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 . مقدمة البحث

يتميز العصر الحالي بالتقدم اإلنساني نتيجة للتطورات العلمية والتكنولوجية التي انعكست على كافة 
وغيرت من أدوارها، مما استدعى   ،ية بخاصة، وفرضت عليها تحديات و والترب  المؤسسات التعليمية بعامة

نحو تحقيق أهدافها من   -يةس من تنافالحالي  في ظل ما يشهده العصر    -ضرورة سعى تلك المؤسسات 
 ،وصول إلى األداء المرتفعال  وبالتالي، وتحقيق اإلبداع،  مؤسساتهمخالل تعزيز دافعية العاملين ووالئهم نحو  

 . تميزهاومن ثم تحقيق  المستفيدين، لضمان رضا  بالخدمات المقدمةواالرتقاء 
  ة المتزايد   يةللتنافس  قطاع األعمال، ثم انتقل إلى قطاع التعليم كرد فعل  منظمات قد ظهر التميز في  و 

المتمي األداء  عن  وبحثها  التعليمية  المؤسسات  يهدف  بين  ثم  ومن  مساعدة  ز،  إلى  ـــــ التميز  المؤسسات 
 .(1)منافسيهانتائج غير مسبوقة تتفوق بها على   وتحقيقأدائها،  تطويرعلى  ـــــ المؤسسات التعليمية

أجزاء   كل  تضم  شمولية  بصبغة  يصبغ  أن  يجب  فمن   المؤسسةفالتميز  ولذا  الفرعية،  وأنظمتها 
ا  أن يكون التميز مرتبط    المدارساألهمية أن يكون أحد المعايير األساسية الحاكمة لتقدير قيمة التميز في  

أن التوازن والتشابك   بكل أنظمتها الفرعية في مختلف المجاالت. وفي هذا الشأن يؤكد أحد الباحثين على
أولهما أن غاية    .وهو يشتمل على بعدين رئيسين  المؤسسة،سمتان أساسيتان للتميز في مختلف قطاعات  

اإلدارة الحقيقية هي السعي إلى تحقيق التميز؛ بمعنى إنجاز نتائج غير مسبوقة تتفوق بها على كل من  
هما أن كل ما يصدر عن اإلدارة من أعمال وقرارات  وثاني،  ينافسها، بل وتتفوق بها على نفسها بمنطق التعلم

وما تعتمده من نظم وفعاليات يجب أن يتسم بالتميز أي الجودة الفائقة الكاملة التي ال تترك مجاال للخطأ  
  ، ويهيئ الفرص الحقيقية كي يتحقق تنفيذ األعمال الصحيحة تنفيذا صحيحا وتاما من أول مرة االنحرافأو  

(2) . 
حرص  ا  يتحققو  خالل  من  المؤسسي  وغاياتها    المؤسساتلتميز  ورسالتها  رؤيتها  ترجمة  على 

االستراتيجية إلى واقع ملموس، من أجل تحقيق طموحاتها التي تسعى من خاللها نحو دعم وتشجيع التميز  
مية  واإلبداع في كافة مجاالت عملها، وبالتالي ضمان تقديم مخرجات ذات جودة متميزة تمنح للمؤسسة التعلي

 
للتدريب والنشر.    القيادة المتميزة الجديدة(.. قادة المستقبل )( مدحت أبو النصر(1 م.  2012القاهرة. المجموعة العربية 

 .    18ص
السلمي)2( المعرفة  .علي  التميز نماذج وتقنيات اإلدارة في عصر  للطباعة والنشر.  .القاهرة.  إدارة    م.۲۰۰۲  دار غريب 

 . ۱۲ص
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  ها ، فالتميز المؤسسي ال يعنى فقط مجرد تحقيق المؤسسة للنجاح، ولكن يشمل نجاح(3)   التنافسية ميزتها  
على المؤسسات التعليمية أن تحرص   الضروري ولذلك من    .(4) المستدام    هاوتقدم  هامن أجل بقاء  وتفردها

تلبي احتياجات السوق المتغيرة،   التميز المؤسسي لضمان تخريج كوادر علمية متميزة  دائم ا على تحقيق 
 وليس مجرد تحقيق النجاح وفقط.

والتي تتميز بطابع    العربية،زهري أحد نظم التعليم المنتشرة داخل جمهورية مصر  ويمثل التعليم األ
أحد مؤسسات المجتمع؛ تتأثر بما يدور حولها من تغيرات في جوانب  األزهريةوتعد المعاهد   د،فري اسالمي  

التعليم األزهري قبل الجامعي كمؤسسات اجتماعية تعليمية  مؤسسات  الحياة المختلفة، ومن ثم فإن نجاح  
ق التوازن بين ما تقوم  ي حق لت  ،األخذ بأساليب التطور  ىعل  توافر قيادات أزهرية تربوية قادرةكمن في  ي  ،تربوية

 ، لضمان تحقيق التميز المؤسسي.وتطورات حديثة  اتجاهات به وما يسود في المجتمع من 

 . مشكلة الدراسة وأسئلتها

توافر قيادات مدرسية على    يعتمد نجاح مؤسسات التعليم قبل الجامعي ـــــــ ومنها المعاهد األزهرية ـــــ  
يشهدها العالم    التيخاصة في ظل التحوالت والتغيرات المتالحقة  ،  كفاءة عالية  ي ذو ـــــ شيوخ معاهد(    مديرين)

إن مدير المدرسة لم يعد مجرد مسيطر  حيث  ة,  في الوقت الذي أطل فيه التعليم على األلفية الثالثاليوم  
ا ومنم ي ا للتفكير    بجانب للنظام في المدرسة وحافظ ا له, وإنما أصبح   ا، قائد  هذا ميسر ا، خبير ا، مرشدا، موجه 

ويدعم   المعلمين،  طاقات  يطلق  الذي  والمحفز  والمنسق  الوسيط  أصبح  أنه  كما  المدرسة،  داخل  واإلبداع 
 . (5) يشجع الجميع على المشاركة والتعاون والتعلم الفعال الذيهيئ المناخ الصحي  الحوار والتواصل وي

أداء    ويعتبر األزهريةتطوير  المعاهد  الجودة    شيوخ  إلى  الوصول  حتمية  تفرضها  ملحة  ضرورة 
التعليم األزهري قبل   وبالنظر إلى واقع هؤالء الشيوخ، ورضا أفراد المجتمع عنه،    ،الجامعيوالفعالية في 

 

 .   38م. ص 2005المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.  .. القاهرةخواطر في اإلدارة المعاصرة .مؤيد سعيد السالم )3(
 (4)   Khan, H &Matlay, H. Implementing Service Excellence in Higher Education. Education 

& Training. Vol. (51). Issue (8/9). 2009. p. 769. 
Khan, H &Matlay, H. Implementing Service Excellence in Higher Education. Education & 

Training. Vol. (51). Issue (8/9). 2009. p. 769. 
في ضوء مدخل للمعلمين بالتعليم قبل الجامعي    تفعيل دور مدير المدرسة في تحقيق التنمية المهنية  .محمد عيد عتريس)5(

   . 13. ص  2010.  29ع  .الجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية .التربية مجلة .المدرسة كمجتمع تعلم
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العديد من ، حيث أشارت  بهايتضح وجود العديد من أوجه القصور المرتبطة بهم أو باألدوار التي يقومون  
 .التي تعوق ذلك، ومن أهمها المشكالت هذه إلى وجود العديد من  ،لتعليم األزهري الدراسات التي اهتمت با

وقلة   ،منهمال تشجع المتميزين    بالمعاهد األزهرية التيوجود نظم موحدة للحوافز لجميع العاملين   •
 .(6)  ووكالئها البرامج التدريبية المتاحة لشيوخ المعاهد 

 يميةلالتع يةلالعم لىع والمنتظمة الدورية الرقابة تحقيق لىع تعمل نظم ريةهاألز  د هبالمعا يتوافر ال •
ا عن معايير الجودة   في جميع مراحلها، مما يشير إلى أن هذه العمليات تدار بصورة تقليدية بعيد 

 خالل من يميةلالتع يةلالعم جودة قبةمراو  لضبط نظام لوضعواالتقان، مع إهمال تلك المعاهد  
 المجتمع من ينل وممث التدريس، يئة ه   وأعضاء األمور، وأولياء الطالب، ايه ف  يشترك متنوعة لجان

 .(7) المحلي
األزهرية  شيوختركيز   • اإل  ىعل  المعاهد  المتعلقة  الجوانب  بالجوانب  االهتمام  دون  التقليدية  دارية 

عداد المهني لشيوخ  يرجع ذلك ضعف اإلقد  و   ،بالمتغيرات التي فرضتها العولمة وثورة المعلومات 
باإلضافة  ، المطلوب  ى المستو  ىومسئولياتهم القيادية عليمكنهم من القيام بمهامهم بما ال  المعاهد 

ال عن  إلى االفتقار لحل المشكالت باألساليب اإلدارية الحديثة ضعف مجهودات التخطيط  ، فض 
 . (8)  ووكالئها  لهؤالء الشيوخالتربوي 

هو مطلوب منها طبقا    التدريب وبرامجه التي يتم تنفيذها في المعاهد االزهرية ال تحقق ما  سياسات  •
 .ضعف نظام التقويم الذي يحقق النمو المهني المستمر لشيوخ المعاهد االزهريةو لمؤشرات الجودة،  

قيام  بجانب   األساسيهذه  ضعف  بوظيفتها  تعليمية  كمؤسسات  المحلي    ةالمعاهد  المجتمع  تجاه 

 

  . األزهر شيخ  األزهر. قطاع مكتب فضيلة اإلمام األكبر    . منظومة العمل اإلداري وسجالته بالمعاهد األزهرية   . هارون صالح هالل   )6(
 . 174ص    . م  2007  . "    اإلداري   التدريب   كتاب "    . اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة 

الهنداوي   الفتاح  عبد  أحمد  )7( رسالة    .الجودة  معايير  ضوء  في  األزهرية  بالمعاهد  المحاسبية  لنظام  مقترح  تصور  .حمدي 
 . 226-225. ص ص م2013 التربية. كلية .األزهر جامعة .منشورة غير ماجستير

دكتوراه غير رسالة    .عاهد االزهرية العامة والنموذجيةالشاملة بالممتطلبات تطبيق ادارة الجودة    . عبد الرحمن  مروان أحمد   )8(
 . 277. 275ص    ص  م.2015. كلية التربية .جامعة االزهر .منشورة
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مع وجود قصور وسلبيات فيما يخص العالقة التبادلية بين  لمحيط بها طبق ا لمؤشرات الجودة،  ا
 . (9)  الطرفين

الثانوية    حتاج المعاهد ت  ،وفي ظل ما يشهده العصر الحالي من تنافس شديد بين المؤسسات التعليمية
مالئم يشجع على    مناخالى حاجتها إليجاد    ، باإلضافةاألزهرية إلى التأكيد على أهمية تميزها المؤسسي

تبني مفاهيم إدارية حديثة، والتحول من األنماط التقليدية    وذلك من خالل،  بهاالعاملين    لجميعتحقيق التميز  
تبني    أصبح من الضروري قيق هذا التميز؛ ومن هنا  أنماط أخرى قادرة على الوفاء بمتطلبات تح   إلىللقيادة  

. لتلك المعاهد لكل الوسائل التي تساعدهم على تحقيق التميز المؤسسي    الثانوية األزهرية  المعاهد   شيوخ
 .التاليعلى ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس   وبناء  

 األزهرية في تحقيق التميز المؤسسي؟  ةالثانويدور القيادات اإلدارية بالمعاهد ما 
 . األسئلة الفرعية اآلتية السابق من التساؤل وانبثق
 للتميز المؤسسي؟  الفكري ما اإلطار  (1
 االزهرية في التميز المؤسسي؟  ةالثانوي  ما واقع دور القيادات اإلدارية بالمعاهد  (2
النوع ــــ )  لمتغيرات   تعزى   المستفتاة  العينة  أفراد   استجابات   بين  إحصائية  داللة  ذات   فروق   توجد   هل (3

 (؟ الوظيفة ــــ المؤهل ــــ الخبرة ــــــ الحصول على الدورات 
في تحقيق التميز    األزهرية  الثانوية  دور القيادات اإلدارية بالمعاهد   التوصيات المقترحة لتعزيزما   (4

 المؤسسي؟
 . أهداف الدراسة 

 . سعت الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية
 للتميز المؤسسي.  الفكري اإلطار تعرف  •
 زهرية في التميز المؤسسي. األ ةرصد واقع دور القيادات اإلدارية بالمعاهد الثانوي  •

 

المشكالت االدارية بالمعاهد الثانوية األزهرية وأساليب معالجتها في ضوء بعض المداخل االدارية    .محمد  ابراهيم نهال   )9(
منشورة  رسالة  .الحديثة العربية  .القاهرة  .ماجستير غير  الدول  العربية  .جامعة  والدراسات  البحوث    ص  .م2015  .معهد 

 . 269  - 226ص
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)النوع ــــ الوظيفة ــــ المؤهل    بحسب متغيرات   المستفتاة  العينة  أفراد   استجابات   بين  الفروق   عن  الكشف •
 .العلمي ــــ الخبرة ــــــ الحصول على الدورات(

في تحقيق التميز    األزهرية  الثانوية وضع التوصيات المقترحة لتعزيز دور القيادات اإلدارية بالمعاهد   •
 المؤسسي.
 . أهمية الدراسة 

  .برزت أهمية الدراسة الحالية فيما يلي
تبصير المسئولين عن تطوير التعليم األزهري بأهمية استهداف التميز وتحقيقه في التعليم األزهري   •

 قبل الجامعي لتحقيق ريادته، ودعم قدرته التنافسية.  
أداء   • بمستوى  بالمعاهد  االرتقاء  اإلدارية  ممارساتهم  القيادات  وتطوير  تميزهم،  لضمان  األزهرية 

 ت التعليمية.القيادية لتحسين جودة المخرجا
األزهرية حول  لقيادات اإلدارية بالمعاهد  لقد تفيد نتائج هذه الدراسة في وضع دليل وصفي إجرائي   •

 مهامهم الوظيفية التي تساعد في تحقيق التميز بالمعاهد األزهرية. 
أدوار   • بين  تربط  التي  الحديثة  الدراسات  هذه  بمثل  العربية  والمكتبة  العربي  األدب  القيادات إثراء 

 األزهرية والتميز المؤسسي. اإلدارية بالمعاهد 
 . وأداتها   منهج الدراسة 

ا معين ا يعد أكثر مالئمة لدراستها، وفي إطار معالجة مشكلة       تفرض كل مشكلة بحثية منهج 
يق األهداف السابق عرضها، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الذي يقوم بوصف ما هو  الدراسة ولتحق

، (10) كائن وتفسيره، وتعرف الممارسات الشائعة أو السائدة، والمعتقدات واالتجاهات الموجودة لدى األفراد 
( إداري ا بالمعاهد الثانوية  96( معلم ا ومعلمة، و)327كما اعتمدت على استبانة موجهة لعينة عشوائية بلغت ) 

، وتعرف األزهرية في تحقيق التميز المؤسسي  الثانويةدور القيادات اإلدارية بالمعاهد  األزهرية، للوقوف على  
هذا   في تحقيق  لقيادات هؤالء ا  دور  تفعيل  ت مقترحا  المعوقات التي تحول دون تحقيق التميز، فضال  عن 

   التميز.

 

 . القاهرة. دار النهضة العربية.منـاهـج البحث في التربية وعلم النفس  .كـاظـم  يأحـمـد خير  ،جابر عبد الحميد جابر  (10)

 . 134ص  م.1996
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 . حدود الدراسة 
 .اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود اآلتية

األزهرية    القيادات اإلدارية بالمعاهد اقتصرت الدراسة الحالية على مدى ممارسة    .حدود موضوعية -
التالية   بالمجاالت  تحديدها  تم  والتي  المؤسسي  التميز  في  العمليات    –القيادة  )ألدوارهم   -إدارة 

 (. التخطيط االستراتيجي
 المنوفية. الدراسة في محافظة  تطبيقتم  .حدود مكانية -
 الثانوية األزهرية. المعاهد ( إداري ا ب96معلم ا و )( 327)تكونت عينة الدراسة من  .حدود بشرية -

 . مصطلحات الدراسة 
   .Roleدور  •

واألعمال التي يقوم بها مدير المدرسة بحكم مركزه اإلداري  في    السلوكيات "مجموعة    .ُيعرَّف بأنه
 .(11)المدرسة، والذي يمكن تقويمه من خالل توقعات معينة لسلوكه"

مجموعة الممارسات التي يقوم بها شيوخ المعاهد الثانوية األزهرية لتحقيق التميز   .ويعرف إجرائي ا بأنه
 المؤسسي.

 . التميز المؤسسي •
القدرة على انجاز نتائج غير مسبوقة يتفوق بها على اآلخرين، ويتحاشى قدر اإلمكان   .يعرف بأنه

د األهداف والتخطيط الجيد  التعرض للخطأ وانحراف المسار من خالل االعتماد على وضوح الرؤية وتحدي
 .(12) المستمروالتنفيذ السليم والتقويم 

 

ــتقبليةالدور المســـــتقبلي لمدير المدرســـــة كقائد تربوي في مدرســـــة المجتمع.   .محمد علي عاشـــــور (11) ــات مسـ . جامعة دراسـ
 .14م. ص 2003. (6)(. س 7أسيوط. مركز دراسات المستقبل. ع )

رسالة دكتوراه غير بدر بن سليمان بن عبد هللا آل مزروع. بناء نموذج لتحقيق التميز في أداء األجهزة األمنية.  )12(
 . 13. ص 2010. الرياض. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.  كلية الدراسات العليا. منشورة
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 آليات   اتباع خالل  من وفعالية بكفاءة الخدمات  جميع تقديم في التفوق  من حالةأو قد يعرف بأنه  
 من التميز هذا على الحفاظ  على والعمل األصعدة كافة وعلى الجوانب  كافة في المستمر التقدم تضمن
 .(13)  مستمر بشكل ت وراالتط مواكبة خالل

  .بأنه  المعاهد الثانوية األزهرية في التميز المؤسسي إجرائًياب  القيادات اإلداريةمكن تعريف دور  وي
من    للمعاهد الثانوية األزهريةالتفوق المستمر  لتحقيق    القيادات مجموعة الممارسات التي يقوم بها هؤالء  

قدرتها إدارة مواردها البشرية بشكل أفضل، و و   ،عملياتهاوتطوير    ،اإلدارية  ممارسات الفضل  تقديم أ  خالل
ال عن  بعالقات تفاعل وتأييد منها    المستفيدين ارتباطها مع  التخطيط استراتيجي ا، و على   إدراك قدرات  ، فض 

 لتخريج كوارد تعليمية متميزة. أداء منافسيها 

 . الدراسات السابقة 
 . الدراسات العربية  .أوال

 الجودة معايير ضوء في األزهرية بالمعاهد اإلداري األداء تطوير  . بعنوان   (14)  2011 الشحاتدراسة  (  1)

 .  التعليمية للمؤسسات واالعتماد 
 داخل  التعليمية للمؤسسات  واالعتماد  الجودة معايير تطبيق مدى على الوقوف الدراسة هدفت 

 بالمعاهد  المعاصرة التعليمية   القيادات  لدى الشاملة، الجودة ثقافة واقع على والوقوف األزهرية، المعاهد 
 الجودة معايير ضوء في اإلداري بالمعاهد األزهرية، األداء تطوير شأنها من ات ألي  اقتراح ثم ومن األزهرية،
 الزيارات  التحليلي، المسحي  أسلوبه في الوصفي المنهج علىواعتمدت  . يةالتعليم  للمؤسسات  واالعتماد 
 حيث  من واالعتماد، التعليم جودة بنظم المعاهد  قيادات  إلمام قلة عن الدراسة واالستبانة، وأسفرت  الميدانية،
 والالزمة المعاهد، قيادات  بعض  لدى اإلدارية الكفايات  قلة ،المطلوب  بالقدر والتطبيقات  والمبادئ المفاهيم
 والتدريب  والتنظيم والتخطيط القيادة  من بأنواعها األزهرية  بالمعاهد  اإلدارة مجاالت في   ممارستهم لتطوير

 

 -الحكومية غير األهلية المنظمات على ميدانية دارسة "المؤسسي بالتميز وعالقته التوظيف  .ي حجاز  موسي نهال  )13(
. ص ص  2016.فلسطين  االدارية.  والعلوم  االقتصاد  كلية    .غزةاالزهر ب  جامعة  .غير منشورة  ماجستير  رسالة  .غزة طاعق

92 . 
  . ة ي ضوء معايير الجودة و االعتماد للمؤسسات التعليم   في   األزهرية بالمعاهد    داري إل ا   داء تطوير األ   . باسم زغلول الشحات بدوى   )14(

 . م 2011كلية التربية بدمياط.   المنصورة، جامعة    . غير منشورة ماجستير رسالة  
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 الصادرة  القرارات  اتخاذ  في المركزيةإلى  باإلضافة  ،  ةالمنشود  الجودة إلى  وصوال   األهداف والمتابعة لتحقيق
   .األزهرية المعاهد  قطاع من
المشكالت اإلدارية بالمعاهد الثانوية األزهرية وأساليب معالجتها في    .بعنوان(15)  2015دراسة محمد  (  2)

 . بعض المداخل اإلدارية الحديثة ضوء 
هدفت الدراسة تعرف واقع اإلدارة المدرسية بالمعاهد الثانوية األزهرية، وأهم المشكالت التي تعاني   

واعتمدت    الوصفي،منها الئحي ا وميداني ا والتوصل إلى مقترحات التغلب عليها، واستخدمت الدراسة المنهج  
لمشكالت للطرق اإلدارية الحديثة،  االفتقار في حل ا  .وتوصلت إلى عدة نتائج منها  االستبانة،الدراسة على  

 الخدمة،وضعف برامج التنمية المهنية لدي قادة المعهد أثناء    ،المعهد مهارات التخطيط لدى قادة    وضعف
وأوصت الدراسة بضرورة االعتماد على أكثر من جهة لتوفير التمويل المناسب لمواجهة األزمات واستعانة  

شيوخ    التدريبية لتدريب دارة والتخطيط لإلشراف على الوحدات  قطاع المعاهد بأعضاء هيئة تدريس في اإل
 أساس علمي.   ىالمعاهد عل

  دراسة   األزهرية  الثانوية  المعاهد  شيوخ  لدى  التحويلية  القيادة  .بعنوان(16)م  2017دراسة إبراهيم،  (  3)
 ميدانية 

  من  التحويلية  القيادة   ألبعاد   األزهرية  الثانوية  المعاهد   شيوخ  ممارسة  هدفت الدراسة تعرف إلى درجة
  األزهرية   الثانوية  المعاهد   شيوخ  تطوير ممارسة  على  تساعد   المعلمين، والتوصل إلى اآلليات التي  نظر  وجهة

الدراسة    . التحويلية  للقيادة الوصفي واستخدمت  لجمع  المنهج  كأداة  االستبيان  الدراسة على  اعتمدت  ، كما 
وتكونت عينة  ،  القيادة متعددة العوامل لكل من )باس / أفوليو(  مقياسضوء    البيانات والذي تم بناؤه في

وتوصلت الدراسة نتائج هامة من    معلما ومعلمة من العاملين بالمعاهد الثانوية األزهرية.  407الدراسة من  
   .بينها

 متوسطة. بدرجة األزهرية الثانوية المعاهد  شيوخ قبل من التحويلية القيادة جاءت ممارسة -

 

المشكالت االدارية بالمعاهد الثانوية األزهرية وأساليب معالجتها في ضوء بعض المداخل االدارية    .نهال ابراهيم محمد  )15(
 م. 2015. جامعة الدول العربية. معهد البحوث والدراسات العربية. القاهرة.غير منشورة رسالة ماجستيرالحديثة. 

 غير   ماجستير  رسالة".  ميدانية  دراسة "    األزهرية  الثانوية  المعاهد  شيوخ  لدى   التحويلية  القيادة  .إبراهيم  سعيد  محمد  محمود )16(
 .   م2017. التربية كلية .األزهر جامعة. منشورة
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ــة - ــيوخ جاءت ممارســـــ  االعتبارات الفردية بدرجة  التأثير المثالي، لبعدي  األزهرية  الثانوية المعاهد   شـــــ
 متوسطة.

ــة جاءت  - ــيوخ ممارســــ ــتثارة اإللهامي،  الحفز  لبعدي  األزهرية  الثانوية المعاهد   شــــ بدرجة  الفكرية  االســــ
 ضعيفة.

المهني واإلداري لشـيوخ المعاهد الثانوية األزهرية، االسـتفادة    ى االرتقاء بالمسـتو   .ومن أهم توصـياتها
  من الوسـائل التكنولوجية الحديثة في تقديم برامج تدريبية، وتشـجيع شـيوخ المعاهد على التنمية الذاتية، تقديم

 األفكار  تقديم على  للعاملين المعهد   شــيخ  الوظيفة، تشــجيع شــغل  وأثناء قبل  المعهد   لشــيخ المناســب  التدريب 
ــكالت  مواجهة في  اإلبداعية   األزهرية المعاهد  إدارة في المركزية حدة  من  بالمعهد، والتخفيف  التربوية  المشــــــــ

 .المعاهد  إدارة في واالستقاللية والمبادأة  الحرية من قدرا   المعاهد  شيوخ ومنح
 

 ثانيًا. الدراسات األجنبية. 

  معايير  أهمية  حول  المنظمات  قيادات  آراء  تقييم  .بعنوان Talwar, 2007 Sharma (17) &دراسة  (  1)
 المنظمات على التطبيق الصالحة التميز

  على  للتطبيق  الصالحة   التميز   معايير   أهم  حول  المؤسسات   قيادات   آراء  تحديد   الدراسة  هدفت 
  أظهرت  وقد   الريادية،  المؤسسات   في  العاملين  المديرين  كبار  من(  50)  من  الدراسة  عينة  وتكونت   ،المؤسسات 

 تأكيد   ويعتمد   العمل،  وبيئة  الثقافة   مع   تتكامل  الخارجية  البيئة  أن   يوضح   النموذج  أن  .نتائج  عدة  الدراسة
  والمعلومات  المعرفة  تنفق  وتسهل  العقبات   إزالة  تسهل  التي  المشتركة  والقيم  والثقافة   القيادة  على  النجاح

تسهم المعرفة في الحد من المشكالت، وأوصت الدراسة   كما  المختلفة،  األطراف  وارضاء  للمعنيين  والخدمات 
االستراتيجي،   والتخطيط  والقيم،  والثقافة  القيادة،  هي  معايير  تسعة  من  تميز مكون  نموذج  بناء  بضرورة 

 والعمليات، ونتائج األعمال، وحسن التوجه والتحسين المستمر، وتأكيد النجاح، والبيئة الخارجية. 

 

(17)Sharma. A. K. & Talwar. B. Evaluation of Universal Business Excellence Model" 

Incorporating Vedic Philosophy. Measuring Business Excellence. Vol. (11). No. (3).  2007. 

pp. 4-20. 
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 "المؤسسات أداء قياس في األوروبي التميز  نموذج تطبيق .بعنوانMahalli, 2013  (18)دراسة ( 2)
  في   التمكين  معيار   على  بناء  إيران  في  الفوالذ   لصناعة  قائم  المشروع  األداء  قياس  الدراسة  هدفت 

  لجمع   رئيسة  كأداة   االستبانة  واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، كما تم تطبيق  األوروبي،  التميز  نموذج
  التميز  نموذج  في  التمكين  لنطاق  المعنية  المعايير  أن   .أهمها  النتائج  من  عدد   إلى  الدراسة  وتوصلت   البيانات،
  نسبي ا   وتؤدي  الشركة  بأداء  تتعلق  التمكين  نطاق  معايير  كل  أن  إلى  تشير  األهداف  إنجاز  ودرجة  األوروبي

(،  %67.4)  البشرية  الموارد   (، ومعيار%77.7)  القيادة  معيار  كان  حيث   الشركة  أداء  وتحسين  تعزيز  إلى
  جوانب   تعتبر  والتي  المختلفة  وعملياتها  البشرة  الموارد   إدارة  تطوير   على  العمل  ضرورة   .أهم توصياتها  ومن

 . بالمشروع قوة

"    األوروبي،  التميز  ضوء  في  الثانوية للبنين  المدارس  تقييم   Omid, et al., 2017  (19)دراسة.(  3) 
 طهران بجمهورية إيران مدارس  على تطبيقية دراسة

هدفت الدراسة تقييم معايير التميز للمدارس الثانوية للبنين في مدينة طهران في إيران بناء على  
التحليلي،  المنهج الوصفي  ت الدراسة  النموذج األوروبي للتميز إلدارة الجودة في مجال الموظفين، واستخدم

تطبيق تم  المديرين    كما  من  عينة  )استبانة على  شخصا،  228وعددهم  ومعلمة  2260) و(  معلم ا  في  ( 
االسالمية، وأظهرت النتائج أن مديري المدارس لديهم شعور مقبول وبشكل    إيرانالمدارس اإليرانية جمهورية  

معايير  متوسط في دورات التميز التي يحصلون عليها في المدارس المستهدفة مع اختالف بسيط في جميع  
 التميز. 

 . اإلطار النظري للدراسة 
  للتأقلم  حثيثا يمثل التميز أحد الضرورات األساسية في إدارة األعمال والمؤسسات، وُيعد ذلك مطلبا  

التي   التغيرات   مع   للتطور   كنتيجة  األعمال   انجاز  طبيعة   في  وغيرت   التنافسية،  حدة  من  زادت   العالمية، 

 

(18)Mahalli. A. F. Applying The EFQM Model In Performance Measuring Of Organization. 

Standard Research Journal of Business Management. Vol. 41. No. (1). 2013. 41-51. 

(19)Omid. S.. Sadegh. N.. & Reza. S. . Appraisal of Boys’ High Schools in Tehran based on 

Organizational Excellence Model of European Foundation in the Context of Staffs. Iranian 

Journal of Social Sciences and Humanities Research. Vol. (5). No. (3). 2017. pp. 55- 60. 
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  نموذجـا  مهما    التميز  مدخل  شكل   حيث   البشري،  العقل   وسطوة  واالتصاالت   التكنولوجيا   فـي عالم  الهائـل
 .نجاحهـا وتطويرها  واسـتمرارية بقاءهـا لضـمان لها مساعدا   عامال    الحالية بإدارتها للمؤسسات 

 .تعريف التميز المؤسسي 

 .يوجد العديد من التعريفات التي تناولت التميز، ومن بينها
 (.20)اآلخرون االتيان بكل ما هو جديد، والبدء بشكل متقدم ومتميز عما انتهى إليه  -
ــات العالمية في أداء مهامها، واالرتباط بعمالئها   - ــل الممارســـــــــ ــتمرار على أفضـــــــــ تفوق المنظمات باالســـــــــ

والمتعاملين معها بعالقات التأييد والتفاعل وتعرف قدرات أداء منافســيها ونقاط الضــعف والقوة الخارجية بها 
 (.21)المحيطة والبيئة 

 والكفء  الناجح  المتفرد   األداء  تعكس  والتي  معينة  لمنظمة  واإلجرائية  الصريحة المعرفة  من المقدرة  الخبرة  -
 (.22)متميزة  بطريقة مهمة  أي ألداء الموجه

ويعرف التميز المؤسسي بأنه امتالك الصفات الفريدة والبارزة التي تميز أي مؤسسة عن المؤسسات 
يمية نحو تحقيق التميز فهذا يشير إلى  األخرى الشبيهة وتجعلها متفردة عنهم، وحينما تتوجه المؤسسات التعل

وجود نظام تعليمي يمتلك خصائص فريدة من نوعها يجعلها تتمكن من مطابقة المعايير الخاصة بالجودة 
 .(23)وتتميز بما تملكه من سمات متفردة 

 . في المؤسسات التعليمية التميز أهمية 

   .(24)يلي تعود أهمية التميز في المؤسسات التعليمية المعاصرة إلى عدة اعتبارات يمكن ايجازها فيما  

 
(. عمان. دار وائل للنشر والتوزيع.  ة التميز )الممارسة الحديثة في إدارة منظمات االعمالر إدا  ت.( صالح على الهالال(20

 . 54م. ص 2014
 .  23ص  م.2007. القاهرة. الشركة العربية للتنمية. اإلداري والتميز  االستراتيجيةاإلدارة ( حسن الحداوى.  (21
 . 6.ص2019. دار السحاب.  القاهرة. بقطاع الفنادق والمنشآت السياحية اإلداري التميز ( محمد الصيرفى.  (22

(23)Sanyal. B. C. Excellence and Evaluation in Higher Education. Some International 

Perspective. International Institute for Educational Planning. A paper Presented to The 

Conference of Excellence in Higher Education System in Comparative Perspectives. 

United Kingdom. University of London. Institute of Education. 1992. p. 18. 
السنوي   العربيالمؤتمر  .  نحو بناء إطارا  منهجيا لإلبداع وتميز األعمال في المنظمات العربية  ( صالح سليمان الرشيد.(24

 . 12ص   م.2004نوفمبر 29  -27. مصر. في االبداع والتميز العربيالخامس إدارة االبداع والتجديد دور المدير 
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ــالـيب جـدـيدة ومتطورة في ظـل  - تلبـية احتـياجـات ومتطلـبات ســــــــــــــوق العمـل اـلذي يتطـلب إتـباع أســــــــــــ
 المنافسة والعولمة، وابتكار آليات حديثة لحل المشكالت التي تواجه مسيرة التطور المجتمعي.   

  تعظيم دور العنصـر البشـرى المؤهل والمدرب والقادر على االبتكار واإلبداع في التعامل مع النظام -
  العالمي الجديد وتحدياته.

 .(25) واالتصاالت القدرة على التقدم السريع في تكنولوجيا المعلومات  -
ــعى  ــة على البقاء والنمو والتكيف لتحقيق أهدافها التي تســـ ــســـ ــســـــي قدرة المؤســـ ويمثل التميز المؤســـ
اليهـا، وكـذلـك فـأنـه يبحـث في تقييم أداءهـا بـاالســــــــــــــتنـاد الى مقـاييس ومعـايير ومـداخـل مختلفـة، ويعتبر  

التميز م هذا النظر إلى التميز في التعليم أمرا  مهـما  من خالل تـقديم أجواء عـمل مـناســـــــــــــــبة وحوافز لدع
(26.) 

ويتم ذلك من خالل المقارنة بين أداء المؤسسة التعليمية وبين غيرها من المؤسسات ذات المستويات 
لتحقيق    وتحريكالعليا لوضع أهداف التحسين   وهذا ما يطلق عليه عالمات    (27)   أهدافهاجهود المشاركة 

التميز المؤسسي ووضع االستراتيجيات البديلة، ووضع أهداف تحسين واقعية لتقليص الفجوة بين الممارسات 
 (. 28الداخلية والخارجية، وتحقيق االستمرارية في هذا التميز ) 

 . المؤسسي  التميز أبعاد

 أن  المتباينة، فمنهم من يرى  النظر وجهات   بسـبب   للتميز  األسـاسـية  األبعاد  تحديد  في  الباحثون  اختلف     
  .هما الحديثة اإلدارة في محوريان بعدان لها التميز

  مسبوقة   غير  نتائج  هي السعي إلى تحقيق التميز بمعنى إنجاز  الحقيقيةأن غاية اإلدارة    .الُبعد األول
 .  Learningبمنطق التعلم   نفسها  على  بها وتتفوق  بل ينافسها،  من كل على  بها  تتفوق 

 

م.  1989الدار الدولية للنشر والتوزيع.  .ترجمة محمد محمود رضوان  .)الموهبة، والقيادة(التميز جون جاردر. )25(
 . 177ص

 . 129ص م.2004 دار وائل للنشر والتوزيع. عمان.اإلدارة االستراتيجية)العولمة والمنافسة(. .الركابى كاظم نزار ((26
(27)Skelon. A. "Understanding Teaching Excellence in Higher Education; Towards a 

critical approach" London; Rutledge. 2005.p.18. 
. اإلداري   العربيللمؤتمر السنوي التاسع نحو منظمة للتميز    .  . مقارنة أهم نماذج التميز ورقة بحثيةسعودي( إيهاب  (28

 . 246م.ص2008. إبريل.  11- 9مصر. 
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 يجب   وفعاليات   نظم  من   تعتمده  وما  وقرارات   اعمال  من  اإلدارة   عن  يصدر  ما  أن كل   . الُبعد الثاني
 الفرص  وتهيئ  االنحراف،  او  للخطأ  تترك أي مجال  ال  التي  الكاملة  الفائقة  الجودة  بالتميز، اي  تتسم  أن

 Doing Right Things Right The First  مرة  اول  من  الصحيحة  األعمال  تنفيذ  يتحقق  يک   الحقيقية

Time . 

 بعدي  أن  كما  اآلخر،  دون   أحدهما  يتحقق  وال  واحدة  لعملة  وجهان  ويعتبران  متكامالن  وهذان البعدان
وتسير السبل   باستمرار والمتجدد  المتراكم المعرفي الرصيد  استثمار على وقائمة  كليا اعتمادا يعتمدان التميز
 (.29) الواقع  أرض  على المعرفة تلك  تفعيل يتم   حتى  Organizational Learningالتنظيمي  للتعلم

( أن التميز المؤســـســـي يتطلب توحد كافة األنشـــطة التحســـينية في Porter & Steven)كال من  ويرى   
  .(30)وهي المنظمة، وهذا يدعو إلى توفير مجموعة من العناصر واألبعاد 

تعني مجموعـة من االســــــــــــــتراتيجـيات والمهـارات والســــــــــــــلوكـيات التي يتبـناهـا الـقادة العـاملون في   .القـيادة -أ
المؤسسات التي تتبنى سياسة التميز من أجل تحقيق األهداف الموضوعة بكفاءة وفعالية. ويتحقق ذلك من 

  .(31)التالية خالل تطبيق المعايير 
 .التميز لثقافة القدوة وتقديم أهدافها يد وتحد  وقيمها المؤسسة ورسالة لرؤية القيادة تطوير -
 .العمل أنظمة وتحديث  وتطبيق تطوير في للقيادة الشخصية المشاركة -
 .الفئات ورضاهم تلك تعاون  بتحقق التزامهم وتأكيد  المعنية الفئات  جميع مع القيادة تعامل -
 .اإلبداع على ومشجعة مالئمة بيئة توفير في القيادة دور -
 .التغيير لسياسة القيادة تبني كيفية -
ــ - يعنى االعتماد على هيكل تنظيمي يتصف باالبتعاد عن الروتين    .الهيكل التنظيمي  ب ــــــــــــــــــــــــــــــ

واإلجراءات الرســـــمية والمركزية، واتباع هيكل تنظيمي يتصـــــف بقدر من المرونة من   ةوالبيروقراطي

 
 . 12ص .مرجع سابق ي. السلم ي عل( (29

(30) Porter. and Steven .J. "Assessing Business Excellence". 2nd Ed. Butterworth – Heinemann. 

Tanner. 2004. p. 20.   
  )نحو جامعة متميزة في ضوء التجارب والخبرات العالمية( الجامعيفلسفة التميز في التعليم    ( سمير عبد الحميد القطب.(31

 . 51  -41  ص  م. ص2008 . إبريل.(5ع ). مجلة مستقبل التربية العربية
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ــفات أجل القدرة على التحديث واغتنام الفرص وســـــــــــرعة اتخاذ القرارات وعدم ال تقيد بحرفية مواصـــــــــ
 العمل من أجل تمكين أعضاء الفريق من الرقابة على سلوكهم وسلوك بقية العاملين في المنظمة.

أكدت معظم نماذج التميز على ضرورة وجود بناء استراتيجي يعبر عن   .جـ ــ االستراتيجية -
تشمل االستراتيجية  التوجهات الرئيسية للمنظمة، والهدف الكلى لها، وعن نظرتها المستقبلية، و 

األهداف قصيرة   –الخطة االستراتيجية  –األهداف االستراتيجية  – القيم   –الرؤية  –)الرسالة 
 . (32)  التاليةويقاس ذلك من خالل المعايير ، المدى(

  .البشرية الموارد -
  في   المرؤوسين إشراك    خالل  من   التنظيم،   وأهداف   األفراد   أهداف  تحقيق   العمل  في  التميز  يتضمن

  المبادرة   التي تتطلب   الفرص   استغالل  على  يقوم   منطقي  بشكل  والتفكير  القرارات واتخاذها،  صنع 
 فالمؤسسة  التميز،  المناخ الداعم  إيجاد   من  بد   وال  الجهود   تشتيت   وعدم  الرئيسة  األهداف  على  والتركيز

  فإن   وبالمقابل  للتميز،  معرقلة  بيئة  تخلق  بالعاملين  تثق  وال  بالتسامح،  اإلدارية  المسائل  تواجه  ال  التي
البشرية، ويمكن تحقيق    الموارد   وإدارة  وتخطيط  تعزز  الفردية  واالستقاللية  العاملين  لألفراد   الحرية  منح

  .(33)التالية ذلك من خالل المعايير 
ــ العمليات  ه ـــ ـــ األنشطة التي يتم من خاللها أداء أعمال المنظمة، فإنه من دواعي التميز التنظيمي    وهي  .ـ

تصــــــميم عمليات تحقق االســــــتجابة لمتطلبات العمالء، وإدارة هذه العمليات كمنظومة مســــــتندة إلى حقائق،  
ى الجودة التغذية العكسـية المسـتمرة للتأكد من مسـتو  –)تفويض السـلطة   يلي وتشـتمل هذه العمليات على ما

 .(34)يلى قياس النتائج(، ويتحقق بما  –التحسين المستمر  –
 العمليات. وإدارة تصميم منهجية -
 والمعنيين  المتعاملين إرضاء تضمن  إبداعية بطرق  العمليات  تحسين -
 وتوقعاتهم  المتعاملين احتياجات  على  بناء الخدمات  وتقديم وتطوير تصميم -
 المتعاملين  عالقات   وتقوية إدارة -

 
 .  58م. ص 2007عمان. دار الميسرة للنشر.   شاكر نبيل الروينى. تطبيقات واستراتيجيات التميز المؤسسي. ((32
 . 45-35ص  ص .م2017. عمان. دار خالد اللحيانى للنشر والتوزيع.اإلداري إدارة التميز واالبداع لينا جمال محمد. ( (33
   .36. صمرجع سابقعلى السلمى.  ((34
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ــتفيدين  -و يعد المســــــــــتفيد الحكم النهائي على جودة المنتجات والخدمات المقدمة، لذا يجب العمل   .المســــ
 على االحتفاظ جودة المنتج إلرضاء المستفيدين.

 .)35) يرك ز نظام "سميث" على قياس أربع عوامل رئيسةو 
 Perceived qualityالجودة الُمدركة  -
 Loyaltyوالء العميل  -
 Attributional Satisfactionرضا العميل عن المنتج/الخدمة المقد مة  -
 Intention To Repurchaseني ة إعادة الشراء  -

 .الموائمة واالنسجام -ه
وتعني الربط بين األســـــــس الســـــــابقة لتعظيم إمكانيات المؤســـــــســـــــة، والعمل في توافق اتجاه رســـــــالة 

 (.   36) االستراتيجيةالمنظمة واألهداف 
 . دور القيادات التعليمية في التميز المؤسسي 

للقيادة العليا تأثير مباشر على التميز، وذلك من خالل تنمية قدرات األفراد، وتشجيعها لهم بالتوجه 
خالل تميزها بالمهارة القيادية وعالقات العمل الفعالة، والقدرة على التفكير    مننحو االبداع والتميز، وذلك  

ة بين األفراد للتوصل إلى أفكار جديدة،  المتجدد الذى يبتعد عن التقليد، وكذلك اهتمامها بتشجيع المنافس
كما أن القيادة العليا إذا تبنت استراتيجية الباب المفتوح، ودعم االتصاالت المباشرة بينها وبين االفراد، فإن 

، والقدرة على مناقشتها، والوصول إلى اقتراحات وابتكار المؤسسةذلك يتيح تبادل المعلومات المتعلقة بفاعلية  
لمشاكلها، وهناك مجموعة من النشاطات التي يجب أن يقوم بها القادة لتشجيع ظهور التميز  حلول جديدة  

يسهل انسياب المعلومات واألفكار االبتكارية بين العاملين  المؤسسة  فيها، ونظام الالمركزية في العمل داخل  

 
الدَّعم(35 فريق  أداء  وتحسين  المنتجات  لتطوير  وأساسيٌّ  ا  جدًّ هامٌّ  العمالء  رضا  قياس  حاسوب.   أكاديمية   ).                 
/https.//academy.hsoub.com/entrepreneurship/general 

 م. 12/8/2019تم االطالع علية بتاريخ 
المجلة . نظري الفلسفة الحديثة في نجاح المنظمات مدخل  التنظيميالتميز  ( غالية عبد السالم محمود العمامى.(36

 . 149 -17م. ص ص 2014يوليو. . (3). عكلية التجارة. جامعة عين شمس. العلمية لالقتصاد والتجارة
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تتأثر بنمط القيادة    األفراد ى  والقيادة العليا مباشرة دون حواجز بيروقراطية، كذلك فإن القدرة االبتكارية لد 
 (.37الديمقراطية) 

ويتوقف قيام مدير المدرسة أو شيخ المعهد بتطبيق إدارة التميز في مؤسسته على التهيئة الشاملة 
للمناخ التنظيمي لتكون متوافقة مع متطلبات النجاح والتميز، حيث إنه من الصعب أن يقوم بممارسة إدارة 

ويرى أحد المتخصصين في المجال اإلداري أن الوصول إلى مدير    سيئ.التميز في ظل مناخ تنظيمي  
، حيث إن  أهدافهمدرسة ثانوية يطبق إدارة التميز، البد من بناء مناخا  تنظيميا  إيجابيا يساعده في تحقيق  

من أبرز المعوقات التي تواجه المدرسة في تطبيق إدارة التميز هو عدم توافق المناخ التنظيمي مع متطلبات 
 ( 38)التميز. التطبيق الناجح إلدارة 

األخطاء   يعي  فهو  الواحد،  الموقف  المشكالت في  كثير من  يستطيع رؤية  الذي  المتميز  والقائد 
شك أن األشخاص الذين تزداد حساسيتهم إلدراك أوجه    والمشكالت،  ونواحي النقص والقصور، ويحس بال

القصور والمشكالت في المواقف كافة، تزداد فرصتهم لخوض غمار البحث والتأليف فيها، فإذا قاموا بذلك، 
 فإن االحتمال سيزداد أمامهم نحو التميز.   

 .إجراءات الدراسة امليدانية
 .الميدانيةأهداف الدراسة أواًل. 

األزهرية في تحقيق    الثانوية  المعاهد ب  القيادات اإلداريةدور  تعرف    .الدراسة الميدانية إلىهدفت  
في  القيادات واقع دور هؤالء واإلداريين، من خالل الوقوف على من وجهة نظر المعلمين  التميز المؤسسي

 التخطيط االستراتيجي. - القيادة

ــة الميدانية .ثانيا ــتبان  .أداة الدراســـــ ة تم توجيهها للمعلمين واإلداريين بالمعاهد  قام الباحث بإعداد اســـــــــ
 .في تحقيق التميز المؤسسي المعاهد بهذه  القيادات اإلداريةدور الثانوية األزهرية للوقوف على 

 

(37) Borghini. E. C. A Framework for the study of relationships between organizational 

characteristics and organizational innovation . Journal of Creative Behavior. Vol. (31), No. 

(1) . 2005.pp . 226-228 
بمدارسهم  التنظيميناخ مالمدارس الثانوية بمحافظات غزة في تحسين ال مديري ( سامى عوض هللا جاد هللا رياح. دور (38

 . 3م ص2008. فلسطين. بغزة . الجامعة اإلسالميةغير منشورة . رسالة ماجستيروسبل تطويره
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لصدق االستبانة وثباتها، اعتمد الباحث على الصدق الظاهري )صدق المحكمين(، وحساب معامل و 
 .(39)  الثبات فا كرونباخ، ثم حساب الصدق الذاتي والذي يساوي الجذر التربيعي لمعامل الثبات بطريق أل

،  المنوفية  محافظةب  بالمعاهد الثانوية األزهرية  واإلداريين  المعلمينمجتمع الدراسة جميع    وقد شمل
جميع هؤالء المعلمين واإلداريين، تم اختيار عينة عشوائية طبقية    علىونظر ا لصعوبة تطبيق أداة الدراسة  

 . بمحافظة المنوفية  ثانوية األزهريةال بالمعاهد ( إداري ا 96( معلم ا ومعلمة، و )327ممثلة بلغت )

 نتائج الدراسة الميدانية. 
( التالي التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الموزونة واالنحرافات المعيارية  1)رقم  يوضح جدول  

 .القيادةوترتيب العبارات حسب استجابات عينة الدراسة لُبعد 

 (1)رقم جدول 
   القيادةُبعد  عينة الدراسة على عبارات استجابة أفراد 

 العبارة 
 مستوي االستجابة ك

االنحراف   المتوسط
 ي ر المعيا

مستوي 
 الترتيب الممارسة 

 كبيرة  متوسطة  ضعيفة %

ُيقدم من خالل تعامالته نموذجًا أخالقيًا   .1
 يحتذى به. 

 19 84 320 ك
 13 ضعيفة  0.53 1.29

% 75.7% 19.9% 4.5% 

مجال ي .2 في  الحديثة  االتجاهات  تبني 
 التربية للنهوض بالمعهد. 

 26 89 308 ك
 6 ضعيفة 0.59 1.33

% 72.8% 21.0% 6.1% 

القرارات   .3 صناعة  في  المعلمين  يشرك 
 التعليمية داخل المعهد.

 29 76 318 ك
 9 ضعيفة 0.60 1.32

% 75.2% 18.0% 6.9% 

المؤسسي   .4 التميز  ثقافة  ببناء  يهتم 
 بالمعهد. 

 32 58 333 ك
 15 ضعيفة 0.60 1.29

% 78.7% 13.7% 7.6% 

إدارة الجودة الشاملة  يهتم بنشر ثقافة   .5
 بالمعهد. 

 30 63 330 ك
 14 ضعيفة 0.59 1.29

% 78.0% 14.9% 7.1% 

يحرص على وضع رؤية للمعهد تعبر  .6
 عن طموحات كافة المستفيدين منه. 

 34 60 329 ك
 12 ضعيفة 0.61 1.30

% 77.8% 14.2% 8.0% 

 

االنجلو  .القاهرة  .، وتطبيقاتوالنفسية مبادئ ونظرياتالتقويم في مجال العلوم التربوية  .( مصطفي باهي، فاتن النمر(39
 .107م.  ص2009 .المصرية
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 العبارة 
 مستوي االستجابة ك

االنحراف   المتوسط
 ي ر المعيا

مستوي 
 الترتيب الممارسة 

 كبيرة  متوسطة  ضعيفة %

من   .7 العمل  على  المعلمين  جل أُيحفز 
 . إليهمتحقيق المهام المسندة 

 24 54 345 ك
 17 ضعيفة 0.55 1.24

% 81.6% 12.8% 5.7% 

يهتم بتقويم أداء المعلمين لتحديد نقاط  .8
 القوة ونقاط الضعف لديهم. 

 31 80 312 ك
 4 ضعيفة 0.61 1.34

% 73.8% 18.9% 7.3% 

الفروق   .9 المعلمين ُيراعي  بين  الفردية 
 عند توزيع العمل. 

 33 67 323 ك
 11 ضعيفة 0.61 1.31

% 76.4% 15.8% 7.8% 
ُيرسخ قيم اإلبداع واالبتكار في نفوس  .10

األفكار   تبني  خالل  من  المعلمين 
 تحقيقها. اإلبداعية والحرص على

 45 106 272 ك
 1 ضعيفة 0.68 1.46

% 64.3% 25.1% 10.6% 

ُيشجع المعلمين على استخدام وسائل  .11
 وطرق تدريس حديثة.

 24 90 309 ك
 7 ضعيفة 0.58 1.33

% 73.0% 21.3% 5.7% 

ضوء  .12 في  التعليمية  القرارات  يتخذ 
 معلومات واقعية وسليمة. 

 21 92 310 ك
 8 ضعيفة 0.56 1.32

% 73.3% 21.7% 5.0% 

في   .13 الديمقراطي  باألسلوب  إدارته  يهتم 
 بالمعهد. 

 20 98 305 ك
 5 ضعيفة 0.56 1.33

% 72.1% 23.2% 4.7% 

يوفر كل اإلمكانات التي تحقق أهداف   .14
 المعهد.

 24 98 301 ك
 2 ضعيفة 0.58 1.35

% 71.2% 23.2% 5.7% 

يركز على مؤشرات األداء التي تحقق   .15
 أهداف المعهد. 

 22 87 314 ك
 10 ضعيفة 0.56 1.31

% 74.2% 20.6% 5.2% 

يأخذ بمفهوم الفعالية التي تحقق جودة   .16
 وتميز األداء بالمعهد.

 6 95 322 ك
 16 ضعيفة 0.47 1.25

% 76.1% 22.5% 1.4% 

يشجع المعلمين على التدريب في مجال  .17
 تكنولوجيا المعلومات واالتصال. 

 24 96 303 ك
 3 ضعيفة 0.58 1.34

% 71.6% 22.7% 5.7% 

السابقي       الجدول  القيادة جاءت    تضح من  بعد  بدرجة موافقة ضعيفة، حيث تراوحت  أن جميع عبارات 
 . تنازلي ا بحسب المتوسط الموزون ُيالحظ ما يلي هذه العبارات وبترتيب (، 1.48(، )1.24المتوسطات بين )

واالبتكار في نفوس المعلمين من  ُيرسخ قيم اإلبداع    ( والتي تنص على "10جاءت العبارة رقم ) •
" في الترتيب األول بين العبارات من حيث  تحقيقها    خالل تبني األفكار اإلبداعية والحرص على
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، وقد يرجع ذلك إلى ضعف  (0.68(، وانحراف معياري )1.46درجة الممارسة بمتوسط موزون )
م ألهميتها ودورها في تطوير العملية  ثقافة االبداع لدى شيوخ المعاهد الثانوية األزهرية، وقلة إدراكه

 التعليمية. 
يوفر كل اإلمكانات التي تحقق أهداف المعهد   ( والتي تنص على "14في حين جاءت العبارة رقم ) •

(، وانحراف  1.35" في الترتيب الثاني بين العبارات من حيث درجة الممارسة بمتوسط موزون )
رد المالية نتيجة قلة المخصصات الحكومية، وندرة  (، وقد يرجع ذلك إلى قلة الموا0.58معياري )

 مصادر التمويل الذاتي.
يأخذ بمفهوم الفعالية التي تحقق جودة وتميز    ( والتي تنص على "16بينما جاءت العبارة رقم ) •

" في الترتيب قبل األخير بين العبارات من حيث درجة الممارسة بمتوسط موزون  األداء بالمعهد  
(، وقد يرجع ذلك إلى رغبة شيوخ المعاهد الثانوية األزهرية في  0.47معياري )(، وانحراف 1.25)

 تيسير األمور وفق النظام التقليدي بغض النظر عن كفاءة األداء أو فعاليته. 
جل تحقيق  أُيحفز المعلمين على العمل من    ( والتي تنص على "7في حين جاءت العبارة رقم ) •

" في الترتيب األخير بين العبارات من حيث درجة الممارسة بمتوسط موزون    .إليهمالمهام المسندة  
(، وقد يرجع ذلك إلى أن ندرة الموارد المالية تعوق شيوخ المعاهد  0.55(، وانحراف معياري )1.24)

 حفيز المعنوي.الثانوية األزهرية عن تحفيز المعلمين، فضال  عن قلة إدراكهم ألهمية الت 
( التالي التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الموزونة واالنحرافات المعيارية وترتيب 2)رقم  يوضح جدول  و 

 العبارات حسب استجابات عينة الدراسة لُبعد التخطيط االستراتيجي 
 ( 2)رقم جدول 

   االستراتيجي التخطيط ُبعد  عينة الدراسة على عبارات استجابة أفراد 

 العبارة 
 مستوي االستجابة ك

االنحراف   المتوسط
 المعياي 

مستوي 
 الترتيب الممارسة 

 كبيرة  متوسطة  ضعيفة %

يشترك مع المعلمين في وضع الخطة  .1
  االستراتيجية للمعهد.

 37 58 328 ك
  6 ضعيفة 0.62 1.31

% 77.5% 13.7% 8.7% 

المعنية في وضع يشارك كافة األطراف  .2
 الرؤية والرسالة.

 24 78 321 ك
  7 ضعيفة 0.57 1.30

% 75.9% 18.4% 5.7% 
  8 0.55 1.28 20 79 324 ك
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 العبارة 
 مستوي االستجابة ك

االنحراف   المتوسط
 المعياي 

مستوي 
 الترتيب الممارسة 

 كبيرة  متوسطة  ضعيفة %
االستراتيجية  .3 األهداف  بتحديد  يقوم 

 ضعيفة %4.7 %18.7 %76.6 % للخطة.

على  .4 بالمعهد  العاملين  بتدريب  يهتم 
 كيفية تنفيذ الخطة.

 15 81 327 ك
  11 ضعيفة 0.51 1.26

% 77.3% 19.1% 3.5% 

 يضع ميزانية لتنفيذ الخطة. .5
 21 29 373 ك

  15 ضعيفة 0.49 1.17
% 88.2% 6.9% 5.0% 

في  .6 للمشاركين  المختلفة  األدوار  يحدد 
  تنفيذ الخطة.

 25 81 317 ك
  5 ضعيفة 0.58 1.31

% 74.9% 19.1% 5.9% 

رسالة   .7 دوره تعكس  بوضوح  المعهد 
 التعليمي ومسؤوليته المجتمعية. 

 21 62 340 ك
  13 ضعيفة 0.53 1.25

% 80.4% 14.7% 5.0% 

برسالة  .8 المعهد  ورسالة  رؤية  يربط 
 األزهر.

 19 65 339 ك
  14 ضعيفة 0.52 1.24

% 80.1% 15.4% 4.5% 

المعهد    يربط .9 استراتيجية باستراتيجية 
  األزهرية.المنطقة 

 29 81 313 ك
 3  ضعيفة 0.60 1.33

% 74.0% 19.1% 6.9% 

المعلنة  .10 االستراتيجية  األهداف  تتسم 
 .  بالوضوح والقابلية للتنفيذ

 19 79 325 ك
 9 ضعيفة 0.54 1.28

% 76.8% 18.7% 4.5% 

المعلنة  .11 االستراتيجية  األهداف  تعمل 
  المعهد. ؤية ورسالةعلى تحقيق ر 

 22 75 326 ك
 10  ضعيفة 0.55 1.28

% 77.1% 17.7% 5.2% 
بالمعهد  .12 التنفيذية  الخطط  تتضمن 

األهداف   لتحقيق  المناسبة  اإلجراءات 
  االستراتيجية. 

 20 100 303 ك
  2 ضعيفة 0.56 1.33

% 71.6% 23.6% 4.7% 

مسؤولية   راعيت .13 التنفيذية  الخطط 
  .التنفيذ والجدول الزمني

 38 129 256 ك
 1  ضعيفة 0.66 1.48

% 60.5% 30.5% 9.0% 

للمعهد  .14 التنفيذية  الخطط  تتضمن 
  مؤشرات لتقييم األداء.

 17 74 332 ك
  12 ضعيفة 0.52 1.26

% 78.5% 17.5% 4.0% 

والتطوير   .15 التحسين  خطط  بوضع  يهتم 
  المستمر بالمعهد.

 22 86 315 ك
 4  ضعيفة 0.56 1.31

% 74.5% 20.3% 5.2% 
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بدرجة موافقة ضعيفة، حيث  جاءت  جميع عبارات بعد التخطيط االستراتيجي  يتضح من الجدول السابق أن       
تنازلي ا بحسب المتوسط الموزون ُيالحظ    هذه العبارات وبترتيب  (،  1.48(، )1.17تراوحت المتوسطات بين )

 . ما يلي

الخطط التنفيذية مسؤولية التنفيذ والجدول    راعيت  ( والتي تنص على "13جاءت العبارة رقم ) •
)الزمني موزون  بمتوسط  الممارسة  درجة  حيث  من  العبارات  بين  األول  الترتيب  في   "1.48  ،)

معرفة ومهارات فريق التخطيط بالمعاهد الثانوية  (، وقد يرجع ذلك إلى قلة  0.66وانحراف معياري ) 
األزهرية بكيفية صياغة الخطة التنفيذية، إذ يجب أن تشتمل على األهداف واألنشطة ومسؤولي  

 التنفيذ والفترة الزمنية والتكلفة والمصدر الممول ومسؤولي الرقابة ومعاييرها. 
تتضمن الخطط التنفيذية بالمعهد اإلجراءات  ( والتي تنص على "12في حين جاءت العبارة رقم ) •

" في الترتيب الثاني بين العبارات من حيث درجة الممارسة   المناسبة لتحقيق األهداف االستراتيجية
(، وقد يرجع ذلك إلى قلة إدراك فريق التخطيط  0.56(، وانحراف معياري )1.33بمتوسط موزون )

 االستراتيجية إلى أنشطة إجرائية قابلة للتنفيذ.  بالمعاهد األزهرية إلى أهمية تحويل األهداف
" في    يربط رؤية ورسالة المعهد برسالة األزهر  ( والتي تنص على "8بينما جاءت العبارة رقم ) •

(، وانحراف 1.24الترتيب قبل األخير بين العبارات من حيث درجة الممارسة بمتوسط موزون )
فريق التخطيط أهمية أن تنبثق رؤية ورسالة المعاهد    (، وقد يرجع ذلك إلى قلة إدراك0.52معياري )

الرؤية   تلك  لتحقيق  الرئيسة  النواة  )المعاهد(  باعتبارها  األزهر  ورسالة  رؤية  من  األزهرية  الثانوية 
 والرسالة. 

" في الترتيب األخير    يضع ميزانية لتنفيذ الخطة  ( والتي تنص على "5في حين جاءت العبارة رقم ) •
وقد   (،0.49(، وانحراف معياري )1.17حيث درجة الممارسة بمتوسط موزون )  بين العبارات من 

 يرجع ذلك إلى قلة االستقاللية المالية للمعاهد الثانوية األزهرية. 

 .نتائج الدراسة وتوصياتها
 .نتائج الدراسة .أولً 

أبعاد التميز المؤســـســـي بدرجة ممارســـة  جاءت   بينهاتوصــلت الدراســة الحالية إلى نتائج هامة من  
ُبعد   ثم(،  2,51( وانحراف معياري )1,34بوزن نســـــبي ) األولجاء ُبعد القيادة في الترتيب حيث  ضـــــعيفة،  

 (.3,60( وانحراف معياري )1,29التخطيط االستراتيجي بوزن نسبي )
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(  01,0عند مستوى داللة )فروق ذات داللة احصائية    توجد   أنثى(، ال  –بالنسبة لمتغير النوع )ذكر   -
القيادات لدى  والتخطيط االستراتيجي    القيادة  ُبعدي ممارسةحول درجة  بين استجابات عينة الدراسة،  

 . المعاهد الثانوية األزهريةب اإلدارية
ذات داللة احصائية    فروق إداري(، ال توجد    –معلم ثقافي    – بالنسبة لمتغير الوظيفة )معلم شرعي   -

والتخطيط    القيادة  ُبعدي( بين استجابات عينة الدراسة، حول درجة ممارسة  01,0عند مستوى داللة ) 
 . الثانوية األزهرية المعاهد ب القيادات اإلداريةلدى االستراتيجي 

فروق ذات داللة احصائية عند مستوى    توجد ، ال  غير تربوي(  –متغير المؤهل العلمي )تربوي  بالنسبة ل -
والتخطيط االستراتيجي    القيادة  ُبعدي( بين استجابات عينة الدراسة، حول درجة ممارسة  01,0داللة )

 . األزهريةالمعاهد الثانوية ب القيادات اإلداريةلدى 
  توجد ، ال  سنوات(  10أكثر من    -سنوات    10الي    5من    -سنوات    5الخبرة )أقل من    متغير لبالنسبة   -

( داللة  مستوى  عند  احصائية  داللة  ذات  درجة 01,0فروق  حول  الدراسة،  عينة  استجابات  بين   )
 .المعاهد الثانوية األزهريةب القيادات اإلداريةلدى والتخطيط االستراتيجي  القيادة ُبعديممارسة 

  10أكثر من   -دورات    10الي   5من   -دورات    5متغير الحصول على الدورات )أقل من  بالنسبة ل -
( بين استجابات عينة الدراسة،  01,0فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )  توجد ال  ،  دورات(

 هد الثانوية األزهرية.حول درجة ممارسة ُبعد القيادة لدى القيادات اإلدارية بالمعا
  10أكثر من   -دورات    10الي   5من   -دورات    5متغير الحصول على الدورات )أقل من  بالنسبة ل -

(، بين استجابات عينة الدراسة، 01,0عند مستوى داللة )ذات داللة احصائية    فروق   ، توجد دورات(
 .ات سنو   10أكثر من   فئةلصالح ممارسة بعد التخطيط االستراتيجي حول درجة 

ا. 
ً
 . توصيات الدراسةثاني

 .توصلت الدراسة الحالية إلى العديد من التوصيات الهامة، ومن بينها
 واتخاذ والسياسات  الخطط لتطبيق والمعايير األسس وضع تتولى  فعالة ات أزهرية قياد ضرورة إعداد   •

 . التميز لتحقيق العمل وأخالقيات  وقيم قرارات ال
 . االستراتيجية الخطة وضع كيفية على العاملين للمعاهد، وتدريب  استراتيجية خطة وضع •
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 المؤسسي  األداء وتقويمقرار،  ال اتخاذ  لدعمبالمعاهد األزهرية   للمعلومات  متكامل نظامضرورة توافر   •
 ازات. نج واال والنتائج

   ورسالتها. المعاهد الثانوية األزهرية رؤية تحديد  في الجماعية المشاركة •
  التي  واالستراتيجيات   األساليب   على  التعليم األزهري قبل الجامعي  بمؤسسات   العاملينتدريب جميع   •

  المحيط  واستراتيجية  كايزن   مثل أسلوب   إليها  ينتمون   التي  الجامعية  للمؤسسة  تميز  تحقيق  تسهم في
 .سيجما وستة الفقد  أسلوبي تقليل وتكامل األزرق،

  للوقوف   المؤسسي  التميز  أبعاد   ضوء معايير  في  ةللمعاهد الثانوية األزهري  الحالي  الوضع  تقويم •
 تحسين. إلى تحتاج  والنقاط التي القوة نقاط على

 األداء. في الجودة ونشر قيم المعاهد األزهرية كافة أنحاء في التميز ترسيخ ثقافة •
االبداع    وحثهم على  الواحد   بروح الفريق  شيوخ المعاهد الثانوية األزهرية العاملين على العمل  تشجيع •

 المستمر. والتحسين
 . بالمعهد  االستراتيجي التخطيط ثقافة نشر •
 .بالمعهد  المؤسسي األداء لقياس المقننة العلمية األدوات  توفير •
   األعمال. إنجاز في الجودة لتحقيق المعلومات  تكنولوجيا توظيف •
 .  األزهرية هد ا المع خو شي عاتق ىعل  الملقاة الروتينية اإلدارية األعباء من التخفيف •
 . إليهم بالنسبة بأهميتها وإقناعهم المعلمين بين الشاملة الجودة إدارة مبادئ نشر •
  هذه   لتنفيذ   عمل  فرق   وتكوين  الذاتي  التقييم   نتائج  عنه   تسفر  ما  ضوء  في  تحسينية   خطط   وضع •

 .الخطط
 بحوث ودراسات أخرى مقترحة.

 بإجراء المزيد من البحوث والدراسات في الموضوعات التالية: واستكماال  للدراسة الحالية، توصي الدراسة 
 تصور مقترح لتحقيق التميز المؤسسي بقطاع المعاهد األزهرية.  •
 معوقات التميز المؤسسي بالمعاهد النموذجية الخاصة وسبل التغلب عليها. •
 األزهرية.  الثانوية التخطيط االستراتيجي مدخل لتحقيق التميز بالمعاهد  •

 
 



 

73 

 

 هاني عبد الحميد محمد عبد المقصود الباحث: 
دور شيوخ المعاهد الثانوية األزهرية في تحقيق  عنوان البحث: 

 التميز المؤسسي 

 جامعة مدينة السادات -كلية التربية  - للدارسات التربوية والنفسية" 21التربية في القرن مجلة " 

 م2020العدد السادس عشر أكتوبر 

 مراجع الدراسة
 :المراجع العربيةأواًل: 
  معايير   ضوء  في   األزهرية  بالمعاهد   المحاسبية  لنظام  مقترح  تصور.  حمدي الهنداوي   الفتاح  عبد   أحمد  •

 م. 2013 التربية. األزهر. كلية جامعة .منشورة غير رسالة ماجستير الجودة.
للمؤتمر السنوي التاسع نحو منظمة للتميز    .  . مقارنة أهم نماذج التميز ورقة بحثيةسعوديإيهاب   •

 م. 2008إبريل.  .11- 9. مصر. اإلداري  العربي
  واالعتماد ضوء معايير الجودة    في بالمعاهد األزهرية    اإلداري تطوير األداء    بدوي. باسم زغلول الشحات   •

 . م 2011كلية التربية بدمياط.   المنصورة، . جامعة  غير منشورة رسالة ماجستير ة.  ي للمؤسسات التعليم 
بدر بن سليمان بن عبد هللا آل مزروع. بناء نموذج لتحقيق التميز في أداء األجهزة األمنية.   •

سات العليا. . الرياض. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.  كلية الدرارسالة دكتوراه غير منشورة
2010 . 

. القاهرة.  منـاهـج البحث في التربية وعلم النفس ، أحـمـد خيري كـاظـم. جابرجابر عبد الحميد  •
 م. 1996دار النهضة العربية. 

الدار الدولية للنشر   .التميز )الموهبة، والقيادة،(ترجمة محمد محمود رضوان.  جون جاردر. •
 م.  1989والتوزيع. 

   م.2007. القاهرة. الشركة العربية للتنمية. اإلداري والتميز   االستراتيجيةاإلدارة حسن الحداوى.  •
ناخ  مالمدارس الثانوية بمحافظات غزة في تحسين ال مديري عوض هللا جاد هللا رياح. دور  سامي •

.  بغزة . الجامعة اإلسالميةغير منشورة . رسالة ماجستيربمدارسهم وسبل تطويره التنظيمي
 م. 2008فلسطين. 

)نحو جامعة متميزة في ضوء التجارب   الجامعيفلسفة التميز في التعليم    سمير عبد الحميد القطب. •
 . 51 -41 ص  م. ص 2008 . إبريل.(5ع ) .  مجلة مستقبل التربية العربية والخبرات العالمية(

المؤسسي. عمان. دار الميسرة للنشر.   واستراتيجيات التميز شاكر نبيل الروينى. تطبيقات  •
 .  58م. ص 2007

المؤتمر  .  نحو بناء إطارا  منهجيا لإلبداع وتميز األعمال في المنظمات العربية  صالح سليمان الرشيد. •
. مصر.  في االبداع والتميز  العربيالسنوي الخامس إدارة االبداع والتجديد دور المدير    العربي

   م.2004نوفمبر 29  -27
(. عمان. دار التميز )الممارسة الحديثة في إدارة منظمات االعمال  ةإدار   صالح على الهالالت. •

 م. 2014وائل للنشر والتوزيع. 
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. القاهرة. دار غريب  (2)ط  (.  اإلدارة في عصر المعرفة  وتقنياتإدارة التميز )نماذج    ي.السلم  يعل •
 . 2002والتوزيع.   رللنش

الفلسفة الحديثة في نجاح المنظمات مدخل  التنظيميالتميز  غالية عبد السالم محمود العمامى. •
. يوليو.  ( 3)ع . جامعة عين شمس. كلية التجارة. المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة. نظري 

 . 149 -17م. ص ص 2014
  دار وائل للنشر والتوزيع. .نعما  (.العولمة والمنافسة)االستراتيجية اإلدارة  .الركابى كاظم نزار •

   م.2004
. عمان. دار خالد اللحيانى للنشر  اإلداري إدارة التميز واالبداع لينا جمال محمد.  •

 . م2017والتوزيع.
الصيرفى.   • السياحية  اإلداري التميز  محمد  والمنشآت  الفنادق  السحاب. القاهرة.  بقطاع  دار   .

2019. 
ــات محمد علي عاشـــــور. الدور المســـــتقبلي لمدير المدرســـــة كقائد تربوي في مدرســـــة المجتمع.  • دراسـ

 .14م. ص 2003(. 6(. س )7. جامعة أسيوط. مركز دراسات المستقبل. ع )مستقبلية
عتريس • عيد  قبل    .محمد  بالتعليم  للمعلمين  المهنية  التنمية  تحقيق  في  المدرسة  مدير  دور  تفعيل 

. الجمعية المصرية للتربية المقارنة  التربية مجلة مدخل المدرسة كمجتمع تعلم.الجامعي في ضوء  
   . 13. ص 2010. 29ع واإلدارة التعليمية.  

".  ميدانية  دراسة"    األزهرية  الثانوية  المعاهد   شيوخ  لدى  التحويلية  القيادة  إبراهيم.  سعيد   محمد   محمود  •
 .  م2017. التربية كلية األزهر. جامعة. منشورة  غير ماجستير رسالة

القاهرة. المجموعة العربية للتدريب   القيادة المتميزة الجديدة(.. قادة المستقبل )مدحت أبو النصر •
 م.  2012والنشر. 

 . متطلبات تطبيق ادارة الجودة الشاملة بالمعاهد االزهرية العامة والنموذجية.  عبد الرحمن  مروان أحمد  •
   م.2015. كلية التربية  .جامعة االزهر .دكتوراه غير منشورةرسالة 

، التقويم في مجال العلوم التربوية والنفسية مبادئ ونظريات . مصطفي باهي، فاتن النمر •
 م. 2009  .االنجلو المصرية .القاهرة .وتطبيقات 

. القاهرة. المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. خواطر في اإلدارة المعاصرة .مؤيد سعيد السالم •
 .   38م. ص 2005
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   م. 2015لعربية. البحوث والدراسات ا
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 م. 2015البحوث والدراسات العربية. القاهرة. 

 األهلية المنظمات  على ميدانية دارسة" المؤسسي بالتميز وعالقته التوظيفي.  حجاز  موسي  نهال •
 االقتصاد   كلية  االزهر بغزة.    جامعة  .ماجستير غير منشورة  رسالة  . غزة قطاع- الحكومية غير

 .  2016فلسطين. االدارية. والعلوم
قطاع مكتب فضيلة    األزهر.   األزهرية. هارون صالح هالل. منظومة العمل اإلداري وسجالته بالمعاهد   •

   م. 2007  ".   اإلداري   التدريب   كتاب . "  اإلدارة العامة للتنظيم واإلدارة .  األزهر   األكبر شيخ اإلمام  
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