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  درجة تطبيق إدارة العمليات لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في مديريات محافظة الكرك

 أرياف أحمد الطراونة 
  *خالد علي السرحانأ.د. 

 

 ملخص:
ة العمليات لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية هدفت الدراسة التعرف إلى درجة تطبيق إدار 

في مديريات التربية والتعليم في محافظة الكرك من وجهة نظرهم. استخدم الباحثان المهنج الوصفي 
( مديرة. تم تطوير 46)( مدير و64مديرًا ومديرة، منهم ) (011المسحي. بلغت عينة الدراسة )
( فقرة. أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق 44مجاالت و) خمسةاستبانة كأداة للدراسة مكونة من 

إدارة العمليات لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في مديريات التربية والتعليم في محافظة الكرك 
من وجهة نظرهم جاءت متوسطة. ووجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق إدارة العمليات 

وية الحكومية في مديريات التربية والتعليم في محافظة الكرك تبعًا لمتغير لدى مديري المدارس الثان
سنوات فأكثر(.  01الجنس ولصالح اإلناث، وتبعًا لمتغير الخبرة ولصالح أصحاب ذوي الخبرة )

وأوصى الباحثان ضرورة تدريب مديري المدارس الثانوية الحكومية في مديريات محافظة الكرك على 
 مليات.أسلوب إدارة الع

 .إدارة العمليات، مديري المدارس الثانوية الحكومية، محافظة الكرك الكلمات المفتاحية:
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The Degree of Applying Operations Management by the Peincipals of 

Public Secondary Schools in the Directorates of Euducation in Karak 

Governorate  

Aryaf Ahmad AL Tarawneh  
*Ali AL Serhan KhaledProf.  

 

Abstract: 

The study aimed at finding out the degree of applying operations 

management by the principals of public secondary schools in the 

directorates of education in the Karak governorate from their point of view. 

The researchers used descriptive – survey methodology. The sample of the 

study consisted of (100) male and females principlals of these, (46) males 

and (54) were females. A questionnaire was developed as a study tool. It 

consisted of (5) fields and (56) items. The findings showed that the degree 

of applying operations management by the principals of public secondary 

schools was medium from their point of view. 

There were significant differences in the degree of applying operations 

management by publice secondary school principals in the directorates of 

education in Karak governorate attributed to sex variable, in favor of 

females, and to experience variable in favor of (10 years and above) 

category. The researchers recommended the need to train principals of 

public secondary schools in Karak governorate on method of process 

management. 

Keywords: Operations management, Public secondary schools principals, 

Karak governorate. 
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 مقدمة ال
لحيهههههاة مهههههن المسهههههتجدات والتطهههههورات، التهههههي  هههههملت جميههههه  مجهههههاالت ا اً عديهههههدم اليهههههوم يشههههههد العهههههال

االجتماعيهههة، والثقا،يهههة، والسياسهههية، واالوتصهههادية. وتواجهههد دول العهههالم تحهههديات أساسهههية تهههدور حهههول كي يهههة 
تحقيههق مسههتويات عليهها مههن الرفابيههة لشههعوبها، مهه  الحفههاا علههى مووعههها فههي المجتمهه  الههدولي، مههن خهه ل 

خه ل االسهتفادة المثلهى مهن  التفاعل اإليجابي م  الدول التي سهبقتها فهي جميه  المجهاالت. ويكهون ذله  مهن
العلمهي  التقهدم عصهر فهي ونشهاهد المجتمه  حيويهة مواردها البشرية، والعمل على تنمية هذه المهوارد. وتتووه 

 تسههم التهي المميهةة والكفايهات للمقومهات وامت كهد التعليمهي، النظهام مهدى تطهور علهى كبيهر حهد إلهى والتقنهي

   .األخرى  المجتمعات بين دمةمتق مستويات ووصولد إلى بالمجتم  بالروي
وود وجدت اإلدارة منذ وجود اإلنسهان، وتطهور مفهومهها بتطهور حياتهد، وبتطهور نظرتهد لممهور، ومه  
تغيههر أسههاليب اإلنتههاض، فههي ضههوء التطههور العلمههي والتقنههي، وظهههور عديههد مههن المخترعههات، ا دادت أهميههة 

يادتهها لتحقيهق أههدافها المرةوبهة، بأوهل ووهت وجههد التخطهي،، والتنظهيم، والتنسهيق لتوجيهد الجههود البشهرية، و 
وكلفههة، وا دادت بههذل  أهميههة اإلدارة حتههى أصههبحت ضههرورة عمليههة فههي المجتمعههات الحديثههة، وأداة لتطههوير 

  . (Mutawa, 2003) المجتم  عبر اإلفادة من هاواتد والوصول بد إلى أوصى حد ممكن
ان العمليهة التربويهة، ويتووه  عليهها نجهام العمليهة اإلداريهة وُتعد اإلدارة المدرسية ركنهًا أساسهيًا مهن أركه

التعلميههة،  –كونهها المشههرفة علههى التعلههيم بشههكل عههام، ومههدير المدرسهة هههو القائههد والمحههرك للعمليههة التعليميههة 
المسهوول عهن توجيهد العناصهر البشهرية  يعهدامهد اإلداريهة إذ موبوصفد المحهرك لهها تةايهد االهتمهام بأدائهد ومه

نظهههام التعليمهههي ورعايتهههها واإل هههراف عليهههها ومتابعتهههها سهههواء فنًيههها أم إدارًيههها، وانط وهههًا مهههن أهميهههة دور فهههي ال
التعلميهة فقهد أصهبح مهن الةهرورة إعهداد العهاملين فهي مجهال اإلدارة المدرسهية  -المدير في العمليهة التعليميهة 

المههدارس يحتههل مكانههًة مرمووههًة  وتههدريبهم علههى أداء المهمههات وتحسههين كفههاءتهم، وعليههد فهه ن تههدريب مههديري 
 . ((AbuJadour, 2017في تخطي، برامج اإلص م التربوي 

إلهى أن ضهع  مواكبهة مهديري المهدارس فهي األردن للتطهورات ( (Radwan, 2014 وأ ار رضهوان
المتسهههارعة، ووصهههورهم عهههن إدراك مههها يسهههتجد فهههي السهههاحة التربويهههة مهههن تحهههوالت علميهههة وفنيهههة وتراكمهههات 

حاجهههة ماسهههة إلهههى التقيهههيم المسهههتمر للحاجهههات التدريبيهههة لههههوالء القهههادة التربهههويين، والهههذي ُيعهههد  معر،يهههة أظههههر
إذ أن مههواهن الةههع  ُتعههد مشههكلة تصهه  العمههل  لههديهم،مطلبههًا مهمههًا للتعههرف إلههى مههواهن الةههع  والقههوة 

ة التربويهههة مهههن لتفهههادي مههها تواجههههد اإلدار  العهههاملين،داخهههل الموسسهههات التربويهههة وتولهههد  هههعورًا باإلحبههها  لهههدى 
مشههك ت وصههعوبات مهه  التطههور التكنولههوجي المتسههارد. لههذا يجههب تههدريبهم لرفهه  كفههاءتهم فههي العمههل، وفقههًا 
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ألسهههاليب حديثهههة تحسهههن الكفهههاءة والفاعليهههة داخهههل الموسسهههات التربويهههة، ومهههن ههههذه األسهههاليب أسهههلوب إدارة 
 العمليات.

يههة التخطههي، والتنظههيم للعمليههات أسههلوب إدارة العمليههات بأنههد  عمل(Najm, 2001)  نجههم عههرف
 Adamآدم وإيبهرت ) أ هاروالروابة عليهها لتحقيهق أههداف الموسسهة، ووهد تطهور مفههوم إدارة العمليهات كمها 

& Ebert ) أن إدارة التصههني  أو اإلدارة الصههناعية والتههي وامههت علههى تقسههيم العمههل، و،يمهها بعههد علههى إلههى
خدم مصههطلح إدارة اإلنتههاض والتههي ركههةت علههى إنتههاض السههل  دراسههة العمههل والتركيههة علههى التكنولوجيهها. واسههت

(، كمههها F.W.Taylorوالخهههدمات فهههي المجتمعهههات الصهههناعية، وهبقهههت مبهههادل الطريقهههة العلميهههة لتهههايلور )
الهندسههية للمصههن . ومهه   –تطههورت مدرسههة الع وههات اإلنسههانية لتقههدم رةيههة إنسههانية بههداًل مههن الرةيههة ا ليههة 

التحهههول مههن وطهههاد الصههناعة كقطهههاد سههائد إلهههى وطههاد الخهههدمات  بههدأ التحهههول تطههور الحاسهههبات واسههتمرار 
التههههدريجي فههههي عقههههدي السههههتينيات والتسههههعينيات إلههههى مصههههطلح )إدارة العمليههههات( الههههذي هههههو توسههههي  إلدارة 

 .  ذاتد اإلنتاض  ليشمل وطاد الخدمات، وليغطي إنتاض السل  وتقديم الخدمات في الووت
 خصائص إدارة العمليات

( أنههد يجههب االهتمههام بخصهههائل إدارة العمليههات، وهههي علههى النحهههو Lami, 2008) مههيال أ ههار
 ا تي  

فقهههد تجسهههد االهتمهههام الكبيههههر  ( Total Quality Managementأوال  إدارة الجهههودة الشهههاملة )
بههالجودة مههن وبههل الشههركات فههي االتجههاه المتنههامي فههي تبنههي الشههركات إلدارة الجههودة الشههاملة. ويمكههن تعريهه  

رة الجهودة الشههاملة بأنهها مههدخل لهلدارة المتكاملههة، مههن أجهل التحسههين المسهتمر والطويههل األمهد للجههودة فههي إدا
جميهه  المراحههل والمسههتويات والوظههائ  فههي الموسسههة بمهها يحقههق رضهها الةبههون، وهههي ال يههام بعمههل الصههحيح 

 بشكل صحيح من أول مرة.
(  إذ إن المرونههههة Time – Based Competitionثانيههها  المنافسههههة القائمههههة علههههى الووههههت )

واالسهتجابة السهريعة للتغيههرات فهي السهوق أصههبحت ههي عامههل النجهام األساسهي، وإن سههرعة االسهتجابة فههي 
 تقديم الخدمة المطلوبة، يمثل مةايا أساسية في التركية على الووت.

د المههدخل الجديهه ( Service – Driven Competitionثالثهها  المنافسههة القائمههة علههى الخدمههة )
الههذي تطههور بشههكل وههوي فههي السههنوات األخيههرة يتمثههل فههي التركيههة علههى وههوة الخههدمات، أمهها ا ن فهه ن ال يمههة 

 المةافة تأتي بشكل متةايد من التحسينات التكنولوجية، وخصائل األسلوب.
(  وههههي رةيههة هرحهههت فههي أواخهههر الثمانينيههات مهههن أجهههل Re-engineeringرابعهها  إعهههادة الهندسههة )
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أنهههها  إعهههادة تفكيهههر عميهههق، وإعهههادة تصهههميم جهههذري بفهههي عمليهههات األعمهههال ويمكهههن تعريفهههها إعهههادة التفكيهههر 
لعمليات األعمال لتحقيهق تحسهين كبيهر وواسه  فهي معهايير األداء المهمهة إسهتراتيجيًا مثهل  الكلفهة، والخدمهة، 

 والسرعة. 

المنظمههة تعههد مههن أهههم خصههائل إدارة العمليههات إذ وامههت   ) ISO 9000) خامسهها   هههادة األيههةو
م بنشهر سلسهلة مهن المعهايير العالميهة التهي تتعلهق بأنظمهة الجهودة. وتعمهل 1821العالمية للمقهاييس فهي عهام 

على تأسهيس أنظمهة إدارة الجهودة الشهاملة وتهوفير إر هادات حهول كي يهة تطهوير أنظمهة  ISO 9000معايير 
. وتعد مقاييس األيةو أدوات إدارية إلدارة جودة المنتجات والخدمات في  ركات التصني  والشركات الخدمية

من أجل االتساق في المنتجات والتوافق ت والمهاعلى العمليات ئها وإضفاموجهة نحو تنظيم الحالة الرسمية 
 في اإلجراءات. 

ويعهد منهجهًا إداريهًا يتعلهق بهالجودة ويركهة علهى  يهادة المنظمهة   Six Sigma)سادسها  سهيجما سهتة )
تمر للعمليهههات. ويسهههعى إلهههى اكتشهههاف أسهههباب العيهههوب واألخطهههاء فهههي عمليهههات نحهههو عمليهههة التحسهههين المسههه

. ويمههههر هههههذا المههههنهج بمراحههههل بشههههكل متواصههههل لةههههمان التحسههههين المسههههتمر تهههههاوإ ال التصههههني  والخههههدمات
 للعمليات.    

 دورة حياة ادارة العمليات
علههى  (Gillot, 2008جيلههوت )مراحههل أ ههار لههها  حيههاة تتةههمن خمههس تمههر إدارة العمليههات بههدورة

 النحو االتي 
وتةهم  :(Process Identification and Design) وتصهميمها تحديهد العمليهاتالمرحلهة األولهى  

تحديهد درجهة أهميهة كهل عمليهة وتصهني  العمليهات إلهى جوهريههة و ههذه المرحلهة إعهداد وائمهة بكافهة العمليهات فهي الموسسهة، 
تحديههد الحههدث أو اإلجههراء الههذي يههودي إلههى بههدء و لمعقههدة والبسههيطة، تحديههد أداء كههل عمليههة لمعرفههة العمليههات او وداعمههة، 
 تحديههد األنشههطة الموجههودة ضههمن العمليههة وكههذل  تتههاب  األنشههطة.و هههل تبههدأ العمليههة يههدوياً أم بشههكل أتومههاتيكي، و العمليههة، 

سهههوول بشهههكل تحديهههد المخرجهههات والنتهههائج لكهههل نشههها ، تحديهههد األدوار والمسهههووليات لكهههل عمليهههة بوضهههوم، وتحديهههد المو 
 واضح والقادر على توفير المعلومات الةرورية لةمان أن العملية منسجمة م  إستراتيجية الموسسة.

إذ  ( Process Modeling and Documentation) ههاوتوثيق   نمذجهة العمليهاتالمرحلهة الثانيهة
ططهههات، فههه ذا كانهههت يهههتم تمثيهههل العمليهههات بمخ إذتعهههد مهههن المراحهههل المهمهههة فهههي دورة حيهههاة إدارة العمليهههات 

ةيههر صههحيحة، فهه ن تحسههين العمليههات سههيكون أمههرًا صههعبًا ومعقههدًا، ومههن أدوات  هههاوتوثيقنمذجههة العمليههات 
 النمذجة استخدام المحاكاة. إذ يصبح من الممكن تحليل سلوك العمليات وبل تنفيذها.
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د وتكنولوجيههها   وتتةهههمن إعهههداد المهههوار Process Execution)المرحلهههة الثالثهههة  تنفيهههذ العمليهههات )
المعلومهههات المطلوبهههة لتنفيهههذ العمليهههات، وتحديهههد األنشهههطة التهههي يمكهههن أتمتتهههها ودمجهههها بنظهههام المعلومهههات، 
وتمكينهههها مهههن تبهههادل البيانهههات مههه  العمليهههات والتطبيقهههات األخهههرى، ويتةهههمن كهههذل  تحديهههد الواجههههات التهههي 

 لدور ومسووليات كل مستخدم.  تمكن المستخدمين من الوصول إلى التطبيقات، واتخاذ إجراءات هبقاً 
  إذ تحتهاض Process Monitoring and Control)) تههامتابعو  المرحلهة الرابعهة  روابهة العمليهات
مههن أجههل الكشهه  عههن منههاهق الةههع  فههي أثنههاء التنفيههذ،  متابعههةو  العمليههات التههي يههتم تنفيههذها إلههى روابههة

دها إلدخههال التحسههينات الممكنههة التههي تسههتطي  وتحديههد مو ههرات األداء لههدعم وههرارات إدارة الموسسههة وإر هها
 الموسسة إنجا ها. 

لكهههي تحهههافظ المنظمهههات علهههى  ( Process Optimization) عمليهههة التحسهههينالمرحلههة الخامسهههة  
( منهجًا مكونًا من خمس Harringtin, 1991بقائها واستمرارها في بيئة  ديدة التنافس، ويقترم هارنجتون )

، هاوانسهياب )الترتيب للتحسين، وفهم العمليات، وتبسي، العمليهاتعمليات وهي  مراحل أساسية لتحسين ال
 وال ياس والةب،، والتحسين المستمر(.

ويهههههرى الباحثههههههان أن اإلدارة المدرسههههههية أصههههههبحت تواجههههههد تحههههههديات كثيههههههرة نتيجههههههة الثههههههورة المعر،يههههههة  
والكفهاءة والخبهرة لل يهام بهأدواره والتكنولوجية والتهي تتطلهب أن يكهون مهدير المدرسهة علهى مسهتوى مهن التأهيهل 

الجديهههدة وذلههه  وفقهههًا ألسهههاليب حديثهههة تحسهههن الكفهههاءة وتةيهههد الفاعليهههة فهههي بيئهههة العمهههل ومهههن ههههذه األسهههاليب 
 أسلوب إدارة العمليات.

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
هههها مههههن تحهههديات،  يهههام الموسسههههات اسهههتدعت الثهههورة العلميههههة والمعر،يهههة والتكنولوجيهههة، ومهههها نجهههم عن

مهات ببههذل الجهههود الح ي يههة لمواكبههة مهها ينههتج عهن ذلهه  مههن تطههورات وتجديههدات تههت ءم مهه  الحاضههر نظمالو 
والمسهههتقبل، وال يهههام بعمليهههة مراجعهههة لكافهههة الهههنظم وتقييمهههها، وبشهههكل خهههاب النظهههام التربهههوي بكافهههة جوانبهههد  

وادر البشههرية لرفهه  سياسههات، وأهههداف، واسههتراتيجيات، ومهها يترتههب علههى ذلهه  مههن إعههادة تأهيههل وتههدريب للكهه
كفاياتهههها اإلنتاجيهههة، وتحسهههين أدائهههها بصهههورة تنسهههجم مههه  تلههه  التحهههوالت. لهههذا فقهههد أصهههبح التهههدريب ضهههرورة 

 رضهههههوان أساسهههههية، وأصهههههبح واجبهههههًا أساسهههههيًا مهههههن واجبهههههات اإلدارة الحديثهههههة، وذلههههه  كمههههها أ هههههارت دراسهههههة
Radwan,2007))، اليهامي ودراسهة(AL-Yami, 2015) . لتربيهة والتعلهيم إعهداد لهذا يجهب علهى و ارة ا

هم ومسههوولياتهم علههى تامههحتههى يتسههنى لهههم ال يههام بمه لهههم،مههديري المههدارس وظي يهها وتقههديم البههرامج التدريبيههة 
أكمهههل وجهههد، وبالتهههالي تحقيهههق األههههداف المنشهههودة بكفهههاءة وفاعليهههة عاليهههة. ووهههد الحهههظ الباحثهههان مهههن خههه ل 
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سهههًة لتهههدريب مهههديري المهههدارس الحكوميهههة لرفههه  عملهمههها فهههي أكثهههر مهههن مدرسهههة حكوميهههة أن هنهههاك حاجهههًة ما
كفاءتهم في العمل، وفقهًا ألسهاليب حديثهة، ومهن ههذه األسهاليب أسهلوب إدارة العمليهات. لهذل  تسهعى الدراسهة 

  ا تيةللجابة عن األسئلة 
مها درجهة تطبيهق إدارة العمليهات لهدى مهديري المهدارس الثانويهة الحكوميهة فهي مهديريات السؤال األول: 

 ظة الكرك من وجهة نظرهم؟محاف
( بههههين α≤ 2.25هههههل توجههههد فههههروق ذات داللههههة احصههههائية عنههههد مسههههتوى الداللههههة )السؤؤؤؤؤال الثؤؤؤؤاني: 

ي مههديريات المتوسههطات الحسههابية لدرجههة تطبيههق إدارة العمليههات لههدى مههديري المههدارس الثانويههة الحكوميههة فهه
 متغيري )الجنس، والخبرة(؟لمحافظة الكرك تعةى 

 الدراسة إلى تحقيق األهداف ا تية سعت هدف الدراسة: 
 درجههههة تطبيههههق إدارة العمليهههات لههههدى مههههديري المههههدارس الثانويهههة الحكوميههههة فههههي مههههديريات  التعهههرف إلههههى

 محافظة الكرك من وجهة نظرهم.

 التعرف إلى وجود فروق ذات ( 2.25داللة إحصائية عند مستوى الداللة ≥ α)  درجهة تطبيهق إدارة في
متغيهري )الجهنس، لدارس الثانوية الحكومية في مديريات محافظة الكهرك تعهةى العمليات لدى مديري الم

 والخبرة(.

 أهمية الدراسة
 تنقسم أهمية هذه الدراسة الى أهمية )نظرية، وتطبي ية(، وعلى النحو ا تي   

  تسهم هذه الدراسة في الوووف على درجة تطبيق إدارة العمليات لهدى مهديري األهمية النظرية
والكفههاءة  الفاعليههةالثانويههة الحكوميههة فههي مههديريات محافظههة الكههرك، وذلهه  مههن أجههل تحسههين  المههدارس

 لمديري المدارس واستخدام التكنولوجيا بالشكل األمثل.
سههتفيد مههن تي نتائجههها المتووعههة، إذ يومههل أن أهميههة هههذه الدراسههة فهه   تكمههنالتطبيقيؤؤةاألهميؤؤة 

 الدراسة الجهات ا تية  نتائج هذه

 متعهددة مهن العهاملين فهي مجهال التعلهيم واإلدارة التربويهة مهن مهديري المههدارس  اً ئج الدراسهة أهرافهتفيهد نتها
 التدريبية.الحكومية الثانوية في األردن ومعدي البرامج 

  توظي  نتائج هذه الدراسة وتعميمهها علهى أصهحاب القهرار فهي و ارة التربيهة والتعلهيم، مهن خه ل إعطهاء
العمليههات فههي المههدارس الحكوميههة، والههذي مههن  ههأند مهها ُيطههور كفههاءة مههديري صههورة لواوهه  تطبيههق إدارة 

 لل يام بدورهم على أكمل وجد. هاوُيحسن المدارس
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  تفيد هذه الدراسة الباحثين التربويين، إذ من المومهل أن تكهون ههذه الدراسهة نهواة لدراسهات أخهرى مشهابهة
 واستخدامها مرجعًا لهم.

 مصطلحات الدراسة
 تعريفد مفابيميًا وإجرائيًا   الذي تم سة على المصطلح ا تيا تملت الدرا

داخهههل "ههههو أسهههلوب يسهههتخدم منهجيهههة منظمهههة لتحسهههين الفعاليهههة والكفهههاءة  أسؤؤؤلود إدارة العمليؤؤؤات:
الموسسات التي تبحث عن اإلبداد واستخدام التكنولوجيا بالشكل األمثل. وعادة ما تكون الموسسة التي تطبق 

 ,Kassemقههدرة علههى إجههراء التغيههرات بنجههام مقارنههة بالموسسههات الهرميههة التقليديههة" ههذا األسههلوب أكثههر م

2014: 98).) 
ويعرفد الباحثان إجرائيًا بأند  منهج إداري منظم يههدف إلهى تحسهين الخهدمات مهن أجهل تحقيهق نتهائج 

دراسههة علههى أداة متكاملههة وذلهه  لتحقيههق األهههداف اإلسههتراتيجية. وتههم  ياسههد مههن خهه ل اسههتجابة أفههراد عينههة ال
 الدراسهههة والتهههي تتةهههمن أبعهههاد إدارة العمليهههات وههههي  )تحديهههد العمليهههات اإلداريهههة، نمذجهههة العمليهههات اإلداريهههة

 تحسين العمليات اإلدارية(.  ومتابعتها، ، تنفيذ العمليات اإلدارية، روابة العمليات اإلداريةهاوتوثيق
 حدود الدراسة:
فههي محافظههة الكههرك للعههام  هاومههديرات رس الثانويههة الحكوميههةهههذه الدراسههة علههى مههديري المههدا اوتصههرت

0211-0212  . 
 محددات الدراسة:

نتههائج هههذه الدراسههة فههي ضههوء الخصههائل السههيكومترية ألداة جمهه  بياناتههها، ودالالت الصههدق  تتحههدد
 والثبات المتحققة لها.

 الدراسات السابقة
ات الصلة بموضود الدراسة، مرتبهة مهن للدراسات السابقة العربية واألجنبية ذ عرض يأتي ،يما 

  ا تياألودم إلى األحدث، وذل  على النحو 
هدفت التعرف إلى دور تكنولوجيا المعلومات في إعادة هندسة ( دراسة Olalla, 2001أجرى أوالال )

ة أن أظهرت نتائج الدراسو إدارة عمليات األعمال في أستراليا. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي. 
دور تكنولوجيا المعلومات مهم ألنها تتيح المجال للموسسة لتعديل عملياتها بطريقتين هما   يادة درجة 
التعاون، وتخ يض درجة الوساهة من خ ل تنفيذ تقنيات االتصال ووواعد البيانات المشتركة، وان تكنولوجيا 

 الجودة، والتكلفة.المعلومات تساعد الموسسات في تحقيق تحسينات مهمة في متغيرات 
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واألثر بين  يةع وة االرتباهالوالتي هدفت إلى معرفة  (,4002AlSafoدراسة الصفو )
عناصر استراتيجية العمليات وبين مجاالت األداء االستراتيجي وذل  لمعرفة أثرها باستخدام مو رات 

محافظة نينوى بالعراق. األداء المالي والتشغيلي والتنافسي في الشركات العامة لصناعة األدوية في 
استخدمت الدراسة المنهج المسحي التحليلي. بلغت عينة الدراسة من األ خاب األكثر دراية وخبرة 

أظهرت نتائج الدراسة وجود ع وة (  خصًا. 01باستراتيجية العمليات واألداء االستراتيجي وعددهم )
ألداء االستراتيجي وتأثير تل  العناصر معنوية بين عناصر استراتيجية العمليات ومجاالت ا يةرتباهإ

 في مجاالت األداء االستراتيجي على مستوى الشركة ويد الدراسة.
والتي هدفت إلى تحديد االحتياجات التدريبية لمديري ( (Radwan, 2007دراسة رضوان 

المدارس في األردن في ضوء معايير الجودة الشاملة من وجهة نظر المعلمين ومديري المدارس 
( مديرًا 660نفسهم. استخدم الباحث المنهج المسحي التحليلي التطويري. بلغت عينة الدراسة )أ

( معلمًا ومعلمة. أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فرووًا ذات داللة إحصائية في 0444ومديرة، و )
مجال  االحتياجات التدريبية لمديري المدارس من وجهة نظرهم تعةى لمتغير المرحلة التعليمية على

 . هاومديرات )الع وة بالمجتم  المحلي وأولياء األمور( ولصالح مديري المرحلة الثانوية
( والتي هدفت إلى معرفة درجة فاعلية البرامج التدريبية Mathibe, 2007دراسة مثابي )

رس، المدا وا مدير لمديري المدارس في الواليات المتحدة األمريكية، ومعرفة االحتياجات التي يتطلبه
البرامج  ، وتقييم درجة استدامة فاعليةهوبعد ومعرفة الفرق الذي أحدثتد البرامج التدريبية وبل التدريب

( 411تكونت عينة الدراسة من )و ستخدم الباحث المنهج المسحي التحليلي. وأالتدريبية في المدارس. 
ت نتائج الدراسة أن . أظهر معلم (011( رئيس وسم، و )011)( مدير مدرسة، و011مدرسة، منهم )

تأثير البرامج التدريبية إيجابي على مديري المدارس مهنيًا، وأن هذا التطوير ضروري لتنمية التعليم 
في الب د. وتبين أن البرامج التدريبية توفر االستراتيجيات المناسبة التي تدرس احتياجات المعلم 

تاض المدرسة وعلى أداء الط ب والمعلمين. وتلبي متطلباتد، والذي بالتالي ينعكس إيجابيًا على ان
ستيعاب التغييرات الجارية الأظهرت نتائج الدراسة أيةًا أن البرامج التدريبية توهل مديري المدارس و 

 واستخدام الطرق اإلدارية الحديثة التي تعتمد على التكنولوجيا.
لتنمية  يبيةتدر  والتي هدفت إلى بناء برنامج ( ,4002Al-Sabahiدراسة الصباحي )

المهارات ال يادية لدى مديري المدارس الثانوية في الجمهورية اليمنية في ضوء االتجاهات العالمية 
الحديثة، وهدفت الدراسة أيةًا إلى الكش  عن أهم االحتياجات التدريبية لتنمية مهاراتهم ال يادية. 
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( مديرًا ومديرة. أظهرت 001اسة )بلغت عينة الدر و ستخدم المنهج الوصفي التحليلي التطويري. وود أ
نتائج الدراسة وجود حاجة تدريبية كبيرة لمديري المدارس. وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

 درجة االحتياجات التدريبية بين الري  والحةر كمتغيرات مستقلة للدراسة.      
دام أسلوب والتي هدفت إلى التعرف إلى درجة استخ ,Hanoun) 4000دراسة حنون )

الهندسة اإلدارية في ممارسة العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظة الةفة الغربية من 
بلغت عينة الدراسة وود الباحثة المنهج الوصفي التحليلي.  استخدمو رين والمديرات. يوجهة نظر المد

خدام أسلوب الهندسة اإلدارية في أظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية الستو ( مديرًا ومديرة. 604)
ممارسة العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية من وجهة نظر المديرين والمديرات كانت مرتفعة. 
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة استخدام أسلوب الهندسة اإلدارية في ممارسة 

الغربية من وجهة نظر المديرين العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظة الةفة 
والمديرات تعةى لمتغير الجنس ومستوى المدرسة والتخصل. ووجود فروق ذات داللة إحصائية في 
الهندسة اإلدارية في ممارسة العمليات اإلدارية في المدارس الحكومية في محافظة الةفة الغربية من 

 سنوات(.     01لصالح )أكثر من وجهة نظر المديرين والمديرات تبعًا للخبرة اإلدارية و 
هدفت إلى  دراسةKohlbacher and Gruenwald, 2010) وجرونوالد ) وأجرى كولباكر

نحو العمليات ومعالجة أوجد القصور في األدب المتعلق  ةنموذض يحدد أبعاد المنظمة الموجهأبناء 
العمليات يعني التركية على على أن التوجد نحو  تم التأكيدبالتوجد نحو العمليات في النمسا. فقد 

المنهج الوصفي المسحي.  على التراكيب الوظائ ية، واستخدمعمليات األعمال والعم ء بدال من التركية 
وود تكونت العينة من مجموعة من الشركات النمساوية التي تعمل في مجال الصناعات المعدنية 

( مو را 70(  ركة، وود استخدم )040و)( موظفا، 41وا الت التي يةيد عدد الموظفين فيها على )
أظهرت نتائج الدراسة أن إدارة عمليات األعمال تتةمن عدة جوانب و  نموذض التوجد نحو العمليات.أل ياس 

تتراوم بين  ياس أداء العمليات والهيكل التنظيمي الموجد نحو العمليات وأن التوجد نحو العمليات يةيد من 
 ية في المنظمة.ر انشطة بين مختل  المستويات اإلداأل كفاءة المنظمة من خ ل تنسيق

إدارة عمليات األعمال  ةأهمي ةإلى معرفهدفت  دراسة ,Neubauer ) 4002)رنيوباو وأجرى 
. وهدفت الدراسة أيةًا ةمن حيث كونها تسمح للشركات بالتكي  السري  من متطلبات األعمال المتغير 

ة والتي تعتمد على إدارة عمليات األعمال لةيادة كفاءة عمليات الطرق واألفكار المقترح إلىإلى التعرف 
استخدم المنهج الوصفي المسحي أهلق عليد اسم الوض  الراهن إلدارة عمليات األعمال  وود المنظمات.
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( من متخذي القرار في عدة 004تكونت عينة الدراسة من )و في كل من النمسا وألمانيا وسويسرا. 
الدراسة أن تحقيق أهداف المنظمة يتطلب توفر االنسجام الم ئم بين األعمال أظهرت نتائج و  ركات. 

وتكنولوجيا المعلومات كعنصر مهم في سوق تنافسي، وأن الغالبية العظمى من الشركات التي  ملها 
المسح والمنخرهة في مشاري  إدارة عمليات أعمال ال تتب  المنهج الشمولي إلدارة عمليات األعمال الذي 

مح للمنظمة بالوصول إلى حالة المنظمة المركةة على العمليات، كما أظهرت الدراسة أن منهج إدارة يس
عمليات األعمال يسمح للشركات بالتكي  المنظمي السري  م  متطلبات السوق والعم ء المتغيرة بشكل 

 مستمر.
هندسة العمليات التي هدفت إلى اوترام استراتيجية إلعادة  ( (AL-Yami, 2015دراسة اليامي

ستخدم المنهج وود أُ اإلدارية في و ارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية في ضوء إدارة المعرفة. 
( مديرًا ومديرة من مديري اإلدارات في و ارة التربية 06بلغت عينة الدراسة )و المسحي التحليلي التطويري. 

أظهرت نتائج الدراسة أن درجة توظي  إدارة المعرفة في العمليات و والتعليم في المملكة العربية السعودية. 
اإلدارية في و ارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية متوسطة في جمي  مجاالت أداة الدراسة، وعدم 

الدراسة )الجنس، والموهل العلمي( على مجاالت أداة  ي ذات داللة إحصائية تعةى لمتغير  وجود فروق 
     . دراسة وعلى األداة ككلال

   يأتيومن خ ل استعراض الدراسات السابقة توصل الباحثان إلى استنتاض ما 
 تباين تل  الدراسات في أهدافها وذل  تبعا الخت ف وجهات نظر الباحثين الى مشكلة البحث.  -
 نائها وصدوها وثباتها.تشابهت معظم الدراسات السابقة في اجراءاتها من حيث العينة، واألداة وكي ية ب -

المنهجية العلمية المستخدمة، وكي ية عرض  إلىوود استفاد الباحثان من الدراسات السابقة التعرف 
النتائج والوسائل االحصائية المستخدمة. أما موو  الدراسة الحالية من الدراسات السابقة، فتتمية بأنها 

ي المدارس الثانوية الحكومية في مديريات محافظة انفردت ب ياس درجة تطبيق إدارة العمليات لدى مدير 
 الكرك. مما يةفي على هذه الدراسة صفة األصالة، ويمنحها سمة األهمية.

 الطريقة واإلجراءات 
 منهج الدراسة: 
 هذه الدراسة المنهج الوصفي المسحي، لمناسبتد لهذا النود من الدراسات.  اعتمدت

 مجتمع الدراسة وعينتها:  
في مديريات محافظة  هاومديرات   الدراسة من جمي  مديري المدارس الثانوية الحكوميةمجتم تكون 
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حسب إحصاءات و ارة  مديرة،( 56، و)اً ( مدير 66ومديرة، منهم ) ( مدير122لكرك، والبالغ عددهم )ا
 ( يبين ذل . 1والجدول ) ،0216/0211التربية والتعليم 

 ع مجتمع الدراسةي(. توز 1الجدول )
 المجموع مديرة مدير يةالمدير 

 03 8 16 المةار الجنوبي

 62 03 11 وصبة الكرك

 11 8 2 الغور

 02 13 1 القصر

 122 56 66 المجمود

( يبين تو ي  0 ملت العينة جمي  أفراد مجتم  الدراسة نظرًا لمحدودية عددهم، والجدول ) وود
 أفراد الدراسة حسب متغيراتها.
 نة الدراسة حسب متغيري الجنس والخبرة(. توزع أفراد عي2الجدول )

 المجموع العدد المستوى  المتغير
 66 ذكر الجنس

 56 أنثى 122
 13 سنوات 12أول من  الخبرة

122 
 21 سنوات فأكثر 12

 أداة الدراسة:
ة وام الباحثان بتطوير استبانة ل ياس درجة تطبيق إدارة العمليات لدى مديري المدارس الثانوية الحكومي

في مديريات محافظة الكرك من وجهة نظرهم، اعتمادًا على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الع وة 
( لتصحيح Likert(. وتم استخدام ُسلم ليكرت الخماسي )0216، ودراسة اليامي )(0221كدراسة رضوان )

)كبيرة جدًا، كبيرة، متوسطة،  أداة الدراسة، ب عطاء كل فقرة من فقراتد درجة واحدة من بين درجاتد الخمس
 خمسة( على الترتيب. وتكونت أداة الدراسة من 1، 0، 3، 6، 5وليلة، وليلة جدا(، وهي تمثل روميًا )

 ( فقرة، وعلى النحو ا تي 56مجاالت، و)
 ( فقرة. 13المجال األول  تحديد العمليات اإلدارية، وا تمل على ) 
 ات( فقر 12وا تمل على ) هاوتوثيق ،ريةالمجال الثاني  نمذجة العمليات اإلدا. 
  ،ة( فقر 10وا تمل على )المجال الثالث  تنفيذ العمليات اإلدارية. 
 ات( فقر 12وا تمل على ) تهامتابعو  ت اإلدارية،المجال الراب   روابة العمليا. 
  ( فقرة.11على ) اإلدارية، وا تملالمجال الخامس  تحسين العمليات 
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 صدق األداة:
( محكمين من أعةاء 12ق من صدق المحتوى ألداة الدراسة من خ ل عرضها على )تم التحق

هيئة التدريس في )الجامعة األردنية، وجامعة موتة( والمتخصصين في ال ياس والتقويم واإلدارة التربوية، 
على  وذل  إلبداء رأيهم في كل فقرة، ومن ثم صياةة االستبانة بصورتها النهائية، وبعد أن تم اإلبقاء

 مكونة من ( من موافقة المحكمين، أصبحت أداة الدراسة بصيغتها النهائية%22الفقرات التي نالت )
مجاالت، وهي  ) تحديد العمليات اإلدارية، ونمذجة العمليات  خمسة( فقرة، وتم تو يعها على 56)

، وتحسين العمليات تهابعومتا ، وتنفيذ العمليات اإلدارية، وروابة العمليات اإلداريةهاوتوثيق اإلدارية
 ( فقرة.56اإلدارية(. وتم اعتماد تعدي ت محكمي أداة الدراسة وبقيت الفقرات كما هي مكونة )

 ثبات األداة: 
كرونباخ  باستخدام معادلة من ثبات أداة الدراسة تم إيجاد معامل ثبات االتساق الداخلي للتحقق

 ذل . ( يبين3لمجاالت أداة الدراسة، والجدول ) ألفا،
 (. قيم معامالت الثبات كرونباخ ألفا لمجاالت أداة الدراسة3الجدول )

 معامل الثبات )كرونباخ ألفا( المجال

 2.82 تحديد العمليات اإلدارية

 2.28 هاوتوثيق نمذجة العمليات اإلدارية
 2.81 تنفيذ العمليات اإلدارية

 2.80 تهاومتابع روابة العمليات اإلدارية
 2.22 ليات اإلداريةتحسين العم

 ( أن  يم معام ت الثبات مرتفعة ومناسبة ألةراض هذه الدراسة.3يتبين من الجدول )
 إجراءات الدراسة: 

أداة  تطويرلتحقيق أهداف الدراسة، وام الباحثان بتحديد مجتم  الدراسة وأفراد عينتها، ومن ثم  
د الدراسة. تم تفريغ استجابات أفراد الدراسة، تو يعها على أفراو الدراسة والتحقق من صدوها وثباتها، 

 (. تم بعد ذل  استخراض نتائج أسئلة الدراسة.SPSSوإجراء التحلي ت اإلحصائية المناسبة باستخدام )

 المعالجات اإلحصائية:  
 اعتمد الباحثان المعالجات اإلحصائية االتية لتحقيق أةراض الدراسة 

تههم حسههاب المتوسههطات الحسههابية واالنحرافههات المعياريههة لدرجههة تطبيههق  لإلجابؤؤة عؤؤس السؤؤؤال األول:
إدارة العمليهههات لهههدى مهههديري المهههدارس الثانويهههة الحكوميهههة فهههي مهههديريات محافظهههة الكهههرك مهههن وجههههة نظهههرهم 

 على أداة الدراسة ككل، وعلى فقرات كل مجال من مجاالت أداة الدراسة.عام بشكل 
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اب المتوسهطات الحسههابية واالنحرافهات المعياريهة لدرجهة تطبيههق تهم حسه لإلجابؤة عؤس السؤؤال الثؤؤاني:
إدارة العمليههههات لههههدى مههههديري المههههدارس الثانويههههة الحكوميههههة فههههي مههههديريات محافظههههة الكههههرك تبعههههًا لمتغيههههري 

 (.Two Way ANOVA)الجنس، والخبرة(، وتم استخدام تحليل التباين الثنائي )

ب المتوسههطات الحسههابية واالنحرافههات المعياريههة وألةههراض تحليههل البيانههات تههم اسههتخدام ترتيهه    
وتهم تصهني  )تقهدير( الفقهرات  الدراسهة،الستجابات أفراد عينة الدراسة عن كل مجال من مجاالت أداة 

 وترتيبها باعتماد المعايير وفق المعادلة ا تية 
   1.33=     1-5=     الحد األدنى  -الحد األعلى  

               3                    3 
 وعليد 

 ( تقابل درجة تطبيق ضعيفة.2.33  -1المتوسطات الحسابية من ) 
 ( تقابل درجة تطبيق متوسطة. 3.67 - 2.34المتوسطات الحسابية أكبر ) 
 ( تقابل درجة تطبيق مرتفعة.5.00 – 3.68المتوسطات الحسابية ) 

  ا تيةا تملت الدراسة على المتغيرات : متغيرات الدراسة
   يرات المستقلة:المتغ
 ولد فئتان )ذكر، أنثى(.متغير الجنس   
 سنوات فأكثر(.  12سنوات(، ) 12  ولها فئتان  )أول من متغير الخبرة 

فههي مههديريات محافظهة الكههرك لواوهه   هاومهديرات تصههورات مههديري المهدارس الثانويههة الحكوميههة: المتغيؤر التؤؤابع
 تطبيق إدارة العمليات.

 التوصيات:و  النتائج ومناقشتهاعرض 
السؤؤؤال األول: مؤؤا درجؤؤة تطبيؤؤق إدارة العمليؤؤات لؤؤدى مؤؤديري المؤؤدارس الثانويؤؤة الحكوميؤؤة فؤؤي 

 مديريات محافظة الكرك مس وجهة نظرهم؟
، والرتههههب والدرجههههة للجابههههة عههههن السههههوال تههههم حسههههاب المتوسههههطات الحسههههابية واالنحرافههههات المعياريههههة

 ( يبين ذل  6والجدول )
تطبيق إدارة للكلي والمجاالت لدرجة  والرتب والدرجة لحسابية واالنحرافات المعيارية(. المتوسطات ا4الجدول )

 العمليات لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في مديريات محافظة الكرك
 المتوسط المجال الرقم

 الحسابي
 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

 ةمتوسط 0 0.58 3.62 تحديد العمليات اإلدارية 0
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 المتوسط المجال الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

 ةمتوسط 0 1.01 3.20 متابعة وروابة العمليات اإلدارية 0
 ةمتوسط 7 0.75 3.18 تنفيذ العمليات اإلدارية 7
 ةمتوسط 6 0.49 2.99 تحسين العمليات اإلدارية 6
 ةمتوسط 4 0.64 2.92 نمذجة وتوثيق العمليات اإلدارية 4

 ةمتوسط - 0.33 3.19 الكلي
يهق إدارة العمليهات لهدى مهديري المهدارس الثانويهة الحكوميهة فهي تطب درجهة ( أن6ي حظ من الجهدول )
 فقهههد(، 2.33( وانحهههراف معيهههاري )3.18جهههاءت متوسهههطة، وبمتوسههه، حسهههابي ) مهههديريات محافظهههة الكهههرك

( وانحههراف 3.60رتبههة األولهى وبدرجههة متوسههطة وبمتوسه، حسههابي )ال)تحديههد العمليهات اإلداريههة( بالجهاء مج
ذلهه  إلههى أهميههة تحديههد نقطههة البدايههة وبههل البههدء بتنفيههذ أي عمههل إداري،  وربمهها يعههةى (، 2.52معيههاري )

وأهمية تحديد م مح العمليات اإلدارية حتى يتمكن اإلداري من وض  أولويات العمهل اإلداري، وحتهى 
يتسنى للداري تحديد األههداف التهي يصهبو إلهى تح يقهها، وههذا مهن  هأند مها يهودي إلهى تهوفير الووهت 

عاليههة، والوصههول إلههى النتههائج المرجههوة مههن العمليههة التعليميههة  وفاعليههةفههة، والعمههل بكفههاءة والجهههد والتكل
األخيهههرة وبدرجهههة متوسهههطة،  الرتبهههة( فهههي ههههاوتوثيق بينمههها جهههاء مجهههال )نمذجهههة العمليهههات اإلداريهههةالتعلميهههة.

مههدارس (.  وربمها يعههةى ذله  إلههى أن انشهغال مههديري ال2.66( وانحهراف معيههاري )0.80وبمتوسه، حسههابي )
بتنفيههذ العمليههات اإلداريهههة ومتابعتههها، ومتابعههة سهههير العمههل فههي المدرسهههة وههد يشههغلهم عهههن نمذجههة العمليهههات 

وذله  بهأن  ( (AL-Yami, 2015دراسهة مه   ا المجهالبشهكل يهومي. واتفقهت نتهائج ههذ ههاوتوثيق اإلداريهة
، جميه  مجهاالت أداة الدراسهة جهاءت متوسهطة فهيدرجة توظي  العمليات اإلداريهة فهي و ارة التربيهة والتعلهيم 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات كل مجال من مجاالت أداة الدراسة  يأتيو،يما 
 أواًل: مجال تحديد العمليات اإلدارية

ة لفقرات مجال تحديد العمليات اإلداري والرتب والدرجة (. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية5الجدول )
 مرتبة تنازلياً 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

 مرتفعة 1 962. 3.79 صياةة رةية المدرسة ورسالتها بشكل واضح. 1

 مرتفعة 0 0.94 3.78 امت ك مهارة عالية في تحديد األهداف المنشودة للمدرسة بدوة. 6

 مرتفعة 3 1.02 3.71 التطويرية للمدرسة. امت ك مهارة عالية في إعداد الخطة 3

 مرتفعة 6 0.89 3.70 .الحرب على عمل ميةانية المدرسة ثم مراجعتها حسب الحاجة 8

الحرب على تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين في المدرسة لل يام  1
 متوسطة 5 1.10 3.66 .بأدوارهم بالشكل المناسب

6 
دارية المنظمة للعمل اإلداري في الحرب على إعداد السج ت اإل

 متوسطة 6 1.05 3.64 .المدرسة
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 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

 متوسطة 1 0.92 3.63 الحرب على إدارة الووت في المدرسة 2

 متوسطة 2 0.97 3.61 التكنولوجيا.تحديد العمليات االدارية القابلة لمتمتة للدمج م   12

 متوسطة 8 0.96 3.59 .مدرسةالعمل على حصر االمكانات المادية والبشرية ال  مة في ال 5

تكلي  أحد العاملين في المدرسة لتوفير المعلومات التي يحتاجها  11
 متوسطة 12 0.91 3.58 العاملون بدوة

 متوسطة 11 1.04 3.56 امت ك مقدرة عالية في تحديد أولويات عملي كمدير مدرسة. 0

تعلم والتعليم في االستفادة من التقنيات التكنولوجية في تطوير عملية ال 13
 متوسطة 10 0.96 3.44 .المدرسة

الحرب أن يكون للمدرسة موو  الكتروني على  بكة المعلومات  10
 متوسطة 13 0.87 3.32 .العالمية

 متوسطة --- 0.58 3.62 الكلي

 ( والتهي تهنل علهى " صهياةة رةيهة المدرسهة ورسهالتها بشهكل واضههح1الفقهرة ) ( أن5مهن الجهدول ) ي حهظ
(، وربمهها يعههةى 2.86( وانحههراف معيههاري )3.18األولههى وبدرجههة مرتفعههة، وبمتوسهه، حسههابي ) الرتبههةت فههي "جههاء

، وضههرورة صههياةتها بشههكل واضههح ومفهههوم لكههل مههن يقرأههها، وذلهه  تهاورسههال ذلهه  إلههى أهميههة وجههود رةيههة للمدرسههة
منشههودة تتعلههق بعمليههة الههتعلم  مو ههرًا واضههحًا لمهها تريههد المدرسههة تح يقههد مههن أهههداف انألن الرةيههة والرسههالة تعطيهه

ومفكههرين  عينوالتعلههيم فههي المدرسههة، والههذي يههنعكس إيجابههًا علههى مخرجههات هههذه المدرسههة مههن هلبههة واعههين ومبههد
الحهرب أن يكهون للمدرسهة مووه  الكترونهي ( والتهي تهنل علهى "10ومنتمين لهوهنهم وأمهتهم. بينمها جهاءت الفقهرة )

( وانحههههراف 3.30األخيهههرة بدرجههههة متوسهههطة وبمتوسهههه، حسهههابي ) تبهههةالر " فههههي . علهههى  هههبكة المعلومههههات العالميهههة
(. وربمهها يعهههةى ذلهه  إلهههى انشههغال مهههديري المههدارس باألعمههال اليوميهههة فههي المدرسهههة، مههن متابعهههة 2.21معيههاري )

المعلمههين والطلبههة واسههت بال أوليههاء أمههور الطلبههة والمجتمهه  المحلههي فلههيس لههديهم الووههت الكههافي للعمههل علههى متابعههة 
 الكتروني للمدرسة وتصفحد باستمرار.  موو ال

 ومتابعتها ثانيًا: مجال رقابة العمليات اإلدارية
لفقرات مجال متابعة ورقابة العمليات  والرتب والدرجة(. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 6الجدول )

 اإلدارية مرتبة تنازلياً 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

الحرب على تفعيل نظام المساءلة في ضوء مسووليات العاملين في  60
 متوسطة 0 1.43 3.48 .المدرسة

 متوسطة 0 1.32 3.37 التي تتم في المدرسة. تامالحرب على المتابعة لكل المه 66
الحرب على تشكيل وحدة تنظيمية برئاسة أحد العاملين في المدرسة  67

 متوسطة 7 1.45 3.34 .اإلدارية تامالمهل لمتابعة تفعي
 متوسطة 6 1.40 3.27 .الموكلة للعاملين في المدرسة تامالمهالحرب على تقويم  61
 متوسطة 4 1.47 3.26 المدرسة.الحرب على تفعيل دوري كمشرف م يم في  60
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 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

اتخاذ اجراءات تصحيحية في حال وجود انحراف عن األداء المخط،  64
 متوسطة 4 1.40 3.20 .المدرسةلد للعمل في 

 متوسطة 0 1.47 3.19 تحديد العمليات اإلدارية الرئيسة التي تحتاض متابعة. 74
 إلىالتي تتم في المدرسة للتعرف  تاممهللال يام بعمل تغذية راجعة  70

 متوسطة 0 1.31 3.05 .درجة فاعليتها

اةمد م  األداء درجة تن إلىتحليل أداء العاملين في المدرسة للتعرف  74
 متوسطة 4 1.39 3.01 .المخط، لد

 متوسطة 01 1.26 2.87 .االدارية تامالمهتفعيل التكنولوجيا في المدرسة لمتابعة  70
 متوسطة --- 1.01 3.20 الكلي

الحهرب علهى تفعيهل نظهام المسهاءلة فهي ( والتهي تهنل علهى "60الفقهرة ) ( أن6الجهدول ) مهن ي حهظ
األولههى، وبدرجههة متوسههطة وبمتوسهه، حسهههابي  الرتبههةجههاءت فههي . ن فههي المدرسههةضههوء مسههووليات العههاملي

(، وربمها يعهةى ذله  إلهى أهميهة تفعيهل نظهام المسهاءلة وذله  للووهوف علهى 1.63( وانحراف معياري )3.62)
نقا  القوة والةع  لدى العاملين حتهى يتسهنى لههم تعةيهة نقها  القهوة وتحسهين نقها  الةهع ، وحتهى يكهون 

المدرسة حريصًا دائمًا على تقديم أفةل ما عنده، وال يام بالعمل بشكل صحيح مهن أول مهرة فهي  العامل في
، وذله  لتحقيهق األههداف المنشهودة بأوهل ووهت دوتحسهين ظل وجود نظام المساءلة، والذي هدفد تجويد العمل

 تامهسهة لمتابعهة المهتفعيهل التكنولوجيها فهي المدر ( والتهي تهنل علهى "31وجهد وتكلفة. بينما جاءت الفقهرة )
(. وربمهها 1.06( وانحههراف معيههاري )0.21االخيههرة بدرجههة متوسههطة وبمتوسهه، حسههابي ) الرتبههة" فههي االداريههة

 المدرسههة،اإلداريههة فههي  تامههتخدام التكنولوجيهها لمتابعههة المهيعههةى ذلهه  إلههى عههدم ريبههة مههديري المههدارس اسهه
هههم، وأوفههر لهههم ووتههًا وجهههدًا، ويمكههن االحتفههاا واعتمههادهم علههى التوثيههق الههوروي ظنههًا مههنهم بههأن ذلهه  أسههرد ل

بهههالتوثيق الهههوروي، فهههي حهههين أن التخهههةين باسهههتخدام وسهههائل التكنولوجيهههة وهههد يهههودي إلهههى فقهههدانها مهههن أجههههةة 
 الحاسوب.

 ثالثا: مجال تنفيذ العمليات اإلدارية
ال تنفيذ العمليات اإلدارية لفقرات مج والرتب والدرجة (. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية7الجدول )

 مرتبة تنازلياً 
 المتوسط الفقرة الرقم

 الحسابي
 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

 متوسطة 0 1.13 3.41 .ال يام بدراسة كل عمل في المدرسة وبل البدء بتنفيذه 04
تفعيل البرامج التكنولوجية الحديثة لتنمية مهارات الحوار م  العاملين  00

 متوسطة 0 1.16 3.40 .سةفي المدر 
 متوسطة 7 1.27 3.39 .الحرب على توفير المعلومات ال  مة للعمل في المدرسة 70
 متوسطة 6 1.24 3.36 .توظي  منظومة التعلم االلكتروني في العمل االداري  00
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 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

 متوسطة 4 1.25 3.28 .الحرب على اتخاذ القرار المناسب في الووت المناسب 70
ملين في المدرسة على ال يام بالعمل الصحيح بشكل تحفية العا 74

 متوسطة 4 1.35 3.17 صحيح من أول مرة.
 متوسطة 0 1.24 3.15 .استثمار امكانات المجتم  المحلي لخدمة المدرسة 04
 متوسطة 0 1.26 3.03 .تشجي  المعلمين على التخطي، لبرامج األنشطة المدرسية المتنوعة 76
التي تواجههم في  تك ى التوصل لحل المشي  المعلمين علتشج 77

 متوسطة 4 1.31 3.01 .العمل بالطريقة العلمية

الحرب على التنسيق بين المعلمين من مختل  التخصصات في  71
 متوسطة 01 1.21 2.99 .هم بشكل صحيحتامالمدرسة لتنفيذ مه

بشكل هم تاممهتوفير العاملين للمدرسة من أصحاب الكفاءات لتنفيذ  04
 متوسطة 00 1.03 2.80 .صحيح

الحرب على عقد اجتماعات دورية للعاملين للوووف على درجة  24
 متوسطة 0 95. 2.77 .فاعلية تنفيذ العمل في المدرسة

 متوسطة --- 75. 3.18 الكلي
ال يههام بدراسههة كههل عمههل فههي المدرسههة  ( والتههي تههنل علههى "06الفقههرة ) ( أن1ي حههظ مههن الجههدول )

( وانحهراف معيهاري 3.61األولهى بدرجهة متوسهطة، وبمتوسه، حسهابي ) الرتبهة"جهاءت فهي  .نفيهذهوبل البدء بت
(، وربمهها يعههةى ذلهه  إلههى أهميههة دراسههة كههل عمههل وبههل البههدء بتنفيههذه، وهههذا مههن  ههأند مهها يخفهه  مههن 1.13)

ة فههي نسههبة الووههود فههي الخطههأ فههي عمههل، وتفيههد هههذه الدراسههة للعمههل وبههل تنفيههذه فههي الووههوف علههى نقهها  القههو 
العمهل وذله  لتعةيةهها، ونقهها  الةهع  فهي هههذا العمهل وذله  لتحسههينها وتقويتهها، وكهل هههذا مهن  هأند يههودي 
إلههى تحقيهههق األههههداف المنشهههودة مههن ال يهههام بههههذا العمهههل القههائم علهههى الدراسهههة العميقهههة لههد وبهههل تنفيهههذه. بينمههها 

املين للووههوف علههى درجههة الحههرب علههى عقههد اجتماعههات دوريههة للعهه( والتههي تههنل علههى "06جههاءت الفقههرة )
( وانحههراف 0.11االخيههرة بدرجههة متوسههطة وبمتوسهه، حسههابي ) الرتبههة"فههي  .فاعليههة تنفيههذ العمههل فههي المدرسههة

كثههار مههن عقههد االجتماعههات (. وربمهها يعههةى ذلهه  إلههى أن مههديري المههدارس ال يميلههون إلههى اإل2.85معيههاري )
يح خهه، السهههير للمدرسهههة فههي العهههام الدراسهههي، إال حسههب الحاجهههة، مثههل اجتمهههاد بدايهههة العههام الدراسهههي لتوضههه

 كل فرد في المدرسة وهكذا. تداموتوضيح واجبات ومه
  رابعًا: مجال تحسيس العمليات اإلدارية

لفقرات مجال تحسيس العمليات  والرتب والدرجة(. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 8الجدول )
 اإلدارية مرتبة تنازلياً 

 لمتوسطا الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

 متوسطة 0 921. 3.64 .متابعة اوتراحات العاملين في المدرسة 44
 متوسطة 0 1.48 3.44 توفير أبدال متنوعة لتحسين أداء العمل في المدرسة. 44
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 لمتوسطا الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدرجة الرتبة المعياري 

 توسطةم 7 1.27 3.39 .توظي  أسلوب العص  الذهني للعاملين لتحسين األداء في المدرسة 47
 متوسطة 6 1.01 3.06 .مطابقة مقدرة العاملين م  متطلبات العمل في المدرسة 40
تشجي  العاملين على تبني استراتيجيات م ئمة لتحسين األداء في  46

 متوسطة 4 1.31 3.01 .المدرسة

الحرب على تحويل بيئة المدرسة الى بيئة الكترونية في جمي  أوجد  40
 متوسطة 4 1.02 2.98 .نشاهاتها

)الفردية والجماعية( بين العاملين في العمل على نشر ثقافة المبادرة  64
 متوسطة 0 1.42 2.85 المدرسة.

 متوسطة 0 1.35 2.84 .توفير المناخ التنظيمي الم ئم لتحسين أداء العاملين في المدرسة 41
 طةمتوس 4 1.40 2.64 تشجي  العمل بروم الفريق الواحد في المدرسة. 60
االهتمام بوض  حوافة لتشجي  العاملين في المدرسة لتحسين أداء  60

 متوسطة 01 1.29 2.56 .همتاممه

64 
تفعيل ونوات االتصال بين كافة أهراف العمل في المدرسة باستخدام 

: )البريد االلكتروني، مواقع التواصل االجتماعي، تقنيات حديثة مثل
.) ... 

 متوسطة  1.24 2.43

 متوسطة --- 491. 2.99 الكلي
متابعهههههة اوتراحههههات العهههههاملين فهههههي  ( والتههههي تهههههنل علههههى "56الفقهههههرة ) ( أن2ي حههههظ مهههههن الجههههدول )

( وانحههههراف معيههههاري 3.66األولههههى بدرجههههة متوسههههطة وبمتوسهههه، حسههههابي ) الرتبههههة" جههههاءت فههههي .المدرسههههة
فهي ذله  مهن تحسهين  (، وربما يعةى ذله  إلهى ضهرورة االهتمهام باوتراحهات العهاملين فهي المدرسهة لمها2.80)

العمههل فههي المدرسههة، واالسههتفادة مههن اوتراحههاتهم والتههي تعطههي مو ههرًا لمههدير المدرسههة بنقهها  القههوة  هوتجويههد
وذل  لتعةيةهها، ونقها  الةهع  لتحسهينها، وذله  لتحقيهق األههداف المنشهودة مهن العمليهة التعليميهة التعلميهة. 

وات االتصههال بههين كافهة أهههراف العمهل فههي المدرسههة تفعيههل ونه ( والتههي تههنل علهى "66بينمها جههاءت الفقهرة )
االخيههرة  الرتبههة" فههي ... (.: )البريددد االلكترونددي، مواقددع التواصددل االجتمدداعي، باسههتخدام تقنيههات حديثههة مثههل

وربمههها يعهههةى ذلههه  إلهههى مقاومهههة  (.1.06( وانحهههراف معيهههاري )0.63بدرجهههة متوسهههطة وبمتوسههه، حسهههابي )
هم يكلفهههم الووههت والجهههد فههي ظههل ضههغو  العمههل علههيهم فههي المدرسههة، مههديري المههدارس للتغييههر الههذي بههرأي

وأيةههًا صههعوبة تعامههل بعههض مههديري المههدارس مهه  التقنيههات الحديثههة للتكنولوجيهها، وربمهها يعههةى ذلهه  أيةههًا 
واتفقههت نتهههائج ههههذه  تكنولوجيهههة،مكانهههات بعههض المهههدارس والتهههي ال يتههوفر فيهههها تقنيههات حديثهههة وأدوات إإلههى 

 ( ,0222Al-Sabahiدراسة الصباحي )ءت بدرجة متوسطة م  نتائج جا والتيالمجال 
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 هاوتوثيق خامسًا: مجال نمذجة العمليات اإلدارية
لفقرات مجال نمذجة وتوثيق العمليات اإلدارية  والرتب والدرجة (. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية9الجدول )

 مرتبة تنازلياً 

 المتوسط الفقرة الرقم
 حسابيال

 االنحراف
 ةالدرج الرتبة المعياري 

 متوسطة 1 1.01 3.06 الموكلة للعاملين في المدرسة. تامالحرب على توضيح المه 02

 متوسطة 0 972. 2.99 .تحديد العناصر الةرورية لتقييم العمل في المدرسة 16

 متوسطة 3 1.02 2.98 الحرب على تنظيم عملي في المدرسة 18

16 
ين على استخدام أساليب تربوية حديثة لنمذجة تشجي  العامل

 متوسطة 6 1.07 2.97 .عملهم في المدرسة

 متوسطة 5 1.05 2.96 استخدام برمجيات حديثة لتنظيم السج ت االدارية في المدرسة 01

الحرب على توثيق الةيارات اال را،ية باستخدام تقنيات  03
 متوسطة 6 962. 2.91 .الحاسوب

15 
المنوهة بهم  تامالمهر العاملين في المدرسة لتنفيذ تحديد أدوا

 متوسطة 1 1.04 2.89 .بشكل صحيح

 متوسطة 2 1.10 2.84 .الحرب على استخدام التوثيق الوروي في عملي في المدرسة 12

 متوسطة 8 1.04 2.83 .العمل على توظي  الحاسوب في عملي في المدرسة 11

 متوسطة 12 1.07 2.81 .لمدرسةالحرب على تحديث واعدة بيانات ا 00

 متوسطة --- 752. 3.18 الكلي

الموكلهههة  تامهههالمه( والتهههي تهههنل علهههى "الحهههرب علهههى توضهههيح 02الفقهههرة ) ( أن8مهههن الجهههدول ) ي حهههظ
( وانحههراف معيههاري 3.26األولههى بدرجههة متوسههطة وبمتوسهه، حسههابي ) الرتبههةللعههاملين فههي المدرسههة". "جههاءت فههي 

باسهتمرار،  تامهالمهوضهرورة توضهيح ههذه  تهمامهمهإلهى أهميهة أن يعهرف كهل العهاملين (، وربما يعةى ذله  1.21)
وذلهه  لل يههام بالعمههل بكفههاءة وفاعليههة عاليههة، وذلهه  للعمههل بههروم الفريههق الواحههد لتحقيههق األهههداف المنشههودة للعمليههة 

حهديث واعههدة بيانههات الحهرب علههى ت( والتهي تههنل علههى "00التعليميهة التعلميههة فهي المدرسههة. بينمهها جهاءت الفقههرة )
(. وربمها يعههةى 1.21( وانحهراف معيهاري )0.21األخيههرة بدرجهة متوسهطة وبمتوسه، حسههابي ) الرتبهة" فهي .المدرسهة

ذله  إلهى عهدم امهت ك مهديري المهدارس الووهت الكهافي لمتابعهة تحهديث واعهدة بيانهات المدرسهة، وضهغ، العمهل فههي 
، واعتمههادهم علهههى التوثيهههق الهههوروي اسهههتخدام الحاسهههوبديري المهههدارس فههي المدرسههة، وأيةهههًا عهههدم ريبههة بعهههض مههه

 ,Mathibe) دراسهة مثهابينتائج هذا المجال والتي جاءت بدرجهة متوسهطة مه  نتهائج دراسهة  باستمرار، وأتفقت

2007.) 
( بؤيس α≤ 0.5.نتائج السؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة احصائية عند مسؤتوى الداللؤة )

تطبيؤؤؤق إدارة العمليؤؤؤات لؤؤؤدى مؤؤؤديري المؤؤؤدارس الثانويؤؤؤة الحكوميؤؤؤة فؤؤؤي  المتوسؤؤؤطات الحسؤؤؤابية لدرجؤؤؤة
 مديريات محافظة الكرك تعزى لمتغيري: )الجنس، والخبرة(؟
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للجابهههههة عهههههن ههههههذا السهههههوال تهههههم حسهههههاب المتوسهههههطات الحسهههههابية واالنحرافهههههات المعياريهههههة كمههههها فهههههي 
 (   12الجدول)

تطبيق إدارة العمليات لدى مديري المدارس  ية لدرجة(. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار .1الجدول )
 حسب الجنس والخبرة الثانوية الحكومية في مديريات محافظة الكرك

فئة  المتغير
  المتغير

تحديد 
العمليات 
 اإلدارية

تنفيذ 
العمليات 
 اإلدارية

نمذجة 
وتوثيق 
العمليات 
 اإلدارية

متابعة 
العميات 
 اإلدارية

تحسيس 
ورقابة 
العمليات 

 داريةاإل
 الكلي

 الجنس
 ذكر

 3.30 3.16 3.44 3.36 3.12 3.44 المتوس، الحسابي
 64 64 64 64 64 64 العدد

 851. 1.08 931. 991. 1.02 981. االنحراف المعياري 

 انثى
 3.45 3.20 3.64 3.60 3.26 3.53 المتوس، الحسابي

 46 46 46 46 46 46 العدد
 701. 1.06 861. 841. 911. 891. االنحراف المعياري 

 الخبرة

أول من 
01 
 سنوات

 3.30 3.11 3.51 3.43 3.03 3.40 المتوس، الحسابي
 13 13 13 13 13 07 العدد

 0.74 1.06 0.87 0.90 0.95 0.93 االنحراف المعياري 
01 

سنوات 
 فأكثر

 3.45 3.24 3.56 3.52 3.35 3.58 المتوس، الحسابي
 87 87 87 87 87 87 العدد

 0.82 1.07 0.94 0.96 0.97 0.94 االنحراف المعياري 
تطبيههق إدارة  ( وجههود فههروق ظاهريههة بههين المتوسههطات الحسههابية فههي درجههة12مههن الجههدول ) ي حههظ

تبعًا لمتغيري )الجنس والخبرة(،  العمليات لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في مديريات محافظة الكرك
(، كمههها فهههي Two Way ANOVAالفهههروق تههم اسهههتخدام تحليهههل التبهههاين الثنههائي )ولمعرفههة داللهههة تلههه  

 (  11الجدول)
( لداللة الفروق بيس المتوسطات Tow Way ANOVA(. نتائج تحليل التبايس الثنائي )11الجدول )

تبعًا  كتطبيق إدارة العمليات لدى مديري المدارس الثانوية الحكومية في مديريات محافظة الكر  الحسابية لدرجة
 لمتغيري )الجنس، والخبرة( والتفاعل بينهما

مجموع  مصدر التبايس المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 الداللة ف المربعات

 تحديد العمليات اإلدارية

 686. 165. 055. 1 055. الجنس
 362. 838. 280. 1 280. الخبرة

 294. 1.112 372. 1 372. تفاعل الجنس والخبرة
   334. 95 31.752 أالخط

    98 33.739 الكلي المصحح

 027. 5.042 1.995 1 1.995 الجنس تنفيذ العمليات اإلدارية
 235. 1.426 564. 1 564. الخبرة
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مجموع  مصدر التبايس المجال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 الداللة ف المربعات

 305. 1.066 422. 1 422. تفاعل الجنس والخبرة
   396. 95 37.597 الخطأ

    98 40.202 الكلي المصحح

 ةنمذجة العمليات اإلداري
 هاوتوثيق

 703. 147. 078. 1 078. الجنس
 026. 5.118 2.707 1 2.707 الخبرة

 283. 1.164 616. 1 616. تفاعل الجنس والخبرة
   529. 95 50.249 الخطأ

    98 56.190 الكلي المصحح

متابعة وروابة العمليات 
 اإلدارية

 973. 001. 001. 1 001. الجنس
 083. 3.071 3.024 1 3.024 الخبرة

 296. 1.104 1.087 1 1.087 تفاعل الجنس والخبرة
   985. 95 93.546 الخطأ

    98 100.556 الكلي المصحح

 تحسين العمليات اإلدارية

 021. 5.490 1.276 1 1.276 الجنس
 108. 2.629 611. 1 611. الخبرة

 451. 573. 133. 1 133. تفاعل الجنس والخبرة
   233. 95 22.089 الخطأ

    98 24.260 الكلي المصحح

 الكلي

 048. 4.019 351. 1 351. الجنس
 001. 12.777 1.115 1 1.115 الخبرة

 333. 948. 083. 1 083. تفاعل الجنس والخبرة
   087. 95 8.288 الخطأ

    98 11.105 الكلي المصحح

بههين  (α≤ 2.25عنههد مسههتوى الداللههة )ذات داللههة احصههائية  ( وجههود فههروق 11مههن الجههدول) ي حههظ
تطبيههق إدارة العمليههات لههدى مههديري المههدارس الثانويههة الحكوميههة فههي مههديريات المتوسههطات الحسههابية لدرجههة 

(، وكهذل  وجهود 6.218، حيهث كانهت  يمهة )ف(=)تعهةى لمتغيهر الجهنس فهي الدرجهة الكليهة محافظهة الكهرك
كانهههت  هههيم  إذين العمليهههات اإلداريهههة( تعهههةى للجهههنس، فهههروق فهههي مجهههالي )تنفيهههذ العمليهههات اإلداريهههة، وتحسههه

مهديرات المهدارس يتميهةن أن اإلناث. وربما يعةى ذل  إلهى  ( على الترتيب ولصالح5.682، 5.260)ف(=)
بالتنظيم في عملههن علهى األةلهب أكثهر مهن مهديري المهدارس، وههذا مها يويهده واوه  مهدارس اإلنهاث فهي ههذه 

كثر من مدارس الذكور، وربما يعةى ذل  أيةًا إلى أن مديرات المهدارس لهديهن األيام، والتي تمتا  بالنظام أ
. بينمها لهم هاوتحسهين دافعية أكثر للعمل من مديري المدارس، ويمتلكن ريبة أكثر في تنفيذ العمليات اإلداريهة

يات اإلدارية، تظهر فروق ذات داللة احصائية في المجاالت الث ثة )تحديد العمليات اإلدارية، ونمذجة العمل
( علهى 2.221، 2.161، 2.165كانهت  هيم )ف(=) فقهد( تعهةى للجهنس، تههاومتابع وروابة العمليات اإلدارية
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 الترتيب.
بهين المتوسهطات الحسهابية  (α≤ 2.25عنهد مسهتوى الداللهة )ذات داللهة احصهائية كما ي حظ وجود فهروق 

تعههةى لمتغيههر  الحكوميههة فههي مههديريات محافظههة الكههرك تطبيههق إدارة العمليههات لههدى مههديري المههدارس الثانويههةلدرجههة 
مجههال )نمذجههة العمليههات  فههي وكههذل  وجههود فههروق ، (10.111كانههت  يمههة )ف(=) إذ )الخبههرة( فههي الدرجههة الكليههة

سهنوات فهأكثر(. وربمها يعهةى ذله  12ولصهالح مهن خبهرتهم )، (5.112( حيث كانت  يمهة )ف(=)هاوتوثيق اإلدارية
يمتلكهههون خبهههرة عاليهههة فهههي نمذجهههة ها ومهههديراتسهههنوات فهههأكثر( مهههن مهههديري المهههدارس 12إلهههى أن أصهههحاب الخبهههرة )

وتوثيههق العمليههات اإلداريههة، وهههذا بفةههل خبههرتهم الطويلههة فههي اإلدارة فقههد تعههودوا علههى النمذجههة والتوثيههق للعمليههات 
لفرعيهة األربعههة اإلداريهة لمها فهي ذلهه  مهن سههولة الرجههود إلهى مها هههو موثهق. بينمها لههم تظههر فهروق فههي المجهاالت ا

)تحديهههد العمليهههات اإلداريهههة، وتنفيهههذ العمليهههات اإلداريهههة، ومتابعهههة العمليهههات اإلداريهههة، وتحسهههين العمليهههات اإلداريهههة( 
 ( على الترتيب. 0.608، 3.211، 1.606، 2.232كانت  يم )ف(=) إذتعةى للخبرة 

لههههدى مههههديري المههههدارس  تطبيههههق إدارة العمليههههاتو،يمهههها يتعلههههق بالتفاعههههل بههههين الجههههنس والخبههههرة لدرجههههة 
( عههدم وجههود فههروق فههي المجههال 11فيتةههح مههن الجههدول ) الثانويههة الحكوميههة فههي مههديريات محافظههة الكههرك

الحكوميههة فههي مههديريات محافظههة الكههرك  ويههةالكلههي لدرجههة تطبيههق إدارة العمليههات لههدى مههديري المههدارس الثان
 والمجاالت الفرعية تعةى للتفاعل بين الجنس والخبرة.

 ت: التوصيا
  يأتيفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما 

   ضههرورة تههدريب مههديري المههدارس الثانويههة الحكوميههة فههي مههديريات محافظههة الكههرك علههى أسههلوب إدارة
 العمليات.

  ( سههنوات، وذلهه  12ضههرورة التركيههة علههى مههديري المههدارس الثانويههة الحكوميههة ذوي الخبههرة )أوههل مههن
داريهههة متنوعهههة، حتهههى يمتلكهههوا الكفايهههات الفنيهههة واإلداريهههة فهههي إدارتههههم بتكثيههه  تهههدريبهم علهههى أسهههاليب إ

 لمدارسهم.
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