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هييالقيادييالتلقيعيياللى ييجلد ييئل أعيياللادحيي لسد يياملايياي   لل يي لهال  ييال 

عاا لو ا  يياتللييب ولاع قآلييءلقالقسلوقي  يياسي لوقيسييةاآلد لو يي د لق  ييع

 ن لوكةاي لوقيةىايد لوقيكةاستلوقإلنصافلوقيس  ملوق  عثامل يئل دالتلقياان

خةيييللقية يييالل ييييئلسلنيييئلىيييعل  كيييو لو ييييئلاييي  لقياييي قلقتلوقل ا هيييال

 ل يولخي ملااي سالك  لوقياعلتلد ئلل  دي لق ىعدااياتلقي قه ي لوقي  يعا  د

. ىعتل   ااًل  ع قلدعد لؤأ ل

تل لقلأالوه اللسد ل عض  اتلهذقلقي ةه مل يئلسنلقيادالتلكاللك نللشدع

ىيام ل لاعليهالسنللبش لآليالا اي  لقلعاههيالن ي لل اديءلسهيعقفلقيصياي لقي

 ييا لو ييول يييلد دهييالسنللعييد لآليي  لقي سييالك لي   ؤو ييدولآلييالايي  لوقل

جلولكي نلقيا قلقتلاص لتل عكاآلح  لوآلال طالل ولقيسةاآلد لوقي صعققد  لاي

.  بوي لس ا هيل

القيادة الرشيدة



ئلاهالو اعل ولقإلشالتل يئلسنلقي  ال لسولقي ا  اتلقيعالأ  غالسنللع  

ا جلقأل يلقيادالتلقي شدعتل  ع ىاتل ول  اتلقي كيلقي شدع لقيعالقع هالا ن

 لوهالقيسةاآلد لو دالتلقياان نلوقي  اوقتل(UNDP)قي ع عتلقإلن ائال

بلسنل لوقيعالأعقإل ع قلدعد وقي سالك لوقيةىايد لوقي  اسي لوقي ؤأ ل

بونلأبخذلاهالاسكجل عزق ولو ع قزليعى  لدولد  د للكا  د لإللقلتلش

.قيعوي ل

سلوقنىكا ا  اتلقيادالتلقي شدعت لو ولقي ةدعله الادانلسه د ل  ال  ل

الل ب  ا للط داالهالد ئل عىلل ادءلقيكةاستلق قعصالأ لوقإللقلأ لآلال ط

.يدهلل اداًلو  د الآلالقياطاعلقيعى د ال عقللا ث ا لوه ل ال دعيلقيعط قل 
لدى القيادة اإلداريةالشفافية 

ى ا لاايظ وفللى فلقيسةاآلد لاأنهالقي دح لقيعاللك نلآلدهالقي ى   اتلقي ع

,  عأعقًلوقيا قلقتلوقألد املقي ايد ل عاى لو  ظ لتلو ةه   لاسكجلسكث لل 

ولخ ملواىجلقيا قلقتلقي عص  لااي دا  لقي  ل ط لااي ب   ل ى    ل 

.قي س لآلالقي قتلقي  ا بلوق نةعاحليكجلقألط قفل ويلقيى ق ل



ياديالتلأ ع يلهذقلقي ةه ملض  اًلد ئل ي اتلها ي لأ  غيالسنللع  يئلاهيالق

شيكجلكاللك نللشدعتلوآلىاي  لوهالقي صعققد لوقإلآلصاحلوقي ضي حلآليا

 ييجلوهيي ل ييالأ ظييئلاأه ديي لاايغيي لآلييالضيي  لقيى. ق لل يياطلااي  ؤو ييدول

قيسيةاآلد لآلى جلقياديالتلقإللقلأي لا  يال . قي ب  الول ادءلنعائجل  غ ا ل

يصياي  ل يي لسنلقي دحي لق. أى ال  كاند لغ ءل  اآلذلقية ياللقإللقليلوقي يايال

ىيا  تلي ة اللهالقيغ  ضلوقيض ااد لودعملقإلآلصياحلوقي ضي حلآليالقيع

ك يييولقي ى ديييدو. وقيعىاقيييعقتل اال يييا لوكيييذي لسنلقيى يييجلا  يييعسلقيسيييةاآلد لأ ن

قياييي قلقتلد يييئلل  دييي لىاييي قلقي  ؤو يييدول يييولخييي مل سيييالكعهيلآليييال

 دياتلقي ى   اتلول ددعهيلوقط دهيلد ئلقي دالقتلقي عاى ل ول هدجلد 

ق يجلقياديالتلوكذي لأي ىك لس ي لقيع  يالاايعىا يجلقيسيةافل يو. لادديلقأللقسل

اعلقإللقلأ لد ئلق تل صعققد لقي ب   لس املقي سيلقيىياملوقي ك  ي لوقياطي

ك يولوسخدي قلقيى يجلاايسيةاآلد لأاي للس. قي ا لوىعئلقي  ظ اتلقيعويد ل ولأ ن

  ضي دد لقيادالتلقإللقلأ ل ولقخعدياللقديالقتلو يطئلول ةدذأي للعصي لااي

.وقي زقه لوق نع اسلوقي  سلي صاي لقيىامل



قي  ياسي للى ييال ييعىلل  يجلقيادييالتلقإللقلأيي لو  ؤو يدهال ييالأ يي عل ييدهيل ييولسد يياملو ييا

يعيالأكي نلقيعلل  لقي  بويد  لو ي لط اياًلي سي وطلوقي  قايةاتلقلعط  هاأع ىهال ول هامل

ملقيث يياسلواييذي للى ييالق  ييعىعقلليا يي ملقي يي ملدييولقيةسييجلسولق يي .  يي ءلقي  قآلايي لد دهييال

لأي لي ةسيجل يالوقيعاعأ لدولقي عاحلوقإلنعاز لولس جلكيذي لشي ىاًلولة يد قًليا ي املقي ب

.أعبلآلى هليعص د ل ثجلهكذقل  قق ل

لى يجل نلل  خل  عسلقي  اسي لد علقيادالتلكأىعل ا  اتلقي شاللآلالقإللقلتلأى السنها

 يييولسايييجلل اديييءلسهيييعقفلقي ب  ييي لو نهييياللسيييى لااي  يييبويد للعيييا لقي  ؤو يييدولوسنل

.عهيلقي  ؤو دولااي اااجلأى آل نلوأاعلونلسه د لقيعه للقيعالل ذيهالقيادالتلي ع 

ئلوقيع ةدذأي لولص  لقي  اسي لقي ع اليي لايدولقياديالتلقإللقلأي لقيى ديالوقياديالقتلقي  يط

ديءلد ئلسنهال  اسي لقان ند لو  ياسي ل ايدي لوسخي ىلسخ قدي لوكيذي ل  ياسي لقأللقسلول ا

ل يولود ئلض سل ي لآلإنهلد يع الأفةنى يجل  يعسلقي  ياسي لوأ ضي ليي. سهعقفلقي ب   ل هلكيج 

لقس لوكذي لقيادالتلوقي  ؤو دولآلالقي ب   ل د عجلدول ي ل  اآل لا   لسويهالل  دولقأل

 لقإلايعقعللىزأزلقيسى للاايععقلتلوقيكةياستلد يئل  يع ىلا دي لقي  كياتلقإللقلأي  ليع  دي

 ى ي يلييعأهيلوق اعكاللوىبلل ادءلقيذقتليعىلقيىا  دو لك السنللةىد هالأ  ولقيعانيبلقي

.  الأىززلقي  سلي  ب   لوقيى جل

مبدأ المساءلة عند القيادة اإلدارية



مبدأ المشاركة عند القيادات االدارية

أسيعىهلقي ةه ملقيىاملي  سالك لهي لق شيع قالقيةى يالسولقيىا يالي ةي للآليال  قي لا يادا

 لقألهيعقفلد ئلقي  اه  ليع ادءلقألهعقفلقيع ادد لوأسع الآلالقي  بويد لدولل ادءلل ي

.

 لقلتلس الدولقيادالتلقإللقلأ لو أ انهيالا  يعسلقي سيالك لكأىيعل ا  ياتلقياديالتلقي شيدعتلآليا

.ا هالقي ب   لأى السنهلأب ولا ءل سالك لقيكالللقي ظدةالآلالا  لقيا قلقتلوقل 

  لقياي قلقتلود دهلآلإنلقيادالتلقي شدعتلهال وللب ولااي سالك لقيةىاي لي   ؤو دولآلالاي

 لقي ي ىد لوقل ا هال وه ل الأ  ولاعول لسلقسلقيىا  دولا الأض ولل ادءلقيكةياستلقإلنعاادي 

ضييةال  لسنللةىدييجلقي سييالك لأ.   هييالوقي ع ديي  لكهييعفلس ا ييالي  ب  يي لأ  غييالل اداييهل

 يعجلد يجلشى للد علقي  ؤو دولايأنلل اديءلسهيعقآلهيل ي ل  لاع اديءلسهيعقفلقي ب  ي  لآلد

عصي  للوىالنياا ل يولقيثاي لايااخ أولوقياديالتلقإللقلأي لوقنىكياسل يي لكطياا ل ايعقدا لآل

ي سالك لكيذي لولى جلق.  ااآل ل ع ى لياآل قل لواايعايالأعآلىهيلي عآلاعلدول صاي لقي ب   ل

 طدولد يع اللييب ولاهييالقياديالتلقإللقلأيي لد ييئلزأيالتلقييي  سلقيع ظد ييالولعىيجلقيىييا  دول يي ل

أييعقًليهيييلا دحيي لد  هيييلاسييكجلسك يي لا دييملأىع يي ونل ييالل قاهييهلقي ب  يي ل ييولل ييعأاتللهع

حلوأل يي هيلو  ييعا قلهيل لقأل يي لقيييذيلأييبليل يييئللايي  هيلييي وحلقي سييالك لا غ يي لوايي و

ية أءلقي قىيعل ى  أ لدايد  لو ول يلأ ى نل يئلل ةدذلقألوق  لاكجلاعقلوشةاآلد لوا وحلق

.



المساواة لدى القيادات الرشيدة

تلقي شدعتلهال ولقي ا  اتلقألاد  لقيعالأ  غالسنللعع علآلالش صد لقيادال

عيي آلد لقي  يياوقت لوقيعيياللى ييالقي يي  لد ييئلل ادييءلقيىعقييي لآلد ييالأيي ل  لا

اسلقية  ليكاآلي لقي  ؤو يدولآليالقيى يجللونلسيلقدع يالقتلقائ ي لد يئلس ي

قيعيي  لسولقي يياملسولقيييعأولسولغديي   لسيللييعيل لاىيي لقيةيي  ل ييوللونلل دييز

.واكجل  ض دد لولأخذلا د لقيةحاتلىاهال

لأىيعل نلى  لقيادالتلقي شدعتلد ئلل ادءلقي  اوقتلآلال كانلقيى يجل 

ييعىلد  ًلسخ قدالآل  بل اجل نيهلأيبليل ييئلزأيالتلللاي لقي ضيالقيي ظدةا

هي تلك يالسظ.قيىا  دولوقيئلزأالتلقيعزق هيللعا لقي ب   لقيعيالأى  ي نلاهيال

ديال ًلقيىا  دولقيذأولأىعايعونلايأنلىديزلقيى يجلقييذيلأضي هياإنقيعلق اتل

هي لولكي نلأع عى نلاص  لدا د لسآلضج لويعأهيلقعللسك  ل يولقيثاي لايز  ئ

.لادد اتل كانلقيى جليهيلسكث ل أعااد ل



سيادة القانون والقيادات االدارية

ع   لقياان نلد التلدول  ظ   لقيا قدعلقيعالل كيللص آلال اللقخجلقي ع

و  قل.  دولوك   ل دالتللسد ل يئلقيى ق لقيعسالكد لادولقي اك دولوقي  ك 

 نل ال    الهذقلقي ى ئلد ئل  ع ىلقي ب   لقي قىعت لآلإنل دالتلقياان

 لوه للى الوا لل  ظ   لق قدعلل كيللص آلاتلقيكالللقي ظدةالي  ب  

 الأس جلقيادالتلقإللقلأ لوقي  ؤو دولد ئلىعل  قس لووا للد ق ل

ًل .لسالكد لل اطهيلقان ندا

 نل ول  اتلقيادالتلقي شدعتلهالقعللهالد ئل خضاعلقيى جل

 يئلقي ب  الالي دح لسد املأ  لهالق ىعكامل يئلقياان نل لوه ل الأا ل

ل ادءلسهعقفلها  لو ب  تل أعااداًلد ئلسلقسلقي ب    ل  هالض انل

وقيع   لقي  اوقتلس املقياان نلول آلد لقي ظاملولأ دولقيىعقي لاكةاستلونزقه ل 

ا تلوك هالسهعقفلد علل اداهاللفع بلقي ب   لنس سلى. ا ا قلقإلن انل

. ولقي زقعلودعملق  عا قلل



عند القيادات الرشيدةوالكفاءة الفعالية 

. قيةىايد لهال  كاند لل ادءلقألهيعقفل ي لديعملواي لل  ي قفلآليالقي ي قلل

 ل ع اليي  لوأىع  ل ةه ملقيكةاستل  ز اًلي ةه ملقيةىايد ل لويكولسلوقله الغد

هاليكيول لسيلسنهيالل ايءلسهيعقآلكةي ستآلاعللكي نلقي ب  ي لآلىايي لويك هيالييد ل

للةىتللكايد لا  الت لودعملكةاستلقي ب   لأب  ل   اًلد ئلآلىايدعهالآلك  الق

نلوأعييبلس. ل ادييءلهييعفل ىييدولق ييتلقىع ييا تلقييعلتلقي  ظ يي لد ييئلقي ايياسل

احلآلييالق دع ييياللضييي ول اييياأد لنعييي-قيكةييياستلوقيةىايدييي ل–أبخييذلك ه يييال

آلهيالآلايةىايدي لهيالقنعيازلقيى يجلسولقيسياسلقيصي د لس يالقيكةياست. قي ب   ل

. نعازلقيى جلاسكجلا د ل

سو  لوسنلتكةي سود دهلآلإنلقيادالتلكاللك نللشدعتلأسع طلاهالسنللك نل

 للطيي أ لل يي  لد ييئلل ادييءلقألهييعقفلاةىايديي ل انديياً لألنهيياللضيي ولق ييععق 

قي   يالقي ب   لوقي تلل اآل يدعهال ي لقي ب  ياتلقي  ياظ تلد يئلقي  يع أدو

.وقيعويال



الرؤية االستراتيجية عند القيادات الرشيدة

اللآلييال ع  ديي لضيي ول طيي( قائييعقًللشييدعقًل) نلقي ييعأ لكييالأيي ع لاادع ييال ل

آلى دييييهلقدع يييياللقييييي   ل(  ييييعأ قًل) ب  ييييا لوأيييي ع لآلييييال ه عييييهلاادع ييييال ل

اًلي ؤأيي لقيعييالل ئيييلقيظيي وفلقي ييائعتلآلييال ب  ييعه لووآلاييوقإل ييع قلدعد 

طيي لقي ع  ييط لوقيعيياللى ييالا  يي لقي . أع  اهييالقدعاييالقًلول ةدييذقًل  ييع قلدعد 

.اهاوقي ىدعتلقألاجلقيعالأعيلوضىهاليغ ضللط أ لقي ب   لوقي ه ض

اهمية القيادات الرشيدة في المؤسسة التعليمية

هييال لقلتلقيادييالتلد ييع اللكيي نللشييدعتلآلييالقي ب  يياتلقيعى د ديي ل ييع عازلاأن

د ل  لنعاىهالسول  ععق  لقيةىايد لولأ د هالك د لآلال د لقيى  د لقيعى د د  لآل

ى قي للوللآلس هالا ي علقيى قي لقيعيالل اطهيالااي  ؤو يدو لواايعياياليهيذ لقي

قملقي ع الملوك  ال اللهذ لقيى قاتلق ىع . سك  لآلال نعاحلقيى  د لقيعى د د ل

دعتلآلييالول ييع علقيادييالتلقإللقلأيي لقي شيي. وقيعاييعأ لكييانل  ييع ىلقأللقسلسآلضييجل

جلقي عاىي لقي ب  اتلقيعى د د لسه دعهال ولقعللهالد ئلق ع عقملكاآل لقي  يائ

. ا دمللع سمل  لسهعقفلقيى  د لقيعى د د ل ولساجلل  دولقأللقسل



اتلآل ييوللونلل يي لقيادييالقتلقي قدديي لوقي  ييح ي لآلإنييهلأعىييذللد ييئلقي ب  يي

.قيعى د د لقياداملاأهعقآلهالقيعى د د لد ئلسك جلواهل

و ييولخيي ملهييذقلقيطيي حلأعأكييعلسه ديي لقيادييالتلقي شييدعتلو ييعىللأ د هييالآلييا

عيا لقي ع ي لل ادءلسهعقفلقي ب   لقيعى د دي لو  يد الآلد يالأي ل  لا عيامل ن

قي  يياخلقيعى د ديي ل  ل نلقيادييالتللكيي نللشييدعتل ييولخيي مل  كاندعهييالآليياللهدحيي 

 للةيي أللو للييعخ لاهييعقًلآلييال  كانديي.قيع ظد ييالقي  ئيييلي  ب  يي لقيعى د ديي ل

عةكديي لقي يي طاتلي  ؤو ييدهالوزلعلقيثايي لاهيييلوااييعلقلهيلولسييعدىهيلد ييئلقي

 قق لوهي ل يولشيأنهلسنلأي هللاياي. قإلاعقدالو ول يلل  القألآلكياللقي  عدي ل

ضييجلسآل  ع يي دهاقي ييع الي  ب  يي لقيعى د ديي لوق ييعغ مل  قللهييالوطاقيياتل

 حلوااي عدعييي لآليييإنلي اائيييعلقي شيييدعلآليييالقإللقلتل  كاندييي لقإلاييي. ق يييعغ مل

ع ي لهييذ لوقيع  يدولوقيعطي أ  لد يئلخيي فلقياديالتلغدي لقي شييدعتلقيعيال لل 

اءل يالقي ا  اتلو  قلققع نتلااأللقسلقي ايالسا  تلق تلآلالهذقلقي عاملول 

.قي شدعتل عغدهلقيادالتل



اتلآل وللونلل  لقيادالقتلقي قدد لوقي  ح ي لآلإنهلأعىذللد ئلقي ب  

.قيعى د د لقياداملاأهعقآلهالقيعى د د لد ئلسك جلواهل

و ولخ ملهذقلقيط حلأعأكعلسه د لقيادالتلقي شدعتلو عىللأ د هالآلا

عا لقي ع  لل ادءلسهعقفلقي ب   لقيعى د د لو  د الآلد الأ ل  لا عامل ن

قي  اخلقيعى د د ل  ل نلقيادالتللك نللشدعتل ولخ مل  كاندعهالآلاللهدح 

 للة أللو للعخ لاهعقًلآلال  كاند.قيع ظد القي  ئيلي  ب   لقيعى د د ل

عةكد لقي  طاتلي  ؤو دهالوزلعلقيثا لاهيلوااعلقلهيلولسعدىهيلد ئلقي

 قق لوه ل ولشأنهلسنلأ هللااي. قإلاعقدالو ول يلل  القألآلكاللقي  عد ل

ضجلسآل  ع  دهاقي ع الي  ب   لقيعى د د لوق عغ مل  قللهالوطاقاتل

 حلوااي عدع لآلإنلي اائعلقي شدعلآلالقإللقلتل  كاند لقإلا. ق عغ مل

ع  لهذ لوقيع  دولوقيعط أ  لد ئلخ فلقيادالتلغد لقي شدعتلقيعال لل 

اءل القي ا  اتلو  قلققع نتلااأللقسلقي ايالسا  تلق تلآلالهذقلقي عاملول 

.قي شدعتل عغدهلقيادالتل
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:والتوصياتالنتائج

-:خ اتلقي لق لا ع  د ل ولقي عائجلوك الأ ال

عا ىييي لقي, ا غيييتلقأله دييي لقي  ييي د لي ققييي ل ا  ييياتلقياديييالتلقي شيييدعتلآليييالقيعى يييديلقيىيييايا

:قأللاقي  ع ص أ لوألد ئلسه د لن  د لقد اًلأىك هالقيععومل

:النتائج

%قيمة األهمية النسبية فقرات أعلى مؤشرات تخص واقع االستجابة لمقومات القيادة الرشيدةت

%84.7غياب سيادة القانون الذي تستند عليه القيادة الرشيدة1

2
ركائز ضعف االنسجام بين فئات القيادات العليا والوسطى والدنيا مما أثر على

تحسين خدمات التعليم
82.7%

%81.8توجد عوائق تقف حائالً دون تطبيق سمات القيادة الرشيدة3

%75.7تمكين المرأة له دوره القيادي في التعليم العالي4

مؤشرات واقع االستجابة لمقومات القيادة الرشيدة( 13)جدول رقم 



 قفلل عأييعلق ن يي) س  عييتلنعييائجلقي لقيي لسنللقييي للايي أيلسلقسلقيادييالقتل1.

عياللل عأيعلق ن ي قفلو أ)  ي للاي أيلخيع اتلقيعى يديل( و أعاللقي  ي مل

 لسلقسلأبليل يئلل  دولخع اتلقيعى ديلآلال اليي لاي تليع دي( قي   مل

% ( .80.8) لسكد تلقيعى ديلقيىايالوااد  ل اعلقهال

ييعديلقي يايالقي عائجلسنلل  دولخع  لقيعى يديلقيىيايالأىع يعلد يئلقس  عتل2.

)اسيييكجلك دييي ليديييعديلوأاييي يللكيييائزلل ييي لقي يييع اتلااد ييي ل ايييعقلهال

82.5. )%

سظهيي تلنعييائجلقيعلق يي لوايي لل ع  ديي ل ييولقي ايياطلس يي تلآلييالسلقسل3.

  ييملقيادييالقتلوخييع اتلقيعى ييديلقيىييايالآلييالوزقلتلقيعى ييديلقيىييايالوقي

 ع  دي لقيى  الولسكد لهالقي ع  د لاسكجلوقض لنعدع لوا للددي م

وضيى ل ع  دي لقيي ل, % ( 79.2) آلالسلقسللسيكد تلقيي زقلتلا  ي  ل

(ethics )تلقي  ل طي لي يع اتلقيعسيكد( سخ قداتلقي ه ي ل) قي ه د ل 

  لض ولتللىزأزلهذ لقألخ قدياتلا  ي  % ( 78.3) قإللقلأ لا    ل

)  لووايي للاييى ااتلل قاييهلل  ييدولخع يي لقيعى ييديلا  يي % ( 75.7) 

78. ) %

ى يديلسظه تلنعائجلقيعلق  لآلالقي لق لسنلس  املقإلخةياقلآليالخع ي لقيع4.



قي لقيي لآلييالنعائعهييالوآلييءل ااايياتلقيىد يي لقي علو يي لسنلغدييامسكييعتل.    5

ةاقيياتل ييولقأل يي املقي ئد ييد لآلييال خلىييعلقإل ييع قلدعد قي طيي ل

% ( .79.7) خع  لقيعى ديلوضى لقيادالتلا    ل

قيعلق ييي لآليييالنعائعهيييالسنلضيييى لقي قااييي لوقي يييدط تلد يييئلسظهييي تل.     6

ضيى لقي عع  لكانتل ولقأل  املقي بلأ ل يئىاااتلقي سالأ لقيعالل ثجل

%( .77.8)ا    لخع اتلقيعى ديلوضى لقيادالتل

ا قلهييالقي عييائجل يييئلل قايي ل ا  يياتلقيادييالتلقي شييدعتلاع ديي لآلل ايي تل.    7

ا    لل  غل

جلآلييالىييدولل قاىييتل ا  يياتلقي ييع اتلقي اع يي لي ع  ييدول ييولق يي% ( 66) 

 يي لواي لل خةاقيياتلسلتل يييئل% ( 72.1) قياديالقتلقي شييدعتلااد ي ل اييعلقهال

% ( . 74.3) ضى لخع  لقيعى ديلسأضالاأه د لن  د لل  غل



:التوصيات

:ة في ضوء النتائج التي خرجت بها الورقة نوصي بالفقرات التالي

تلقيعى يديليالقسلقي ب  اليعسكد قإل ع قلدعد ض ولتلقدع اللقي ط ل1.

.ايالقيىايالكأ اسلا  هعد لقأللقسلي ادالتلقي شدعتلآلالقيعى ديلقيى

الض ولتلقألخذلا ظ لق دع اللنظ أي لقأل يا لوقيعيعلقنلقيزااادي لآلي2.

ن ي ل*زايالك دل كدولقي  ستل ولقي  اابلقيادالأ ل  للط ديءل بشي قتل

.قي  ستلول كد هاليض انلقدالتللشدعتليع  دولخع اتلقيعى ديل

اتلضي ولتلقدع ييالل ىياأد لايي لتلقي   اياتلي عى ييديلقيىيايال ييول  ط ايي3.

ع اتلنظيل لقلتلقيع لتلآليالقأللقسلقي ه يالي اديالقتلقي شيدعتلواايعيايالي ي

.قيعى ديل

 ي نلآلع ل ىهيعل ع صيإللإلديعقللقياديالقتلقإللقلأي لقي عاع ي لي آليعهيلاة4.

.ود  ملقيادالتلقي شدعتلا  ع  ل  ع أالهال

يى يجلايهلض ولتلل ةدذلقياان نل ولق جلقياديالتلقي شيدعتللو ييزقملقيع دي لق5.

. ول  ط ءل دالتلقياان ن



ضييي ولتلا ييياسلخ دييي لسز ييي لآليييالقيييي زقلتلوقيعا ىييياتلي يييجلقألز ييياتل6.

.ي  قاهعهالوق  عىعقلل

دإللقيةعي تلض ولتلل  ال  هعد للقااد للض وللا ديجلق ن  قآلياتلولا ي7.

.قيعقخ د لآلالقيعا ى ل

.اسكجلخا لوىاااتلقي عع  لآلالقي ال لاسكجلدامل8.

خيايهيللولقتلل  د لقي  قلللقي س أ لوزأالتللأهد هيلاإل  ع قلدعد ل  ال9.

اايياتللط أ أيي لولعلأ ديي ل ع  ديي لكييجلى ييبلقىعدااييهلوا يياًسلد ييئلقي 

.قيةى د لوىا تلقيعادديلي ادالقتلقياائ  ل

القي ه د لقيع ظد د لا ه لقد الوسخ قالض ولتلسنللعع علآلقيثااآل ل.    10

ال يييئلقي  ييع أاتلقإللقلأيي لونا هييكاييالتليع ديي لقياائ يي لي ىييا  دول

.قي  ظةدوليض انلل  دولخع اتلقيعى ديل

قدع يياللنظ أيي لقي سييالك لآلييالقيايي قلليضيي انلقدييالتلسقيي ىلضيي ولتل.    11

.وخع  للى ديلسوآلءل

لق ل ي لقدع اللن ا  لل  دولقيادالتلقي شدعتلقيعالض عهالقي ض ولتل.    12

ي أنمووو م المعياريووة اليمانيووة فووي البنوواء الوو ا ) بعنوووان أنمووو م مقتوور  



نظور نما م  حسين القيادة الرشيدة لتحسين خدمات التعليم من م

 شيدعتلوخع ي لونعدع لي ع  دجلقإلىصائالو  يع ىلق لل اطياتلقياائ ي لايدولقياديالتلقيالفكر اإلداري 

التلقيعى ييديلوقيضييى لقيظيياه لاييذي لسنععييتلقي لقيي ل ع  ديي ل ييولن ييا  لل  ييدولقياديي

ل اطهييالولط أ هييالواايعييايالل  ييدولخييع اتلقيعى ييديلوليييلقخعديياللن ييا  ل  ع  يي ل ل

ًلقن  ااياديياسلوقي  ييع ىلوقي عيياحلوقيةاد ديي ليع  ييدولقيادييالقتلليييلققعيي قحل اعأييعل اييا

:ي  لق لوك ال دألال
 3Lead)أنمو م مستويات القيادة اليالثة: النمو م األول 

Levels:)



ة للقيادة المستويات الخمس: األنمو م الياني لتحسين القيادات 

:  الناجحة

المنصب

القبول

تطويراالنتاج
العاملين

القمة
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أ
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سلوك

قيادة

نجاحالسلوك

فشل

يةمقياس الفعالمقياس النجاح

فاعلناجح

غير فاعلغير ناجح النتائج




