػارد والسرادر الستاحة، بحيث مغ خالل ا

 (Mahdi, Nassar, & Almsafir, 2019, 4تيا" )ية ويعطع ربحيّ الّدػؾيديج مغ حرتيا 

 

 الباحثة: ديمو بكري 

 المذرف: د.كرم الكركي
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 الّذخرّيةالقدػ األول:المعمؽمات 

 مام ما يناسبغ: أ)×( يرجى التكرم بؽضع اإلشارة 

 معّمع/ة                       )          ( . ث مجيخ/ة       )           ( . ت الػضيفيّ السػقع  .1
 أنثى                         )          (  . ث )           (        ذكخ    . ت الجشذ .2
        ســــــــــــــــشػات  5أقـــــــــــــــّل مـــــــــــــــغ  . ت سشػات الخبخة .3

)       ( 
سشػات  10-5مغ  . ث

     ( ) 
 10أكثخ مغ  . ح

 سشػات )    (
 

واقع الميرزة الّتنافدرّية لردى المردارس الخاّصرة فري مديريرة تربيرة الخميرل مرؼ وجيرة القدػ الثاني: 

 . نعر المديريؼ والمعّمميؼ

واقع السيدة الّتشافدّية لجػ السجارس الخاّصة في مجيخية تخبية الخميل مغ وجية نطـخ ىحا القدع يؿيذ 
مجــــال يتكــــػن مــــغ مجسػعــــة فقــــخات لجســــع  كــــلّ و  ( مجــــاالت،4يتكــــػن مــــغ ) ،غالســــجيخيغ والسعّمســــي

في السدتػػ السشاسب مغ وجيـة )×( السعمػمات حػل مػضػع الجراسة، يخجى التكخم بػضع اإلشارة 
 فقخة. كلّ في السجرسة أمام  تنافدّيةالواقع الميزة نطخك حػل 

 
مؽافق  المجال األول: الكيادة الرقػ

 بذّدة
 معارض  محايد مؽافق

 
معارض 

 بذّدة
يحخص السجيخ عمى اإلفادة مغ مرادر التكشػلػجيا   .1

 الحجيثة 
     

يدعى السجيخ إلى تعديد مفيػم التذاركية في عسمية   .2
 السحّميّ صشع القخار مع السجتسع 

     

يػفخ السجيخ نطامًا لتمقى السقتخحات والذكاوػ، والتعامل   .3
  بجّجية ومػضػعّية معيا

     

      ىعّ ا ع السجيخ أولياء األمػر بشتائج متابعة شكػ يعم  .4

      يستمظ السجيخ القجرة عمى محاورة اآلخخيغ بيجف إقشاعيع  .5

      يػائع السجيخ بيغ متصمبات السجرسة وحاجات السجتسع  .6

بيجف  السدتسخّ ىا ءيخاجع السجيخ أنذصة السجرسة وأدا  .7
  التصػيخ والتحديغ

     

      يب ديسقخاشية في إدارة السجرسةيتبع السجيخ أسال  .8
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      يعسل السجيخ عمى تحقيق رضا العامميغ والسعشييغ باألمخ  .9

لمحج مغ تغيب الستعمسيغ  مشاسبة السجيخ آليات دتخجمي  .10
 وانقصاعيع

     

ؽدةالمجال الثاني:   تعميمّيةالالخدمات  ج 

تعمع متشػعة  إستخاتيجياتتػضف إدارة السجرسة أساليب و   .11
 تعميسّيةالي العسمية ف

     

 َضػ ءتزع إدارة السجرسة نطاما يتابع تقجم الستعمسيغ في   .12
 السدتيجفة التعّمعنػاتج 

     

 كلّ ة بذالسعخؼيّ تدود إدارة السجرسة الصمبة بالسدتججات   .13
 مدتسخ

     

تعقج إدارة السجرسة ورشات ودورات صحية إرشادية   .14
 لمصمبة

     

لقاءات تػعػية لمصمبة حػل احتياشات  تعقج إدارة السجرسة  .15
 الدالمة العامة

     

      السختمفة لمصمبة التعّمعإدارة السجرسة مرادر  تػفخّ   .16

، والالصؽية( الّرؽيةتشفح إدارة السجرسة األنذصة الػاردة )  .17
 جسيعيا

     

تعقج إدارة السجرسة مدابقات داخمية في السجاالت   .18
 السختمفة 

     

      ة السجرسة بتشسية السيارات الؿيادية لمصمبةتيتع إدار   .19

تؿيع إدارة السجرسة أنذصة وفعاليات لغخس الؿيع واألخالق   .20
 لجػ الصمبة

     

ؽدةالمجال الثالث:   ةالبذريّ المؽارد  ج 
 يغسعّمساللستابعة أداء مػائًسا  اتصبق إدارة السجرسة نطامً   .21

 وتقػيسيع 
     

لجػ  تسّيدالتشسية ثقافة  تحخص إدارة السجرسة عمى  .22
 يغسعّمسال

     

ة التي يقجميا تسّيد تيتع إدارة السجرسة باألفكار الس  .23
  ن ػ سعّمسال

     

      ةالػضيؽيّ تزع إدارة السجرسة أسذ واضحة لمتخؾية   .24
 ن ػ سعّمسالتشطع إدارة السجرسة بخامج تجريبية لتصػيخ   .25

 ما ىػ ججيج كلّ واشالعيع عمى 
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عمى إيجاد أساليب ججيجة  يغسعّمسالرة السجرسة تذجع إدا  .26
 ومبتكخة في العسل

     

 يغسعّمسالتحخص إدارة السجرسة عمى تمبية احتياجات   .27
 ورغباتيع

     

      بصخق مختمفة يغسعّمسالتحفد إدارة السجرسة   .28
إدارة السجرسة نطاًما يحافع عمى الخوح السعشػية  تػفخّ   .29

 يغ سعّمسلم
     

      إدارة السجرسة إمكانيات إجخاء البحث العمسي تػفخّ   .30
ؽدةالمجال الرابع:   المؽارد المادية ج 

      باألجيدة الحكية الّرؽيةتدود إدارة السجرسة الغخف   .31
      لمصمبة إلكتخونيةً  إدارة السجرسة مكتبةً  تػفخّ   .32
      لمصمبة ورؾيةً  إدارة السجرسة مكتبةً  تػفخّ   .33
      ة لمصمبةتسّيد لسجرسة ساحات مإدارة ا تػفخّ   .34
إدارة السجرسة قشػات اترال وتػاصل دائسة بيغ  تػفخّ   .35

 إدارة السجرسة وأولياء األمػر
     

ىا تػفخّ السصمػب  تعميسّيةالإدارة السجرسة السدتمدمات  تػفخّ   .36
 السشذػدة لتحقيق أىجاف السشياج

     

ة السجرسيّ ت تيتع إدارة السجرسة بريانة السخافق والسعجا  .37
 باستسخار

     

      إدارة السجرسة ببيئة مجرسية نطيفة وصحية تػفخّ   .38
      إدارة السجرسة احتياشات األمغ والدالمة في مخافقيا تػفخّ   .39
      التعّمعإدارة السجرسة بيئة داعسة لعسميتي التعميع و  تػفخّ   .40
 

 

 

 

 

 

 شاكخيغ حدغ تعاونكع

 قجيخ واالحتخاممع فائق الت
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 داة الدراسة في صؽرتيا النيائية: المقابمةأ

 بدع هللا الخحسغ الخحيع

 

 

 /ة، تحية شيبة، وبعج: سعّمعحزخة السجيخ/ة ال

واقع السيدة الّتشافدّية لجػ السجارس أسئمة السقابمة السخفقة ىي جدء مغ دراسة تجخييا الباحثة بعشػان "

" لشيل درجة الساجدتيخ في  خيغ والسعّمسيغالخاّصة في مجيخية تخبية الخميل مغ وجية نطخ السجي

مغ جامعة الخميل، وسأكػن شاكخًة لكع إذا تكخمتع باإلجابة عغ األسئمة الستزّسشة  تعميسّيةالاإلدارة 

ججّية وميشّية، كسا أّن نجاح ىحا العسل يتػقف عمى مجػ تعاونكع وإخالصكع في اإلجابة،  كلّ ب

حطى بالعشاية واالئتسان والدّخّية لغايات البحث العمسّي فقط، السعمػمات السقجمة ست كلّ ولإلشارة، ف

 مع خالز االمتشان وبالغ التقجيخ لتجاوبكع وإسيامكع في انجاز ىحا البحث العمسّي. 

مغ شأنيا  إستخاتيجياتعمى إتباع سياسات و  تعميسّيةالمقجرة السشطػمة  "ىي: تنافدّيةالالميزة  -

ة، تسّيد ذات مػاصفات م تعميسّيةعالية، وتػفيخ بيئة  َجػدةاز بوبحثية تست تعميسّيةتقجيع خجمات 

 كلّ التشافدي بذ الّتفّػق ليا  يحّققمغ خالل استغالل كافة السػارد والسرادر الستاحة، بحيث 

 .(Mahdi, Nassar, & Almsafir, 2019, 4تيا" )ية ويعطع ربحيّ الّدػؾيديج مغ حرتيا 

 

 الباحثة: ديمو بكري 

 الكركيالمذرف: د.كرم 
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واقع الميزة الّتنافدّية لردى المردارس الخاّصرة فري مديريرة تربيرة الخميرل مرؼ وجيرة نعرر المرديريؼ 

 .والمعّمميؼ

واقـع السيــدة الّتشافدـّية لــجػ السـجارس الخاّصــة فـي مجيخيــة تخبيـة الخميــل مـغ وجيــة ىـحه األسـئمة تؿــيذ 

مــغ مجــاالت السيــدة  ل يؿــيذ مجــااًل ســؤا كــلّ ، وتتكــػن مــغ أربعــة أســئمة، و نطــخ الســجيخيغ والسعّمســيغ

األســئمة مــغ وجيــة  غالجراســة، يخجــى التكــخم باإلجابــة عــلجســع السعمػمــات حــػل مػضــػع  تشافدــّيةال

 في مجرستظ. تنافدّيةالواقع الميزة نطخك حػل 

 األول:  الّدؤال

 ما ىي اإلجراءات التي تقؽم بيا قيادة المدرسة لتحقيق رضا الطمبة واألىالي؟

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 الثاني: الّدؤال

 فييا؟ تعميمّيةالكيف تعمل المدرسة عمى تحقيق الخدمات 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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 الثالث:  الّدؤال

 ؟ جؽدة المؽارد البذريةفي مدرستغ ل المّتبعةما ىي اآلليات 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 الرابع:  الّدؤال

 ذلغ؟  يتػّ وكيف  ؟ؽارد المدرسة المادية عؼ أقرانيايميز مالذي ما 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 ع فائق اًلحترام والتقديرم
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 (: 4ممحق )

 ميؼقائمة بأسماء المحكّ 

 

 

 اسػ الُمحّكػ مكان العمل/ الجامعة الرتبة العممّية

 كسال خميل مخامخه جامعة الخميل أستاذ مذارك

 مشال ماجج ابػ مشذار جامعة الخميل أستاذ مداعج

يع أبػ عقيل جامعة الخميل ذاركأستاذ م  إبخـا

 كامل حدغ كتمػ معة الخميلجا أستاذ مذارك

 ساكػر أبػتيديخ  جامعة القجس السفتػحة كتػردأستاذ 

 رجاء زىيخ العديمي جامعة القجس السفتػحة أستاذ مذارك

 شادؼ أبػ حمتع جامعة الخميل أستاذ مداعج

 دمحم شاىيغ جامعة القجس السفتػحة ذ دكتػرأستا

 دمحم الحخباوؼ  جامعة الخميل أستاذ مداعج

 عسخو اسعيفان جامعة الخميل اذ مداعجأست

 شعيباتدمحم  جامعة القجس/ أبػ ديذ   أستاذ مذارك

 أشخف أبػ خيخان جامعة القجس/ أبػ ديذ أستاذ مذارك
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(: 5ممحق )  

ميّمة باحث كتاب طمب تدييل  
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(: 6ممحق )  

 كتاب المؽافقة عمى عنؽان الرسالة 
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(: 7ممحق )  

التدقيق المغؽي لمرسالة   

 


