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بَِمِدينَة تَبُوك ِفي  ُمتَطلبَات تَطِوير بَعض العَمليَّات اإلداريَّة فِي َمَداِرس التَّعليم العَام
  ٦َضوء َمْنهِجيَّة ِسيجما

ني أ.د/       ع هللا الق اني        *علي ح  ف م الق ره م   †أ/ ن
  

  الملخص باللغة العربية
راسةُ  هدفتِ  تطوير العمليات اإلداريَّة(التَّخطيط, التَّنظيم, اتِّخاذ معِرفة ُمتطلبات الى  الدِّ

قابةالقرار وجود فروق ذات مدى لكشف عن كما هدفت ل، ٦سيجمامنهجيَّة  ضوء )في, الرَّ
طات استجابة أفراد المُ  من واقع تطبيق العمليات  جتمع حول كلٍ داللة إحصائية بين متوّسِ

، في مدارس التَّعليم ٦اإلداريَّة وُمتطلبات تطوير تلك العمليات في ضوء منهجيَّة سيجما
 تخدامتم اس).وقدالدراسية العام بمدينة تبوك، تُعزى لُمتغيِّرات(سنوات الخبرة، المرحلة

راسةُ  ) 292( جميعِ أفراد المجتمع والبالغ عددهم  علىالمنهج المسحي؛ حيُث أجريت الدِّ
فردا، يمثلون قادة وقائدات ومشرفي ومشرفات القيادة المدرسيَّة في مدارس التَّعليم العام 

  .بمدينة تبوك
راسة    أظهرت نتائجُ  العمليات اإلدارية وجود مجموعة من المتطلبات الالزمة لتطوير  الدِّ

) α =0.05( ما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة، ك
طات استجابات أفراد المجتمع في بعدي قابة( بين متوّسِ كما أظهرت النتائج  ).التَّنظيم والرَّ

طات ) α =0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة بين متوّسِ
ستجابات أفراد المجتمع حول أهمية ُمتطلبات تطوير العمليات اإلداريَّة بشكل عام في ضوء ا

التعريف، القياس،والتَّحسين،يعزى لمتغير مراحل الدراسة : ، وفي أبعاده ٦منهجيَّة سجما
التَّحليل : في بعدي) α =0.05( ،بينما يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  .يعزى لنفس المتغير والتَّحُكم 
طاتا ستجابات أفراد المجتمع حول أهمية ) α =0.05( عند مستوى الداللة بين متوّسِ

: ،وفي أبعاده ٦ُمتطلبات العمليات اإلداريَّة بشكل عام في ضوء منهجيَّة سيجما
زى لمتغير طبيعة العمل ،بينما يوجد فروق ذات داللة التعريف،القياس،التَّحليل،والتَّحسين يع

  .في بعد التَّحُكم تُعزى لنفس المتغير) α =0.05( إحصائية عند مستوى الداللة
  

  مقدمة الدراسة 
في كل يوٍم جديد يحدث تغير هائل وـسريع لما حولنا، والذي يفرُض علينا مـسايرتَهُ بخطًى  

ــحة متخذين من  ــفينِة التَّقدُم والتَّطوير؛  ثابتة وأهداٍف واض ام األمان ومقودَ س ــمَّ اإلدارة ص
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ـسات. والذي يرمز إلى تحـسين األداء اإلداري   وـصوالً للتطوير اإلداري فِي ُمختلف المؤسـَّ
  .برفع مستوى عملياته اإلدارية

ليةٌ  إنَّ مســــألة التَّطوير اإلداري، لم تعُد مســــألةً اختياريةً أو ثانوية للمنظمات، بل إنَّها عم
مولية من حيُث اهتمامها بتطويِر   إِلزاميَّة، يجُب أنَّ تتَّصــَف بالديمومة واالســتمرارية والشــُّ
ــري؛ يُؤدي ـبدوره   ة. ـلذـلك ينتج توازن بين التَّطوير التَّنظيمي والبشــ امـل النُّظم والقوى الـع

   .)٢٠١٧لتحقيق أهداف المنظمة التعليمية وبلوغ ِرَسالتِها (وزارة التعليم،
) يتمثَُّل في ١١٧:  ٢٠١٧دُف األسـاسـيُّ للتطويِر اإلدارّي وفقاً لما أشـار إليه عبوي ( واله

بة داخَل الُمنظَّمة؛ من أجِل دفع النمو والتَّطور وإيجاد البيئة المالئمة   تَِهيئة الظروف المناـس
م حاليا مع لتقبُّل التغيرات التكنولوجية والقانونية واإلداريَّة. إنَّ هذا الهدف يتماشـى وينسـج

  ُمتطلبات البيئة الجديدة المليئة بالحركة والنمو والتفاعل .
ــامـلة ــمن ـهذه التغيرات الـفاعـلة برامج إدارة الجودة الشــ والتي تعتبر   (TQM) ومن ضــ

يلٍة لتطوير أداء   لوب عمل ووـس اس كأـس أت باألـس فة إدارية متطورة، نـش مدخالً حديثا وفلـس
ــفة  المنظمات الربحية، بينما المفكرون م ــر الفلسـ ن ذوي التطوير اإلداري والمهتمون بنشـ

:  ٢٠١٤(عثـمان،اإلدارـية يـهدفون إلى إمـكانـية تطبيق ـهذه اإلدارة في المنظـمات الـخدمـية 
٢٤٧(.  

في المـجال التعليمي، ونتج عـنه زـيادة في  الوعي ـلدى   TQM من ـهذا المنطلق تم تطبيق
(إدريس  أعضــاء هيئة التدريس بمتطلبات تطبيق هذه اإلدارة في مؤســســات التعليم العالي 

ــل  ٢٠١٤َوبحثاً عن التفعيل المتميز لها يرى عيشـــاوي(). ٢٠١٢وآخرون، ) أّن من أفضـ
ــين ـهذه اإل ــتـخداـماً لتفعـيل وتحســ اييس الـناجـحة اســ ار  الطرق والمـق ــتـخدام المعـي دارة اســ

ــيجما ــمى س ــاملة المس ــائي الدقيق للجودة الش ــيجما(Six Sigma)٦اإلحص   ٦،فمنهجيَّة س
طريقةُ ذكيةُ إلدارة العمل الســتهدافها المســتفيدين تعليمياً في الدرجِة األولى، واســتخدامها  
ــل الحلول، والعـمل على تقلـيل كـٍُل من زمن دورة ــول إلى أفضــ   الحـقائق والبـياـنات للوصــ

 ً   .)١٦،١٥: ٢٠١٤(باند وهولب،العمل والعيوب واألخطاء الناتجة ايضا
ــيجـما ــار (اـلديـحاني، ٦وتعزيزاً ألهمـية ســ ) إلى وجود بعض نظم الجودة ـلدى  ٢٠١٠أشــ

اـنات  ديهم اإلمـك ا أنَّ ـل ة. كـم ــيـَّ درســ إدارتهم الـم دة وتطبيق ـب ة جـي دارس، ومعرـف ـمديري الـم
بمدارســهم وفق دميك. حيث يفصــل   ٦يجماوالصــالحيات الالَّزمة لتطبيق نموذج آللية ـسـ 

كمـا يلي: (يرمز دميـك إلى خطوات   (DMAIC) نموذج )٣٥٠-٣٣٩: ٢٠١٤جودة(
ــيجـما التحلـيل   Analysisالقـياس و Measureالتعريف و Define المكوـنة من ٦ســ

   .التحكم) Control التحسين و أخيرا Improveو
نســــجام مع المفاهيم المعاصــــرة  من هذا المنطلق كان على إدارة المدارس االتســــاق واال

ة، اتخـاذ القرار)   ة (التخطيط، التنظيم، الرقـاـب اتهـا اإلدارـي ات تطوير عملـي للوفـاء بُمتطلـب
وتحسـينها، بإدخال اسـتراتيجيات تنظيمية ناجحة واالسـتفادة منها. وتأسـيسـا على ما سـبق  
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ــرـية ال غنى  ــرورة عصــ عـنه؛ لتهيـئة  يُمكن القول إنَّ التَّطوير اإلداري للـمدارس ـبات ضــ
الظروف الدَّاخليَّة بما يتالءم والتكنولوجيا العالمية التي تحتاج إلى أرض صــلبة من العلوم  

ــيجما التي تعتبر إحدى برامج الجودة المميزة   ٦والمـهارات واألفـكار الـحديثة، كمنهجية ســ
تفيدين أبرز اهتماماتها. وتعمل على التَّخ افات وتجعل إرضـاء الُمـس لص  التي تختصـر المـس
  .من العيوب نهائيًا وصوالً إلى مخرجات تعليمية تفي بطموح مجتمعنا الراقي وتطلعاته

  
  ُمشِكلة الِدّراسة

إن المتتبع لمسيرة التَّعليم الدراسي في المملكة يلحظ أنَّ إدارته قد تطورت كثيرا عما كانت  
، يؤـكد ذـلك  )٢٦٤: ٢٠١٣(العقـيل،علـيه، غير أنَّـها ـما تزال بـحاـجة إلى التـحدـيث والتَّطوير

ــينطلق في اتجاهين: األول منها:  ــالح التَّعليم العام سـ ما ادلى به وزير التعليم، من أنَّ إصـ
اءة األداء، وتطوير النظم   ة في إدارات التعليم، ورفع كـف ة اإلداريـَّ ــين البيـئ ة تحســ محـاوـل

ــدر اال ة ق ــك اـلـمرـكزيــَّ ــات، وـتـفـكي ــارســــ ـــحـيح ـبـعض اـلـمم ــان واإلـجراءات، وتصــ ـمك
  ).٢٠١٦(العيسى،

ذلك أنَّ المركزيَّة ينـشأ في ظلها أمراض متعددة، مثل كثرة تعقيدات الروتين، مما يقلل من 
كفاءة اإلدارة المدرســـية في ممارســـة وظائفها ومهامها، ويصـــعب معها إحداث التغيير  

هذا وأن بعض من المدراء يمارس أكبر قدر  )،٢٠٤: ٢٠١٣(العقيل،والتَّجديد لألفضــــل 
ــطة؛ مما م ــع الخطط والبرامج واألنش ــاركة اإليجابية في وض ــيطرة التي تمنع المش ن الس

يُؤدي إلى انخفاض المســتوى المهني والفني والنمو الذاتي والتكيف مع المهنة وبيئة العمل  
  .)١٠١،١٠٠: ٢٠١٢(مصطفى،

ـــته عن معوـقات التخطيط أن أفراد   )٢٠١٠(العتيبي،من ـهذا المنطلق أشــــار  في دراســ
ــي تتعلق ـبإـعداد  اـلد راســــة موافقين ـبدرـجة كبيرة على وجود معوـقات للتخطيط الـمدرســ

ك الغرض   ا، ومن أـجل ذـل ة الخـطة وتقويمـه ابـع ة، بمـت ذ الخـط إقرار الخـطة، بتنفـي ة، ـب الخـط
ب االجتمـاعيـة ) ٢٠١٤(العُمري،اتفق معـه  الجواـن ات المتعلقـة ـب مؤكـداً أّن أبرز المعوـق

ي المدارس في اتخاذ القرار اإلداري، وضــعف  والشــخصــية التســرع من قبل بعض مدير
مشــاركة المجتمع المحلي في تفعيل قرارات مدير المدرســة، وضــعف ثقة مدير المدرســة  

  .بالسلطة العليا عند اتخاذ القرار اإلداري
ــح  ــاعري،بناًء على ذلك أوضـ ــعف في عملية التخطيط ومنها  )٢٠٠٩(الشـ نواحي الضـ

انويـ  ام ـمديري الـمدارس الـث ــعف اهتـم ــين األداء  ضــ اـجات لتحســ د االحتـي دـي ات تـح ة بعملـي
ة، وال  ين المدرـس ين األداء، مما أوجد خططا ال تهتم بتحـس ي قبل وضـع خطة تحـس المدرـس

)  ٢٠١٧(السلمي،تراعي  في وضع أهدافها واقع تحسين أداء المدرسة. وتأكيداً لذلك يبرز  
رس المتوسـطة المجاورة،  كثيرا من المشـكالت اإلدارية كعدم تحقُق فك االرتباط بين المدا

ــة الُمطبـقة لنـظام   ــعف التهيـئة للـمدرســ والـمدارس الـثانوـية المطبـقة لنـظام المقررات. وضــ
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ــوبي موـحد لجمع   ـــية، وـعدم توفر برـنامج ـحاســ الُمقررات. ـكذـلك ـتأخر الُمقررات اـلدراســ
  البيانات. باإلضـافة إلى قلة العائد المادي من المقصـف المدرسـي، وغياب الحوافز المادية

  .لمنسوبي المدرسة
ائم في                                ــع الـق ذ الوضــ ــكو وتنـق ة اليونســ دـخل منظـم ا لتـت المـي ات ـع الي تصــــل المعوـق الـت وـب

التي جاء فيها تتيح لوائح التحـسين المدرـسي المعدلة   (Redding et al., 2016) دراـسة
ــة لوـكاالت التعليم المحلـية ووـكاالت التعليم الحكومـية أن  تعـيد النظر في كيفـية تنفـيذ  فرصــ

لوائحها الجدية على جميع مســــتويات النظام، وســــنة التخطيط لليونســــكو تتيح للمدارس  
ــتوـيات ـلدعم التغيير   ــة البـناء على النـجاـحات الـقائـمة وتقييم الـقدرة على جميع المســ فرصــ

ــح من ذلك مدى االهتمام البالغ بعمليات اإلدارة م ــتدام. يتضـ ــريع والمنهجي والمسـ ن السـ
تخطيط وتنظيم واتخاذ قرار ورقابة في تطوير العملية التعليمة المدرسية ؛ ولذا اهتمت بها 

  .الدراسة
ــبق يتضــح ظهور المشــكالت اإلدارية في المدارس، مما يجعلها في  ــاً على ما س ــيس وتأس
حاجة ماسـة إلى ُمتطلبات التَّطوير. وتفعيل المنهج العلمي الحديث واسـتخدام طرق البحث  

فة، إضــافة إلى االطالع على تجارب اآلخرين للوصــول إلى حل تلك المشــكالت،  المختل
وتجويد العمليات اإلدارية ثم الوصــول بها إلى التحســين المطلوب الذي يمثل مرحلة اتقان  
راســـة في  ــكلة الدِّ األعمال التي حث عليها ديننا الحنيف؛ ولذا يُمكن صـــياغة وبلورة مشـ

  :السؤالين الرئيسيين التاليين
ما ُمتطلـبات تطوير بعض العملـيات اإلداريَّة في مدارس التَّعليم الـعام بـمديـنة تبوك   .١

  ؟ ٦في ضوء منهجيَّة سيجما
ــتجابات أفراد ُمجتَمع  .٢ طات اسـ ــِّ ــائية بين متوسـ هل توجد فُروق ذَات دَاللة إحصـ

ــة حول ُمتطلـبات تطوير بعض العملـيات اإلداريـَّة في ـمدارس التَّعليم  راســ ام بـمديـنة  اـلدِّ العـَ
 تُعزى إلى ُمتغيِّرات (سنوات الِخبرة، المرحلة الدراسية)؟ ٦تبوك فِي َضوء منهجيَّة سيجما

  
  أهداف الدراسة

ة،   .١ ة (التَّخطيط، التَّنظيم، الرقـاـب ات اإلداريـَّ ات تطوير العملـي ف على ُمتطلـب التَّعرُّ
من  ٦نهجيَّة سيجمااتخاذ القرار) في مدارس التَّعليم العام بمدينة تبوك في ضوء م

وجهة نظر قادة المدارس وقائدات المدارس ومشرفي القيادة المدرسيَّة ومشرفات 
  .القيادة المدرسيَّة

ــتجابات أفراد   .٢ طات اسـ ــِّ ــائية بين متوسـ ــف عن الفُروق ذات الدَاللة اإلحصـ الكشـ
دارس   ة في ـم ات اإلداريـَّ ات تطوير بعض العملـي راســـــة حول ُمتطلـب دِّ ُمجتمع اـل

تُعزى إلى ُمتغيِّرات (ـسنوات   ٦م العام بمدينة تبوك في ـضوء منهجيَّة ـسيجماالتَّعلي
 .الِخبرة، المرحلة الدراسية)
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راسة   أهميَّة الّدِ

ا، ويُمكن التَّمييز بين نوعين ِمن  اورـه ــر لمـح اشــ ــر وغيِر الُمـب اشــ أثير الُمـب تَنطِلق ِمن الـت
  .ة التطبيقيَّة للدراسةاألهميَّة، أحدهما األهميَّة النظريَّة، واألخرى األهميَّ 

  أوالً: األهميَّة النظريَّة ِللِدّراسة
تتمركز في حداثة الموضـــوع الذي يبحث في ُمتطلبات تطوير العمليات اإلدارية لمدارس  

، وما ينتج عنه من رفع مســـتوى األداء، والوفاء  ٦التَّعليم العام في ضـــوء منهجيَّة ســـيجما
  .يعتبرون بؤرة االهتمام بتحقيق احتياج الطُّالب الذين 

ة وتثري الكم المعِرفي؛ بتزويد المكتبة العربيَّة بتطبيقات جديدة لمدخل   راـس وقد تضـيف الدِّ
في إدارة مدارس التَّعليم العام، وتفتح الطريق أمام دراسات وأبحاث جديدة تطرق   ٦سيجما

  .هذا المجال
راسة   ثانياً: األهميَّة التَّطبيقيَّة ِللّدِ

ُل ا ــة مســاعدة إدارة مدارس التَّعليم العَام ِللحصــول على الميزة  تُؤّمِ راس لباِحثةُ ِمن هذه الدِّ
ــتـحداث االعتـماد   ـــئة عن تجويد العملـيات اإلدارية، وتمهـيد الطريق الســ ـــية الـناشــ التـنافُســ

  .األكاديمي لمدارس التَّعليم العَام، وصوالً ِللمدارس المستقلة أسوة بالبلدان المتقِدّمة
ــتـفاد ـــحاب القرار والـقائمين على التنمـية المهنـية في المـيدان التربوي؛ بتزوـيد  ثم اســ ة أصــ

العاملين بكل جديد وحديث يسـاهم في دفع عجلة التطور قدماً، وتبسـيط اإلجراءات والنُظم  
  .مع تفادي األخطاء واالنحراف عن تحقيِق األهداف بكل مصداقية

  
  ُحدود الِدّراسة

راســة على واقع تطبيق العمليات اإلدارية إضــافة إلى  : اقتصــرت االحدود الموضــوعيَّة لدِّ
دارس   اذ القرار) بـم ة، اتـخ اـب ة (التَّخطيط، التَّنظيم، الرـق ات اإلداريـَّ ات تطوير العملـي ُمتطلـب

وء منهجيَّة ســيجما (التَّعريف، القياس، التَّحليل، التَّحســين،   ٦التَّعليم العام الُحكومي في ضــَ
  .التَّحُكم)

: قادة المدارس وقائدات المدارس للتَّعليم العَام الُحكومي ِمن َغير َمدارس  الُحدود البشـــريَّة
ــرفات القيادة   ــيَّة وُمشـ ــرفي القيادة المدرسـ التحفيظ ومدارس األبناء ِللمراحل الثَّالث وُمشـ

  .المدرسيَّة
دود المـكانيـَّة ــراف التربوّي  : ـمدارس التَّعليم الـعام الُحكومي بِـمديـنة تبُوك ومكتـ الحـُ ب اإلشــ

  .بشقيه
  .م ٢٠١٨-هــ١٤٣٩ الُحدود الزمانيَّة:

  
  ُمصطلحات الدراسة
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  :(Sigma 6)٦سيجما
بأنها: تمثل نظام ـشامل وـشديد المرونة   ٦ـسيجما )١٥،١٤: ٢٠٠٩(باند وآخرون،يعرف 

يهدف إلى تحقيق ودعم ومضـــاعفة النجاح في اإلدارة، يقوم على الفهم الواضـــح لحاجات  
المـستفيدين. إـضافة إلى اـستخدام البيانات والحقائق بـشكل متقن، والتحليل اإلحـصائي وبذل  

   .االهتمام الدؤوب إلدارة وتطوير وابتكار عمليات اإلدارة 
ا ــيجـم ل   ٦ويمكن تعريف ســ ة داـخ ات اإلداريـَّ ة لتطوير العملـي ا يلي: هي طريـق اً كـم إجرائـي

ــين وتحقق األهداف وتقليل األخطاء،   ــتخدام نموذج دميك، بما يكفل التَّحســ المدارس باســ
    .وتميُّز المخرجات وتلبية طلبات الُمستفيدين

  
  :(Administrative Development) التَّطوير اإلداري

 فى أدائهم  تحسـين على تسـاعدهم  التى والمعلومات اراتهبالم االداريين تزويد ليةعم هو
: ٢٠١٧( عبدالســــالم ، ية االدار المشـــاكل ةهمواج فى كفايتهم  مســـتوي ورفع العمل
٣٨٨(.  

ــامـل ومخطط وهـادف   الي: هو تغيير شـــ ً كـالـت ويمكن تعريف التطوير اإلداري إجرائيـا
ــة بجميع ما فيها من:  ــائل عمل وُطرق لألداء وعالقات بين األفراد  للمدرسـ عمليات ووسـ

ــمنـها منهجيـَّة   ــين األداء ورفع الكـفاءة والفـعالـية التي تضــ ــلوكـية، بـهدف تحســ وأنـماط ســ
  .٦سيجما

  
  :(Administrative Process) العمليات اإلداريَّة

العمليات اإلدارية بأنها: األنشــــطة التي يمارســــها اإلداري،   )٢٧: ٢٠١٢العالق( عّرف
وتقوم على عدد من العمليات يُمكن تجميعها في عناصــــر يتميز بعضــــها عن بعض، من 

  .حيُث الطَّبيعة والترتيب الزمني للقيام بها، وقد يُطلق عليها الوظائف اإلداريَّة
ــــــريف العمليات اإلدارية إجرائياً         ــــوم  ويمكن تعــ ــ بأنها: مجــــــموعة من األنشــــــطة يَقُ

بهــــا أو يُشــــــــــــِرف عليها قائد المدرسة أو قائدة المدرسة أو مشرف القيادة المدرسيَّة أو  
قابة) في ضوء منهجــــــــــــيَّة   مشرفة القيادة المدرسيَّة (التَّخطيط، التَّنظيم، اتِّخاذ القرار، الرَّ

  التربويَّة داخـل المدارس بشكل جيد. ؛ لمزيد من تحقــــق األهـــداف٦سيجما
 

  الدراسات السابقة
  أوالً: الدراسات العربية :

إلى معرفة كيفية تطوير بعض العمليات اإلدارية   )٢٠١٥(المســعودي،هدفت دراســةكما 
بجامعة تبوك في ـضوء مدخل ـسيجما ـستة، من خالل معرفة واقع بعض العمليات اإلدارية  
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في جامعة تبوك، ومتطلبات تطويرها في ضــــوء مدخل ســــيجما ســــتة. ولتحقيق أهداف  
، وقد تكون انيةاسـتبانة كأداة للدراسـة الميدالدراسـة اسـتخدم المنهج الوصـفي، مع تصـميم 

ــة من ( ــطري  ١١٤مجتمع الدراسـ ) فرداً من القيادات األكاديمية والقيادات اإلدارية في شـ
ــة إلى عدد من النتائج أهمها: * موافقة   ــلت الدراس الطالب والطالبات بجامعة تبوك. توص
ة بـجامـعة تبوك ـجاءت ـبدرـجة   دراســــة على واقع بعض العملـيات اإلدارـي أفراد مجتمع اـل

ة مت ة أفراد مجتمع اـلدراســــة على أهمـية متطلـبات تطوير بعض  موافـق ـــطة. * موافـق وســ
تة جاءت بدرجة متوسـطة.* ال  العمليات اإلدارية بجامعة تبوك في ضـوء مدخل سـيجما ـس
توجد فروق ذات داللة إحصــائية بين اســتجابات أفراد مجتمع الدراســة حول واقع بعض  

بعض العملـيات اإلدارـية بـجامـعة تبوك   العملـيات اإلدارـية بـجامـعة تبوك ومتطلـبات تطوير
في ضــوء مدخل ســيجما ســتة تعزى إلى متغيرات  (الوظيفة_ النوع _ ســنوات الخبرة).  
ل على التخطيط   ــتـم ة اشــ ات اإلدارـي ــور مقترح لتطوير بعض العملـي داد تصــ د تم إـع وـق
والتنظيم والتوجيه والرقابة بجامعة تبوك في ضــوء مدخل ســيجما ســتة من خالل التعرف  

  القياس والتحليل والتحسين والرقابة.و
ــتخدام   )٢٠١٧(الحســن،وهدفت دراســة ــية باس إلى معِرفة كيفية تطوير القيادات المدرس

)"اســتراتيجية مقترحة"، واتبعت المنهج الوصــفي المســحي و المنهج  6منهجيَّة ســيجما(
) ٩٦٦اـسة من(النُّوعي، مـستخدمة االـستبانة كأداة لها لمالءمتها للدراـسة، تكونت عينة الدر

ة للتعليم   ــرقـي ة الشــ المنطـق ة للتعليم ـب اـم اإلدارة الـع ام ـب دارس التَّعليم الـع داً/ةً ووكيالً/ةً لـم اـئ ـق
بمحافظة حفر الباطن واإلدارة العامة للتعليم بمحافظة األحســـاء. أشـــارت نتائج الدراســـة  

ة موافقون على أهمية توافر المتطل ة إلى أن أفراد الدراـس ارت نتائج الدراـس بات لتطبيق  أـش
في تطوير قيادات مدارس التعليم العام بدرجة عالية، وموجودة بدرجة عالية  6)  ســيجما (

في أبعاده كافة، عدا بعدي التحليل والتحسين كانت عالية جداً. و أن أفراد الدراسة موافقون  
ــيجـما( ) في تطوير قـيادات ـمدارس التعليم الـعام ـبدرـجة  6على وجود المعوـقات لتطبيق ســ

  ية في أبعاده كافة.عال
  ثانيا : الدراسات األجنبية :

راسة إلى تحليل نظام التسجيل بالكلية باستخدام   )،Ongy،2016وهدفت راسة ( هدفت الدِّ
راسة أن قام  ٦منهجيَّة سيجما  (دميك)، واتبعت المنهج الوصفي التَّحليلي، وكانت أدوات الدِّ

المسـتجيبين والذين هم عبارة عن طالب   الباحث بإجراء اسـتبيان للرأي لجمع البيانات من
مـستمرين في المرحلة الجامعية من جامعة فيـساياس الحكومية. كما تم جمع البيانات باتباع  

ــاركا وفقا لتوافرهم خالل فترة  ٥٠تقنية أخذ العينات غير االحتمالية حيُث تم اختيار( ) مشـ
ــجـيل، وتكون المجتمع والعيِّـنة من ( ــتمرا ف٥٠التســ ي المرحـلة الـجامعـية من ) ـطالـبا مســ

ــاياس الحكومية، أما أبرز النتائج األقرب للدراســة الحالية فكانت أنه بمســاعدة   جامعة فيس
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ــيجما ــتنادا إلى ما هو مهم  ٦منهجيَّة س ــباب االختالفات اس تم تحديد تدابير للتخفيف من أس
  بالنسبة للعميل من أجل تحسين أداء مستدام في عملية التسجيل.

ة التي تؤثر على تنفيذ  إلى Geel et al,2017) (وهدفت دراسـة  بحث خصـائص المدرـس
ــفي التَّحليلي، أمــا األدوات  اتِّخــاذ القرار القــائم على البيــانــات، واتبعــت المنهج  الوصــ

) مدرسة. كما تم تعيين أربعة مدربين  ٥٣) جلسة وشارك فيها (١١نظمت (المستخدمة فقد 
  .برـنامج القرار الـقائم على البـياـنات فترة ـعامي الـتدـخلمتفرغين لتوجـيه الـمدارس في تنفـيذ 

) عامال محتمال لنجاح تنفيذ  ١٢واـستنادا إلى مجموع الدراـسات الـسابقة فقد حدد المؤلفون (
ــة   برـنامج القرار الـقائم على البـياـنات. ثم تـمت عملـية ـتدـخل مكثف للبرـنامج وـقاموا ـبدراســ

ام١٦خصـــــائص ( ذ برـن اح تنفـي درســـــة تتعلق بنـج د  ) ـم ات بـع اـن ائم على البـي ج القرار الـق
المـشاركة في التدخل المكثف لمدة ـسنتين أكاديميتين متتاليتين، وتكون المجتمع والعيِّنة من 

ــرت مؤتمر ٥٠٠( ــطى من هولندا حضـ ــمالية والوسـ ــة ابتدائية في األجزاء الشـ ) مدرسـ
شـارت النتائج  لتحديد اهتمامها بالمشـاركة،وأ مناطق تلك المدراساإلحاطة بالمشـاريع في  

أنَّ كال من القيادة التعليميَّة القوية والتعرض ألقصى قدر من التدخل وتوحيد أساليب العمل  
فضــال عن اســتمرارية الموظفين ووجود مدرب أكاديمي قوي يرتبط ارتباطا وثيقا بنجاح  

  عملية التنفيذ، وذلك باالعتماد على قرارات صحيحة قائمة على األرقام والبيانات.
  

راسة وإجراءاتهامنه   جية الّدِ
راسة   أوالً : منهج الّدِ

  تم استخدام المنهج الوصفي لمالئمته لطبيعة الدراسة الحالية.
  ثانياً: ُمجتَمع الِدّراسة

ــرفات القيادة   ــِرفي وُمشـ ــة ِمْن جميع قائدي وقائدات المدارس، وُمشـ راسـ ن ُمجتَمع الدِّ تكوَّ
الذين على رأس عملهم أثناء تطبيق   -رس األبناءباستثناء مدارس التحفيظ ومدا  -المدرسيَّة 

راسـة خالل الفصـل األول من العام الدراسـي  )؛ ٢٩٢ه، والبالغ عددهم (١٤٣٩-١٤٣٨الدِّ
ـــية ذكور، (١٢٢منهم ( ـــية إناث، و(١٥٤) قـيادة مدرســ ــراف قـيادة  ٩) قـيادة مدرســ ) إشــ

ارة التَّعليم  ) إشـراف قيادة مدرسـية إناث. وذلك حسـب إحصـائيات إد٧مدرسـية ذكور، و(
   .ه)ـ١٤٣٩ – ١٤٣٨بَِمنِطقة تبوك للعام الدراسي(

راسة   ثالثاً:  أداة الّدِ
   :تم استخدام االستبانة أداة لدراستها الميدانية؛ وقد تضمنت االستبانة جزأين هما

ــة من حيث: طبيعة  الجزء األول: - راســ ــتمل على البيانات األولية ألفراد مجتمع الدِّ ويشــ
  .العمل الحالي، سنوات الخبرة، المرحلة، النَّوع

   :) عبارة موزعة على محورين، وذلك كما يأتي٧٢ويحتوي على ( الجزء الثاني: -
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خطيط، التَّنظيم،  : الذي يقيس واقع تطبيق العمليات اإلداريَّة ويتضــمن (التَّ المحور األول -أ
قابة، اتِّخاذ القرار) .   الرَّ

اني: -ب ام   المحور الـث ة بـمدارس التَّعليم الـع ات اإلداريـَّ ات تطوير العملـي اـلذي يقيس ُمتطلـب
  -التَّحسـين -التَّحليل -القياس -ويتضـمن (التعريف ٦بمدينة تبوك في ضـوء منهجيَّة سـيجما

  التَّحُكم ) .
  

  :الدراسةصدق وثبات أداة 
راسة قبل تطبيقها على مجتمع الدراسة، كما يأتي    :تم التَّحقق من صدق وثبات أداة الدِّ

  الصدق الظاهري (صدق المحكمين) -أ
ــحاب االختصـــاص ( ــتبانة من قبل عدد من األكاديميين أصـ محكماً) ١٥لقد تم تحكيم االسـ

العبارات لقياس األبعاد، ووضوح وذوي الخبرة في الجامعات السعودية؛ من حيُث مالءمة  
  .العبارات وصياغتها اللغوية

  
  )١جدول ( 

  المحور
  

  عدد العبارات  األبعاد

واقع تطبيق العمليات المحور األول: 
قابة, اتِّخاذ القرار) في   إلدارية(التَّخطيط, التَّنظيم, الرَّ

مدارس التَّعليم العام بمدينة تبوك من وجهة نظر 
وقائدات المدارس ومشرفي ومشرفات القيادة قائدي 

  . المدرسيَّة
  

 8  التَّخطيط

 8  التَّنظيم

قابة   8  الّرِ

 8  اتخاذ القرار 

تطوير العمليات اإلداريَّة المحور الثاني: ُمتطلبات 
بمدارس التَّعليم العام بمدينة تبوك في ضوء منهجيَّة 

المدارس  من وجهة نظر قائدي وقائدات  ٦سيجما 
 ومشرفي ومشرفات القيادة المدرسيَّة.

 
  

 8  التعريف

 8  القياس

 8  التَّحليل

 8  التَّحسين

 8  التَّحُكم

 72  المجموع الكلي 

  
ــافٍة أو  ــتعادة األداة من المحكمين، تم األخذ بآرائهم وتعديالتهم؛ من حذف أو إضـ وبعد اسـ

ــورة النهائية . وبعد  ــبحت األداة  تعديل حتى خرجت بالصـ إجراء التعديالت الَّالِزمة، أصـ
  ) عبارة موزعة في محورين وأبعادهما .٧٢مكونة من (
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  Internal Validity االتساق الداخلي
  تم حساب االتساق الداخلي ، وكانت النتائج كما يلي:

  العمليات اإلداريةاتساق عبارات المحور األول: واقع تطبيق   
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  االتساق الداخلي ألبعاد واقع تطبيق العمليات اإلدارية). قياس ٢جدول (

قابة  بعد التَّنظيم  بعد التَّخطيط  بعد اتِّخاذ القرار بعد الرَّ

رقم  
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم  
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم  
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم  
  العبارة

معامل 
  االرتباط

1  **0.816 1 0.786
** 

1 **0.887  1  **0.822  

2  **0.915  2  0.805
**  

2  **0.896  2  **0.912  

3  **0.867  3  0.892
**  

3  **0.908  3  **0.833  

4  **0.875  4  0.906
**  

4  **0.896  4  **0.911  

5  **0.886  5  0.889
**  

5  **0.816  5  **0.818  

6  **0.916  6  0.866
**  

6  **0.883  6  **0.755  

7  **0.830  7  0.913
**  

7  **0.882  7  **0.829  

8  **0.831  8  0.808
**  

8  **0.877  8  **0.894  

  
  )α= (0.01 داللة ى **معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستو

) إلى أنَّ قِيَم معامل االرتباط لعبارات كل بعد مع الدرجة ٢تشير نتائج الجدول (
)،مما يؤكد α= (0.01 الكلية للبعد نفسة كانت موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى داللة 

مالئمة العبارات لقياس البعد الواردة فيه، حيُث تراوحت قَِيم معامل االرتباط لعبارات بعد 
)، وتراوحت قَِيم معامل االرتباط 0.916) و(0.816ين (التَّخطيط مع الدرجة الكلية للبعد ب

)، وتراوحت قِيَم  0.913) و(0.786لعبارات بعد التَّنظيم مع الدرجة الكلية للبعد بين (
قابة مع الدرجة الكلية للبعد بين ( ) كما 0.908) و(0.816معامل االرتباط لعبارات بعد الرَّ

د اتِّخاذ القرار مع الدرجة الكلية للبعد بين وتراوحت ِقيَم معامل االرتباط لعبارات بع
  ).0.912) و( 0.755(

 تطوير العمليات اإلداريةاتساق عبارات المحور الثاني: ُمتطلبات  
  
  



 مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية ٢٠١٩ أغسطس) ٩د (العد
 

  

 
٢٠٩  

 
  

  
  

  تطوير العمليات اإلدارية قياس االتساق الداخلي ألبعاد ُمتطلبات ). ٣جدول (

التَّحسينبعد  بعد التَّحليل بعد القياس  بعد التعريف  بعد التَّحكيم 

رقم  
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم  
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم  
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم  
  العبارة

معامل 
  االرتباط

رقم  
  العبارة

معامل 
  االرتباط

1  **0.808 1 **0.840 1 **0.914 1  **0.822 1  **0.912  

2  0.874**  2  **0.848  2  **0.847  2  **0.859  2  **0.844  

3  **0.836  3  **0.868  3  **0.852  3  **0.848  3  **0.782  

4  **0.917  4  **0.881  4  **0.839  4  **0.846  4  **0.851  

5  **0.894  5  **0.886  5  **0.906  5  **0.912  5  **0.895  

6  **0.832  6  **0.789  6  **0.904  6  **0.827  6  **0.837  

7  **0.905  7  **0.912  7  **0.864  7  **0.925  7  **0.817  

8  **0.789  8  **0.821  8  **0.831  8  **0.792  8  **0.925  

  )α= (0.01 داللةى معامل االرتباط دال إحصائيا عند مستو** 
) إلى أنَّ قِيَم معامل االرتباط لعبارات كل بعد مع الدرجة ٣تشير نتائج الجدول (

)، مما يؤكد مالئمة α= (0.01 الكلية للبعد موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى داللة 
العبارات لقياس البعد الواردة فيه، حيُث تراوحت ِقيَم معامل االرتباط لعبارات بعد " 

)، وتراوحت قِيَم معامل االرتباط 0.917) و(0.789التعريف " مع الدرجة الكلية للبعد بين (
)، وتراوحت قِيَم 0.912) و(0.789لعبارات بعد " القياس"  مع الدرجة الكلية للبعد بين (

)،  0.914) و(0.831معامل االرتباط لعبارات بعد " التَّحليل"  مع الدرجة الكلية للبعد بين (
التَّحسين" مع الدرجة الكلية للبعد بين وتراوحت ِقيَم معامل االرتباط لعبارات بعد " 

)، وتراوحت قِيَم معامل االرتباط لعبارات بعد " التَّحكيم"  مع الدرجة 0.925) و(0.792(
  ).0.925) و(0.782الكلية للبعد بين (
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وهو يقيس مدى اتساق كل بعد من أبعاد  :Structure validityالصدق البنائي:
راسة بالدرجة الكلية لألب  عاد جميعا أو جميع عبارات االستبانة.الدِّ

). معامل االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد االستبانة والدرجة الكلية ٤جدول (
  لالستبانة

  معامل االرتباط (بيرسون)  البعد  رقم 
القيمة اإلحصائية 

)(Sig. 

 0.00 0.826**  التَّخطيط 1

  0.00 0.855**  التَّنظيم  2

قابة  3   الّرِ
  

**0.853  
  

0.00  

  0.00 0.782**  اتخاذ القرار   4

  0.00  0.915**  التعريف  5

  0.00 0.789**  القياس  6

  0.00  0.847**  التَّحليل  7

  0.00  0.795**  التَّحسين  8

  0.00  0.924**  التَّحُكم  9

) أنَّ قِيَم معامالت االرتباط لجميع أبعاد االستبانة دالة إحصائيا ٤يتضح من الجدول (
وبالتالي فأن جميع أبعاد االستبانة صادقة لما وضعت )، (α = 0.05عند مستوى داللة 

  لقياسه.
  

  Reliabilityثبات االستبانة:  -د
  تم حساب الثبات على النحو التالي :
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  ). معامل ألفا كرونباخ والصدق الذاتي لقياس ثبات االستبانة٥جدول (

  رقم 
  
  

أبعاد واقع 
تطبيق العمليات 

  اإلدارية 

  البعد
عدد  

  العبارات
معامل ألفا 
  كرونباخ

الصدق  
  الذاتي 

 0.943 0.890 8  التَّخطيط 1
 0.909  0.827 8  التَّنظيم  2
قابة   3  0.911  0.831 8  الرَّ

4  
اتخاذ 
  القرار 

8 0.893  0.944 

تطبيق العمليات محور واقع   
  اإلداريَّة (الكلي) 

32  0.860 0.927 

1   
أبعاد ُمتطلبات 

تطوير 
العمليات  

في  اإلداريَّة 
ضوء منهجيَّة 

  ٦سيجما

 0.952 0.906 8  التعريف

 0.918  0.843 8  القياس  2

 0.912  0.833 8  التَّحليل  3

 0.861  0.743 8  التَّحسين  4

 0.914  0.836 8  التَّحُكم  5

محورُمتطلبات تطوير العمليات  اإلداريَّة  
  الكلي)( ٦في ضوء منهجيَّة سيجما 

40  0.832 0.912 

 0.919 0.845 72  جميع أبعاد الدراسة 

) للتحقُق (Cronbach’s Alpha Coefficientم استخدام معامل ألفا كرونباخ  ت
) لمعامل ألفا كرونباخ مقبوال 0.60). يعتبر مستوى (٥جدول (المن ثبات االستبانة كما في  

ويبدو ) مقبوال لجميع أبعاد الدراسة.  0.70لكل بعد من أبعاد الدراسة، كما يعتبر المستوى (
راسة مرتفعة وأكبر ألفا كرونباخ  واضحا من الجدول بأن قيمة معامل لكل بعد من أبعاد الدِّ

واقع تطبيق العمليات اإلدارية، ) لمحور  0.860)،حيث بلغت (0.60من الحد الموصي به (
ة معامل ألفا كرونباخ ، وكذلك بلغت قيممحور) ألبعاد ال0.893) و(0.827تراوحت بين (و

تراوحت و)،  0.832(  ٦لمحور ُمتطلبات تطوير العمليات اإلداريَّة في ضوء منهجيَّة سيجما
قيمة معامل ألفا كرونباخ  لكل محور، كما بلغت ) ألبعاد ال0.906) و(0.743بين (
 كما يتَّضح من الجدول أيًضا ارتفاع).0.70) وهي أكبر من (0.845الدراسة مجتمعة (أبعاد

واقع تطبيق العمليات اإلداريَّة قيمة الصدق الذاتي لكل بعد، حيُث بلغت قيمته لمحور 
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) لمحور ُمتطلبات تطوير العمليات اإلداريَّة في ضوء منهجيَّة 0.912و()، 0.927(
راسة (٦سيجما ) مما يعني ارتفاع 0.919، كما بلغت قيمة الصدق الذاتي لجميع أبعاد الدِّ

  الدراسة.معامل الثبات ألداة 
  

  نتائج الدراسة
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: " ما ُمتطلبات تطوير العمليات اإلداريَّة 
قابة، اتِّخاذ القرار) في مدارس التَّعليم العام بمدينة تبوك في ضوء  (التَّخطيط، التَّنظيم، الرَّ

من وجهة نظر قائدي/قائدات المدارس ومشرفي/مشرفات القيادة  ٦منهجيَّة سيجما
 ة؟ المدرسيَّ 

ولإلجابة عن هذا السؤال؛ تم حساب المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، والترتيب  
راسة الذي يقيس  راسة على أبعاد وعبارات المحور الثاني من أداة الدِّ لتقديرات مجتمع الدِّ

قابة, اتِّخاذ القر ار) في أهمية ُمتطلبات تطوير العمليات اإلداريَّة (التَّخطيط, التَّنظيم, الرَّ
، وكانت النتائج كما هو موضح   ٦مدارس التَّعليم العَام مدينة تبوك في ضوء منهجيَّة سيجما

  ).٦في الجدول (
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راسة حول ٦جدول ( ). المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات مجتمع الّدِ
  .٦ُمتطلبات تطوير العمليات اإلداريَّة العام في ضوء منهجيَّة سيجما

مستوى  
 األهمية

االنحراف  
 المعياري

المتوسط  
 الحسابي

العبارات واألبعاد  لُمتطلبات تطوير  
  العمليات اإلداريَّة في ضوء 

 ٦منهجيَّة سيجما 

رقم  
العبارة 

في  
 األداة

الرتبة 
وفق  

 المتوسط 

ربط جميع العمليات اإلداريَّة برؤية المدرسة  4.10 0.724 عالية
 1 5 ورسالتها. 

  2 4 وضع خطةعامة لعمليات اإلدارة.  4.06 0.749 ةعالي 

  3 2 تعريف منسوبي المدرسة برؤيتها ورسالتها.  4.04 0.762 ةعالي 

  4 3 إمكانية جعل العمليات اإلداريَّة فرصة للتميز. 4.03 0.771 عالية

  5 6  .٦اختيار وتكوين أعضاء فريق سيجما 4.03 0.777 عالية

  6 7 صوت الطلبة إلى متطلبات ملِّزمة. ترجمة  4.03 0.777 ةعالي 

بطريقة تتسم بروح  ٦مناقشة مشروع سيجما 4.02 0.781 ةعالي 
  7 8 الفريق. 

  8 1 بين منسوبي المدرسة.  ٦نشر ثقافة سيجما   3.97 0.889 ةعالي 

4.0348 0.776 عالية
3 

  المتوسط العام لبعد التعريف 

 1 1 لالعتراف بالمشكلة.جمع المعلومات  4.08 0.734 ةعالي 

قياس المدخالت لتوضيح أفضل الطرق   4.05 0.768 ةعالي 
 لتحسينها.

4 2  

  3 2 قياس المخرجات أونتائج الطلبة.  4.05 0.769 ةعالي 

  4 8 تقييم العمليات اإلداريَّة الحالية.  4.03 0.778 ةعالي 

 4.03 0.779 ةعالي 
المعامالت  قياس قدرة العمليات كتسليم 

 في وقتها المحدد مثال.
3 5  

  6 7 استخراج معدالت اداء العاملين. 3.97 0.818 ةعالي 

  7 6 استخدام التقارير اليومية واألسبوعية. 3.97 0.819 ةعالي 

  3.90 0.849 ةعالي 
متابعة اداء منسوبي المدرسة كمقياس  

 وقائي. 
5 8  
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مستوى  
 األهمية

االنحراف  
 المعياري

المتوسط  
 الحسابي

العبارات واألبعاد  لُمتطلبات تطوير  
  العمليات اإلداريَّة في ضوء 

 ٦منهجيَّة سيجما 

رقم  
العبارة 

في  
 األداة

الرتبة 
وفق  

 المتوسط 

4.0119 0.822 عالية
3 

  القياس المتوسط العام لبعد 

اعداد خطة لتحسين العمليات اإلداريَّة   4.05 0.773 ةعالي 
 المدرسيَّة. 

1 1 

  2 7 بناء عالقات مطورة للعمل المدرسي. 4.05 0.776 ةعالي 

  3 6 تحسين بيئة العمل إلزالة العقبات.  4.03 0.819 ةعالي 

  4 3 تحديد اإلجراءات المطلوبة للتحسين.  4.01 0.824 ةعالي 

الحصول علىا عتماد المسؤولين لتنفيذ  4.00 0.828 ةعالي 
 التَّحسين.

8 5  

استعارة أفضل الممارسات الموجودة  4.00 0.829  ةعالي 
 لدى اآلخرين. 

5 6  

 3.97 0.842 ةعالي 
إعادة تنظيم األهداف بما يتالء ممعا 

 .لتَّحسين
4 7  

  8 2 التَّحسين.تدريب األفراد المشاركين في   3.96 0.846 ةعالي 

 0.827 ةعالي 
4.0085

9 
  المتوسط العام لبعد التَّحسين 

 4.03 0.776 ةعالي 
تبسيط العمليات اإلداريَّة بما يبعدهاعن 

 .التعقيد
8 1 

  2 7 .معِرفة العالقات المؤثرة على العمليات 4.02 0.785 ةعالي 

  3 2  .تحليل االرتباط بين السبب ونتيجته 4.02 0.786 ةعالي 

 3.09 0.713 متوسطة 
محاولة تسريع العمليات اإلداريَّة دون 

 .فقد جودتها
5 4  

تحديد الفجوة بين األداءالحالي   3.08 0.716 متوسطة 
 .والمأمول

3 5  

 3.05 0.732 متوسطة 
البحث عن أسباب مشاكل األداء  

 .لتحليلها
1 6  

 2.96 0.826 متوسطة 
استخدام طريقة العصف الذهني 

 .للعمليات اإلدارية
6 7  
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مستوى  
 األهمية

االنحراف  
 المعياري

المتوسط  
 الحسابي

العبارات واألبعاد  لُمتطلبات تطوير  
  العمليات اإلداريَّة في ضوء 

 ٦منهجيَّة سيجما 

رقم  
العبارة 

في  
 األداة

الرتبة 
وفق  

 المتوسط 

 2.86 0.883 متوسطة 
إجراء الدراسات الالَّزمة لمعِرفة  

 .أسباب األخطاء في العمليات
4 8  

 0.858  متوسطة 
3.39 
 

  المتوسط العام لبعد التَّحليل 

 4.07 7430. ةعالي 
التَّحُكم في ردة الفعل عند نشوء  

 .اختالف
8 1 

  2 2 .صالحية التَّحسيناتالتأكد من  4.05  .7640 ةعالي 

  3 6 .توثيق المعايير واإلجراءات الجديدة 3.97 7820. ةعالي 

  4 5 .تقليل احتمالية حدوث األضرار 3.27 0.832 متوسطة 

  5 7  .جعل الُمتغّيِرات في أفضل وضع 3.18 0.843 متوسطة 

  6 3 .التَّحسين المستمر للعمليات 3.15 0.861 متوسطة 

 2.74 0.891 متوسطة 
التحقق من نجاح تنفيذ العمليات 

 .اإلدارية
1 7  

  8 4 .تقديم معايير جديدة للعمليات اإلدارية  2.55 0.914 منخفضة 

  التَّحُكم المتوسط العام لبعد 3.37 0.854 متوسطة 

 ُمتطلبات تطوير العمليات اإلداريَّة (الكلي) 4.07 0.722 عالية

أهمية ُمتطلبات تطوير العمليات اإلداريَّة في ضوء ) أنَّ  ٦توضح النتائج في الجدول (
من وجهة نظر أفراد المجتمع، بشكل عام جاء بمستوى أهميَّة (عالية)،  ٦منهجيَّة سيجما

). وبالنسبة ألهمية ُمتطلبات تطوير 0.722) وانحراف معياري (4.07وبمتوسط حسابي (
فراد المجتمع لكل بعد منفرد، فقد من وجهة أ ٦العمليات اإلداريَّة في ضوء منهجيَّة سيجما

) وانحراف معياري 4.03483جاء بعد (التعريف) في الترتيب األول، بمتوسط حسابي (
) وبمستوى أهميَّة (عالية)، يليه في الترتيب الثاني بعد القياس، بمتوسط  حسابي 0.776(

الترتيب ) وبمستوى أهميَّة (عالية)، يليه في 0.822، وبانحراف معياري ()(4.01193
) 0.827)، وبانحراف معياري (4.00859بمتوسط حسابي (  التَّحسينالثالث بعد 

) 3.39وبمستوى أهميَّة (عالية)، وجاء  بعد  التَّحليل في الترتيب الرابع بمتوسط حسابي (
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)، وبمستوى أهميَّة (متوسطة). بينما جاء بعد التَّحُكم في 0.858وانحراف معياري (
)، وبمستوى أهميَّة 0.854) وانحراف معياري (3.37الخامس بمتوسط حسابي (الترتيب 

  (متوسطة).
تنمو بسرعة وتغطي  ٦بحوث سيجماأنَّ  )Aboelmaged,2010(ونتيجة لدراسة        

. ٦مختلف التخصصات والنطاقات مع التركيز بشكل كبير على أدوات وتقنيات سيجما
زيد من التركيز على نهج دراسة الحالة. كما أن والبحوث التجريبية هي المهيمنة مع م

 ٦الفجوة المتنامية بين الدراسات التي تركز على التصنيع والخدمة تنطوي على عودة سيجما
إلى التصنيع باعتبارها قاعدتها األولية. وعلى الرغم من وجود عدد كبير من الدراسات 

ير ويوفر فرصا محتملة لمزيد إال أن الموضوع ال يزال قيد التطو ٦المتاحة على سيجما
من البحث والتطبيقات. وتزود الدراسة كال من األكاديميين والممارسين بإطار مفيد لمتابعة 

من خالل شرح النمو الزمني لها والموضوعات التي تشكل تحديا ألبحاثها  ٦بحوث سيجما
 ومات.وتسيطر على أنواع البحوث ومجاالت التطبيق فيها والمصادر الرئيسية للمعل

وبالتالي يمكن القول أنه يمكن تحقيق متطلبات تطوير العمليات اإلدارية كالتالي: فمثال في 
عملية التخطيط: جاء في العبارة التي حلت في الترتيب السابع وبمستوى واقع (متوسطة) 
"يتم مشاركة كوادر مؤهلة عند التخطيط المدرسي", سيُجرى عليه بعد التعريف ابتداًء 

"ربط جميع العمليات اإلدارية برؤية المدرسة ورسالتها", كأن تتضمن الرؤية  بالعبارة 
والرسالة مبدأ المشاركة أثناء عملية التخطيط, ثم "وضع خطة عامة لعمليات اإلدارة" 
كالبحث عن الكوادر المؤهلة للمساهمة في التخطيط المدرسي, وإدراج أسمائهم وتوزيع 

ا سيتم "تعريف منسوبي المدرسة برؤيتها ورسالتها" العمل عليهم إلى غير ذلك. وبعده
المتضمنة المشاركة سابقة الذكر, وسيوضح سبب ذلك "إمكانية جعل العمليات اإلدارية 
فرصة للتميز", أي أن مشاركة ذوي الخبرة في عملية التخطيط سيطور العمل المدرسي 

  ليصل إلى التميز.
؛ لينفذ المطلوب ٦فريق وتطلق عليه فريق سيجماثم ستعمد إدارة المدرسة إلى تشكيل         

في الخطوات السابقة, وسيستعين الفريق باستطالع آراء المستفيدين من خدمات المدرسة, 
ليتعرف على ما يرضيهم ويساهم في حل الصعوبات التي تواجههم وتحقق طموحهم 

أن يكون هناك وأحالمهم, ثم يتوجه بها إلى فريق التخطيط المنتخب ليباشر عمله. على 
وفريق التخطيط, وتوضع في لوحة النشرات  ٦تعاون وتنسيق بين أعضاء فريق سيجما

ومشاريعها المختلفة وفوائدها العديدة, مع طباعة بعض  ٦الحائطية معلومات عن سيجما
المطويات والنشرات وتوزيعها والتشجيع على قراءة ممتعة بخصوصها. وهكذا سيطبق 

ومات لالعتراف بالمشكلة, التي تتلخص في قصور التخطيط عن بعد القياس بجمع المعل
تحقيق األهداف بسبب عدم المشاركة فيه, وسيتم قياس قدرات فريق التخطيط للوقوف على 
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مستواهم الحقيقي, وما إذا كانوا بحاجة للتدريب والتأهيل, كما سيتم قياس نواتج العملية 
  شاركة, وإجراء عمليات التقويم لذلك كله.التعليمية القائمة على خطط قديمة تفتقد الم

إن قصور عملية التخطيط سيطال جميع أركان المدرسة, ويتسبب في تعطيل العمل       
اإلداري المدرسي, مما ينعكس على أداء العاملين فيها, واثبات ذلك في تقارير المدرسة 

ويمكن مالحظة ذلك بكل  اليومية أو األسبوعية, إضافة إلى األداء الوظيفي للعاملين فيها,
يسر وسهولة, ويالحظ االختالف بين مجال التصنيع واآلالت واألدوات والذي يحتاج إلى 
أجهزة قياس فائقة الجودة لمعرفة المشكالت التي تعاني منها أتراس األجهزة المختلفة وتأثير 

  المواد الكيميائية عليها, وحساسية بعضها للضوء وما إلى ذلك.
طبيق بعد التحليل سيتم "تبسيط العمليات اإلدارية بما يبعدها عن التعقيد", من وعند ت      

خالل مطالبة فريق التخطيط بتيسير الخطط واقتصارها على البنود المهمة التي تتصل 
مباشرة بالعمل اإلداري المدرسي, واحتوائها أزمنة قصيرة للتخلص من األشياء غير 

ؤثرة على العمليات" وتحليل االرتباط بين السبب ونتيجته" الهامة. أما "معرفة العالقات الم
فيمكن القيام بذلك عن طريق مخطط عظمة السمكة وهو معروف ومطبق في المدارس 
كاستراتيجية تدريسية, وسيطبق على عملية المشاركة في التخطيط لمعرفة مدى فائدتها, 

دارية دون فقد جودتها", فيعني وما ينتج إذا تم تجاهلها. أما "محاولة تسريع العمليات اإل
التخلص من الخطوات الزائدة التي تشكل عبئا وتكاليفا ليس لها داع. وفي "تحديد الفجوة 
بين األداء الحالي والمأمول" يتم استعراض برنامج التخطيط بدون مشاركة وبعد احتوائه 

  مج المشارك.على مشاركة فريق التخطيط, والمقارنة بينهما للوصول إلى إقرار البرنا
وعند "البحث عن أسباب مشاكل األداء لتحليلها" يتم وضع عدة فروض تمنع المشاركة       

في عملية التخطيط من قبل األفراد المؤهلين, وترجيح األفضل منها, ثم "استخدام طريقة 
العصف الذهني للعمليات اإلدارية" لحشد مجموعة من األسباب واالحتماالت على أن تقبل 

وليس لقائلها. أخيرا "إجراء الدراسات الالزمة لمعرفة   ٦كا لفريق سيجماأي أراء وتصبح مل
أسباب األخطاء في العمليات اإلدارية", يتم توثيق ما سبق واستطالع اآلراء المختلفة 

  وإجراء المناقشات حول االحجام عن المشاركة في عملية التخطيط.
ت اإلدارية المدرسية", وتتلخص في بعد التحسين سيتم "اعداد خطة لتحسين العمليا      

على صياغة الخطة التي سيضعها فريق التخطيط المكلف,  ٦في اشراف فريق سيجما
والتعاون بما يوفر "بناء عالقات مطورة للعمل المدرسي", أي العمل بروح الفريق الواحد 

الجميع   وانسجام كافة األطراف. مما ينتج عنه "تحسين بيئة العمل إلزالة العقبات", ومرونة
واستعدادهم للعمل والعطاء,  ثم "تحديد اإلجراءات المطلوبة للتحسين", أي تزويد الجميع 

, ومبادئها ومميزاتها, وشروط العاملين بها, والدورات التي ٦بمعلومات عن منهجية سيجما
سيحضرونها وما إلى ذلك من خطوات وأهداف وأدوات. ونتيجة لهذا كله يتحتم "الحصول 

د المسؤولين لتنفيذ التحسين", لنجاح استراتيجية العمل واثباتها رسمياً. وال مانع على اعتما



 مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية ٢٠١٩ أغسطس) ٩د (العد
 

  

 
٢١٨  

 
  

من "استعارة أفضل الممارسات الموجودة لدى اآلخرين", سواء على أرض الواقع أو 
تجارب نجحت في كتب وأبحاث أصحابها, بما يتناسب مع بيئة العمل وخصوصيته. نتيجة 

في خط  ٦يتالءم مع التحسين", لن تسير منهجية سيجمالهذا "إعادة تنظيم األهداف بما 
مستقيم لكنها ستعود مرة أخرى إلى نقطة البدء؛ لتعدل وتصحح وتغير بما يكفل التطوير 
والتحسين المستمر. سيكون من المفيد جدا اعتماد مبدأ المرونة لضمان القيام بالمنهجية 

لمشاركين في التحسين", واكسابهم المخطط لها. وسيلزم بطبيعة الحال "تدريب األفراد ا
  المهارات المختلفة للقيام بالعمل. 

) "وفيها يتم الرقابة ١١٢:  ٢٠١٠أما في مرحلة التحكم فسيتم بتطبيق ما جاء في (نجم,      
على العملية المحسنة, ومقارنتها بما هو محدد من المعايير أو القيم المستهدفة, وتثبيت عملية 

قييم النتائج". وهكذا في بقية المشكالت التي ظهرت, وهي عبارة عن الوقاية من الخطأ وت
العبارتين األخيرتين في كل من العمليات اإلدارية (التخطيط, التنظيم, اتخاذ القرار, 
الرقابة), والتي اثبتت الدراسة الحالية قصورا في استجابة مجتمع الدراسة حيالها؛ مما يعني 

  ها للحصول على مستوى واقع (متوسطة).عدم ممارسة جيدة لها, مما أهل
  
هل توجد فروق ذات داللة  : النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني:  ب

راسة حول ُمتطلبات تطوير  طات استجابات أفراد مجتمع الّدِ إحصائية بين متوّسِ
منهجيَّة  بعض العمليات اإلداريَّة في مدارس التَّعليم العام بمدينة تبوك في ضوء 

  تُعزى إلى ُمتغيِّرات (سنوات الخبرة، المرحلة الدراسية)؟  ٦سيجما
؛ وذلك للكشف عن داللة One Way -Anova)تم اجراء تحليل التباين األحادي (

الفروق بين استجابات أفراد المجتمع حول أهمية ُمتطلبات تطوير العمليات اإلداريَّة في 
م بمدينة تبوك، تبعًا لمتغيري سنوات الخبرة في مدارس التَّعليم العا ٦ضوء سيجما

)؛ للكشف عن داللة الفروق Mann-  Whittneyوالمرحلة. وكذلك اختبار مان وتني (
تطوير بعض العمليات اإلداريَّة بمدارس بين استجابات أفراد المجتمع حول أهمية ُمتطلبات  

العمل، وفيما يلي نتائج هذه  لمتغير طبيعة، تبعًا ٦التَّعليم العام في ضوء منهجيَّة سيجما
  االختبارات: 

تطوير بعض النتائج المتعلقة بالفروق بين استجابات أفراد المجتمع حول ُمتطلبات -١
تبًعا  ٦العمليات اإلداريَّة بمدارس التَّعليم العام بمدينة تبوك  في ضوء منهجيَّة سيجما

  لسنوات الخبرة.
  ج
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 Oneالحسابية، واالنحرافات المعيارية ونتائج تحليل (). المتوسطات ٧دول (
Way Anova للكشف عن داللة الفروق بين استجابات أفراد مجتمع (

راسة حول ُمتطلبات  تطوير بعض العمليات اإلداريَّة في مدارس التَّعليم العام الّدِ
  لسنوات الخبرة.تبًعا  ٦بمدينة تبوك  في ضوء منهجيَّة سيجما

أبعاد 
ت ُمتطلبا

تطوير 
العمليات 

اإلداريَّة في 
ضوء 
 ٦سيجما

 اإلحصاءات الوصفية

 متغير سنوات الخبرة

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

اتجاه 
  – ١من  الداللة

٥ 
  ٦من 
 ١٠الى 

١١  
 فأكثر

 التعريف

 3.94 89.3 3.96 المتوسط  الحسابي

0.453 
0.70

3 
غير 
 دالة

 0.865 0.834 0.856 االنحراف المعياري

 القياس
 4.06  4.03 4.08 المتوسط  الحسابي

0.913 0.407 
غير 
 0.834 0.876 848. االنحراف المعياري دالة

 التَّحليل
 3.81  4.30 4.09 المتوسط  الحسابي

0.483 0.675 
غير 
 0.843 0.879  0.847 االنحراف المعياري دالة

 التَّحسين
 3.84  4.25 4.08 المتوسط  الحسابي

0.394 0.976 
غير 
 0.839 0.821 0.843 االنحراف المعياري دالة

 التَّحكُم
 3.87  7.24 4.16 المتوسط  الحسابي

0.683 
0.72

3 
غير 
 0.837 0.921 0.856 االنحراف المعياري دالة

  
ُمتطلبات 
 التَّطوير

 4.08  4.04 4.07 المتوسط  الحسابي

0.913 0.412 
غير 
 دالة

 0.843 0.845 0.846 االنحراف المعياري

 0.787 0.987 0.994 االنحراف المعياري

  
) إلى وجود اختالف ظاهري بين ٧تشير المتوسطات الحسابية في الجدول (

استجابات أفراد المجتمع من فئات سنوات الخبرة الثَّالث حول أهمية ُمتطلبات تطوير 
في مدارس التَّعليم العام بمدينة تبوك، بشكل  ٦اإلداريَّة في ضوء منهجيَّة سيجماالعمليات 
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عام وفي األبعاد الخمسة. وبعد تطبيق التَّحليل األحادي للكشف عن داللة الفروق بين 
استجابات أفراد المجتمع حول ُمتطلبات تطوير العمليات اإلداريَّة في ضوء منهجيَّة 

لم تكن   -تبعًا لمتغير سنوات الخبرة   –أنَّ الفروق بين االستجابات  ، أظهرت النتائج  ٦سيجما
" المحسوبة للفروق بين فئات سنوات الخبرة الثالث Fدالة إحصائيا، حيُث تراوحت قيمة "

=  0.05)، وهذه القيم غير دالة إحصائيا عند مستوى داللة (0.913) و(0.394ما بين (
α حول أهمية ُمتطلبات تطوير العمليات  راد المجتمعأف). تعني هذه النتيجة أنَّ تقديرات

بشكل عام، وفي أبعاده الُمختِلفة متشابهة، بصرف النظر   ٦اإلداريَّة في ضوء منهجيَّة سيجما
فإن عامل الخبرة ال يُعد مؤثرا في تقدير أفراد المجتمع  وبالتاليعن سنوات الخبرة. 

في مدارس التَّعليم العام  ٦هجيَّة سيجمالُمتطلبات تطوير العمليات اإلداريَّة في ضوء من
 بمدينة تبوك.

  
النتائج المتعلقة بالفروق بين استجابات أفراد المجتمع حول ُمتطلبات تطوير    -٢

العمليات اإلداريَّة في مدارس التَّعليم العام بمدينة تبوك في ضوء منهجيَّة  
  تُعزى لمتغير مرحلة الدراسة. ٦سيجما

   



 مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية ٢٠١٩ أغسطس) ٩د (العد
 

  

 
٢٢١  

 
  

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية ونتائج ). ٨جدول (
) للكشف عن داللة الفروق بين استجابات أفراد One Way Anovaتحليل(

المجتمع حول ُمتطلبات تطوير العمليات اإلداريَّة  في مدارس التَّعليم العام 
  تُعزى لمتغير مرحلة الدراسة. ٦بمدينة تبوك في ضوء منهجيَّة سيجما

لبات أبعاد متط
تطوير 

العمليات 
اإلداريَّة في 

مدارس التَّعليم 
العام بمدينة 

 تبوك

اإلحصاءات 
 الوصفية

 ُمتغيِّر مرحلة الدراسة

 Fقيمة 
المحسو

 بة

مستوى 
 الداللة

اتجاه 
 الداللة

 الثانوية المتوسطة   االبتدائية
جميع  
 المراحل 

 التعريف

المتوسط  
 الحسابي

3.92 3.94 3.96 3.94 

0.346 0.895 
غير 
االنحراف  دالة

 المعياري
0.765 0.727 0.646 0.689 

 القياس

المتوسط  
 الحسابي

3.92 4.02 4.03 3.97 

0.765  0.453 
غير 
االنحراف  دالة

 المعياري
0.737 0.654 0.623 0.682 

 التَّحليل

المتوسط  
 الحسابي

3.93 4.08 4.35 3.67 

 دالة 0.032 2.42
االنحراف 
 المعياري

0.734 0.671 0.542 0.684 

 التَّحسين

المتوسط  
 الحسابي

4.18 4.15 4.17 4.14 
0.821 0.343 

غير 
االنحراف  دالة

 المعياري
0.735 0.643 0.647 0.773 

 التَّحُكم

المتوسط  
 الحسابي

3.96 4.12 4.36 3.68 
 دالة 0.028 2.86

االنحراف 
 المعياري

0.712 0.659 0.542 0.683 

ُمتطلبات 
تطوير 

المتوسط  
 الحسابي

3.69 3.71 3.72 3.67 2.06  0.113 
غير 
 دالة
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العمليات 
 االدارية

االنحراف 
 المعياري

0.748 0.671 0.641 0.684 

  
) α = 0.05عند مستوى داللة (عدم وجود داللة احصائية ) ٨يالحظ من الجدول (

بين استجابات أفراد المجتمع حول أهمية ُمتطلبات تطوير العمليات اإلداريَّة في ضوء 
" Fبشكل عام، وعلى أبعاد (التعريف، القياس، التَّحسين). حيُث تتراوح قيمة " ٦سيجما

أنَّ ُمتطلبات تطوير العمليات  وهذه النتيجة تعني)، 0.821) و(0.346المحسوبة بين (
في مدارس التَّعليم العام بمدينة تبوك، في أبعاد:  ٦اإلداريَّة في  ضوء منهجيَّة سيجما

راسة ال يختلف باختالف مرحلة  (لتعريف، القياس، التَّحسين) من وجهة نظر مجتمع الدِّ
تقدير أفراد المجتمع حول أهمية الدراسة. وبالتالي فإنَّ ُمتغيِّر المرحلة المدرسيَّة ال يُؤثر في  

في هذه األبعاد. بينما يالحظ  ٦تطوير العمليات اإلداريَّة في ضوء منهجيَّة سيجماُمتطلبات 
) بين استجابات α = 0.05وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة (  من الجدول

 ٦ضوء منهجيَّة سيجماتطوير العمليات اإلداريَّة في أفراد المجتمع حول أهمية ُمتطلبات 
" المحسوبة للفروق بين فئات ُمتغّيِر F"بلغت قيمة  في كل من بعدي (التَّحليل، التَّحُكم) حيُث  

هذه وللكشف عن مصدر  )،على التوالي.2.86)، (2.42"المرحلة" على هذين البعدين (
ظهر في  " كما يLSDالفروق الدالة احصائيا، تم اجراء مقارنات بعدية باستخدام طريقة "

  ).٩الجدول (
) للكشف عن مصدر الفروقات بين LSD). نتائج المقارنة البعدية بطريقة (٩جدول (

  استجابات أفراد المجتمع على أبعاد (التَّحليل، التَّحُكم) تبعًا لمتغير مرحلة الدراسة.
أبعاد 

ُمتطلبات 
العمليات 

اإلداريَّة  في 
ضوء 

  متغير المرحلة
المرحلة 
 االبتدائية

 المرحلة  المتوسطة
المرحلة 
 الثانوية

 جميع المراحل

  
 التَّحليل

 
متوسط 
 حسابي

3.93 
 

4.08 4.35 3.67 

المرحلة 
 االبتدائية

3.93 
 

 0.1524270 0.418* .2610110 

المرحلة  
 المتوسطة

4.08   -
0.265914 

0.413* 

  *0.679352    4.35 المرحلة الثانوية

     3.67 المراحلجميع 

  
 التَّحُكم

  3.68 4.36 4.12 3.69 متوسط حسابي 
المرحلة 
 االبتدائية

3.69  0.157538  0.396* 0.286915 
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المرحلة 
 المتوسطة

4.12   0.238788 0.444453* 

 *0.683241    4.36 المرحلة الثانوية

     3.68 جميع المراحل
  

الفروق الدالة احصائيا في بعد (التَّحليل) كان بين ) أنَّ مصدر ٩يتبين في الجدول (
استجابات أفراد المجتمع من فئة المرحلة االبتدائية من جهة،  واستجابات أفراد المجتمع 
من فئة " المرحلة الثانوية" من جهة أخرى، ولصالح أفراد المجتمع من فئة المرحلة 

تمع من فئة المرحلة الثانوية أعلى من الثانوية، كون المتوسط الحسابي الستجابة أفراد المج
المتوسط الحسابي الستجابات زمالئهم من فئة المرحلة االبتدائية. وبين استجابات أفراد 
المجتمع من فئة المرحلة المتوسطة من جهة، واستجابات أفراد المجتمع من فئة جميع 

بي الستجابة المراحل من جهة أخرى، ولصالح المرحلة المتوسطة، كون المتوسط الحسا
أفراد المجتمع من فئة المرحلة المتوسطة أعلى من المتوسط الحسابي الستجابة زمالئهم 
من فئة جميع المراحل. وتوضح النتيجة على أنَّ عملية التَّحليل تزداد لدى أفراد المجتمع 
المسؤولين عن مرحلتي الثانوية والمتوسطة في القيادة ، مقارنة بزمالئهم المسؤولين عن 

  القيادة للمرحلة االبتدائية واالشراف لفئة جميع المراحل.
وبالنسبة لمصدر الفروق الدالة احصائيا في بعد التَّحكم، فقد كانت بين استجابات أفراد 
المجتمع من فئة المرحلة االبتدائية من جهة، واستجابات أفراد المجتمع من فئة المرحلة 

جتمع من فئة المرحلة الثانوية، كون المتوسط الثانوية من جهة أخرى، ولصالح أفراد الم
الحسابي الستجابتهم أعلى من المتوسط الحسابي الستجابات زمالئهم من فئة المرحلة 
االبتدائية. وهذه النتيجة تعني أنَّ عملية التَّحُكم تزداد لدى أفراد المجتمع من فئة المرحلة 

لمرحلة االبتدائية. وكذلك بين استجابات الثانوية، مقارنة مع زمالئهم ذوي القيادة من فئة ا
أفراد المجتمع من فئة المرحلة المتوسطة , واستجابات أفراد المجتمع من فئة جميع المراحل 
من جهة أخرى، ولصالح أفراد المجتمع من فئة المرحلة المتوسطة. وهذه النتيجة تعني أنَّ 

ة للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، عملية التَّحكم تزداد لدى أفراد المجتمع من فئة القياد
  مقارنة مع زمالئهم من فئة االشراف لجميع المراحل والقيادة للمرحلة االبتدائية.

  
  ويمكن التعقيبب علىذلك كما يلي : 

أظهرت النتائج أنَّ ُمتغيِّر سنوات الخبرة ال يعتبر عامال مؤثرا في تقدير أفراد : أوال      
المجتمع حول أهمية ُمتطلبات تطوير العمليات اإلداريَّة في مدارس التَّعليم العام بمدينة 

. حيُث ٦تبوك، وقد يفسر ذلك بأن أفراد المجتمع يتفقون على حاجتهم لتبني منهجيَّة سيجما
في ظل ظروف وظيفية وبيئة تربوية متشابهة في إدارة التَّعليم بمنطقة تبوك,  إنهم يعملون
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مما يجعلهم يتفقون على احتياجات المدارس وُمتطلبات تطوير العمليات اإلداريَّة باستخدام 
في عدم وجود فروق ذات  )٢٠١٥(المسعودي,هذه المنهجية. وهي متشابهة مع دراسة 

فراد مجتمع الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة حول واقع داللة إحصائية بين استجابات أ
وجود )٢٠١٤حراحشة,ال(بعض العمليات اإلدارية بجامعة تبوك. واختلفت مع دراسة 

فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير سنوات الخدمة 
إلى التفاوت المكاني والزماني على األداة ولصالح الخدمة القصيرة. يعزى ذلك االختالف 

  بين الدراستين.
راسة ال يُعد عامال مؤثرا في تقدير أفراد المجتمع :  ثانيا أظهرت النتائج أنَّ ُمتغيِّر مرحلة الدِّ

حول أهمية ُمتطلبات تطوير العمليات اإلداريَّة في مدارس التَّعليم العام بمدينة تبوك بشكل 
اس، والتَّحسين). بينما يُعد مؤثرا ف ي تقدير أفراد المجتمع عام، وفي أبعاده: (التعريف، القي

لبعدي (التَّحليل والتَّحُكم)، وقد يعود السبب في ذلك الى أنَّ طبيعة العمل لكل مرحلة مدرسية 
يختلف عن األخرى، كما أنَّ المشاكل والتحديات لكل مرحلة تختلف عن األخرى وكذلك 

  في بعديه التَّحليل والتَّحُكم.     ٦فئة ألهمية ُمتطلبات سيجمااألهداف، مما ينعكس على تقييم كل  
: أظهرت النتائج أنَّ طبيعة العمل ال يُعد عامال مؤثرا في تقدير أفراد مجتمع ثالثا      

راسة حول أهمية ُمتطلبات التَّطوير في العمليات اإلداريَّة في مدارس التَّعليم العام بمدينة  الدِّ
، وفي أبعاده أيضا، باستثناء بعد التَّحُكم. وقد يعود السبب في ذلك ٦اتبوك في ضوء سيجم

الى أنَّ اختالف المهام الوظيفة واالجراءات اإلداريَّة ترى األهمية "للتحُكم" كأحد ُمتطلبات 
تطوير مدارس التَّعليم العام بصورة مختلفة؛ من حيُث المقارنة بالمعايير والقيم المستهدفة، 

قابة للُمتغيِّرات األساسية، ثم تثبيت عملية الوقاية من الخطأ وتقييم النتائج. وتنفيذ ُمخطط   الرَّ
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  )٢٠١٠(الشثري,وهي متشابهة مع دراسة 

اتجاهات أفراد الدراسة الذين وظيفتهم خبير واتجاهات أفراد الدراسة الذين وظيفتهم عضو 
بات الخاصة بمرحلة التعريف, المتطلبات الخاصة بمرحلة هيئة تدريس حول (المتطل

القياس, المتطلبات الخاصة بمرحلة التحليل, المتطلبات الخاصة بمرحلة التحسين, 
المتطلبات الخاصة بمرحلة الضبط) باختالف متغير الوظيفة الحالية. ولذا فهي تختلف عن 

در الفروق الدالة احصائيا في بعد الدراسة الحالية في بعد التحكم. الذي يتبين فيه أن مص
(التحكم) كان بين استــجابات أفراد المجتمع من فئة "االشراف"، واستجابات أفراد المجتمع 

، قيادة مدرسيةمن فئة "القيادة المدرسية" من جهة أخرى، ولصالح أفراد المجتمع من فئة ال
أعلى من المتوسط  مدرسية قيادةكون المتوسط الحسابي الستجابة أفراد المجتمع من فئة ال

ويعزى ذلك إلى التفاوت الكبير  شراف المدرسي.الحسابي الستجابات زمالئهم من فئة اإل
  في العدد بين الفئتين.

 
  التوصيات: 



 مجلة كلية التربية النوعية للدراسات التربوية والنوعية ٢٠١٩ أغسطس) ٩د (العد
 

  

 
٢٢٥  

 
  

  ضرورة  إبراز الممارسات الصحيحة للعمليات اإلدارية والتي اثبتتها الدراسة.
التخصصات المختلفة. إضافة إلى توضيح كالمشاركة والمرونة والمبادرة ومراعة 

في مدارس التَّعليم العام ، وذلك لتحديد المشاكل والسيطرة  ٦أهمية منهجيَّة سيجما
عليها، وتقليل نسبة الخطأ، وتقليل الهدر في النفقات وفي الوقت، والتَّحسين المستمر 

  للعمليات اإلدارية في مدارس التَّعليم العام.
 واالبداع لدى كادر االشراف القيادي والقيادة في مدارس التَّعليم  .تحفيز دور االبتكار

العام؛ وذلك  من خالل تبني نمط قيادي تشاوري يسمح لكادر مدارس التَّعليم العام  
بطرح اآلراء بشفافية. وتبادل األفكار، والمشاركة في اتِّخاذ القرارات؛ لتحديد البدائل 

 ارس.  المتاحة والممكنة حسب إمكانات المد
  تشجيع العاملين في المدارس على تبني المبادرة وخاصة عند تطبيق الرقابة.

والمساءلة، واعتبارها أحد روافد الحصول على ميزات تنافسية مع اآلخرين في تحقيق 
أعمال خالية من األخطاء. مع حفظ الحقوق وتفعيل القوانين األخالقية التي تحث على 

في العمل، والتي ال تتعارض بأي حال من األحوال مع   االحترام والتأدب مع الزمالء
 االستمرار في ممارسة الرقابة لالطمئنان على سير األعمال في الحرم المدرسي.  

    
 ثالثا: مقترحات لدراسات مستقبلية: 

  ٦.إجراء المزيد من الدراسات حول ُمتطلبات التَّطوير والتَّحسين في ضوء منهجيَّة سيجما١
تَّعليم العام بمدينة تبوك، وفي مواضيع أخرى، وهنا تقترح الباحثة إجراء في مدارس ال

دراسة بعنوان: "مستوى أداء المعلمات في مدارس التَّعليم العام بمدينة تبوك وعالقته 
 في تحسين أداء المعلمات. ٦". وذلك إلبراز دور منهجيَّة سيجما٦بتطبيق منهجيَّة سيجما

سة الحالية يتم تطبيقها في َمناِطق أُخرى من المملكة العربيَّة .إجراء دراسة مشابهة للدرا٢
راسة  راسة الحاِلية، ومقارنة نتائجها مع نتائج الدِّ السُّعوديَّة. على أن تحِمل نْفس ُعنوان الدِّ

راسة الحالية، والتي أظهرت أهمية مرتفعة لسيجما  ٦الحــالية؛ وذلك بهدف  تعزيز نتائج الدِّ
ات اإلدارية في مدارس التعليم العام بمدينة تبوك. وذلك من أجل تحسين في تطوير العملي

تلك العمليات اإلداريَّة ورفع مستوى األداء اإلداري والتعليمي وتحقيق طموح القيادة 
  الحكيمة لهذه البالد.

راسة الحالية، يتم ٣ .إجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالية،  تأخذ نفس صفة مجتمع الدِّ
تطبيقها على المدارس األهلية في مدينة تبوك وغيرها من مدن المملكة العربية السعودية. 

في تلك المدارس لعملياتها اإلداريَّة (التَّخطيط،  ٦بغية معِرفة مدى أهمية منهجيَّة سيجما
التَّنظيم، اتِّخاذ القرار، الرقابة). وذلك ألهمية هذا القطاع التعليمي للنهوض بالمسيرة 

عليميَّة في المملكة العربيَّة السُّعوديَّة، جنبا لجنب وبشكل تكاملي مع قطاع التَّعليم العام. الت
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تساهم في البدء بتطبيقها  ٦وإذا اتضح إلدارات التعليم إيمان مجتمع الدراسة بأهمية سيجما
  رسميا.
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  المراجع
 ؛ وأحمد, أحمد عثمان إبراهيم؛ واألختر, عبدالرحمن بن عبدهللا جعفر عبدهللا موسى، إدريس

إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة على خدمات التعليم العالي من أجل ). ٢٠١٢(
التحسين المستمر وضمان جودة المخرجات والحصول على االعتمادية: دراسة حالة  

  . ٦٢-٣٩). ص ص٧.العدد(٣. المجلدأماراباكفرع جامعة الطائف بالخرمة. 
نماط اتخاذ القرار لدى مديري مدارس مديرية أ). درجة ممارسة ٢٠١٤الحراحشة, محمد عبود(

.  ١١٢.ع٢٨. مالمجلة التربوية التربية والتعليم في لواء قصبة المفرق في األردن. 
  . ١٨١ص

تطوير القيادات المدرسية باستخدام منهجية ). ٢٠١٧(بن سالم حمدبن الحسن, محمد 
.الرياض: فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء -. ط"استراتيجية مقترحة)"6(سيجما
  النشر.

). إمكانية تطبيق مبادئ سيجماستة ومعوقاتها في اإلدارة المدرسيَّة ٢٠١٠الديحاني، سلطان غالب(
  . ٦٩-١٥ص ص. ٩٦، ع٢٤مالمجلة التربوية.بمدارس دولة الكويت. 

مشكالت إدارات مدارس التعليم الثانوي الُمطبقة لنظام ). ٢٠١٧السلمي, عائض بن عويض (
.  الُمقررات وسبل التغلب عليها من وجهة نظر اإلدارة المدرسية بمنطقة مكة المكرمة

  . ٢٢٢-١٩١)، ٣( ٤٩دراسات عربية في التربية وعلم النفس، 
. التخطيط لتحسين أداء المدارس الثانوية بالمملكة )٢٠٠٩(هللا عوض جمعان بن بدر الشاعري، 

  ..المدينة المنورةجامعة طيبة .ماجستير غير منشورةرسالة .العربية السعودية
) Six Sigma).ُمتطلبات تطبيق مدخل ستة سيجما (٢٠١٠الشثري, عبد العزيز بن ناصر(

 رسالة التربية وعلم النفسلتحسين جودة األداء بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.  
  . ٢٥٥-١ص  . ص٣٥.ع-. م

). معوقات التَّخطيط في المدارس الثانوية بمدينة الرياض ٢٠١٠العتيبي, ذيب بن غزاي بن بركي(
. جامعة اإلمام محمد بن رسالة ماجستير غير منشورةمن وجهة نظر مديري المدارس.  

  سعود اإلسالمية. الرياض.
.  سياسة التعليم ونظامه في المملكة العربية السعودية). ٢٠١٣العقيل, عبدهللا بن عقيل(

  . رشدمكتبة ال.الرياض: ١٠ط
.  سياسة التعليم ونظامه في المملكة العربية السعودية). ٢٠١٣العقيل, عبدهللا بن عقيل(

  مكتبة الرشد. .الرياض: ١٠ط
.عمان: دار اليازوري العلمية  العربية . طاإلدارة الحديثة نظريات ومفاهيم).٢٠١٢العالق, بشير(

  للنشر والتوزيع.
ات تطبيق األساليب العلميَّة في اتِّخاذ القرار  ). معوق٢٠١٤العُمري, يوسف بن محمد بن موسى(

. جامعة أم رسالة ماجستير غير منشورةاإلداري لمديري المدارس بمحافظة المخواة. 
  القرى. مكة المكرمة.
). تطوير بعض العمليات اإلدارية بجامعة تبوك في ضوء ٢٠١٥المسعودي, عهود ضيف هللا(
  . جامعة تبوك. تبوك.منشورةرسالة ماجستير غير مدخل سيجما ستة. 
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. "ترجمة مسلم, السيكس سيجما رؤية متقدمة في إدارة الجودة).  ٢٠١٤باند, بيت؛وهولب, الري(
  أسامة أحمد".الرياض: دار المريخ للنشر. 

كيف طورت   ٦منهج سيجما).  ٢٠٠٩(؛ ونيومان, روبرت بي؛ وكافاناج, رونالد آر  باند, بيتر إس
.الرياض: مكتبة ١. طوكبرى الشركات األخرى من أدائهاجنرال إلكتريك, وموتورال, 

  جرير.
.عمان: دار وائل للنشر ٧. طإدارة الجودة الشاملة مفاهيم وتطبيقات).  ٢٠١٤جودة, محفوظ أحمد(
  والتوزيع.

 في اإلداري التطوير على واالتصال المعلومات تكنولوجيا). أثر ٢٠١٧عبدالسالم ، إبراهيم (
 الخرطوم بوالية حكومية مؤسسة على حالة دراسة : السودان  في الحكومية المؤسسات

  . ٣٩٢-٣٨٥، ١٧،  مجلة الباحث. بالسودان
. دار المعتز للنشر االستراتيجيات الحديثة في إدارة التخطيط والتطوير).  ٢٠١٧عبوي, زيد منير(

  والتوزيع.
.الرياض: مكتبة ١. طالشاملةاإلدارةالمدرسية ومتطلبات الجودة ).٢٠١٤عثمان, محمد الصائم(

  الرشد. 
مجلة .  )TQMكأداة لتحسين إدارة الجودة الشاملة(  Six sigmaطريقة  ).  ٢٠١٤(أحمد،  عيشاوي

  . ١٢٨-١١٧). ص ص٥العدد( أداء المؤسسات الجزائرية.
.الرياض: ١.طالمدخل في التربية المقارنة ونظم التعليم). ٢٠١٤مصطفى, صالح عبد الحميد(

  مكتبة الرشد. 
هـ على  ٢٠/١٠/١٤٣٨ :). التَّطوير اإلداري. تم الرجوع إليها بتاريخ٢٠١٧وقع وزارة التعليم(م

  http://www.moe.gov.saالرابط : .
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