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 الملخص

الطدددائف   دبايندددة العدددا  التعلدددي  مددداارس قائددداات لددداى الدددويي   التددداوير درجدددة  عددد  إىل التعدددرل ىدددال ال  ددد 
 العالقددة عدد  الطددائف  والفشددف دباينددة العددا  التعلددي  مدداارس قائدداات لدداى االداري التطددوير مسددتوى علدد  التعددرلوكددكل  
الطدائف  دبايندة العدا  التعلدي  مداارس قائداات لداى االداري التطدوير ومسدتوى الدويي   التداوير تط يد  درجدة بدن االرت اطية
 مايندة يف العدا  التعلدي  مداارس قائداات مد  الاراسدة   وتفدو  رلتمد االرت داط  دلدنج  الوفد  اُعا ال    وف  ا التعليمية 
( 931ومت تصمي  است انة ط قت عل  عينة ال  د  ادلفوندة مد      ىد 9341 العا  يف السعودية العربية بادلملفة الطائف

م  وججة نظر قائاات      درجة التاوير الوييأ ال    إىل قائاة تربوية م  ماارس التعلي  العا  دباينة الطائف  وتوفل
  ومستوى التطوير اإلداري يف ماارس التعلدي  العدا  ةمتوسط بارجةادلاارس يف ماارس التعلي  العا  دباينة الطائف جاءت 

   وجددات فددرو  بددن متوسددطات اسددتتابة قائدداات ادلدداارس لارجددة التدداوير الددويي   وفقدداً ةعاليدد بارجددةدباينددة الطددائف جدداء 
  وال توجدددا فددرو  بدددن متوسددطات اسدددتتابة قائددداات عل اه احلافدددالت علدد  مؤىدددل بفدددالوريوس فدد للمؤىددل العلمددد  يف اذبدد

ادلاارس لارجة التاوير الويي   وفقا لسنوات اخلربة وادلرحلة التعليمية  وكدكل  عدا  وجدود فدرو  بدن متوسدطات اسدتتابة 
وككل  عا  وجود عالقة   اراسية ربة وادلرحلة الوفقاً للمؤىل العلم  وسنوات اخل اإلداريقائاات ادلاارس دلستوى التطوير 

 ارت اطية بن درجة التاوير الويي   ومستوى التطوير اإلداري لاى مايرات ماارس التعلي  العا  دباينة الطائف.
ويف ضدددوء مدددا مت التوفدددل إليدددو مددد  نتدددائ  مت تقددداا عددداد مددد  التوفددديات منجدددا العمدددل علددد  رفددد  مسدددتوى التددداوير 

وتطدوير   قائاات ماارس التعلي  العا  دباينة الطدائف  والعمدل علد  إعدادة تصدمي  ويدائف القيدادة ادلارسديةالويي   لاى 
وبنداء منظومدة لتداريت وتطدوير  التطدوير الدويي   اسدرتاتيتيةالنظ  واإلجراءات بإدارة التعلي  دباينة الطائف  وكدكل  تعييدي 

تطددوير اإلداري ادلرت دد  لدداى قائدداات مدداارس التعلددي  العددا  دباينددة قددارات قائدداات ادلدداارس  والعمددل علدد  تعييددي مسددتوى ال
 الطائف.

 اإلدارة ادلارسية. -ادلاارس قائاات - اإلداريالتطوير  - تناوب الويائف: الكلمات المفتاحية
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Abstract 

The career rotation and its relation to the administrative development of the leaders of 

general education schools in Taif 
 

The aim of the research was to identify the degree of career rotation among the 

leaders of general education schools in Taif, as well as to identify the level of 

administrative development among the leaders of general education schools in Taif city 

and to reveal the correlation between the degree of application of career rotation and the 

level of administrative development among the leaders of general education schools in 

Taif.The study was conducted according to correlative descriptive method. The study 

society consisted of the leaders of general education schools in Taif city, Saudi Arabia 

in 1439H. A questionnaire was designed for the sample of 142 educational leaders And 

the level of administrative development in general education schools in Taif was high. 

There were differences between the averages of the response of school leaders to the 

degree of career rotation according to And there is no difference between the average 

response of the school leaders to the degree of career rotation according to the years of 

experience and the educational stage, as well as the absence of differences between the 

responses of the leaders of schools to the level of administrative development 

According to scientific qualifications, years of experience and the academic stage, as 

well as the absence of a correlation between the degree of career rotation and the level 

of administrative development of the directors of general education schools in Taif. 
In light of the results achieved, a number of recommendations were made, 

including raising the level of career rotation among the leaders of public education 

schools in Taif, redesigning school leadership functions, developing the systems and 

procedures of the education administration in Taif, A system to train and develop the 

capabilities of school leaders, and work to enhance the level of high administrative 

development among the leaders of general education schools in Taif. 
Keywords: career rotation - administrative development - school leaders- school 

management. 
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 المقدمة:
سبيددي العصدددر احلددداي  باالن تددداح والتةددريات ادلتالحقدددة وت دددب اسدددرتاتيتيات وأسدداليت حايثدددة للوفدددو  إىل مصدددال 

 وعل  العملية الرتبوية بص ة خافة.  عل  التطوير يف مجي  اجلوانت بص ة عامةالاو  ادلتقامة  وإدخا  تةيريات تساعا 
بددل   تسددري بشددفل روتيددب  فلدد  تعددا ندددؤو  ادلارسدددة يف اإلدارة ادلارسددية حدداي  هاذبدداب اىتمددت اإلدارة الرتبويددةفدد
مدد  مجيدد  اجلوانددت حددو  الطالددت وتددوفري اإلمفانيددات الددى تسدداعا علدد  توجيددو ظلدددوه  متمركدديعمددل ىددكه اإلدارة  أفدد حم زلددور

 (.4:  1002تعمل عل  ربسن العملية الرتبوية لت قي  ىكا النمو عسال  العقلية وال انية والن سية و 
مدد  من جددا   و تصدد يحم وضدددعجا يسددج  يفإحددااث تةيددري نامدددل يف رلددا  اإلدارة الرتبويددة بصدد ة خافددة   إلددكا فدد

االسرتاتيتيات احلايثة وبالتايل يفو  لو أثر م  خال  انتجاج األساليت و أس اب القوة ما يستطي  أ  يؤثر يف حياة اجملتم  
ع  مالحقة التقا  والتةدري السدري  والتفيدف معدو  وذلدد  يتطلددت  ؤولةوتفو  إدارة ىكه ادلاارس مس  عل  ججود ادلداارس

 قادة عل  مستوى ىكه ادلسؤولية. وجود
حي   ؛التاوير الويي   اسرتاتيتيةفيجا ى   القادةم  أى  االسرتاتيتيات احلايثة الى انتجتت لتطوير أداء  إ 

مد  ارت دام معداالت ال سداد األميندة  وخبافدة يف اجلجدات الدى تعدا   اإلدارةم داأ  لتط يد التاوير الويي   مطل اً مجمداً  يعا
 (.4:  1093 ادلارم   نتيتة ل قاء الشخص يف ويي تو دلاة طويلة  اإلداري

 مد  ابتدااء الصن بعض ال لاا  مثل يف األساس  التعلي  ماارس  أ صلات قي  العاالة لاى منسويب التعلي   لو 
 العمدل يف خدربة لايدة يفو  وأ  ادلجب ائو أد تقيي  عل  بناء ادلقاطعة مستوى عل  ادلتميي ادلعل  اختياريت  ( 1092  عا 
 ري يددة مدداارس يف سددنوات سددت تفددو  أو سددنوات  ثددالث أدىن ك ددا مارسددة كددل يف العمددل ومدداة أكثددر  أو مارسددتن يف
 Guilin,2018,135-136.)  العا . التعلي  ماارس يف اخلربات ت اد  ضرورة يؤكا ما وذل 

التاوير الويي   لو دور  أ  صلا ؛بص ة خافةونظراً ألعلية تنمية وتطوير الفوادر القيادية يف ادلنظمات التعليمية 
لدداى قائدداات  اإلداريالتدداوير الددويي   وعالقتددو بددالتطوير  تندداو  ال  دد  افددإ  ىددكلددكا  ؛ يف عمليددة التطددوير اإلداري مجدد 

 علي  العا  لل نات دباينة الطائف.ماارس الت

 البحث:مشكلة 
 وى يتوقف صلاح قائاة ادلارسة عل  ما سبتلفو م  مجارات قيادية تساى  يف ربقي  األىاال ادلرجوة للمارسة  

 للمارسدةدبا يتالئ  م  التطورات يف ال يئة اخلارجية  ارسيةجراء التطوير يف ال يئة ادلإم  ادلقومات األساسية الى سبفنجا م  
 (.3: 1092   الشجري

التعليمدددد  وإفددددالح العمليددددة التعليميددددة واإلبدددداام واالبتفددددار الددددكي يرقدددد  بددددادلنت   عليددددة التةيددددري والتطددددوير أل ونظددددراً 
أ  التطدوير ادلسدتمر يليدات التداوير الدويي   مد  ( 1092دراسة بار  توفيات وما انارت بو (.9:  9342الرنياي   

 .ىو ما يساعا عل  زيادة إنتاجية وفعالية العمل ؛م  أجل ربسن أداء وقارات ادلوي ن
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إىل أ  التداوير الدويي    (1099  الشدريف :دراسدة انارت بو نتائ وما   ت كيااً دل اأ التةيري م  أجل التطويرو 
( الدى أندارت إىل إمفانيدة تعمدي  تد ثري التداوير 1094  وزلمدا محادراسة أو يؤثر عل  تطوير األداء اإلداري بارجة ك رية  

  الددويي   وانعفاسددا ا يف تطددوير وتنميددة ادلددوارد ال شددرية لتشددمل نددواح  أداء ادلنظمددات ادلختل ددة بةددض النظددر عدد  ط يعتجددا
 يف إغلابيدداً  اً تدد ثري  اإلداري األداء تطددوير علدد  يددؤثر الددويي   التدداوير انددارت إىل أ  والددى( 1099  الشددريف وكددكل  دراسددة
 عينددة مدد %( 9622  لدداى عددايل ربسدد  إىل أنددارت الددى( 1002 احل يشدد  دراسددة نتددائ  وكددكل  التعليميددة  ادلؤسسددات
 .الويي   للتاوير نتيتة الويي   أدائج  مستوى يف ال   

 التعلددي  إدارات علدد  يتوجددت لددكل  ادلنشددود  التطددوير إلجددراء التةيددري إىل ػلتدداج ادلارسددية بدداإلدارة التقددا  أ  ودبددا
 نتائ  إليو أنارت ما وىكا  (33:  1002 محاا    ادلارس  العمل ك اءة وزيادة تقا   الى التعليمية باخلامات االرتقاء
 ادلتعلددد  ادلارسددد  األداء تطدددوير يف أسدددجمت ادلددداارس ووكدددالء مدددايري نقدددل حركدددة بددد  ( 1001 والق طدددا  اليىدددرا  دراسدددة

 .عالية بارجة العاملن العمل  يئةب الطالب : التالية باجلوانت
  رس التعلددي  العددا  دباينددة الطددائفإدراكدداً ألعليددة التدداوير الددويي   وعالقتددو بددالتطوير اإلداري لدداى قائدداات مددااو 

ولقلدة ادلصددادر العلميدة الددى تناولدت مثددل ىددكا ادلوضدوم الددكي ر ػلصدل علدد  القددار الدوايف مدد  الاراسدات وال  ددوث العلميددة 
يف ادلساعلة وانطالقاً م  الرغ ة    ادلتقامة  وككل  تط يقو أيضاً يف الاو  رلاالت أخرى غري اجملا  الرتبويرغ  تط يقو يف 

حسدت علد   -ونظدرا لعدا  وجدود دراسدة   نة الطائفاى قائاات ماارس التعلي  العا  دباياإلداري ليف الت سن والتطوير 
( الددى اقتصددرت علد  دور وكددالء ومدداراء مدداارس 1001عدداا دراسددة اليىددرا  وابدراىي   ادلتةددريي  معداً  إىلتطرقددت  -تدا ال احث

قائداات وعالقتدو  بدالتطوير اإلداري لداى  ي  أسدلوب التداوير الدويىدكا ال  د  فقا تنداو  التعلي  العا  لل نن دباينة جاة 
 التساؤ  الرئيس التايل:  ع جابة اإل احلايل ال   او  ػلرس التعلي  العا  دباينة الطائف. لكا ماا

 العا  لل نات دباينة الطائف؟ قائاات ماارس التعلي لاى  اإلداريبن التاوير الويي   والتطوير ما العالقة 

 البحث:أسئلة 
 السؤا  الرئيس تن ث  التساؤالت ال رعية التالية:  ع اتساقاً م  ما تقا  فإنو لإلجابة 

 التعلي  العا  دباينة الطائف؟ لتاوير الويي   لاى قائاات ماارساشلارسة ما درجة  .9
 لاى قائاات ماارس التعلي  العا  دباينة الطائف؟ اإلداريما مستوى التطوير  .1

   والدى تعديى للمتةدريات يف درجدة التداوير الدويي (α=0,05 صدائية عندا مسدتوى ىل توجدا فدرو  ذات داللدة إح .4
 ( ؟  اراسية  ادلرحلة اليف العمل اإلداري سنوات اخلامةعاد    ادلؤىل العلم  التالية

يف مستوى التطوير اإلداري  والدى تعديى للمتةدريات  (α=0,05 ىل توجا فرو  ذات داللة إحصائية عنا مستوى .3
 ؟  ( اراسية  ادلرحلة اليف العمل اإلداري سنوات اخلامةعاد   ادلؤىل العلم   التالية

 لاى قائاات ماارس التعلي  العا  دباينة الطائف؟ اإلداريبن التاوير الويي   والتطوير  ةارت اطيىل توجا عالقة  .2
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 البحث:أهمية 
 العلمية والعملية وذل  عل  الن و التايل: توم  خال  أعلي ال   تت اد أعلية 

  أواًل: األهمية العلمية)النظرية(:
شدفل يعل  موضوم اكتست أعليتو م  دوره يف العملية الرتبويدة؛ إذ  ت يت األعلية النظرية ذلكا ال    م  كونو يركي

 االيت:لكل  ستت اد األعلية يف ، اإلداري التطويرأى  األمور الى ترتفي عليجا عملية  الويي   التاوير موضوم

  تناوذلا دلوضوم ىا   وحيوي ؽلثل بيئة تنظيمية يف عملية التطوير اإلداري.  .9
إضدافة  العدا  التعلدي  مداارس قائداات لداى الدويي   حااثة ادلوضوم يف ال يئة التعليمية السعودية: فموضوم التداوير .1

وربسدددن   الدددويي   بدددالتطوير اإلداري تناولدددت عالقدددة التددداويرندددارة الاراسدددات العربيدددة الدددى للمفت دددة العربيدددة نتيتدددة 
 ادلجارات القيادية لقائاات ادلاارس يف التعلي  العا . 

 )التطبيقية(: ثانيًا: األهمية العملية
 :م  نتائتو فقا ت يا نتائ  ىكا ال    ال    ذلكا العملية األعلية ت يت

  والكي ؽلفنج  م  شلارسة وعالقتو بالتطوير اإلداري أعلية التاوير الويي   دباىقائاات ادلاارس يف التعلي  العا     .9
 أدوارى  القيادية ب عالية أكثر.

 قا يشفل ىكا ال    نقطة انطال  ألحباث  ودراسات حايثة يف التطوير اإلداري. .1

 البحث:حدود 
 :التالية عل  احملادات احلايل ال    يقتصر

 العددا  التعلددي  مدداارس قائدداات لدداى االداري بددالتطوير الددويي   التدداوير عالقددة علدد  احملددادات ادلوضددوعية: التعددرل -
 .نظرى  وججة م  الطائف دباينة

 الطائف. دباينة لل نات واألىل  احلفوم  العا  التعلي  احملادات ادلفانية: ماارس -

 . ه(9341د -ه9342 ال صل الاراس  الثا  م  العا  الاراس   احملادات اليمانية: -

 .لل نات دباينة الطائف واألىل  احلفوم قائاات ماارس التعلي  العا   احملادات ال شرية: -

 :البحثمصطلحات 
 ال    عل  ادلصطل ات التالية:  انتمل

 التدوير الوظيفي: 
ُعرل التاوير الويي   عل  أنو ربري  منظ  للمويف م  ويي ة إىل ويي ة أخرى حي  ت ق  الويي ة كما ى  

 (.292: 1099 الشريف  تةيري ادلوي ن القائمن عليجا شلا ؽلنحم ادلويف ال رفة ألداء ويائف سلتل ة بينما يت 
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م  موق  ويي   إىل موقد  ويي د   اخال  فرتة عملج قائاة ادلارسة: انتقا  ب نو إجرائياً التاوير الويي   يُعرل و 
. ويقداس بالارجدة الدى ربصدل عليجدا ادلسدتتي ة مد  خدال  يةبداإلدارة ادلارسدآخر هبال اإلدلدا  بادلجدا  وادلسدؤوليات اخلافدة 

 اإلجابة عل  فقرات اجليء اخلاص بالتاوير الويي   يف االست انة.
 التطوير اإلداري:

ُعددرل التطددوير اإلداري علدد  أنددو إحددااث تةددريات إغلابيددة يف ط يعددة النشدداطات ال فريددة والسددلوكية داخددل اجلجدداز 
 (. 9: 1094االست ادة ادلثل  م  اإلمفانات ادلتاحة"  الشريف  اإلداري يف أي منظمة  وكي ية 

اإلدارة جدددال إىل إدخدددا  تةيدددريات إغلابيدددة يف أنظمدددة ب ندددو رلجدددود سلطدددط لدددو ي: التطدددوير اإلداري إجرائيددداً يُعدددرل و 
  األىداال لت سن األداء وربقيادلارسية بشفل عا   ويف تطوير منسوبات ادلارسة م  خال  استخاا  التقنيات احلايثة 

بالتطوير اإلداري اإلجابة عل  فقرات اجليء اخلاص  بف اءة وفاعلية. ويقاس بالارجة الى ربصل عليجا ادلستتي ة م  خال 
 .يف االست انة

 أدبيات البحث:

 :أوال: التدوير الوظيفي
 :مفهوم التدوير الوظيفي

ويي ة أخرى هبال تطوير األداء  وككل  تعييي عرل التاوير الويي   ب نو: ذل  النقل ادلخطط م  ويي ة إىل يُ 
م اأ االعتماد عل  التنافس بن ادلوي ن يف س يل تشتي  الف اءات م  الفوادر اإلدارية الناج ة وادلؤىلة  وككل  ت عيل 

 (.92:  1092اإلفالح اإلداري يف التعلي    بار  
ساب مجارات عاياة يف أسرم وقت وإذا  ي ت كما ُعرل ب نو: تنقالت سريعة نس ياً بن الويائف  هبال اكت

تقويدة  خربات شليية للموي ن  وبالتدايلال رص ادلناس ة لعملية التاوير بشفل سلطط ومرسو  أدى ىكا يف النجاية إىل تراك  
 (. 192:  1001  ماىر   ىكه اخلربات ل عضجا ال عض وربقي  الرضا لاى ادلويف

الدددنج  العملددد  الدددكي تت عدددو ادلنظمدددة لتنددداوب ادلدددوي ن داخلجدددا يف األقسدددا  ادلختل دددة أو بدددن  :وأيضددداً ُعدددرل ب ندددو
اإلدارات ادلختل ة خال  فرتات زمنيدة زلدادة  شلدا يسداعا علد  إثدراء وتوسدي  معدارل أولئد  ادلدوي ن وخدربا   حدو  ادلجدا  

 (.,Mohan  2015 : 209الويي ية  وذل  بطريقة سلطط ذلا مس قا 

ال  تل  التعري ات ؽلفد  تعريدف التداوير الدويي   لقائداات مداارس التعلدي  ب ندو: أسدلوب إداري سلطدط وم  خ
ومنظ  يت  م  خاللو نقل القائداة مد  مارسدة إىل أخدرى خدال  فدرتات زمنيدة زلدادة وبصد ة دوريدة  هبدال تنميدة معدارفج  

ة الددى ربقدد  أىدداال ادلارسددة  شلددا يددؤدي إىل االرتقدداء ومجددارا   وخددربا    وذلدد  ألداء األعمددا  اخلافددة بدداإلدارة ادلارسددي
 بادلنت  التعليم .
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  :أهداف التدوير الوظيفي

  ال عملية التاوير الويي   إىل:

( الددى أنددارت بددا  1002ودعمددت ذلدد  نتددائ  دراسددة احل يشدد    تطددوير األداء وتعييددي قددارات القيددادات اإلداريددة .9
؛ وذل  م  خال  ربسد  أداء ادلدوي ن لت سن أداء ادلنظمة بارجة ك ريه جااً  عملية التاوير الويي   تعا أساساً 

 فيجا.
:  1094القائددا للويي ددة  عدديا   اخلددروج مدد  دائددرة الركددود السددائا لدداى قددادة ادلدداارس والقضدداء علدد  ففددرة ملفيددو  .1

94). 

اوير الددويي   يسدداعا ( الددى أنددارت أ  التدد1099مفاف ددة ال سدداد اإلداري  وأيددات ذلدد  نتددائ  دراسددة الشددريف  .4
علدد  القضدداء علدد  ال سددداد اإلداري بارجددة ك ددرية  وا  التددداوير الددويي   يسددتخا  كددد داة وقائيددة ربددو  دو  ت شددد  

 ال ساد اإلداري داخل ادلنظومة التعليمية بارجة ك رية.

:  1092 رفدد  الف دداءة اإلنتاجيددة وربسددن أداء قددادة ادلدداارس عدد  طريدد  إكسدداهب  مجددارات وخددربات جايدداة  بددار  .3
41  .) 

 :أهمية التدوير الوظيفي 

تعددود أعليددة التدداوير الددويي   إلندد ام حاجددات القددادة وادلددوي ن  وربقيدد  طموحددا   بالعمددل يف أعمددا  جايدداة 
واكساهب  خربات متنوعة  كما يقض  عل  مشاعر ادللل والرتابة لداى ادلدوي ن بسد ت شلارسدة مجدا  ويي دة معيندو لسدنوات 

 (. 92:  1093ادلارم   طويلة 

( الى أنارت إىل أ  التاوير الدويي   يدؤدي إىل زيدادة اكتسداب 1093نتائ  دراسة أبو ف  ة  ما أكاتووىكا 
ادلوي ن اخلربات وادلجارات اجلاياة الى ترف  م  قار   اإلبااعية  واالست ادة مد  ت داد  اخلدربات وادلجدارات بدن اإلدارات 

 دور ىدددكا التددداوير يف القضددداء علددد  ال ريوقراطيدددة والدددروتن يف األعمدددا  ال نيدددة واإلداريدددة؛ كدددكل  ىدددو ادلختل دددة  باإلضدددافة إىل
( والى أنارت إىل أ  تط يد  أسدلوب التداوير الدويي   1099مناست جلمي  الويائف االدارية  وككل  دراسة الق طا  

جددارات جايدداة  ويسدداعا ادلددوي ن علدد  اإلدلددا  دبجددا  لتنميددة ادلددوارد ال شددرية يسدداى  يف إتاحددة ال رفددة الكتسدداب خددربات وم
 االبتاائيدة ادلداارس قائداات أداء لتطوير ماخل اإلداري ( الى أنارت إىل أ  االباام1092  وككل  دراسة ال واز ادلنظمة
كمدا   اخلرج  وأوفت بإنشاء بنوك أو ما يسم  حباضدنات االبداام تعمدل علد  مسداعاة ادل داعات مد  القائداات  يف ماينة

 أوفت بضرورة االىتما  بالثقافة التنظيمية للماارس فيما ؼلص تشتي  االباام ورب ييه لاى قائاات ادلاارس االبتاائية.

التاوير الويي   يساعا ادلنظمة يف تسجيل عملية سا النقص النوع  والفمد  يف ادلدوي ن  ويسداى  يف تطدوير ف
للتفيدددف مددد  التةيدددريات السدددريعة للعصدددر احلددداي  يف رلددداالت العمدددل  إجدددراءات وأسددداليت العمدددل  وكدددكل   يئدددة ادلنظمدددة 

( الددى 1092(  وذلدد  مددا أياتددو نتددائ  دراسددة بددار  94:  1091والف دداءة اإلنتاجيددة شلددا يفسدد جا ميددية تنافسددية  مددان   
 وبن الف اءة اإلنتاجية.  أنارت إىل وجود عالقة اغلابية بن متطل ات التاوير الويي  
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 زيادة م  الت كا ػلاولو  الكي  ألولئ  بالنس ة إرنادية تعا الى( Paigel, 2007 باغلل دراسة نتائ  وأنارت
 تنظيميددة لرتتي ددات اإلعددااد مدد  التنظيميددة األىدداال دعدد  وبالتددايل الويددائف  تندداوب بددرام  يف ادلسددتثمرة والطاقددة ادلددا  رأس

 (.اذليفلية العوامل ةمنظم وسياسات
 الوظيفي:إيجابيات التدوير 

 تساعا عملية التاوير الويي   يف التايل: 

 .توزي  ادلوي ن حست احتياج العمل وإدلامج  بادلجا  اخلافة بفل إدارة .9

 تاريت ادلوي ن أثناء اخلامة. .1

 معرفة نقاط الضعف الى قا تس ت ت خري يف العمل وإغلاد احللو  ادلناس ة ب سرم وقت شلف . .4

 اإلدارة كةياب مويف أو زيادة م اجئة يف حت  العمل لاى قس  أو إدارة.معاجلة حاالت الطوارئ يف  .3

 (.92:  1094بناء ادلويف الشامل والكي يعترب مطلت م  مطالت النظريات اإلدارية احلايثة عيا   .2

شلددا سدد   صلددا أ  مدد  إغلابيددات التدداوير الددويي   للقائدداات ىددو اكتسدداهب  خددربات جايدداة ومتنوعددة وكددكل  تنميددة 
يدة لدايج   واالسدت ادة مد  العمدل بتندوم األظلداط القياديددة شلدا يدؤدي إىل زيدادة اإلثدراء الدويي   لداى قائداات ادلدداارس   الاافع

ككل  تنقية ادلاارس م  الت لا الويي   النات  ع  احتفار منصت قائاة ادلارسة لسنوات طويلة  وتةليت ادلصل ة العامة 
 عل  اخلافة.

 :سلبيات التدوير الوظيفي
كدددل ففدددرة أو اسدددرتاتيتية قدددا ربمدددل مددد  اإلغلابيدددات والسدددل يات  ولفددد  غلدددت أ  ضلدددرص علددد  أال تفدددو  ىدددكه إ   

السل يات ماعاة إىل عا  التتربة م  األساس  فقا تفو  فوائا تط ي  تل  ال فرة أع  وأمشل  وىكا ما ينط   عل  م اأ 
 ف  ذكرىا التايل: (. وم  السل يات الى ؽل9ىد : 9344التاوير الويي     اليوسف  

 افتقار بعض القيادات للخربات الالزمة الى تفتست ع  طري  شلارسة العمل ل رتة طويلة.  .9
انعفاس نوم م  عا  االستقرار يف ادلناخ التنظيم  نتيتة تعاقت القيادات اإلدارية  وتنوعجا شلا قا يدؤدي بداألفراد  .1

 (. 41:  1099  فالتو   إىل حالة م  الضتر وقلة الاافعية

( إىل أ  تداوير ادلدوي ن يف &Nawaz & Khan, 2012 Mohsanوقدا أندارت دراسدة زلسد  وندواز وخدا   
ويدددائف سلتل دددة يف سلتلدددف اإلدارات يقدددل لدددايج  مسدددتوى الاافعيدددة  والت  يدددي بينمدددا يددديداد االلتددديا  وادلشددداركة يف ويدددائ ج  

 اخلافة.

اإلجراء م  آثار غدري جيداة للمنظمدة وادلدوي ن هبدا  إحال  ادلويف غري كفء دبويف كفء  وما يرتتت عل  ىكا .4
 عل  حٍا سواء.

:  1092  قا يؤدي أحياناً إىل اطل اض الوالء واالنتماء التنظيم  للموي ن نتيتة التاوير الويي   ادلتفرر عالق  .3
222  .) 



  عوض اهلل الثبيتيسماء أ أ.و  شدى إبراهيم فرجد.                                      اإلداري بالتطوير وعالقته الوظيفي التدوير

 348   م2109هـ / إبريل 0441رجب  -3ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

العدداملن يتدد ثر ( أ  مسددتوى الددروح ادلعنويددة لدداى 1099بددالرغ  مدد  ذلدد  أنددارت نتددائ  دراسددة كددل مدد : فالتددو  
بشفل ك ري بعملية التاوير الويي    وأهن  موافقن عل  االغلابيات والسل يات الى ػلاثجا التاوير الويي  ؛ نتيتة الرت ام 

( إىل وجدود عالقدة اغلابيدة بدن متطل دات التداوير الدويي   وبدن 1094الروح ادلعنوية ذل   كمدا أندارت نتدائ  دراسدة عديا   
 عنوية للموي ن.مستوى الروح ادل
 الدويي   التداوير تط يد  درجدة بدن العالقدة علد  التعدرل إىل ىدافت والدى .(1092 ال ارق  دراسة أكاتو ما وىكا

 : التالية النتائ  إىل الاراسة توفلت موي يجا  وقا لاى التنظيم  الوالء ومستوى باللي  التعلي  بإدارة ادلت  
 التنظيم  الوالء ( ومستوى1.22  متوسطة بارجة جاء اللي  دب افظة التعلي  إدارة يف الويي   التاوير إ  تط ي  -9

 . (1.12  بارجة متوسط بارجة جاء موي يجا عنا
 يف اخلددربة سددنوات وعدداد  اجلددنس دلتةددري تعدديى الددويي   تط يدد  التدداوير درجددة يف إحصددائية داللددة ذات فددرو  وجددود -1

 اإلداري. العمل

بعددض السددل يات علد  قائدداات ادلدداارس؛ ك قدا القائدداة االمتيددازات الشخصددية  يتضدحم شلددا سدد   أ  للتداوير الددويي  
الناذبدة عد  تفدوي  عالقددات اجتماعيدة بينجدا وبدن منسددوبات ادلارسدة  وكدكل  فدعوبة التدد قل  يف ادلارسدة اجلايداة شلدا ينشدد  

 .االستقرار لايج  عنو ضعف التوافل اإلنسا   وقا يؤدي عنا بعضج  إىل حالة م  الضتر وانعفاس نوم م  عا 
 معوقات تطبيق أسلوب التدوير الوظيفي:

 ؽلف  تلخيص ادلعوقات الى ربو  دو  تط ي  أسلوب التاوير الويي   فيما يل :

 ضخامة األججية احلفومية م  حي  عاد ادلوي ن. .9
 ضعف الرضا الويي   يف حالة عا  التجيئة لعملية التاوير الويي  . .1
 لويي ية  والى باورىا تعي  م  تط ي  أسلوب التاوير الويي  .بعض األنظمة والتشريعات ا .4

ضدعف الدوع  لدداى ادلدوي ن يف ادلنظمدات ب عليددة التطدوير  ومد    مقدداومتج  للتةيدري؛ لدكل  أكددات نتدائ  دراسددة  .3
جددا ( إىل ضددرورة االىتمددا  والرتكيددي علدد  متطل ددات التدداوير الددى منجددا زيددادة الددوع  لدداى ادلددوي ن جلعل1094عدديا   

 أكثر فعالية ورف  مستوى صلاح التاوير الويي  .

 قلة ادلوارد واحلوافي ادلادية يف بعض ادلنظمات. .2

 عا  ربايا ادلسار الويي   للموي ن  فضاًل ع  عا  وجود وفف ويي   جلمي  الويائف. .2

 (. 401:  1094اختالل اخلصائص الشخصية للموي ن   أمحا وزلما   .2

السددال ة الددككر  والددى تقددف أمددا  ربقيدد  صلدداح التدداوير الددويي   وربقيدد  أىاافددو كمقاومددة بددالرغ  مدد  تلدد  ادلعوقددات 
التةيددري لدداى بعددض قائدداات مدداارس التعلددي  وعددا  تفددي ج  يف ادلارسددة اجلايدداة  صلددا أنددو البددا مدد  مراعدداة سياسددة التدداوير 

 أما  تط ي  التاوير الويي  . الويي   يف إدارة التعلي  عنا تصمي  وىيفلة الويائف حىت ال يفو  ذل  عائقاً 
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 :ثانيا: التطوير اإلداري
 مفهوم التطوير اإلداري:

ُعرل التطوير اإلداري ب نو إحااث تةريات يف ط يعة النشاطات ال فرية والسلوكية  داخل اجلجاز اإلداري  وتيويدا 
العمدل اإلداري  ورفد  مسدتوى ك دايتج  يف ادلوي ن اإلداريدن بادلجدارات وادلعلومدات الدى تسداعاى  علد  ربسدن أدائجد  يف 

 (.1:  1094مواججة ادلشاكل اإلدارية  الشريف  
كمددا ُعددرل ب نددو ىددو اجلجددا ادلخطددط والشددامل الددكي يجددال إىل رفدد  ك دداءة ادلددوي ن اإلداريددن مدد  خددال  تط يدد  

الشددامل يف إدارة دوائددر تلدد  ادلنظمددة  ادل دداىي  والنظريددات السددلوكية  وايليددات احلايثددة  والتقنيددات ادلعافددرة إلحددااث التةيددري
مددد  خدددال  االىتمدددا  بتثمدددن اخلدددربات ادلتميدددية واعتمددداد بررلدددة التددداريت وتدددوفري ادلعلومدددات الالزمدددة لصدددناعة القدددرار  وتعيييىدددا

ل وادلشدداركة يف فددناعتو واألخددك بتقددارير الف دداءة وإدلددا  مقددام  اخلددامات بددالقوانن واألنظمددة واللددوائحم  والتعليمددات يف سدد ي
 (. 90:  1099الت سن ادلستمر يف التطوير واإلفالح االداري  ق الوي  

وُعدددرل أيضددداً ب ندددو اجلجدددود ادلصدددممة خصيصددداً لت قيددد  تةيدددريات أساسدددية يف نظدددا  اإلدارة خدددال  عمليدددات تطويريدددة 
أو األفددددراد  ندددداملة أو علدددد  األقددددل خددددال  اإلجددددراءات لت سددددن واحددددا أو أكثددددر مدددد  مفوناتددددو الرئيسددددية كاذلياكددددل اإلداريددددة

( ربدداي  وتطدددوير أسددداليت وطدددر  العمدددل  وتطدددوير 1094وأضدددافت نتدددائ  دراسدددة الشدددريف   ( 49:  1002 ال رجددا   
اذلياكددل التنظيميددة علدد  ضددوء حتدد  وط يعددة العمددل  وربايددا االحتياجددات الويي يددة للمددوي ن. كمددا انددو عمليددة مقصددودة 

  تنظددي  األفددراد يف إدارات ادلنظمددة والوفدداء بالتياما ددا يف إطددار ربقيدد  دبسدداعاة ادلددايري  يف زبطدديط عمليددة التةيددري  مدد  خددال
 (. 343:  1092األىاال ادلنشودة عالق   

مددد  خدددال  التعري دددات السدددابقة يتضدددحم أ  إدارة ادلنظمدددات عرضدددة يف أي وقدددت للتمدددود ول مدددراض ومددد  ىندددا فدددإ  
 .ياور حو  م جو  التطوير اإلداري ال    والتقص  ع  مواط  الضعف وزلاولة العالج ىو ما

اإلداري  األداءب نددددو عمليددددة سلططددددة وماروسددددة لت سددددن  اإلداري للعمددددل ادلارسدددد وبالتددددايل ؽلفدددد  تعريددددف التطددددوير 
 إت داميف مواججدة ادلشداكل اإلداريدة مد  خدال     اءة وفعالية ورف  مستوى ك ايا والعمل بفلقائاات ماارس التعلي  العا  

 ة ودع  القارات اإلدارية.األساليت العلمي
 اإلداري:أهداف التطوير 

 ؽلف  تلخيص أىاال التطوير اإلداري يف النقاط التالية :
 بشفل يتناست م  التطورات الى ت رضجا أساليت العمل. قادةقارات ال  يئة .9

 أكاتددو وىددكا مدااإلدارة  ادلتطل ددات احلايثدة يف أسددالي ج  يف العمدل بالشددفل الدكي يتوافدد  مد    و قدادةتةيدري سددلوك ال .1
 .أ  للتطوير اإلداري أثراً و يساى  يف ربسن أداء ادلوي نالى أنارت إىل ( 1092االغربي   نتائ  دراسة

  بدددااًل مدد  الصدددرام والتندددافس  وتطددوير العالقدددات اإلنسددانية فيمدددا بيدددنج    منددداخ التعدداو  بدددن أعضددداء ادلنظمددة تددوفري .4
 .( 342:  1092  عالق 

 تطوير وسائل االتصا  م  حي  اعتماد ان تاحية نظ  االتصاالت. .3
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  علددددد  ادلدددددوي ن الوفدددددف الدددددويي   هبدددددال تطدددددوير الرقابدددددة اإلداريدددددة  وكدددددكل  األسددددداليت اإلندددددرافيةبطاقدددددة إعدددددااد  .2
 (.3:  1094 الشريف  
مدد  خددال  تطددوير  للمارسددةوالت دداي  اإلداري  ددال إىل النجددوض بددالواق  اإلداري   فددإ  عمليددة التطددوير وبالتددايل

ذل  م  خال  إدخا  و سياسة الش افية وت من ادلرونة الفافية لتاف  ادلعلومات  وإت امأساليت العمل وت سيط اإلجراءات 
م اىي  اإلدارة احلايثة يف فلت العمدل اإلداري دبسدتوياتو ادلختل دة وفدواًل إىل بنداء نظدا  متطدور دبدا يف دل تد من خدامات 

 وربقي  األىاال ادلنشودة. العمل يف ادلؤسسات التعليميةدرجة أفضل ويؤدي إىل رف  
 األنشدطة عداد حدادت الدى( Li-Min.et.al,2007  واخدرو  مد  يل: مد  كدل دراسدة نتدائ  ذلد  أكات ولقا
 القيدادة  وادلراق دة  الرفدا اإلبداام  والتنظدي   التخطديط: وأعلجدا اإلداري  التطدوير لت قيد  والالزمدة اذلامدة اإلداريدة وادلجارات
 التطوير إدارة قيا  إىل أنارت الى( 1002 خياط ودراسة االجتماعية  ادلجارات والتنسي   التوافل لةات  بعاة الت اث
( والدددى أندددارت إىل غيددداب الددداع  1092  وكدددكل  دراسدددة ال شدددر اإلبااعيدددة القدددارات وتنميدددة بنددداء يف فاعدددل بددداور اإلداري

 تط ي  اإلدارة بالقي   بادلارسة.وادلتابعة م  ق ل إدارة التعلي  يف 
 :أهمية التطوير اإلداري

 التالية:أعلية التطوير اإلداري يف النقاط  تنارج
 .ادلسؤولياتادلجا  و ض ط النظ  اإلدارية وتطويرىا نتيتة وضوح األدوار وربايا  .9
 ومجي  منسويب ادلؤسسة التعليمية. ليمية ورف  مستوى األداء للقادةزيادة الف اءة التع .1
 .والرق  بادلنت  التعليم للوفو  إىل رضاى  احملل  الوفاء دبتطل ات الطالب وأولياء أمورى  واجملتم   .4
مدددد  ربليددددل ادلشددددفالت بددددالطر  العلميددددة الصدددد ي ة والتعامددددل معجددددا مدددد  خددددال  اإلجددددراءات  قددددادة ادلدددداارسسبفددددن  .3

 .التص ي ية والوقائية دلن  حاوثجا
 (.224: 1091 وويحمال از ال ري   بروحدلؤسسة التعليمية والعمل الرتابط والتفامل بن مجي  منسويب ا .2

منسدوبات ادلارسدة  تسج  يف مساعاةوى  ية التطوير اإلداري تعا م  أى  وسائل التنمية لأ  عم ويتضحم شلا س  
  .ذبايا التيامج يف  وتساعا إحساساً باألمل  والطاقة للعمل    وتيرم فيج عل  إتقا  عملج

 :التطوير اإلداريمعوقات 
مدد  منسددويب   وغال دداً مددا يقابددل ذلدد  التةيددري ندد ء مدد  ادلقاومددة مددا يصدداح جا ندد ء مدد  التةيددري غال دداً عمليدة التطددوير 

 :يل  جا ما  وقا تفو  عائقاً دو  صلاح عملية التطوير أو تقلل م  فاعليتجا ومناإلدارة الى ت خك أنفااًل سلتل ة

 لإلدارة وما تاعو إليو م  م ادئ وقي .وجود فتوة بن السلوك ال عل   .9

 التةيدددددددريذلدددددددكا  تدددددددت عليدددددددو مددددددد  نتدددددددائ  مقاومدددددددة منسدددددددويب ادلارسدددددددةمددددددد  التةيدددددددري ومدددددددا يرت  خدددددددول قدددددددادة ادلددددددداارس .1
 .(91:  1002  آ  دحوا   

 عا  مج  ادلعلومات الالزمة للعملية التطويرية بالشفل الص يحم. أو يط غري السلي  لعملية التطويرالتخط .4

 (. 22:  1090ال شرية ادلتخصصة وادلاربة تاريً ا جيًاا   الق طا   نقص الفوادر  .3
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 :البحثإجراءات 
 :البحثمنهج 

  وحدددىت ؽلفددد  ل  ددد  وربقيددد  أىاافدددولفوندددو مالئمددداً لط يعدددة ا االرت ددداط  ادلدددنج  الوفددد   ال احثتدددا  اسدددتخامت
معرفدة العالقدة بدن التداوير الدويي   والتطدوير أفدراد العيندة و الوفو  إىل إجابات تسدج  يف وفدف وربليدل نتدائ  اسدتتابات 

معرفدددة درجدددة اخدددتالل وججدددات النظدددر و   عدددا  دبايندددة الطدددائف مددد  وججدددة نظدددرى لددداى قائددداات مددداارس التعلدددي  ال إلداري
   وادلرحلة الاراسية(. اإلداري ادلؤىل العلم   وعاد سنوات اخلربة احلالية يف العمل  الاراسة وى : باختالل متةريات

 :وعينته البحثمجتمع 
وفد   ( قائداة222مجي  قائاات ماارس التعلدي  العدا  دبايندة الطائف بندات( وعدادى   م  ال   يتمثل رلتم  

 رلتمد  أفدراد عل  است انة( 112  توزي  مت   وقا(ىد9342/9341 إحصائية إدارة اإلنرال الرتبوي دباينة الطائف للعا  
( 931ال  د  مد   كوندت عيندةوبدكل    اسدت انة( 931  ادلسدرتدة االسدت انات وكاندت اجملتمد   م ٪( 30  بنس ة الاراسة

 %( م  رلتم  الاراسة12م  قائاات ادلاارس  وتشفل ىكه النس ة  
 :البحثأفراد عينة خصائص 

 لمتغير المؤهل: وفقاً  البحثتوزيع أفراد عينة 
 ( التايل:9  جباو  ادلؤىل كما ت ينو النتائ  دلتةريمت حساب التفرارات والنست ادلئوية ألفراد عينة ال    وفقا 
 ( 0جدول ) 

 التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث موزعين وفقا لمتغير المؤهل
 النسبة المئوية : العدد المؤهل

 ٪2.2 91 أقل م  بفالوريوس
 ٪19.2 940 بفالوريوس ف عل 

 ٪900.0 931 اجملموم

 وفقاً لمتغير عدد سنوات الخبرة في العمل الحالي: البحثتوزيع أفراد عينة 
وفقا دلتةري عاد سنوات اخلربة كمدا ت يندو النتدائ  جبداو   ال   مت حساب التفرارات والنست ادلئوية ألفراد عينة 

      ( التايل:1  
 ( 2جدول ) 

 موزعين وفقا لمتغير عدد سنوات الخبرة البحثالتكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة 
 النسبة المئوية : العدد عدد سنوات الخبرة

 ٪2.2 91 ( سنوات2أقل م   
 ٪44.2 32 ( سنوات90( إىل أقل م   2م   

 ٪22.2 21 ( سنوات ف كثر90 
 ٪900.0 931 اجملموم
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 وفقا لمتغير المرحلة التعليمية: البحثتوزيع أفراد عينة 
مت حساب التفرارات والنست ادلئوية ألفراد عينة ال    وفقدا دلتةدري ادلرحلدة التعليميدة كمدا ت يندو النتدائ  جبداو    

 ( التايل: 4
 ( 3جدول ) 

 موزعين وفقا لمتغير المرحلة التعليمية البحثالتكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة 
 النسبة المئوية : العدد المرحلة التعليمية

 ٪43.2 31 ابتاائية
 ٪12.2 42 متوسطة
 ٪42.2 22 ثانوية
 ٪900.0 931 اجملموم

 :البحثأداة 
وربقيدد   ال  دد  بددة علدد  تسدداؤالتإلجاادلطلوبددة واال يانددات علدد  االسددت انة كدد داة أساسددية جلمدد    دد اعتمددا ال 

وتطوير است انة هبال مت بناء   ال   االطالم عل  األدب الرتبوي  والاراسات السابقة ادلتعلقة دبوضوم ب وذل   أىاافو
 لاى قائاات ماارس التعلي  العا  دباينة الطائف م  وججة نظرى . اإلداريمعرفة العالقة بن التاوير الويي   والتطوير 

 )االستبانة( :  البحثوصف أداة 
 :لقا احتوت االست انة يف فور ا النجائية عل  األجياء التالية

 تتمثل يف: ال   وػلتوي عل  بيانات أولية ع  عينة  الجزء األول:
 .اراسية  ادلرحلة العاد سنوات اخلربة يف العمل اإلداريل العلم   ادلؤى

أربعدة  إىل( ع ارة مت تقسديمجا 12  ويتفو  م   بالتدوير الوظيفيويشتمل عل  أداة ال    والى تتعل   المحور األول:
 أبعاد:

 ( ع ارات.2تصمي  الويائف ويتفو  م    البعد األول:
 ( ع ارات.2التطور الويي   ويتفو  م    إسرتاتيتية البعد الثاني:
 ( ع ارات.2ويتفو  م    واإلجراءاتالنظ   البعد الثالث:
 ( ع ارات.2التاريت وتطوير القارات ويتفو  م    البعد الرابع:

أربعدة  إىل( ع دارة مت تقسديمجا 11  ويتفو  م   بالتطوير اإلداريويشتمل عل  أداة ال    والى تتعل   المحور الثاني:
 أبعاد:

 ( ع ارات.2التخطيط ويتفو  م    البعد األول:
 ( ع ارات.90التنظي  ويتفو  م    البعد الثاني:
 ( ع ارات.2التوجيو ويتفو  م    البعد الثالث:
 ( ع ارات.2والتقوا ويتفو  م   الرقابة  البعد الرابع:

 -عاليدددة  -متوسدددطة  - منخ ضدددة -ا ( مخاسددد  التدددارج  منخ ضدددة جددداً Likertأسدددلوب ليفدددرت   مت اسدددتخاا 
 .( وذل  لت ايا درجة ادلمارسةعالية جااً 
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 :البحثصدق أداة 
 أواًل : الصدق الظاهري: 

عل  رلموعة مد  احملفمدن    ( ع ارة22 مت الت ق  م  فا  األداة بعرض فقرات االست انة والى تفونت م  
مد  حيد : مداى ارت داط كدل  أداة ال  د  آرائجد  يف ذلد  إلبدااءذوي اخلدربة و و   ادلختصدنمد  زلفمدن ( 90 ت ل ت مد 

مالءمتجا لت قي  اذلال الكي كل فقرة وسالمة فياغتجا اللةوية  و ماى وضوح  و   فقرة م  فقرا ا بال عا الكي تنتم  إليو
  أو غددري مددا ورد شلددا يرونددو مناسدد اً  اإلضددافة أو إعددادة الصددياغة رتاح طددر  ربسددينجا وذلدد  باحلددكل أوأجلددو  واقددوضددعت مدد  

وبنداء علد  مالحظدات احملفمدن مت تعدايل فدياغة بعدض ال قدرات مد  حيد  ال نداء  واللةدة  كمدا مت حدكل بعدض ال قددرات 
 %(.20الى ر ربصل عل  موافقة بنس ة 

 :البحثثانيا: صدق االتساق الداخلي ألداة 
مت حسداب فدا  االتسدا  الدااخل  حبسداب معامدل ارت داط بريسدو  بدن درجدة كدل ع دارة والارجدة الفليدة لل عدا 

 :( التايل3كما توضحم نتائتجا جاو   م  خارج عينة ال     ( قائاة 40الكي تنتم  إليو لعينة استطالعية مفونو م   
 ( 4جدول ) 

 والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه العبارة عبارةمعامالت ارتباط بيرسون بين درجة كل 

 0.09دا  إحصائياً عنا مستوى داللة ** 

 التدوير الوظيفي
 التدريب وتطوير القدرات النظم واالجراءات استراتيجية التطوير الوظيفي تصميم الوظائف

 معامل االرت اط   معامل االرت اط   معامل االرت اط   معامل االرت اط  
9 0.221** 2 0.329** 92 0.292** 11 0.223** 
1 0.221** 1 0.212** 92 0.242** 14 0.202** 
4 0.249** 90 0.221** 92 0.200** 13 0.204** 
3 0.292** 99 0.242** 92 0.244** 12 0.229** 
2 0.242** 91 0.221** 91 0.233** 12 0.222** 
2 0.211** 94 0.209** 10 0.242** 12 0.242** 
2 0.222** 93 0.241** 19 0.221**   

 التطوير اإلداري
 الرقابة والتقوا التوجيو التنظي  التخطيط

 معامل االرت اط   معامل االرت اط   معامل االرت اط   معامل االرت اط  
12 0.222** 42 0.221** 33 0.203** 21 0.234** 
11 0.212** 42 0.223** 32 0.229** 24 0.221** 
40 0.222** 42 0.222** 32 0.212** 23 0.239** 
49 0.242** 41 0.223** 32 0.299** 22 0.221** 
41 0.219** 30 0.213** 32 0.203** 22 0.210** 
44 0.292** 39 0.220** 31 0.222**   
43 0.221** 31 0.239** 20 0.204**   
42 0.222** 34 0.212** 29 0.292**   
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( شلددا يدا  علدد  0.09( أ  مجيد  معددامالت االرت داط كانددت دالدة عندا مسددتوى داللدة   3مد  اجلدداو     ُيالحد 
 م  االتسا  الااخل  لالست انة.  مناس ةدرجة 

ويوضدحم اجلداو  التدايل  استخراج معدامالت االرت داط بدن درجدة كدل بعدا والارجدة الفليدة للم دور الدكي تنتمد  اليدومت  كما  
 معامالت االرت اط بن درجة كل بعا والارجة الفلية للم ور:
 ( 5جدول ) 

 الثبات ومعامالت معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمحور

 البعد
 عدد العبارات

 معامل
 الفاكرونباخ

معامل 
 (الويي   التاوير  األو  احملور االرتباط

 **0.214 0.242 2 الويائفتصمي  
 **0.230 0.109 2 التطور الويي   اسرتاتيتية
 **0.221 0.230 2 واإلجراءاتالنظ  

 **0.222 0.221 2 التاريت وتطوير القارات
  0.143 12 التاوير الويي  

 (اإلداري التطوير  الثا  احملور
 **0.211 0.222 2 التخطيط
 **0.104 0.202 90 التنظي 
 **0.221 0.220 2 التوجيو

 **0.211 0.222 2 الرقابة والتقوا
  0.109 11 التطوير اإلداري

 0.09**وجود داللة عنا مستوى 
( أ  قي  معامالت االرت اط ل بعاد بالارجة الفلية للم ور الكي تنتم  اليو جاءت بقي  2  يتضحم م  اجلاو 
( شلددا يعددب 0.09مجيعجددا دالددة إحصددائيا عنددا مسددتوى داللددة   (  وكانددت0.104 –0.211مرت عددة حيدد  تراوحددت بددن  

إ  قدددي  معدددامالت الث دددات ألبعددداد احملدددور األو   التددداوير    كمدددا يتضدددحموجدددود درجدددة عاليدددة مددد  الصدددا  ال ندددائ  لالسدددت انة
(   0.143( وبلددم معامددل الث ددات الفلدد  للم ددور  0.109-0.242الددويي  ( جدداءت بقددي  عاليددة حيدد  تراوحددت بددن  

 .جاءت قي  معامالت الث ات ألبعاد احملور الثا   التطوير اإلداري( بقي  عاليةكما 

  الميدانية : البحثإجراءات 

( اسددت انو  112 قامددت ال احثتددا  بتوزيدد   نجائيددة والت كددا مدد  فدداقجا وث ا ددا يف فددور ا ال ال  دد بعددا وضدد  أداة 
 .است انة( 931انات ادلسرتدة  والى كانت فاحلة ألغراض الت ليل اإلحصائ  وكا  عاد االست 

 المعالجة اإلحصائية: 
 معامالت االتسا  الااخل ؛ حلساب الصا .  -

 (؛ لتقاير ث ات أداة ال   .Cronbach Alphaمعامل ال ا كرون اخ  -
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 دباينددددة العددددا  التعلددددي  مدددداارس يف الددددويي   التدددداوير لارجددددة ادلعياريددددة واالضلرافددددات احلسددددابية ادلتوسددددطاتمت حسدددداب  -
 الطائف.

 دبايندددة العدددا  التعلدددي  مددداارس يف اإلداري التطدددوير دلسدددتوى ادلعياريدددة واالضلرافدددات احلسدددابية حسددداب ادلتوسدددطات مت  -
 الطائف

 عيندة أفدراد استتابات درجات متوسط  بن للمقارنة ( Mann Whitney(U)  ويتب ما  مت استخاا  اخت ار  -
  .والتطوير اإلداري حست ادلؤىل العلم  الويي   التاوير درجة يف ال   

 اسدددتتابات درجددات متوسددطات بددن للمقارنددة( Wallis-Kruskal  والدديس – كروسددفا  اخت ددار اسددتخاا  مت  -
 الويي   والتطوير اإلداري حست سنوات اخلربة. التاوير درجة يف ال    عينة أفراد

للمقارنة بن متوسطات استتابات عينة  (One-Way Anova  ل(األحاديمت استخاا  اخت ار ربليل الت اي   -
 ال    حست ادلرحلة الاراسية.

 (.Person Correlations Coeffecientمعامل ارت اط بريسو    -

 :ومناقشتها البحثعرض نتائج 
التــدوير الــوظيفي لــدى قائــدات مــدارس التعلــيم ممارســة مــا درجــة األول الــذي يــنص علــ    الســؤالنتــائج 
  الطائف؟العام بمدينة 

واالضلرافدددات ادلعياريدددة لارجدددة التددداوير الدددويي   يف   ىدددكا السدددؤا  مت حسددداب ادلتوسدددطات احلسدددابية عددد  لإلجابدددة  
الددنظ    التطددور الددويي     إسددرتاتيتية تصددمي  الويدائف أبعدداديف أربعددة  ادتاينددة الطددائف والدى ُحددمداارس التعلددي  العددا  دب

 التايل: وي ن ذل  اجلاو     التاريت وتطوير القارات(واإلجراءات
 ( 6جدول ) 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التدوير الوظيفي في مدارس التعليم العام بمدينة الطائف

 البعد رقم البعد
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 البعد

درجة 
 الممارسة

 متوسطة 4 0.123 ٪32 1.11 تصمي  الويائف 9
 عالية 9 0.142 ٪22 4.20 التطور الويي   إسرتاتيتية 1
 متوسطة 3 0.211 ٪30 1.29 واإلجراءاتالنظ   4
 متوسطة 1 0.219 ٪32 1.11 التاريت وتطوير القارات 3

 متوسطة  0.210 ٪29 4.01 درجة التاوير الويي  

قائدداات مدداارس التعلددي  العددا  دباينددة الطددائف جددداءت ( أ  درجددة التدداوير الددويي   لددداى 2يت ددن مدد  اجلدداو   
وقدا يرجد  .(0.210(  بداضلرال معيداري  4.01بارجة شلارسة  متوسدطة(  حيد  جداء ادلتوسدط العدا  للمتمدوم الفلد   

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=Mann_Whitney_U&action=edit&redlink=1
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ذل  إىل عا  مراعاة إدارة التعلي  دلجارات وقارات وك ايات قائاات ادلداارس بصدورة كافيدة  وتت د  نتدائ  ىدكا ال  د  مد  
 ( الى أنارت أ  درجة تط ي  التاوير الويي   يف إدارة تعلي  اللي  جاء بارجة متوسطة.1092ائ  دراسة ال ارق  نت

التطددددور الددددويي   جدددداءت يف الرتتيددددت األو  دبتوسددددط حسددددايب  إسددددرتاتيتيةكمددددا يت ددددن مدددد  اجلدددداو  السدددداب  أ  
(  ويف الرتتيت الثال  تصمي  الويائف 1.11حسايب  يليو يف الرتتيت الثا  التاريت وتطوير القارات دبتوسط   (4.20 

 (.1.29دبتوسط حسايب   واإلجراءات( ويف الرتتيت الراب  واألخري النظ  1.11دبتوسط حسايب  
التطددددور الددددويي   علدددد  الرتتيددددت األو   بارجددددة شلارسددددة  عاليددددة( إىل أ  التدددداوير  إسددددرتاتيتيةحصددددو  يرجدددد  وقددددا 

  كمدددا يسددج  أيضددداً يف تنميددة مسدددارى  التطدددور الددويي   يف العمددل اإلداريالددويي   ؽلددنحم قائددداات ادلدداارس ال رفدددة للنمددو و 
ايات يف العمل اإلداري سواء   ومواججة أي معوقات أو ربيف أي موق  إداري يت  نقلج  إليوالويي   م  خال  التفيف 

  وأ  ىدكه النتيتدة تعفدس التايل إكسداهب  مييدااً مد  اخلدربةيف ادلوق   احلايل أو يف مواقف مشاهبة يف مواق  إدارية أخرى وب
يساعا علد  مدلء الشدواغر يف ادلداارس  التاوير الويي   التعلي  العا  دباينة الطائف ب  توفر القناعة لاى قائاات ماارس 

كمددا تددرى ال احثددة أ  ىددكه النتيتددة تفشددف عدد  وجددود رأي إغلددايب مدد  ادلسددتطلعات بدد   تطددوير      زبلددو مدد  القائدداات الددى
    وىدددددكا مدددددا أكاتدددددو دراسدددددة علددددد  صلددددداح عمليدددددة التددددداوير الدددددويي للجيفدددددل التنظيمددددد  سيسدددددج  بشدددددفل ك دددددريإدارة التعلدددددي  

وىل م  بن متطل ات التاوير الويي   عل  أ  التاوير التطور الويي   يف ادلرت ة األ إسرتاتيتيةحي  جاءت ( 1092 بار
 .بارجة عاليةالويي   يؤثر عل  تطوير أداء اإلدارة 

الدددنظ     وردبدددا يعدددود ذلددد  إىل أ يف الرتتيدددت األخدددري  وبارجدددة شلارسدددة  متوسدددطة( واإلجدددراءاتوجددداءت الدددنظ   
يي   عنددا ر تصددل إىل ادلسددتوى ادلطلددوب وال ت خددك بعددن االعت ددار سياسددة التدداوير الددو  ات ادلت عددة يف وزارة التعلددي واإلجددراء

  موق  أهنا غري كافية لت ىيل القائاات ن سياً عنا استخاا  سياسة التاوير الويي   لنقلج  م   و تصمي  الويائف القيادية
 كل مد :ت ىدكه النتيتدة مد   نتدائ  دراسدةات قدو     إىل عدا  االسدتقرار الن سد   شلدا يدؤدي هبدإداري إىل موقد  إداري آخدر

  مد  بدن متطل دات التداوير الدويي   يف الدوزاراتخرية النظ  واإلجدراءات ادلت عدة ت  يف ادلرت ة األء( حي  جا1092بار  
 .الى أكات م  خالذلا ضرورة تركيي اإلدارة العليا عل  النظ  ادلت عة ق ل تط ي  التاوير الويي  ( 1094عيا   و 

 خاًفاتويل اىتماماً  العليا اإلدارةب   الى أنارت ( 1092عل   لف ىكه النتيتة م  نتائ  دراسة يف حن زبت 
 .جبمي  مضامن التاوير الويي   باعت اره متةرياً ىاماً يساى  يف تنمية ادلوارد ال شرية

مـا مسـتوى التطـوير اإلداري لـدى قائـدات مـدارس التعلـيم العـام بمدينــة  الـذي يـنص علـ   السـؤال الثـاني
 ؟ الطائف

ىكا السؤا  مت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية دلاى توافر عنافر التطوير اإلداري  ع لإلجابة 
الرقابة والتقوا(  وي ن  -التوجيو -ي التنظ - التخطيط أبعاديف أربعة  ادتاينة الطائف والى حُ يف ماارس التعلي  العا  دب

 ( التايل:2ذل  اجلاو   
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 ( 7جدول ) 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التطوير اإلداري في مدارس التعليم العام بمدينة الطائف

رقم 
 البعد

 البعد
المتوسط 
 الحسابي

النسبة 
 المئوية

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 البعد

 درجة
 الممارسة

 عايل 4 0.239 ٪22 4.21 التخطيط 9
 عايل 1 0.312 ٪21 4.22 التنظي  1
 عايل 3 0.220 ٪22 4.24 التوجيو 4
 عايل 9 0.229 ٪22 3.02 الرقابة والتقوا 3

 عايل  0.324 ٪29 4.21 التطوير اإلداري

 ارجدةالتطدوير اإلداري يف مداارس التعلدي  العدا  دبايندة الطدائف جداءت ب أبعداد شلارسة ( أ 2 اجلاو  يت ن م   
 (.0.324(  باضلرال معياري  4.21 عا (  حي  جاء ادلتوسط العا  للمتموم الفل   شلارسة 

يف الرتتيددددت األو  دبتوسددددط حسددددايب  تالرقابددددة والتقددددوا جدددداءبعددددا  شلارسددددةن مدددد  اجلدددداو  السدددداب  أ  كمددددا يت دددد  
( 4.21( ويف الرتتيت الثال  التخطيط دبتوسط حسايب  4.22(  يليو يف الرتتيت الثا  التنظي  دبتوسط حسايب  3.02 

 (. 4.24ويف الرتتيت الراب  واألخري التوجيو دبتوسط حسايب  
إىل إدراك قائداات    عدا ( شلارسدةالرقابة والتقوا عل  الرتتيت األو  دبسدتوى  بعا يرج  الس ت يف حصو وقا 

تخطيط والتنظدددي  وربايدددا احلساسدددة داخدددل الفيدددا  اإلداري ألهندددا تتعلددد  بدددال اإلسدددرتاتيتيةادلددداارس بددد   الرقابدددة ىددد  الويي دددة 
ي وأداء منسددوبات ادلارسددة وبالتددايل بلددو  إلدار كمددا سبددا تلدد  القائدداات بال يانددات عدد  درجددة التقددا  يف أدائجدد  ا  ادلسددؤولية 

 .عملية التطوير اإلداري م األىاال ادلنشودة 
أما التقوا فيت  م  خاللو التعرل عل  أثر كل ما مت التخطيط لو وتن يكه لت ايا نقاط القوة والضعف ومد    

التوجيدو  ت شلارسدةوجداء  ضدعف وعالججدا  وتاليف مواط  الدعمجاالت كيا عل  نقاط القوة و  اقرتاح احللو  الى تساى  يف
 الرئيسدد  واليددوم  لقائدداات ادلدداارسالتوجيددو ؽلثددل النشدداط   ويُعدديى ذلدد  إىل أ   عددا ( شلارسددة ارجددةيف الرتتيددت األخددري  وب

 وىو توجيو منسوبات ادلارسة يف تن يكى  ل عما   ففلما كانت شلارسة التوجيو عالية قلت ادلشفالت ادلارسية اليومية.
( بـين 1.15هل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى )  الذي ينص عل الثالث لسؤال نتائج ا

عـدد لدرجـة التـدوير الـوظيفي تعـزى للمتغيـرات التاليـة )المؤهـل العلمـي،   البحـثمتوسطات استجابات أفراد عينـة 
 ؟  دراسية، المرحلة الفي العمل اإلداري سنوات الخبرة
والدديس واخت ددار ربليددل –ىددكا السددؤا  قامددت ال احثددة بددإجراء اخت ددار مددا  ويتددب واخت ددار كروسددفا   عدد لإلجابددة  

عينة ال    يف درجة التاوير الويي    أفرادالت اي  األحادي  انوفا( لت ايا داللة ال رو  بن متوسط درجات استتابات 
(  وفيمدا يلد  عدرض اراسدية  ادلرحلدة اليف العمدل اإلداري اخلدربةسدنوات عداد والى تعيى للمتةريات التالية  ادلؤىدل العلمد   

 :النتائ 
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 أوال: المؤهل العلمي:
لدكا مت اسدتخاا  اخت دار مدا   عل أقدل مد  بفدالوريوس  بفدالوريوس فد  إىلحي  أ  متةري ادلؤىدل العلمد  ينقسد  

ير الددويي   تعدديى الخددتالل ادلؤىددل عينددة ال  دد  يف درجددة التدداو  أفددرادويتددب للمقارنددة بددن متوسددط  درجددات اسددتتابات 
 ( نتيتة اخت ار ما  ويتب لااللة ال رو  بن ادلتوسطات:2العلم  ويوضحم اجلاو   

 (8جدول ) 
 عينة البحث في درجة التدوير الوظيفي أفرادنتائج اختبار مان ويتني للفروق بين متوسطي درجات استجابات 

 تعزى الختالف المؤهل العلمي 

 المؤهل حورالم
متوسط 
 الرتب

 (Zقيمة ) (Uقيمة ) مجموع الرتب
مستوى 
 الداللة

 التاوير الويي  
 299.20 31.24 أقل م  بفالوريوس

344.200 -1.234 0.099* 
 1239.20 23.92 ف عل بفالوريوس 

 0.02وجود داللة عنا مستوى *
 ( ما يل : 2تضحم م  اجلاو    ي

 ل  د  يف درجدة التداوير الدويي  الرتت الستتابات افدراد عيندة اوجود فرو  ذات داللة إحصائية بن متوسط  
حي  كانت قيمة مستوى الااللة يف اخت ار  عل عيى الختالل ادلؤىل العلم  لصاحل احلافلن عل  مؤىل بفالوريوس ف تُ 

 (.α≤0602( وى  قيمة دالة عنا مستوى  0.099ما  ويتب تساوي  
يتفو  لايج  فج  خداص  عل والاليت ػلمل  درجة ال فالوريوس ف   اارسىكه النتيتة إىل أ  قائاات ادل ىعي تُ و 

 . ػلمل  درجة أقل م  ال فالوريوسقائاات ادلاارس الاليتبناء عل  الوض  التعليم  ذل  مقارنة ب
أ  ىندداك فددرو  ذات داللددة ( والددى أيجددرت 1094دراسددة عدديا   نتددائ  وتت دد  ىددكه النتيتددة مدد  مددا توفددلت إليددو 

بينمددا   عدديى إىل ادلؤىددل العلمدد الددويي   تُ  حددو  رلددا  متطل ددات التدداوير ال  دد إحصددائية بددن متوسددطات تقددايرات عينددة 
 .و  بالنس ة دلتةري ادلؤىل العلم ( والى ر تظجر أية فر 1092 زبتلف م  نتائ  دراسة بار

 :اإلداريفي العمل  سنوات الخبرةعدد ثانيا: 
( إىل أقل 2( سنوات  م   2اىل ثالثة فئات ى  أقل م    ال    اأ  متةري سنوات اخلربة ينقس  يف ىكحي  

والدديس للمقارنددة بددن متوسددطات درجددات – ( سددنوات فدد كثر  لددكا مت اسددتخاا  اخت ددار كروسددفا 90( سددنوات   90مدد   
(  1ويوضددحم اجلدداو    يف العمددل اسددتتابات افددراد عينددة ال  دد  يف درجددة التدداوير الددويي   تعدديى الخددتالل سددنوات اخلددربة

 واليس لااللة ال رو  بن ادلتوسطات:–نتيتة اخت ار كروسفا  
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 ( 9جدول ) 
عينة البحث في درجة التدوير الوظيفي تعزى  أفرادواليس للمقارنة بين متوسطات درجات استجابات – نتائج اختبار كروسكال

 الختالف سنوات الخبرة
 مستوى الداللة قيمة مربع كاي متوسط الرتب العدد سنوات الخبرة حورالم

 التاوير الويي  
 22.94 91 ( سنوات2أقل م   

 24.32 32 (90( إىل أقل م   2م    0.922 4.429
 22.23 21 ( سنوات ف كثر90 

 0.02وجود داللة عنا مستوى *
 ( ما يل : 1يتضحم م  اجلاو   

ل  دد  يف درجددة التدداوير عينددة ا أفددرادعدا  وجددود فددرو  ذات داللددة إحصددائية بددن متوسددطات الرتددت السددتتابات 
( وىد  0.922اخت دار مربد   كدا( تسداوي   عيى الختالل سنوات اخلربة حي  كانت قيمدة مسدتوى الااللدة يفتُ  الويي  

 (.α≤0602 قيمة غري دالة عنا مستوى
  ومت تط يدد  سياسددة التدداوير اإلدارييف العمددل  ا اجملددن ددس  ال  دد ىددكه النتيتددة إىل شلارسددة أفددراد رلتمدد  وتعددود 

يقلدل مد  اخدتالل شلدا   ال  د والكي قا يفو  حاي  نس ياً  يف تط يقدو علد  أفدراد عيندة  –الويي    ذاتو عليج  مجيعاً 
( الددى أيجدرت عددا  وجددود 1092 (  وبدار1094 عدديا  كددل مد : يتدة مدد  نتدائ  دراسددة  وتت د  ىددكه النتوججدات نظددرى 

 .تعيى الختالل سنوات اخلربة يف التاوير الويي   فرو  ذات داللة إحصائية
فددرو  ذات داللددة إحصددائية يف ( الددى أنددارت إىل وجددود 1092وزبتلددف ىددكه النتيتددة مدد  نتددائ  دراسددة ال ددارق  

 درجة تط ي  التاوير الويي   تعيى إىل عاد سنوات اخلربة يف العمل اإلداري.
 :دراسيةثالثا: المرحلة ال

ثالثددة مراحددل ىدد  االبتاائيددة  ادلتوسددطة  الثانويددة  لددكا مت اسددتخاا   إىلينقسدد   الاراسددية ةددري ادلرحلددةحيدد  أ  مت
عينددة ال  ددد  يف درجدددة التددداوير  أفدددراد( للمقارندددة بدددن متوسدددطات درجددات اسدددتتابات اخت ددار ربليدددل الت ددداي  األحددادي  ل

( لااللة ال رو  اخت ار ربليل الت اي  األحادي  ل( نتيتة 90ويوضحم اجلاو    اراسية  تعيى الختالل ادلرحلة الالويي 
 بن ادلتوسطات:

 ( 01جدول ) 
 نتائج تحليل التباين االحادي )انوفا( لداللة الفروق متوسطات درجات استجابات افراد عينة البحث في درجة التدوير الوظيفي 

 تعزى الختالف المرحلة التعليمية

االنحراف  المتوسط الحسابي العدد المرحلة حورالم
مستوى  قيمة )ف( المعياري

 الداللة

 التاوير الويي  
 0.241 1.10 31 ابتاائية

 0.232 4.91 42 متوسطة 0.922 9.213
 0.221 4.01 22 ثانوية
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 ( ما يل : 90يتضحم م  اجلاو    
ال  د  يف درجدة التداوير الدويي   عيندة  أفدرادعا  وجود فرو  ذات داللة إحصدائية بدن متوسدطات اسدتتابات 

( 0.922( تسداوي  ة يف اخت دار الت داي  االحدادي  لحيد  كاندت قيمدة مسدتوى الااللد اراسيةعيى الختالل ادلرحلة التُ 
 (.α≤0602 وى  قيمة غري دالة عنا مستوى 

(   ثدانويط  متوسد  ابتداائ الدثالث اراسديةائاات ادلداارس يف ادلراحدل الاستتابة قوقا ترج  النتيتة السابقة يف 
وككل  أ  ادلجا  وادلسئوليات   ادلراحل التعليميةادلوحاة جلمي  إىل ط يعة األعما  القيادية  للتاوير الويي   بن س الارجة 

كمددا أ  ادلجددارات القياديددة ال تددرت ط دبرحلددة دو  األخددرى فجدد  مطلوبددة    واحدداة ومشددرتكة لقائدداات ادلدداارس جبميدد  ادلراحددل
 .عل  حا سواء عا رت طة جبمي  مراحل التعلي  الوم

( بـين 1.15هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى ) الذي ينص عل  نتائج التساؤل الرابع 
 عـدد تعـزى للمتغيـرات التاليـة )المؤهـل العلمـي، اإلداريلمستوى التطـوير  البحثمتوسطات استجابات أفراد عينة 

 ؟  دراسية، المرحلة الفي العمل اإلداري سنوات الخبرة

ت ددار ربليددل والدديس واخ–ويتددب واخت ددار كروسددفا   ىددكا السددؤا  قامددت ال احثددة بددإجراء اخت ددار مددا  عدد لإلجابددة 
  اإلداريعينة ال    يف درجة التطوير  أفراد( لت ايا داللة ال رو  بن متوسط درجات استتابات الت اي  األحادي  ل

يلد  عدرض (  وفيمدا اراسدية  ادلرحلدة اليف العمدل اإلداري سدنوات اخلدربةعداد  ادلؤىدل العلمد    والى تعيى للمتةريات التالية
 ب ى  النتائ  ادلتصلة بالسؤا :

 أوال: المؤهل العلمي:
لدكا مت اسدتخاا  اخت دار مدا   عل أقدل مد  بفدالوريوس  بفدالوريوس فد  إىلحي  أ  متةري ادلؤىدل العلمد  ينقسد  
تعدديى الخددتالل ادلؤىددل  اإلداريعينددة ال  دد  يف مسددتوى التطددوير  أفددرادويتددب للمقارنددة بددن متوسددط  درجددات اسددتتابات 

 ( نتيتة اخت ار ما  ويتب لااللة ال رو  بن ادلتوسطات:99العلم  ويوضحم اجلاو   
 ( 00جدول ) 

  اإلداريعينة البحث في مستوى التطوير  أفرادنتائج اختبار مان ويتني للفروق بين متوسطي درجات استجابات 
 تعزى الختالف المؤهل العلمي

 المؤهل المحور
متوسط 
 الرتب

 (Zقيمة ) (Uقيمة ) مجموع الرتب
مستوى 
 الداللة

 اإلداريالتطوير 
 222.20 22.11 أقل م  بفالوريوس

201.200 -9.121 0.199 
 1322.20 72.80 عل بفالوريوس ف 
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 ( ما يل : 99يتضحم م  اجلاو    
عيندة ال  د  يف مسدتوى التطدوير  أفدرادعا  وجود فدرو  ذات داللدة إحصدائية بدن متوسدط  الرتدت السدتتابات 

( وىد  0.199تعيى الختالل ادلؤىل العلمد  حيد  كاندت قيمدة مسدتوى الااللدة يف اخت دار مدا  ويتدب تسداوي   اإلداري
 (.α≤0602 قيمة غري دالة عنا مستوى 

   كمدا يسعن إىل تطدوير أدائجد  القيدادي ىكه النتيتة إىل أ  اجلمي  عل  اختالل مؤىال   العلمية رج وقا ت
 .مرت طة دبؤىل قائاة ادلارسةفرو   وبكل  ر تظجر اإلداري قائاات ادلاارس حريصات عل  تطوير أدائج  معظ أ  

 :في العمل اإلداري ثانيا: سنوات الخبرة
( إىل 2( سددنوات  مدد   2اىل ثالثدة فئددات ىد  أقددل مد    ال  دد حيد  أ  متةددري سدنوات اخلددربة ينقسد  يف ىددكه 

والددديس للمقارندددة بدددن متوسدددطات  –( سدددنوات فددد كثر  لدددكا مت اسدددتخاا  اخت دددار كروسدددفا  90( سدددنوات   90أقدددل مددد   
(   91عينة ال    يف مستوى التطوير االداري تعيى الختالل سنوات اخلربة ويوضحم اجلاو     أفراددرجات استتابات 

 واليس لااللة ال رو  بن ادلتوسطات: –ت ار كروسفا  نتيتة اخ
 ( 02جدول ) 

  اإلداريعينة البحث في مستوى  التطوير  أفرادواليس للمقارنة بين متوسطات درجات استجابات  –نتائج اختبار كروسكال 
 تعزى الختالف سنوات الخبرة

 الااللةمستوى  قيمة مرب  كاي متوسط الرتت العاد سنوات اخلربة احملور

التطوير 
 اإلداري

 22.20 91 ( سنوات2أقل م   
 22.31 32 (90( إىل أقل م   2م    0.243 0.194

 21.22 21 ( سنوات ف كثر90 
 ( ما يل : 91يتضحم م  اجلاو     

عيندة ال  د  يف مسدتوى التطدوير  أفرادعا  وجود فرو  ذات داللة إحصائية بن متوسطات الرتت الستتابات 
حيدد  كانددت قيمددة مسددتوى الااللددة يف اخت ددار مربدد   كددا( يف العمددل اإلداري سددنوات اخلددربة عدداد عدديى الخددتالل تُ  اإلداري
 (.α≤0602( وى  قيمة غري دالة عنا مستوى 0.243تساوي  

تولددا  إضددافة إىل  إىل التطددوير الددويي   بددن س ادلسددتوى ال  دد ىددكه النتيتددة إىل حاجددة أفددراد رلتمدد   قددا تُعدديىو 
  سدابقة أو تطلعدات مسدتق لية لدايج  علد  ذبداربلتةيري والتتايدا والتطدوير بنداء ً ضلو أعلية اإحساس لاى قائاات ادلارسة 

إحصددائية بددن  ( حيدد  وجددات فددرو  ذات داللددة1091  دراسددة أيددوبنتددائ  زبتلددف ىددكه النتيتددة مدد  مددا توفددلت إليددو و 
 .يف رلا   تطوير اإلدارة ادلارسية أفراد عينة الاراسة متوسطات

 :دراسيةثالثا: المرحلة ال
ثالثددة مراحددل ىدد  االبتاائيددة  ادلتوسددطة  الثانويددة  لددكا مت اسددتخاا   إىلينقسدد   اراسدديةحيدد  أ  متةددري ادلرحلددة ال

 عيندة ال  د  يف مسدتوى التطدوير أفدراد( للمقارندة بدن متوسدطات درجدات اسدتتابات ت ار ربليل الت داي  األحدادي   لاخ
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( لااللدددة اي  األحدددادي   ل( نتيتدددة اخت دددار ربليدددل الت ددد94ويوضدددحم اجلددداو     اراسددديةتعددديى الخدددتالل ادلرحلدددة ال اإلداري
 ال رو  بن ادلتوسطات:

 ( 03جدول ) 
 اإلداريعينة البحث في مستوى التطوير  أفراد( لداللة الفروق متوسطات درجات استجابات  ) ف األحادينتائج تحليل التباين 

 دراسيةتعزى الختالف المرحلة ال

 ادلتوسط احلسايب العاد ادلرحلة وراحمل
االضلرال 
 ادلعياري

 قيمة  ل(
مستوى 
 الااللة

 اإلداريالتطوير 
 0.213 4.23 31 ابتاائية

 0.342 4.10 42 متوسطة 1.324 0.036
 0.332 4.22 22 ثانوية

 ( ما يل :94اجلاو   يتضحم م  
 اإلداريير عيندة ال  د  يف مسدتوى التطدو  أفدرادعا  وجدود فدرو  ذات داللدة إحصدائية بدن متوسدطات اسدتتابات 

( 0.413تسداوي   (  لاألحدادييف اخت دار الت داي   حيد  كاندت قيمدة مسدتوى الااللدة اراسيةتعيى الختالل ادلرحلة ال
 (.α≤0602 وى  قيمة غري دالة عنا مستوى

اإلداري وتنميدددة  حريصدددات علددد  التطدددويرمجيددد  القائددداات يف مددداارس التعلدددي  العدددا  قدددا تشدددري ىدددكه النتيتدددة إىل أ  
التعلدي  مراحدل لقينجا كافة قائاات ادلاارس يف   إضافة إىل التشابو الف ري يف برام  التطوير اإلداري الى يتمجارا   القيادية

 .راحل التعليمية السابقة الككرادلوككل  سباثل النج  اإلداري يف  العا 
 الــوظيفي بعبعــاد بــين درجــة التــدوير  ههــل توجــد عالقــة ارتبا يــ والــذي يــنص علــ  نتــائج التســاؤل الخــامس 

 ؟ لدى قائدات مدارس التعليم العام بمدينة الطائف بعبعاد  اإلداريمستوى التطوير و 
 اإلداريىكا السؤا  مت استخاا  معامل ارت اط بريسو  إلغلاد العالقة بن التاوير الويي   والتطوير  ع لإلجابة   

 الديع   أوردهوؽلف  تصنيف قوة العالقة وذل  حست التصنيف الكي   لاى قائاات ماارس التعلي  العا  دباينة الطائف
 ( وىو:1002وطالف ة  

   عالقة ضعي ة 0.40أقل م . 
   عالقة متوسطة 0.20أقل م  إىل 0.40م. 
   عالقة قوية.  9.00اقل م   إىل 0.20م 

 ( النتائ :93ويوضحم اجلاو  رق   
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 ( 04جدول ) 
 لدى قائدات مدارس التعليم العام بمدينة الطائف اإلداريمعامل االرتباط بين التدوير الوظيفي والتطوير 

 أبعاد التدوير الوظيفي
 اإلداريأبعاد التطوير 

 اإلداريالتطوير  الرقابة والتقويم التوجيه التنظيم التخطيط
 *0.104 0.033- **0.304 0.990 **0.112 تصمي  الويائف

 0.024- 0.902- 0.009 0.032 0.932 التطور الويي   إسرتاتيتية
 0.013 **06120- **0.120 0.092 0.920 واإلجراءاتالنظ  

 0.004 *0.922- **0.120 0.002- 0.042 التاريت وتطوير القارات
 0.021 *0.922- **0.123 0.022 0.991 التاوير الويي  

 0.09**وجود داللة عنا مستوى 
 0.02*وجود داللة عنا مستوى 

 ( ما يل : 93يتضحم م  اجلاو     

 يط والتوجيدددو والتطدددوير وجددود عالقدددة طرديدددة مدددا بددن ضدددعي ة ومتوسدددطة بدددن تصددمي  الويدددائف وبدددن كدددل مدد  التخطددد
 (.  0.304 –0.104حي  تراوحت بن   اإلداري

   وكددكل  0.120وبددن التوجيددو حيدد  كددا  معامددل االرت دداط   واإلجددراءاتوجددود عالقددة طرديددة ضددعي ة بددن الددنظ )
 (.0.120-وجود عالقة عفسية ضعي ة بن النظ  واإلجراءات وبن الرقابة والتقوا حي  كا  معامل االرت اط  

 0.120بددن التدداريت وتطددوير القددارات وبددن التوجيددو حيدد  كددا  معامددل االرت دداط   وجددود عالقددة طرديددة ضددعي ة )
وككل  وجود عالقة عفسية ضعي ة بن التاريت وتطوير القارات وبن الرقابة والتقوا حي  كا  معامل االرت اط 

 -0.922.) 
 وككل  0.123االرت اط   وجود عالقة طردية ضعي ة بن التاوير الويي   كفل وبن التوجيو حي  كا  معامل )

-وجدددود عالقدددة عفسدددية ضدددعي ة بدددن التددداوير الدددويي   كفدددل وبدددن الرقابدددة والتقدددوا حيددد  كدددا  معامدددل االرت ددداط  
0.922.) 

 أ  إىل   وقا تعيى ىكه النتيتة بن درجة التاوير الويي   وبن مستوى التطوير اإلداري وعا  وجود عالقة ارت اطي
وتسدخري مجيد  الظدرول واالمفاندات وتسدع  إىل التطدوير  يدة عاليدة سدتفو  متميدية قياد تتمتد  بف داءة الدىالقائاة 
إىل أ   أنارتالى ( 1001 والق طا   م  ما توفلت إليو نتائ  دراسة اليىرا  ال    اتلف ىكؼلو لو. ادلتاحة 

 بارجة عالية. اإلداريحركة نقل مايري ووكالء ادلاارس أسجمت يف تطوير األداء 
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 :البحثتوصيات 
احلالية  ال   ؛ وبناء عل  ربليل ومناقشة وت سري النتائ ؛ تتمثل توفيات ال   يف ضوء النتائ  الى توفلت ذلا 

 فيما يل : 
 متوسطة؛ة حي  أ  درجة التاوير الويي   لاى قائاات ماارس التعلي  العا  دباينة الطائف جاءت بارجة شلارس .9

التداوير الدويي   لداى قائداات مداارس التعلدي  العدا  دبايندة الطدائف مد   م  األفضل العمل عل  رفد  درجدة لكل 
 خال  آليات العمل التالية: 

   قائددداات مددداارس التعلدددي  العدددا  مددد  خدددال  ورش العمدددل والددداورات  بدددننشدددر ثقافدددة التددداوير الدددويي   و العمدددل علددد
 التاري ية واحملاضرات والناوات. 

   اإلنددرايف يف رلددا  القيددادة ادلارسددية حبيدد  تفددو  األولويددة يف  يف العمددل وير الددويي   معيددارا للرتندديحمالتددا أ  يفددو
 س   ذلا التاوير الويي   يف أكثر م  مارسة.الرتنيحم دل  

   هبددال  ثددالث سدنواتإجدراء حركدة نقددل إداريدة إلياميدة لقائدداات مداارس التعلددي  العدا  بداختالل مراحددل التعلدي  كدل
 التاوير الويي  .  األىاال ادلنشودة م  ربقي 

طائف جاءت بارجة شلارسة التطور الويي   لاى قائاات ماارس التعلي  العا  دباينة ال إسرتاتيتيةحي  أ  درجة  .1
التطدددور الددويي   لددداى قائدداات مددداارس التعلددي  العدددا  دبايندددة  إسددرتاتيتيةبالعمدددل علدد  تعييدددي  يوفدد ؛ لدددكل  عاليددة

 الطائف دبا ػلق  التاوير الويي   م  خال  آليات العمل التالية:
  استخاا  التاوير الويي   إلعااد قيادات الصف الثا  م  خال  تاريت ادلعلمات علد  أعمدا  إداريدة متنوعدة يف

 سلتلف مراحل التعلي  العا .
   الويي   لقائداات ادلداارس يف سلتلدف مراحدل التعلدي  العدا  بطريقدة واضد ة وزلدادة دبدا ػلقد  التداوير زبطيط ادلسار

 الويي  . 
 حي  أ  درجة التاريت وتطوير القارات لاى قائاات ماارس التعلي  العا  دباينة الطائف جداءت بارجدة شلارسدة .4

بالعمدل علد  بنداء منظومدة للتداريت وتطدوير القدارات دبدا ػلقد  األىداال ادلنشدودة للتداوير  يوفد ؛ لدكل  متوسطة
 الويي   لقائاات ماارس التعلي  العا   م  خال  آليات العمل التالية: 

  ربايا االحتياجات التاري ية الالزمة لقائاات ماارس التعلدي  العدا  بداختالل ادلراحدل التعليميدة ق دل تط يد  التداوير
 ويي  . ال

   بناء برام  تاري ية تلد  االحتيداج التداري  لقائداات مداارس التعلدي  العدا  وتراعد  تنميدة ادلجدارات والقدارات ادلناسد ة
 ل عما  ادلختل ة. 

   قيدداس أثددر التدداريت علدد  قائدداات ادلدداارس دبددا يسددج  يف ربقيدد  التةكيددة الراجعددة اإلغلابيددة لتطددوير بددرام  ادلخصصددة
 للتاوير الويي  .
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حي  أ  درجة تصمي  الويائف لاى قائاات ماارس التعلي  العا  دباينة الطائف جاءت بارجة شلارسة متوسطة  .3
الطددائف مدد  خددال    افظددةة ادلارسددية بددإدارة التعلددي  دببالعمددل علدد  إعددادة تصددمي  ويددائف القيدداد يوفدد ؛ لددكل  

 آليات العمل التالية: 
 رس التعلدددي  العدددا  حبيددد  تراعددد  ادلعدددايري التدددارج والتددداوير الدددويي   ربددداي  معدددايري الرتنددديحم للعمدددل القيدددادي يف مددداا

 للمرن ات. 
 . ربايا الواج ات وادلجا  وادلسؤوليات اخلافة بفل ويي ة قيادية باختالل مراحل التعلي  العا 
   ادلرحلة التعليميةربايا معايري ومؤنرات أداء واض ة وؽلف  قياسجا لفل ويي ة قيادية باختالل. 
الطددائف جدداءت بارجددة شلارسددة   افظددةائدداات مدداارس التعلددي  العددا  دبدرجددة الددنظ  واإلجددراءات لدداى ق حيدد  أ  .2

الطددائف دبددا ػلقدد  التدداوير   افظددةدببالعمددل علدد  تطددوير الددنظ  واإلجددراءات بددإدارة التعلددي   يوفدد ؛ لددكل  متوسددطة
 الويي   لقائاات ماارس التعلي  العا  م  خال  آليات العمل التالية:

 النظ  واللوائحم والقواعا واإلجراءات الى تنظ  سياسة التاوير الويي   لقائاات ماارس التعلي  العا .  ربايا 
   ربقيدد  م دداأ ادلرونددة يف نظدد  وإجددراءات التدداوير الددويي   دبددا يضددم  مراعدداة اجلوانددت الن سددية واالجتماعيددة لقائدداات

 ادلاارس م  تط ي  التاوير الويي  . 
  عددا  بددن قائدداات ادلدداارس دبددا ػلقدد  النتددائ  اإلغلابيددة ادلنشددودة وت دداد  اخلددربات ادلفتسدد ة مدد  تطددوير نظددا  اتصددا  ف

 التاوير الويي  . 
حي  أ  مستوى التطوير اإلداري لاى قائاات مداارس التعلدي  العدا  دبايندة الطدائف جداء دبسدتوى شلارسدة عدايل ؛  .2

  افظدددةالتعلدددي  العدددا  دباارس ت ددد  لددداى قائددداات مددداإلداري ادلر بالعمدددل علددد  تعييدددي مسدددتوى التطدددوير  يوفددد لدددكل  
 الطائف  م  خال  آليات العمل التالية: 

  .تفرا قائاات ادلاارس ادلتمييات يف التطوير اإلداري عل  مستوى إدارة التعلي  بالطائف 
  ي  كل عا . التميي الى تنظمجا وزارة التعل ةترنيحم قائاات ماارس التعلي  العا  ادلتمييات للمشاركة يف جائي 
  الاع  ادلادي وادلعنوي واإلداري لقائاات ادلاارس دباينة الطائف ادلتمييات يف ربقي  التطوير اإلداري. اتقا  
لدكل    ؛سدة عدايلحي  أ  مستوى التخطيط لاى قائاات ماارس التعلي  العدا  دبايندة الطدائف جداء دبسدتوى شلار  .2

التخطيط للتطوير اإلداري لاى قائاات ماارس التعلي  العا   م  خال   شلارسة بالعمل عل  تعييي مستوى يوف 
 آليات العمل التالية: 

  يف اإلداري تشتي  األففار اإلبااعيدة وادل دادرات ادل تفدرة الدى تقدامجا قائداات مداارس التعلدي  العدا  لتطدوير العمدل
 ادلاارس. 

  ادلشدداركة يف تقدداا خطددط إبااعيددة لتطددوير العمددل يف إغلدداد قنددوات اتصددا  سبفدد  قائدداات مدداارس التعلددي  العددا  مدد  
 ادلاارس.  

   العامة إلدارة التعلي .  اإلسرتاتيتيةيف ضوء اخلطة  اإلسرتاتيتيةتاريت قائاات ادلاارس عل  بناء اخلطط 
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لددكل   حيدد  أ  مسددتوى التنظددي  لدداى قائدداات مدداارس التعلددي  العددا  دباينددة الطددائف جدداء دبسددتوى شلارسددة عددايل .2
التنظدي  للتطدوير اإلداري لداى قائداات مداارس التعلدي  العدا   مد  خدال   شلارسدة العمدل علد  تعييدي مسدتوى  يوف

 آليات العمل التالية: 
  الصالحيات لقائاات ادلاارس دبا يسج  يف تطوير العمل اإلداري والرتبوي يف ادلارسة. ادلييا م  ت ويض 
   تطددوير الدداليل اإلجرائدد  دلدداارس التعلددي  العددا  دبددا يضددم  ربايددا ادلجددا  والواج ددات وادلسددؤوليات لفددل ويي ددة داخددل

 ادلاارس. 
   ت عيل ت اد  الييارات ادلياانية بن قائاات ماارس التعلي  العا  باختالل ادلراحل التعليمية لالطالم عل  التتارب

 .  القيادية ادلتميية
سددة عددايل  لددكل  التوجيددو لدداى قائدداات مدداارس التعلددي  العددا  دباينددة الطددائف جدداء دبسددتوى شلار حيدد  أ  مسددتوى  .1

التوجيو  للتطوير اإلداري لاى قائاات مداارس التعلدي  العدا   مد  خدال   شلارسةبالعمل عل  تعييي مستوى  يوف 
 آليات العمل التالية: 

  لت ويلية  والتشاركية  والرياديةالقيادة احلايثة كالقيادة اتقاا دورات تاري ية موججة لقائاات ادلاارس يف أساليت  
 واإلدارة بالتتوا .

   تنمية مجارات قائاات ماارس التعلي  العا  يف ازباذ القرارات وتوجيو ادلعلمات البتفار حلو  إبااعية للمشفالت
 الى تواجو العمل ادلارس . 

  د  العلمد  اإلجرائد  دلعاجلدة ادلشدفالت الدى تواجدو العمدل تشتي  قائاات ماارس التعلي  العا  علد  توييدف ال  
 ادلارس . 

حي  أ  مستوى الرقابة والتقدوا  لداى قائداات مداارس التعلدي  العدا  دبايندة الطدائف جداء دبسدتوى شلارسدة عدايل ؛  .90
لعددا   مدد  الرقابددة والتقددوا اإلداري لدداى قائدداات مدداارس التعلددي  ا شلارسددةبالعمددل علدد  تعييددي مسددتوى يوفدد  لدكل  

 خال  آليات العمل التالية: 
  . بناء مؤنرات أداء واض ة وؽلف  قياسجا جلمي  ويائف ومجا  العمل ادلارس 
    التقدددوا الدددكايت وفددد  معدددايري اجلدددودة واالعتمددداد  إسدددرتاتيتيةتنميدددة مجدددارات قائددداات مددداارس التعلدددي  العدددا  يف تط يددد

 ادلارس .
    العددا  ضلددو ربقيدد  العاالددة وادلوضددوعية يف تقددوا األداء جلميدد  عنافددر العمددل تنميددة اذباىددات قائدداات مدداارس التعلددي

 ادلارس .
عالقددة ارت اطيددو بددن درجددة التدداوير الددويي   وبددن مسددتوى التطددوير اإلداري لدداى قائدداات مدداارس حيدد  ال توجددا  .99

 إداريتط يقا لقانو   ت ارهو باعالتعلي  العا ؛ لكل  م  ادلج  أ  ال ية ل دور التاوير الويي    وككل  التعامل مع
 .ػلق  صلاح اكرب يف ماارس التعلي  العا 
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 البحث:مقترحات 
قائداات مداارس  مقاومدةإجراء دراسة علمية للتعرل علد  األسد اب االجتماعيدة والتنظيميدة والكاتيدة الدى تدؤدي إىل  .9

 الويي  . للتاويرالتعلي  العا  
بددن التدداوير الددويي   وبعددض العوامددل الشخصددية والتنظيميددة  االرت اطيددةيددة للتعددرل علدد  العالقددة إجددراء دراسددة علم .1

 واالجتماعية. 
بدن التداوير الدويي   لقائداات مداارس التعلدي  العدا  وبعدض متةدريات  االرت اطيدةإجراء دراسة للتعدرل علد  العالقدة  .4

 .السلوك التنظيم  مثل االلتيا  التنظيم   وادلواطنة التنظيمية  والثقة التنظيمية
 . لل ننإجراء دراسة يف مناط  تعليمية سلتل ة يف ادلملفة العربية السعودية عل  ماارس التعلي  العا   .3
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 المراجع:
. "دور سياسدة التداوير الدويي   يف رفد  مسدتوى الف داءة اإلداريدة لداى العداملن اإلداريدن" (. 1093   .جدرب  أبو ف  ة

 .فلسطن  غية  اجلامعة اإلسالمية .رسالة ماجستير

(. اثدر سبفدن العداملن يف التطدوير التنظيمد  دراسدة اسدتطالعية يراء عيندة مد   1094 .عاليدة  زلماو   سيف الاي   أمحا
 42    كلية بغداد للعلوم االقتصـادية الجامعـة مجلة.العاملن يف الشركة العامة للصناعات الصوفية يف بةااد

 . 922 932ص ص  (

  .رسـالة ماجسـتير."التطوير اإلداري وأثره يف ربسن أداء العاملن باجلامعة الوطنية فنعاء"(.  1092   .فاطمة  األغربي
 اليم .  جامعة فنعاء  كلية إدارة أعما 

كليددة إدارة   .رســالة ماجســتير."دور إدارة التطددوير اإلداري يف تط يد  اإلدارة اإللفرتونيددة"(.  1002  .ع ددا اه  آ  دحدوا 
 .الرياض  امعة ادلل  سعودج  األعما 

درجة فاعلية ادلداراء يف قيدادة التةيدري الالزمدة للتطدوير اإلداري يف ادلداارس احلفوميدة األساسدية يف ".( 1091 .حنا   أيوب
 كلية الاراسات العليا  جامعة النتاح الوطنية  فلسطن.   .رسالة ماجستير."فلسطن م  وججات نظرى 

 مجلة دراسة مقارندة:  باللي  التعلي  إدارة دلوي   التنظيم  بالوالء وعالقتو الويي   التاوير (.1092مصل ة.  ال ارق  
 .12-9(  ص ص1 9 األحباث. ونشر للعلو  العربية اجمللة.واالدارية االقتصادية العلوم

حلقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات  (. تطوير إدارة مؤسسات التعلي  اجلامع  يف ضوء أسلوب 1091  .زلما  ويحمو   أمحا  ال از
 .2102 ابريل  5-4في الفترة  المؤتمر العربي الدولي لضمان جودة التعليم العالي.اجلودة

كليددة   .رســالة ماجســتير."يف الددوزارات ال لسددطينية اإلنتاجيددةالتدداوير الددويي   ودوره يف الف دداءة "(. 1092  .نضددا   بددار
 جامعة األقص   فلسطن.   الاراسات العليا

 مددداخل اإلدارة ضدددوء يف الريددداض دبايندددة لل ندددات الثانويدددة ادلددداارس إلدارة اإلداريدددة العمليدددات (.واقددد 1092ال شدددر  فاطمدددة. 
 .142-109 (  ص ص2  شقراء جامعة مجلة بالقي .

مشروع ."احملاودة الاورا  الااخل  للموي ن وأثره يف أدائج  دراسة مياانية يف نركة ناتفو"(.  1002   .مسري  احل يش 
 .فنعاء  كلية العلو  اإلدارية واإلنسانية  جامعة العلو  والتفنولوجيا  .غير منشور بحث

دور ادلشرل الرتبوي يف تطوير اإلدارة ادلارسية يف ادلرحلة األساسية الانيا دب افظات غدية مد  "(.  1002  .سناء  محاا 
 فلسطن.  إلسالميةاجلامعة ا  كلية الرتبية  .رسالة ماجستير."وججة نظر ادلشرفن الرتبوين وادلايري 

 .رسـالة ماجسـتير.اإلبااعيدة"يف بنداء وتنميدة القدارات  اإلداريدور إدارة التطدوير "(.  1002  .حندا  ع دا ال تداح  خياط
 جامعة ادلل  ع ا العييي  جاة.  واإلدارةكلية االقتصاد 
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تطددوير اإلدارة ادلارسددية يف ضددوء أسددلوب اإلدارة الكاتيددة للمارسددة يف ادلرحلددة الثانويددة "ىددد (.  9342   .مسددعود  الرنددياي
اإلمددددددا  زلمددددددا بدددددد  سددددددعود اإلسددددددالمية   كلية العلو  االجتماعية  جامعة   .رسالة ماجستير."دباينة الرياض

 .الرياض

 .. االرد  اعة والنشردار وائل للط  4ط  SPSSالنظام اإلحصائي (.  1002  .طالف ة  ع اسو اليع   زلما  

لجنة .األداء ادلارس  (. إسجا  حركة نقل مايري و وكالء ادلاارس يف تطوير 1002   .الق طا   سارو اليىرا   سعيا  
إدارة اإلندددرال .اإلدارة العامددة للرتبيدددة والتعلددي  دب افظدددة جدداة .البحــوث والدراســـات بمركــز اإلدارة المدرســـية

 .جاة  قس  اإلدارة ادلارسية  الرتبوي

دور إدارة التطوير اإلداري يف ربسن األداء الويي   دراسة تط يقية علد  ادلوي دات اإلداريدات "(.  1094  .الشريف  را
 .جاةواإلدارة   . كلية االقتصاد رسالة ماجستير. "يف جامعة ادلل  ع ا العييي جباة

مجلــة دراســات عربيــة فــي التربيــة .أثددره علد  األداء باجلامعددات السدعودية(. التداوير الددويي   و  1099  .الشدريف  علدد 
 .212 – 299 ص ص، ( 10  وعلم النفس، 

مددددددداارس  أساليت اإلنرال الرتبوي وعالقتجا بت سن ادلجارات القيادية لاى قائاات "(.  1092 .الشجري  مرا
 الطائف. جامعة. كلية الرتبية  رسالة ماجستير ."التعلي  العا  دباينة الطائف

التداوير الدويي   للقيدادات األمنيدة وأثدره علد  الدروح ادلعنويدة للعداملن يف األججدية األمنيدة التابعدة "(.  1094  .عيا   أمحدا
 .كلية التتارة اجلامعة اإلسالمية  فلسطن  .رسالة ماجستير. "لوزارة الااخلية ال لسطينية

  .رسـالة ماجسـتير.اإلسدرتاتيتية"ة يف زلافظة غدية يف ضدوء معدايري اإلدارة واق  اإلدارة ادلارسي".( 1002  .زلمود  عسال
 كلية الرتبية  اجلامعة اإلسالمية  فلسطن.

 .. جاةخوارز  العلمية للنشر .2ط .إدارة الموارد البشرية(.  1092    .عالق   ما 

كليدة اإلدارة واالقتصداد  جامعدة  سالة ماجستيرر (. التاوير الويي   ودوره يف تنمية ادلوارد ال شرية.  1092   .عل   نيار
 زاخو  اقلي  كردستا   العرا .

ودورىددددددا يف تعييددددددي أمدددددد  اجملتمدددددد   اإلداريوالتطددددددوير  اإلفددددددالح(. واقدددددد  اسددددددرتاتيتيات  1002  .ال رجددددددا   ع ددددددا ال تدددددداح
 .  فلسطناإلسالمية. كلية التتارة  اجلامعة رسالة ماجستير.ال لسطيب

للعاملن دبستشد    التاوير الويي   للقيادات اإلدارية وانعفاساتو عل  الروح ادلعنوية  (1099 . فالتو  ع ا العييي
اإلداريدددددة  جامعدددددة ندددددايف العربيدددددة للعلدددددو  األمنيدددددة     كلية العلو  رسالة ماجستيرالقوات ادلسل ة بالرياض. 

 الرياض.

 كليـــة مجلـــة اخلدددرج. يف مايندددة االبتاائيدددة ادلددداارس قائددداات أداء لتطدددوير مددداخل اإلداري االبددداام (.1092 .وفددداء ال دددواز 
 .200–222 ص ص (  4   43 أسيوط  جامعة  التربية
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.  تطددوير وإفددالح إداري أكثددر فعاليددة يف وزارة االقتصدداد الددوطب ال لسددطينية اسددرتاتيتيةضلددو  (. 1099  .قدد الوي  تيسددري
 الاراسات العليا  جامعة القاس  فلسطن. كلية.رسالة ماجستير غير منشورة

كليدددددددة   .ماجســـــــتير رسالة .يف تنمية ادلوارد ال شرية إسجاموالتاوير الويي   وماى "(. 1099  .الق طا   سعيا
  .  جامعة نايف العربية للعلو  األمنية  الرياض"العلو  اإلدارية

 ."للددددددددددافام ادلددددددددددا  بادلايرية العامة  اإلداريىا يف التطوير تط ي   احلفومة االلفرتونية ودور "(.  1090 .الق طا   فاحل
 كلية العلو   االجتماعية و اإلدارية  جامعة نايف العربية للعلو  األمنية  الرياض.  .رسالة ماجستير

 .93 - 94(  ص ص   933    مجلة المالية(. التاوير الويي  .  1091   .مان   حس 

، المســتقبل الــوظيفي الــوظيفي دليــل المنظمــات واألفــراد فــي تخطــيط وتطــويرالمســتقبل (.  1001   .أمحددا  مدداىر
 .اإلسفنارية .الاار اجلامعية .9ط

التاوير الويي   وعالقتو ب داء العاملن دراسة مس ية عل  العاملن بداإلدارة العامدة للشدؤو  " (. 1093   .نافر  ادلارم
جامعددة نددايف   كليددة العلددو  االجتماعيددة واإلداريددة  .لة ماجســتيررســا. "اإلداريددة وادلاليددة بددوزارة الااخليددة بالريدداض

 .الرياض  العربية للعلو  األمنية

 (. 93412جرياة اجلييرة   .ىد (. التاوير الويي  9344   .اليوسف  منصور
https://www.mcs.gov.sa/InformationCenter/PressRelease/Pages 
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