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  بسم هللا الرحمن الرحيم

  شكر وتقدير
  

الحمد هللا الذى ال راد لفضله وال مانع لعطائه وال معبود سواه تجلت قدرته وعظمت حكمته، جعل فـى كـل 
شـىء له آية تدل على أنه الواحد سبحانك يا رب ال أحصى ثناًء عليك أنـت كمـا أثنيـت علـى نفسـك وذاتـك جـدير 

  .بالحمد والشكران 
الم على خير البرية وسيد المرسلين سيدنا محمد خير من صلى وصـام وقـام صـالة وسـالًما والصالة والس

  ،..عليك يا سيدي يا رسول اهللا ثم أما بعد 
فمن العدل ذكر أولى الفضل وشكر ذوى العطاء شكر الوفاء والنبـل واالعتـراف بفضـلهم علـى هـذا العمـل 

  .المتواضع 
ارك فــى هــذا العمــل أقــدم أســمى آيــات الشــكر وأرفــع مراتــب إلــى كــل يــد وٕالــى كــل عقــل وكــل نقــد بنــاء شــ

  .التقدير والعرفان بالفضل والجميل 
ومن باب العرفان بالجميل ورد المعروف أتقدم بعظـيم وفـائي وعميـق دعـواتي وخـالص تضـرعي إلـى ربـى 

ه وعظـيم مغفرتـه ، وأن يتغمـده اهللا بواسـع رحمتـمحمـد مالـك محمـد سـعيد/ األسـتاذ الـدكتور أن يرحم اهللا أسـتاذي 
  .وأن يجعل اهللا ثواب هذا العمل فى ميزان حسناته يوم القيامة 

 محمد أحمد إبـراهيم عـالم/ الدكتور كما أتقدم بخالص شكرى وأسمى آيات التقدير والعرفان إلى أستاذي 
. جامعـة الزقـازيق  - يـة أستاذ التربية المقارنـة واإلدارة التعليميـة المسـاعد والقـائم بأعمـال رئـيس القسـم بكليـة الترب. 

على مجهوده الطيب الكريم معي بداية من تسجيل هذا الموضوع وعلى ما بذله من جهد ووقت فى سبيل المضي 
قدًما بهذا العمل وكان لمواقفه الطيبة عظيم األثر اإليجابي فى إتمام هذا العمـل حتـى ظهـر بهـذه الصـورة فلـه مـن 

  .والعافية والسعادة ومنى عظيم الشكر والوفاء  اهللا خير الجزاء وتوجه اهللا بتاج الصحة
، محمـد الصـغير منصـور/ الدكتور  كما يسعدني أن أتقدم بخالص شكرى وعظيم تقديري ألستاذي الكريم

جامعــة الزقــازيق الــذى تحمــل معــي كثيــر مــن عنــاء هــذا  - مــدرس التربيــة المقارنــة واإلدارة التعليميــة بكليــة التربيــة 
ميًنا فى إشرافه على الباحثة فقد ضحى معي بوقته وجهده فى سبيل إتمام هذا العمـل وكـان العمل فكان مخلًصا وأ

ومنــى عظــيم الشــكر  لبصــماته الفنيــة الطيبــة عظــيم األثــر اإليجــابي فــى إتمــام هــذا العمــل فلــه مــن اهللا خيــر الجــزاء
  .والوفاء 

  
  



ــدكتور كمــا أتقــدم بخــالص شــكرى وتقــديري إلــى أســتاذي  أســتاذ . حســن المحروقــى حمــدي / األســتاذ ال
جامعـــة الزقـــازيق علـــى معاونتـــه الكريمـــة وتقـــديم كافـــة النصـــائح العلميـــة لـــي فـــى  - كليـــة التربيـــة  - أصـــول التربيـــة 

  .الدراسة الميدانية بمراحلها المختلفة وله من اهللا خير الجزاء ومنى أسمى آيات الشكر والتقدير 
الذين كانت لهم بصمات واضحة على البحث فلهم منى والشكر والعرفان إلى األساتذة محكمي االستبيان 

  .أسمى الشكر والتقدير 
جامعـــة  - كمــا أتقـــدم بخـــالص شــكرى وتقـــديري إلـــى قســم التربيـــة المقارنـــة واإلدارة التعليميــة بكليـــة التربيـــة 

فـى هـذا العمـل  الزقازيق بكافة درجاته العلمية على معاونتهم الصادقة وتقديم كافة أنواع المسـاعدة العلميـة للباحثـة
  .فلهم جميًعا أسمى آيات شكرى وتقديري 

كما يطيب لي أن أتقدم بخالص شكرى وعرفاني بالجميل إلى زوجي ووالدي وأخوتي علـى مسـاعدتهم لـي 
  .طيلة مسيرة هذا العمل 

وفــاًء وٕاخالًصــا منــى لهــم لــتحملهم مشــقات هــذا العمــل حتــى يــروا هــذه  أمــا إهــداء هــذا العمــل إلــى والــديَّ 
  .حظات فكانوا خير عون لي بعد اهللا فى إتمام هذا العمل الل

كما أهدى هذا العمل إلى الذى تحمل معي كثيًرا من مشقات هذا العمل وقـدم أسـمى مسـاعدته لـي إلتمـام 
  .هذا العمل إلى زوجي أهديك هذا العمل عرفاًنا بفضلك وتقديًرا وٕاخالًصا منى لك 

  " محمد ويوسف "قلبي، وهدية الرحمن إلى ولدّى  كما أهدى هذا العمل إلى نور عيني ونبض
كما أهدى هـذا العمـل إلـى أخـواتى لـتحملهم مشـقات هـذا العمـل ، فكـانوا خيـر عـون لـى بعـد اهللا فـى إتمـام 

  .هذا العمل 
وقبل أن أختم كالمي فإن هذا العمل المتواضع أرجو به وجه اهللا عز وجل وهو بطبيعة الحال عمل 

فتلك منة من اهللا وٕان كان فيه تقصير وقصور، فعزائي الوحيد أن الكمال ؟ بعض أجزائه بشرى فإن تكاملت فيه 
  .هللا وحده 
  

  "وقل رِب زدني علًما " وختام حديثي قوله تعالى 
  وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين

          



  الفصل األول
  اإلطار العام للدراسة

  
 الدراسة مقدمة  
  مشكلة الدراسة  
 أهداف الدراسة  
  أهمية الدراسة  
 وأدواته منهج الدراسة  
 ومبرراتها حدود الدراسة  
 مصطلحات الدراسة  
 الدراسات السابقة 

  الدراسات العربية :أوًال 

  الدراسات األجنبية :ثانًيا 

 خطوات الدراسة  
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  فهرس المحتويات: أوالً  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الموضــــــــوع
رقــم 
الصفـحـة

   الفصل األول 
  اإلطار العام للدراسة

  مقدمة الدراسة -
 مشكلة الدراسة -

 أهداف الدراسة -

 أهمية الدراسة -

 منهج الدراسة -

 حدود الدراسة -

 مصطلحات الدراسة -

 الدراسات السابقة -

 الدراسات العربية: أوالً 
 الدراسات األجنبية: ثانًيا 

 خطوات الدراسة -

  الفصل الثاني
حادي والعشرين وما تفرضه من المتغيرات العالمية والمحلية في القرن ال

  متطلبات على إدارة التعليم الثانوي العام
  المقدمة -
  المتغيرات العالمية: أوالً 
  مقدمة -

  "العولمة " النظام العالمي الجديد ) ١(
 التحديات المتعلقة بإدارة المدرسة الثانوية العامة -

  العام انعكاس النظام العالمي الجديد على أهداف ومناهج التعليم الثانوي -
  الثورة التكنولوجية والمعلوماتية) ٢( 
 

٣٥ – ١  
  
٢  
٧  
١١  
١١  
١٢  
١٢  
١٤  
  
٢٩ – ١٦  
٣٥ – ٣٠  

٣٥  
  
  
٨٠ – ٣٦  

  
  
٣٧  
٣٨  
  

  

٣٩  
٤٢  



ب  
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  لموضــــــــوعا
قــم ر
لصفـحـةا

 انعكاس الثورة التكنولوجية والمعلوماتية على التعليم الثانوى العام -

  العامة ما يتعلق بإدارة المدرسة الثانوية -
 ما يتعلق بأهداف التعليم الثانوى العام -

  ما يتعلق بالمناهج وطرق التدريس -
  ثورة التكتالت االقتصادية الكبرى) ٣(

  انعكاس ثورة التكتالت االقتصادية الكبرى على التعليم الثانوى العام  -
 ما يتعلق بإدارة التعليم الثانوى العام -

  العامما يتعلق بأهداف ومناهج التعليم الثانوى  -
  التحول الديمقراطى) ٤( 

 التحديات المتعلقة بإدارة المدرسة الثانوية العامة -

  متطلبات التحول الديمقراطى من النظام التعليمى -
  المتغيرات المحلية: ثانًيا 

  اإلنفجار السكانى والبطالة) ١( 
  ما يتعلق بإدارة المدرسة الثانوية العامة -
  الثانوى العام وٕادارته انعكاس اإلنفجار السكانى على التعليم -

٤٧  
٤٨  
٤٩  
٤٩  
٥٠  
٥٢  
٥٣  
٥٣  
٥٤  
٥٦  
٥٧  
٥٨  
٥٩  
٦١  
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 المحتوياتفهرس  :  تابع
  
  
  
  

ــم رق  موضــــــــوعال
ـحـةفصال

  
  التحول االقتصادى وربط االقتصاد المصرى باالقتصاد العالمى ) ٣(

 فيما يتعلق بإدارة المدرسة الثانوية العامة -

  

٦٦  

٦٨  



د  
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 فهرس المحتويات:  تابع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـم ـقر  وضــــــــوعملا
ةـحصفـلا

  الفصل الثالث
  األساليب اإلدارية المعاصرة في إدارة المدرسة الثانوية العامة

  مقدمة -
  إدارة الجودة الشاملة: أوالً 

  مفھوم إدارة الجودة الشاملة(*)  
  ودة الشاملةأهداف إدارة الج -
 عناصر إدارة الجودة الشاملة -

 المزايا التى تحققها إدارة الجودة الشاملة فى إدارة المنظمات -

  إدارة الجودة الشاملة فى التربية(*)  
  مبادئ تطبيق إدارة الجودة الشاملة فى التربية -
 مراحل تطبيق إدارة الجودة الشاملة -

لجودة الشاملة فـى إدارة االعتبارات الواجب مراعاتها عند تطبيق إدارة ا -
 المدارس بصفة عامة وٕادارة المدرسة الثانوية العامة بصفة خاصة

متطلبــــات تحقيــــق إدارة الجــــودة الشــــاملة ألهــــدافها فــــى إدارة المدرســــة  -
 الثانوية العامة

  نماذج تطبيق إدارة الجودة الشاملة فى إدارة المدرسة الثانوية العامة(*) 

شاملة فى التعليم الثانوى العام فى مدرسـة تطبيق مبادئ إدارة الجودة ال -
  ١٩٩٠بوالية آالسكا عام 

 تجربة مدينة ديترويت فى تطبيق إدارة الجودة الشاملة -

المؤشرات الواجب مراعاتها عنـد تطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة فـى إدارة  -
 المدرسة الثانوية العامة

١٣٨- ٨١  
  
٨٢  
٩٨- ٨٣  

٨٣  
٨٤  
٨٥  
٨٥  
٨٦  
٨٦  
٩٢  
٩٣  
  
  
  
  
  
٩٤  
٩٤  



و  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 فهرس المحتويات:  عتاب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـم ـقر  وضــــــــوعملا
ةـحصفـلا

  "الھندسة اإلدارية " إعادة ھندسة بنية اإلدارة : ثانًيا 
 مفهوم إعادة هندسة بنية اإلدارة -

 أهداف إعادة هندسة بنية اإلدارة -

 متطلبات تطبيق مفاهيم إعادة هندسة بنية اإلدارة -

 خطوات إعادة هندسة بنية اإلدارة -

 ى إعادة هندسة بنية اإلدارةمبررات االتجاه إل -

ــــى إدارة المدرســــة  - ــــة اإلدارة ف عوامــــل نجــــاح مــــدخل إعــــادة هندســــة بني
 الثانوية العامة

ل ال ال ف  ا  ة اإل ة  ا  ل إ ط أ

١٠٥- ٩٨  
٩٩  
١٠٠  
١٠١  
١٠١  
١٠١  
  
  

١ ٢  



ز  
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 فهرس المحتويات:  تابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـم ـقر  وضــــــــوعملا
ةـحصفـلا

تطبيــق أســلوب اإلدارة بالمشــاركة علــى مســتوى إدارة المدرســة الثانويــة  -
  العامة فى الواليات المتحدة األمريكية

 إلدارة بالمشاركة فى إدارة المدارس الثانوية باستراليانموذج ا -

  استخدام التكنولوجيا اإلدارية: رابًعا 
فـــــى إدارة المدرســـــة " الحاســـــب اآللـــــى " مبـــــررات اســـــتخدام الكمبيـــــوتر  -

  الثانوية العامة 
 أهمية استخدام الحاسب اآللى فى إدارة المدرسة الثانوية العامة  -

يكية فى التعليم واالستفادة من التكنولوجيا تجربة الواليات المتحدة األمر  -
 اإلدارية

 مجاالت استخدام الحاسب اآللى فى إدارة المدرسة الثانوية العامة -

ـــة  - المهـــام اإلداريـــة للحاســـب اآللـــى علـــى مســـتوى إدارة المدرســـة الثانوي
 العامة

  الفصل الرابع
  مشكالت إدارة المدرسة الثانوية العامة فى مصر

  المقدمة -
  قع التعليم الثانوى العام فى مصر وأھدافهوا: أوالً 
  إدارة المدرسة الثانوية العامة فى مصر: ثانًيا 
  أهداف إدارة المدرسة الثانوية العامة  -

  الھيكل التنظيمى إلدارة المدرسة الثانوية العامة فى مصر

 مدير المدرسة الثانوية العامة -

  

  
  

١١٣  
  

١١٣  
١٢٧-١١٦  

  
١١٧  
١١٨  
  
  
١٢٠  
١٢٢  
  
  
  
  
١٥٥-١٢٨  

  

١٢٩  
١٢٩  
١٣٤  
١٣٦  
١٣٧  
١٣٧  
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 فهرس المحتويات:  تابع
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ـم ـقر  وضــــــــوعملا
ةـحصفـلا

 ناظر المدرسة الثانوية العامة -

 وكيل المدرسة الثانوية العامة -

 المدرس األول -

 المهارات األساسية الالزمة لمدير المدرسة ومعاونيه -

  مشكالت إدارة المدرسة الثانوية العامة فى مصر: ثالًثا 
  مقدمة -
ارة المدرســة الثانويــة العامــة فــى مصــر عــن تحقيــق وظائفهــا قصــور إد: أوالً 

  وعدم مسايرتها لألساليب اإلدارية المعاصرة
تعانى إدارة المدرسة الثانوية العامة من ضـعف مشـاركة األعضـاء فـى  :ثانًيا 

  صنع واتخاذ القرار
مشكالت تتعلق باختيار وٕاعداد وتدريب القيادات اإلداريـة فـى المدرسـة  :ثالًثا 

  ثانوية العامةال
  الفصل الخامس

 الدراسة الميدانية واجراءاتھا
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 فهرس المحتويات:  تابع
  
  
  

ـم ـقر  وضــــــــوعملا
ةـحصفـلا
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  الفصل السادس
  النتائج والمقترحات

  مقدمة -
النتائج والمقترحات الخاصة بالمشكالت التى تعوق إدارة المدرسة  :أوالً 

ة عن القيام بوظائفها فى ضوء متطلبات القرن الحادى الثانوية العام
  والعشرين

  النتائج) أ ( 
  المقترحات) ب(

ا  النتــــائج والمقترحــــات الخاصــــة بمــــدى مســــايرة إدارة المدرســــة الثانويــــة  :ثانًي
  العامة لألساليب اإلدارية العصرية

  أسلوب إدارة الجودة الشاملة ) ١(
  النتائج) أ ( 
  المقترحات) ب(
  وب اإلدارة بالمشاركةأسل) ٢(
  النتائج) أ ( 
  المقترحات) ب(
  أسلوب إعادة ھندسة بنية اإلدارة) ٣(
  النتائج) أ ( 
  المقترحات) ب(
  استخدام التكنولوجيا اإلدارية) ٤(
  النتائج) أ ( 
  المقترحات) ب(

  خاتمة
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 المحتوياتفهرس  :  تابع
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مرقــ  ضــــــــوعالمو
حـةفـالص

  مراجع الدراسة
  مراجع باللغة العربية: أوًال 
  مراجع باللغة اإلنجليزية: ثانًيا 
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  فهرس الجداول: ثانيـًا  
  

رقم
 الجدول

 
الـجـدول

  رقم
الصفحة

 ١٦٥ يوضح ثبات االستبيان من حيث محاوره ومفرداته ١

 ١٦٦  يوضح توزيع المدارس الثانوية فى محافظة الشرقية على اإلدارة التعليمية  ٢

 ١٦٧  أفراد إدارة المدرسة الثانوية العامة بمحافظة الشرقيةيوضح عدد   ٣

 ١٦٨  يوضح عدد أفراد العينة االستطالعية موزعة على مدارس وٕادارات محافظة الشرقية  ٤

 ١٦٨  يوضح توزيع أفراد العينة النهائية على إدارات ومدارس محافظة الشرقية  ٥

 ١٧٠  الحة ونسبتها على أفراد العينةيوضح عدد االستثمارات الموزعة والمستبعدة والص  ٦

 ١٧٣  يوضح االستجابات الخاصة ألفراد العينة حول المحور األول  ٧

 ١٧٩  يوضح االستجابات الخاصة ألفراد العينة حول أسلوب إدارة الجودة الشاملة  ٨

 ١٨١  يوضح مدى مسايرة إدارة المدرسة الثانوية العامة ألسلوب إدارة الجودة الشاملة  ٩

 ١٨٣  ضح االستجابات الخاصة ألفراد العينة حول أسلوب اإلدارة بالمشاركةيو   ١٠

 ١٨٦  يوضح مدى مسايرة إدارة المدرسة الثانوية العامة ألسلوب اإلدارة بالمشاركة  ١١

 ١٨٨  يوضح االستجابات الخاصة ألفراد العينة حول أسلوب إعادة هندسة بنية اإلدارة  ١٢

 ١٩٠  رسة الثانوية العامة ألسلوب إعادة هندسة بنية اإلدارةيوضح مدى مسايرة إدارة المد  ١٣

 ١٩٢  يوضح االستجابات الخاصة ألفراد العينة حول استخدام التكنولوجيا اإلدارية  ١٤

 ١٩٤  يوضح مدى مسايرة إدارة المدرسة الثانوية العامة الستخدام التكنولوجيا اإلدارية  ١٥
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  فهرس المالحق: ثالثـًا  
  

رقم 
الملحـق

  
الـملحـق

  رقم
 الصفحة

  ٢٤٥  يوضح أسماء السادة المحكمين ودرجاتهم العلمية وتخصصاتهم  ١
  ٢٤٦  يوضح الصورة المبدئية لالستبيان  ٢
  ٢٥٣  يوضح الصورة النهائية لالستبيان  ٣
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 الفصل األول ١

  
  اإلطار العام للدراسة: الفصل األول 

  
 المقدمة  
  مشكلة الدراسة  
 أهداف الدراسة  
  أهمية الدراسة  
 منهج الدراسة  
 حدود الدراسة  
 مصطلحات الدراسة  
 الدراسات السابقة  



 
 
 

 الفصل األول ٢

  الفصل األول
  اإلطار العام للدراسة

  :المقدمة
يـة للمتغيــرات يعتمـد إلـى حـد بعيــد علـى مالحقـة الترب"إن تقـدم أي مجتمـع مـن المجتمعــات 

ــيم  ة مــؤثرة فــي التنميــة قــو السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة، فقــد أصــبح مــن المســلم بــه أن التعل
البشــرية والنهــوض بالمجتمعــات، ولــذلك أصــبح مــن المعتــرف بــه أن مناقشــة قضــايا التعلــيم والعمــل 

  .)١("على تطويره هما المدخل الطبيعي للتنمية الشاملة
ر خاصـــة ونحـــن نعـــيش عصـــرًا يتســـم بـــالثورة العلميـــة والتكنولوجيـــة وتـــزداد قيمـــة هـــذا األمـــ

الهائلة التـي أدت إلـى تغيـرات وتحـوالت جذريـة فـي كافـة ميـادين الحيـاة، فالعـالم فـي القـرن الحـادي 
والعشرين يموج بالعديد من األحداث المتغايرة التي أثرت بصورة مباشرة أو غير مباشرة علـى كافـة 

  .ليمالتعنظام النظم ومنها 
فالتعليم في الوقت الراهن يواجه تحديات ومتغيرات عديدة تستلزم من المهتمين به مراجعـة 

ه وفلســفته ومناهجــه وطــرق تدريســه وٕادارتــه حتــى يســتطيع مواجهــة متغيــرات القــرن الحــادي هدافــأ
  .والعشرين وما تفرضه من متطلبات وتحديات

ضـــرورة يســـعى إليهـــا المجتمـــع  ومـــن ثـــم كـــان البـــد أن نـــدرك أن إصـــالح التعلـــيم وتطـــويره
خاصــة وٕاننــا نعــيش عصــر العلــم والمعلوماتيــة، عصــرًا يوصــف بأنــه عصــر التقنيــة وعصــر اإلدارة 

  .العلمية الحديثة
إصــالح التعلــيم فــي الــوطن العربــي وتطــويره، فضــًال عــن تحديثــه يتوقــف بدرجــة "ولــذا فــإن 

) تقـــدم(نـــه إذا كـــان ثمـــة فـــارق بـــين كبيـــرة علـــى وجـــود إدارة تعليميـــة تتســـم بالكفـــاءة والفاعليـــة، أل
فلـم يكـن للمجتمـع المتقـدم أن يصـل إلـى  ،)إدارة(و) إدارة(فإنه بالدرجة األولـى فـرق بـين ) تخلف(و

ما وصل إليه من تقدم بدون إدارة قادرة علـى تعبئـة كافـة مـوارده البشـرية والماديـة علـى أسـاس مـن 
  .)٢("العلم يتيح لها قيادة مجتمعاتها قيادة ناجحة

ومـن ثـم تهــتم المجتمعـات المعاصــرة بتطـوير إدارة مؤسسـاتها عامــة، ومؤسسـاتها التعليميــة 
خاصــة حتــى تســتطيع مواكبــة المتغيــرات المحليــة والعالميــة، خاصــة وأن الســاحة الدوليــة فــي القــرن 

ـــ ـــئ بكثي ـــل  رالحـــادي والعشـــرين تمتل ـــة مث ـــرات ســـواء كانـــت متغيـــرات محلي ـــادة عـــدد (مـــن المتغي زي
نتقــــال مــــن التخلــــف إلــــى التنميــــة، االنتقــــال مــــن االنفتــــاح االســــتهالكي إلــــى االنفتــــاح الســــكان، اال

                                                           

، جامعـة ليـة التربيـةكمجلـة دراسة لنماذج التطوير المدرسي في بعض الدول وكيفية االسـتفادة منهـا فـي مصـر، : محمد أحمد عالم) ١(
  .٤٩، ص١٩٩٦، مايو ٢٦، العدد الزقازيق

السـنوي الثـاني للجمعيـة المصـرية للتربيـة المقارنـة  للمـؤتمرمقدمة ورقة عمل ؟ "…لماذا اإلدارة التعليميـة": أحمد إسماعيل حجى) ٢(
قــاهرة، ينــاير، دار الفكــر العربــي، ال ٢٤-٢٢المنعقــد مــن  رإدارة التعلــيم فــي الــوطن العربــي فــي عــالم متغيــ(واإلدارة التعليميــة 

  .٣٥، ص١٩٩٤



 
 
 

 الفصل األول ٣

اإلنتــاجي، االنتقــال مــن التســيب إلــى االنضــباط والجديــة، االنتقــال مــن النظــام السياســي الواحــد إلــى 
تطــور نظــم االتصــال (أو متغيــرات عالميــة مثــل ) تعــدد األحــزاب، االنتقــال مــن الحــرب إلــى الســالم

لعلميــة والتكنولوجيــة الهائلــة، التعــاون الــدولي، تــداخل المصــالح، العالقــة الوثيقــة بــين تقــدم والثــورة ا
....  العلـم والتنميـة، التحــول فـي القــيم األساسـية، النظـام االقتصــادي الـدولي الجديــد، سـباق التســلح

  .)١()إلخ

تحـديات " على ذلك فالعالم فـي القـرن الحـادي والعشـرين يواجـه تغيـرات مثيـرة تفـرض وبناءً 
كبــرى منهــا تحــديات فكريــة وثقافيــة، تحــديات اجتماعيــة، أزمــة التبعيــة، الثــورة العلميــة وتكنولوجيــا 

  .)٢("المعلومات، ثورة التغيرات في كل مجاالت الحياة

من المتطلبات واألدوار الجديدة، ولمواجهة  اكثير  -وغيرها–وبالتالي تفرض هذه المتغيرات 
د الكــوادر البشــرية التــي تــدرك تلــك المتغيــرات وتحــدياتها، ولــذا تتجــه هــذه التحــديات البــد مــن إعــدا

ه اهتمامًا بالغًا باعتباره الدعامة األساسية في التنـافس الـدولي، يأنظار دول العالم إلى التعليم، وتول
المدرسـية علـى التعليميـة و ومن ثـم فإصـالح التعلـيم وتطـويره يتوقـف بدرجـة كبيـرة علـى قـدرة اإلدارة 

  .ادة من الموارد البشرية والمادية المتاحة في تحقيق أهدافهااالستف

العديـــد مـــن المتطلبـــات واألدوار الجديـــدة علـــى اإلدارة التعليميـــة  وتفـــرض هـــذه المتغيـــرات
ـــرات القـــرن الحـــادي  بصـــفة عامـــة واإلدارة المدرســـية خاصـــة، لتســـتطيع مـــن خاللهـــا مواجهـــة متغي

  .والعشرين

 مدرســــةالعشــــرين مــــن اإلدارة التعليميــــة عامــــة وٕادارة الوتتمثــــل متطلبــــات القــــرن الحــــادي و 
  :خاصة فيما يلي ة العامةالثانوي

  .أن تكون إدارة متطورة متجددة -

  .دارة من توجهاتهاأن تعدل اإل -

  .أن تنفتح على المجتمع والبيئة المحيطة -

  .أن تستثمر المعلومات من أجل التعامل مع متغيرات البيئة -
                                                           

  : لمزيد من التفصيل راجع في ذلك) ١(
بحــث مقــدم ، "اإلدارة باالتفــاق كأســلوب عصــري إلدارة المدرســة فــي الــوطن العربــي لمواجهــة متغيــرات العصــر": جمــال أبــو الوفــا

، )لـوطن العربـي فـي عـالم متغيـرإدارة التعلـيم فـي ا(للمؤتمر السنوي الثاني للجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية 
  .٩٢-٨٩، ص ص ١٩٩٤القاهرة، دار الفكر العربي، يناير، الجزء الثاني،  ٢٤-٢٢المنعقد من 

نحــو صــيغة جديــدة إلدارة التعلــيم الثــانوي العــام فــي مصــر لمواجهــة تحــديات القــرن الحــادي : محمــد حســن رســمي –جمــال أبــو الوفــا ) ٢(
 ٨-٦، المنعقـد مـن )التعلـيم الثـانوي الحاضـر والمسـتقبل(مي السادس لرابطة التربية الحديثـة بحث مقدم للمؤتمر العلين، ر والعش

  .٩٨١، ص١٩٩١يوليو، الجزء الثاني، القاهرة، 



 
 
 

 الفصل األول ٤

  .مواتي لالبتكار والتجديدأن تهيئ المناخ التنظيمي ال -

  .أن تتحول في توجههاتها إلى الالمركزية -

  .أن تؤكد قيمة العمل الجماعي والمشاركة في صنع القرار -

  .أن تهتم ببحوث التطوير اإلداري -

  .أن تؤكد على أهمية التدريب المستمر بما يتالءم مع المتغيرات -

  .)١(أن تطور أساليب، ومعايير المتابعة وتقيم األداء -

  .الهتمام بإسهام ومشاركة جميع العاملين في إدارة المدرسة الثانوية في إدارة شئونهاا -

  .)٢(اشتراك المجتمع المحلي في تحمل بعض مسئوليات اإلدارة المدرسية -

  .االهتمام بالعمل الجماعي في إدارة المدرسة الثانوية -

  .)٣(ل الجماعياالهتمام بدور المعلمين في إدارة المدرسة الثانوية من خالل العم -

  .)٤(تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة لتحسين أداء إدارة المدارس الثانوية -

ومــن ثــم تهـــتم المجتمعــات المعاصـــرة بتطــوير إدارتهـــا المدرســية باعتبارهـــا العنصــر الهـــام 
والفعــال فــي العمليــة التعليميــة، حتــى تســتطيع مواجهــة المتغيــرات ومــا تفرضــه مــن متطلبــات بحيــث 

ارة جديدة قادرة على القيادة واالبتكار والتجديـد والتعامـل مـع المتغيـرات، إدارة جديـدة قـادرة إد"تكون 
  .)٥("على قيادة وٕادارة التحول، وقادرة على تحقيق االستمرار والنمو

تغيــر "ضــرورة  المدرســية عامــة وٕادارة المدرســة الثانويــة خاصــةكمــا يتطلــب تطــوير اإلدارة 
عــاده المختلفــة المتمثلــة فــي مجهــودات التغيــر ومتطلباتــه مــن جانــب، المنــاخ اإلداري مــن خــالل أب

نية الحديثة من جانب آخر، ومـن هنـا تـأتي سـمات قوديناميكية األهداف واألداء واألخذ بأسباب الت

                                                           

مقدمـــة ورقـــة عمـــل  ،"لدراســات المســـتقبلية وتطــوير ادارة التعلــيم جولــة مـــع اإلدارة إلــى الحاضـــر والمستقبال": صــالح الــدين جـــوهر) ١(
المنعقـد مـن  ،)إدارة التعليم في الوطن العربي فـي عـالم متغيـر(ر السنوي الثاني للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية ألعمال المؤتم

  .٢٥١-٢٣٦، ص ص ١٩٩٤يناير، الجزء األول، دار الفكر العربي، القاهرة،  ٢٤-٢٢
الـدورة السـابعة ، اللتعلـيم والبحـث العلمـي والتكنولوجيـ تقريـر المجلـس القـومي: للتعلـيم والبحـث العلمـى والتكنولوجيـا المجلس القومي  )٢(

  .٥٧، ص٢٠٠٠ – ١٩٩٩القاهرة ، المجالس القومية المتخصصة ، ، والعشرون
(3) Lavra Mecammon: “Team Work Is Not Just Award, Factors Disrupting The Development of 

Departmental Group of Teachers”. Youth Journal, vol. (8), No.(3), 1994, p.3-9. 
(4) Kilmer, Iloyacarlyle: Total Quality Management: A Tool For School Improvement, ph-D-, The 

University of Nebraska, 1998, dissertation abstracts international, vol.(59); No(10), 1999, 
p.3705. 

  .٣٦، ص١٩٩٢، مكتبة غريب، القاهرة، مواجهة الواقع الجديد اإلدارة المصرية في: ىلمعلى الس) ٥(



 
 
 

 الفصل األول ٥

الــنمط اإلداري المتبــع كمــا يجــب أن يكــون عليــه مــن فاعليــة والقــدرة علــى التكيــف، فلــم يعــد الــنمط 
  .)١("على مواجهة وتذليل مشكالت العمل في ضوء التغيرات الحديثة اإلداري التقليدي قادراً 

ترتكـز علـى  ومن ثم فعملية تطـوير اإلدارة المدرسـية عامـة وٕادارة المدرسـة الثانويـة خاصـة
  )٢( :ثالثة أبعاد رئيسية تتمثل في

  .النهوض بالوظائف اإلدارية الرئيسية وتأديتها بإحكام وكفاية - ١

ة الحديثـــة مثـــل البـــرامج التخطيطيـــة وبحـــوث العمليـــات والحاســـبات تطبيـــق األســـاليب اإلداريـــ - ٢
  .اآللية

ــــاخ الســــليم ألداء  - ٣ ــــة المن ــــة وتهيئ ــــة المدرب ــــوفير األجهــــزة اإلداري ــــة، وت ــــوفير المعلومــــات الدقيق ت
  .الوظائف اإلدارية

ومــــن هنــــا تظهــــر الحاجــــة إلــــى أهميــــة اســــتخدام األســــاليب اإلداريــــة المعاصــــرة بمــــداخلها 
تمثــل ضــرورة حيويــة مــن أجــل حســن معالجــة وفعاليــة التعامــل مــع تلــك نهــا يــرة ألالمتنوعــة والمتغ

  .المشكالت التي تواجهها إدارة التعليم الثانوي العام

تها اومــن األســاليب اإلداريــة المعاصــرة التــي تتبعهــا المجتمعــات المعاصــرة فــي إدارة مؤسســ
أسلوب اإلدارة بالمشـاركة "لبات التعليمية لتتمكن من مواجهة متغيرات العصر وما تفرضه من متط

 Participative Management " حيـث يؤكــد هـذا األســلوب علــى تحديـد االتجاهــات، وتحســين
المدرســة مــن خــالل عمليــة التخطــيط المشــترك بــين أوليــاء األمــور والطلبــة والمدرســين والخاضــعين 

ية، ويتكون هذا النظـام هو تحسين العملية التعليم يلألنشطة المدرسية، بهدف أساس يرلخطة التقد
تحديـد الهـدف، تحديـد االحتياجـات، سياسـة الصـنع، بـرامج التخطـيط، (: من ستة أجزاء رئيسة هـي
  .)٣("ييمقاإلعداد وقبول الميزانية، الت

الــذي  Total Quality Managementباإلضــافة إلــى أســلوب إدارة الجــودة الشــاملة 
إدارة التغييــــر بوضــــع بــــرامج تــــتالءم مــــع يركــــز علــــى فلســــفة ومنهجيــــة تســــاعد المؤسســــات علــــى "

  .)٤("الضغوط الخارجية الجديدة المتزايدة

                                                           

مركز وايدسيرفيس لالستشارات والتطوير اإلداري،  الفكر المعاصر في التنظيم واإلدارة،: على محمد عبد الوهاب –سعيد يس عامر ) ١(
  .٣٨، ص١٩٩٣القاهرة، 

، ٢مؤسســة اإلخــالص للطباعــة والنشــر، بنهــا، ط، ٢ط، "كنمــوذجبويــة الجامعيــة ر إدارة وتنظــيم المؤسســات الت": جمــال أبــو الوفــا) ٢(
  .٩، ص١٩٩٣

(3) March Colin, J; “Spoltight on School Imporement”, Allene Unwin, London ,first published, 
1988, p.184. 

(4) Sallis, Eaward: Total Quality Management in Education, kogan Page, London, 1993, p.13. 



 
 
 

 الفصل األول ٦

ويهــدف هــذا األســلوب إلــى تحســين األداء فــي اإلدارة المدرســية وكــذا تحقيــق الجــودة فــي 
  .العملية التعليمية

 Reengineering) الهندســــــــة اإلداريــــــــة(أســــــــلوب إعــــــــادة هندســــــــة بنيــــــــة االدارة  

Management  تكامل إلحداث التطـوير والتحسـين الكلـي للعمليـات اإلداريـة بشـكل مدخل م"وهو
ـــة المعاصـــرة لمواجهـــة  جـــوهري وســـريع وتســـتطيع إدارة المدرســـة اســـتخدامه كأحـــد المـــداخل اإلداري

  .)١("التنافس في بيئة سريعة

ـــاق، وٕادارة هـــذا  ـــل اإلدارة باألهـــداف، واإلدارة باالتف ـــة أخـــرى مث ـــى أســـاليب إداري إضـــافة إل
خاللهـــا إدارة المدرســـة الثانويـــة العامـــة مـــن تســـتطيع التـــي غيرهـــا مـــن األســـاليب األخـــرى، الوقـــت و 

  .ضه من تحديات في القرن الحادي والعشرينر مواجهة المتغيرات وما تف

شـــأن أي منظمـــة مـــن منظمـــات المجتمـــع  هاتطـــوير إدارة المدرســـة الثانويـــة العامـــة شـــأنو 
مفهــوم التطــوير ليشــمل جميــع جوانبهــا وعلــى  يرتكــز علــى أســلوب مخطــط وموجــه للتغيــر، ويتســع"

  .)٢("ه بما يحقق األهداف المرغوبة للمدرسةؤ تكامل أجزات ررأسها اإلدارة المدرسية في نسق تطوي

تعبئـة الجهـود البشـرية والماديـة وتوجيههـا "حيث تعتبر اإلدارة المدرسية هـي المسـئولة عـن 
ذا اإلطـار تعنـي بـالنواحي اإلداريـة والفنيـة من أجل تحقيق أهـداف المؤسسـة التعليميـة، وهـي فـي هـ

معــًا، وتهــتم بــالمعلمين والمنــاهج، وطــرق التــدريس، واألنشــطة المدرســية، واإلشــراف الفنــي، وتمويــل 
البــرامج التعليميــة، وتنظــيم العالقــات بــين المؤسســات التعليميــة والمجتمــع، وغيــر ذلــك مــن النــواحي 

  .)٣("التي تؤثر في العملية التعليمية

ثــم فــاإلدارة المدرســية هــي المســئولة عــن تحقيــق األهــداف التعليميــة باعتبارهــا الوحــدة  ومــن
التنفيذيــة التــي يقــع علــى عاتقهــا تحقيــق األهــداف المنشــودة، وذلــك باســتخدام المــوارد المتاحــة ســواء 

  .المادية أو البشرية أفضل استخدام

ارتـــه، ليســـتطيع مواكبـــة وفـــي مصـــر بـــذلت جهـــود كبيـــرة لتطـــوير التعلـــيم الثـــانوي العـــام وٕاد
متغيــرات العصــر وتحدياتــه، فأجريــت العديــد مـــن الدراســات، وعقــدت العديــد مــن المــؤتمرات، وقـــد 

  :أسفرت نتائج هذه الدراسات عن

                                                           

 .٦٥، ص٢٠٠١مكتبة المعارف الحديثة، اإلسكندرية،  ،١ط ،اإلدارة المدرسية في األلفية الثالثة: أحمد إبراهيم أحمد) ١(

 مجلـة صـحيفة التربيـة،، "تطـوير إدارة التعلـيم الثـانوي العـام فـي مصـر فـي ضـوء بعـض االتجاهـات المعاصـرة": فاطمة محمد السيد) ٢(
 .٤٦-٤٥، ص ص ١٩٩٥واألربعون، تصدرها رابطة خريجي ومعاهد وكليات التربية، القاهرة،  العدد األول، السنة السابعة

 .٧٩، ص١٩٨٤، مكتبة عين شمس، القاهرة، مقدمة في إدارة وتنظيم التعليم: صالح الدين جوهر) ٣(



 
 
 

 الفصل األول ٧

تواجــه العديــد مــن المشــكالت اإلداريــة التــي تعــوق عمليــة  المدرســة الثانويــة العامــةأن إدارة 
مـــن جوانـــب قصـــور ومشـــكالت وهـــذا مـــا توضـــحه  التطـــوير، حيـــث تعـــاني إدارة المدرســـة الثانويـــة

  .مشكلة الدراسة الحالية

  :مشكلة الدراسة

العديد من المشكالت اإلدارية التي تعـوق قـدرتها علـى العامة تواجه إدارة المدرسة الثانوية 
مواكبة تحـديات القـرن الحـادي والعشـرين، وتجعلهـا عـاجزة عـن التكيـف مـع هـذه التحـوالت الجذريـة 

لمتطلباتهــا، ومــن ثــم البــد مــن التعــرف علــى هــذه المشــكالت التــي تعــوق قــدرتها علــى واالســتجابة 
  .تحقيق أهدافها

  :وتتمثل مشكالت إدارة المدرسة الثانوية العامة فيما يلي

ــا : أوال ــة العامــة فــي مصــر عــن تحقيــق وظائفهــا، وعــدم مواكبته قصــور إدارة المدرســة الثانوي
  )١( :قد أوضحت الدراسات ما يليللطرق واألساليب اإلدارية المعاصرة و 

  .تعتمد إدارة المدرسة الثانوية العامة على استخدام األساليب اإلدارية التقليدية -

  .مسايرة األساليب اإلدارية للتغيرات السريعة المتالحقة مما أصابها بالجمود ضعف -

                                                           

  :لمزيد من التفصيل راجع) ١(
ــين نمــط اإلدارة المدرســية وفعاليــة: منــال رشــاد عبــد الفتــاح -  ــالتعليم العــام دراســة  العالقــة ب ــة الثانويــة ب ــة بالمرحل العمليــة التربوي

  .م١٩٩٣، جامعة الزقازيق، ببنها ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربيةميدانية
، رسـالة دكتـوراه غيـر اختالف نمط اإلدارة في المدرسة الثانوية وأثر ذلك على بعض جوانب العملية التعليميـة: عفاف هاشم خليل - 

  .م١٩٨٨، كلية البنات، جامعة عين شمس، منشورة
مرجـع سـابق،              ص  نحو صيغة جديدة إلدارة التعليم الثـانوي العـام فـي مصـر،: محمد حسن رسمي –لوفا اجمال أبو  - 

  .٩٩٦-٩٦٩ص
، يـة الحديثـةوية العامة في مصر ومواجهتهـا باسـتخدام بعـض األسـاليب اإلدار نمشكالت المدرسة الثا: سالمة عبد العظيم حسين - 

  .١٩٩٨رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية ببنها، جامعة الزقازيق، 
، رسـالة دكتـوراه غيـر "دراسة ميدانية"نظام إدارة المدرسة الثانوية العامة في مصر وأثره على األداء المدرسي : مسلم محمد عليـوة - 

  .١٩٩٥منشورة، كلية التربية، جامعة الزقازيق، 
، رســالة ماجســتير غيــر دراســة تقويميــة لواقــع اإلدارة المدرســية بــالتعليم الثــانوي فــي ضــوء أهدافــه: غريــب مجاهــدعبــد العزيــز ال - 

  .١٩٨٨منشورة، كلية التربية، جامعة طنطا، 
، ١٩٨٧الجهـاز المركـزي للكتـب الجامعيـة والوسـائل التعليميـة، القـاهرة،  ستراتيجية تطوير التعلـيم فـي مصـر،ا: أحمد فتحي سرور - 

  .٤٩-٢١ص ص
-٢٣٦مرجـع سـابق، ص ص كيـف التعامـل مـع العـالم المتغيـر -اإلدارة إلـى الحاضـر والمسـتقبلمـع جولة : صالح الدين جـوهر - 

٢٣٧. 

بحــث مقــدم إلــى المــؤتمر الســادس ، "بعــض أشــكال التجديــد فــي التعلــيم الثــانوي فــي إطــار التعلــيم المســتمر: "ثنــاء يوســف العاصــى - 
ــــة  ــــة الحديث ــــيم(لرابطــــة التربي ــــانوي الحاضــــر والمســــتقبل التعل ،      ١٩٩١يوليــــة، الجــــزء األول، القــــاهرة،  ٨-٦المنعقــــد مــــن ، )الث

 .٩٧٩ص



 
 
 

 الفصل األول ٨

  .وسائل االتصال مما يعوق اإلدارة عن القيام بوظائفها ضعف -

  .ارية المعاصرة في مجال إدارة المدرسةغياب األساليب اإلد -

  .ضعف فهم إدارة المدرسة لألساليب اإلدارية المعاصرة -

  .ضعف إدراك مدير المدرسة للمتغيرات العالمية المعاصرة -

  .قصور إدارة المدرسة الثانوية عن تحقيق وظائفها من تخطيط وتنظيم ومتابعة وتقويم -

يــر مــؤهلين لهــا وال صــلة لهــم بهــا ممــا يعــوق وجــود أعــداد مــن المــوظفين فــي وظــائف إداريــة غ -
  .اإلدارة عن تحقيق أهدافها

  .ما زال التركيز في العمل اإلداري على النواحي اآللية المتعلقة بحرفية القواعد واللوائح -

  .تداخل االختصاصات وتكرار نفس األنشطة -

  ".تضخم أعداد الموظفين اإلداريين"التضخم الوظيفي  -

  .ةفي وظائف إدارية غير مؤهلين لها إلى وظائف إداري تحويل عدد من المعلمين -

تعاني إدارة المدرسة الثانوية العامة من ضعف مشاركة األعضاء في صـنع واتخـاذ القـرار : ثانيا
  )١( :وقد أوضحت الدراسات ما يلي

عجز مديري المدارس الثانوية العامة عن اتخاذ القرارات السليمة والتفاعل اإليجابي مع  -
  .اآلخرين

                                                           

  :لمزيد من التفصيل راجع) ١(
تطوير أساليب مراقبة الجودة في العمليـة التعليميـة بمرحلـة التعلـيم قبـل الجـامعي فـي ضـوء االتجاهـات : نادية محمد عبد المـنعم - 

  .١٩٩٨التعليم الثانوي، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، القاهرة، ، مرحلة العالمية المعاصرة
نحو صيغة جديدة إلدارة التعليم الثانوي العام في مصر لمواجهة متطلبـات القـرن الحـادي : محمد حسن رسمي –جمال أبو الوفا  - 

  .، مرجع سابقوالعشرين
إعــداد قيــادات (قريــر المجلــس القــومى للتعلــيم والبحــث العلمــى والتكنولوجيــا ت :البحــث العلمــي والتكنولوجيــاللتعلــيم و المجلــس القــومي  - 

  .٢٦، ص١٩٩٦– ١٩٩٥ القاهرة ، المجالس القومية المتخصصة ،، الدورة الثالثة والعشرين، )التعليم
، مرجـع لتعليم الثـانوي العـامالعالقة بين نمط اإلدارة المدرسية وفعالية العملية التربوية بالمرحلة الثانوية با:منال رشاد عبد الفتاح - 

  .سابق
  .٢٦-٢٥، ص٢٠٠٠، ١دار الفكر العربي، القاهرة، ط القصور اإلداي في المدارس،: أحمد إبراهيم أحمد - 
ــة المجتمــع المحلــي: إيمــان راغــب زغلــول -  ــة العامــة فــي تنمي ــة الثانوي ، رســالة ماجســتير غيــر دور التنظيمــات المدرســية بالمرحل

  .١٩٩٨معة عين شمس، منشورة، كلية التربية، جا
، رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، كليـة اإلدارة المدرسية وأثرها على األنشطة الطالبية في المرحلة الثانويـة: عبد المنعم فهمي سعد - 

 .١٩٨٢التربية، جامعة عين شمس، 



 
 
 

 الفصل األول ٩

تمثــل فــي إدارة المدرســة الثانويــة العامــة فــي مصــر كــل أعــراض البيروقراطيــة ممــا يــؤدي إلــى ت -
  .عدم مشاركة األعضاء في صنع واتخاذ القرارات

  .ركزة حول نفسها، عازفة عن أسلوب المشاركة، بطيئة في تسيير األمورتماإلدارة المدرسية م -

  .لقرارتركيز السلطة في يد المدير الذي يتحكم في اتخاذ ا -

  .غياب الفهم الكامل والوعي بأهمية المشاركة في تحقيق أهداف المدرسة الثانوية العامة -

  .التحيز في توزيع األعمال على العاملين -

  .ضعف تحمل بعض المعلمين للعمل المدرسي وعدم مشاركتهم في صنع القرار -

بتنميــة المجتمــع قصــور مجلــس إدارة المدرســة الثانويــة عــن المشــاركة فــي األنشــطة المرتبطــة  -
  .المحلي

  .المناخ المحيط بالمدرسة الثانوية ال يساعد على المشاركة في صنع واتخاذ القرار -

  .مشاركة معلم المدرسة الثانوية في صنع واتخاذ القرار ضعف -

  .التعاون بين هيئة التدريس وأولياء األمور واإلدارة المدرسية قلة -

ار وتدريب المديرين في المدرسة الثانوية العامة الطرق واألساليب المتبعة في اختي: ثالثاً 
  )١( :حسب األقدمية وقد أوضحت الدراسات ما يلي

  .اإلعداد المهني لمدير المدرسة ال يساعده على مالحقة التقدم التكنولوجي -

  .مالئمة بعض القيادات اإلدارية من حيث المعرفة الحديثة والمهارات المطلوبة ضعف -
                                                           

  :لمزيد من التفصيل راجع) ١(
، رســالة رس الثانويــة فــي جمهوريــة مصــر العربيــةدراســة ميدانيــة ألســاليب إعــداد مــديري المــدا: ف عبــد المعطــي مصــطفىســيو  - 

  .م١٩٨٠ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس، 
مــدراء المــدارس فــي مصــر وســلطنة عمــان فــي ضــوء الخبــرة األمريكيــة ونمــاذح الفكــر اإلداري المعاصــر ": حاويضــبيــومي محمــد  - 

            ، المنعقـــد )إدارة التغلـــيم فـــي الـــوطن العربـــي فـــي عـــالم متغيـــر(ي بحـــث مقـــدم للمـــؤتمر الســـنوي الثـــان، "ودارســـة تحليليـــة مقارنـــة
  .٤٠٨-٣٦٧، ص ص١٩٩٤يناير، الجزء الثاني، القاهرة،  ٢٤-٢٢من 

ألوضاع القيادات التربوية واإلدارية فـي مجـال التربيـة والتعلـيم فـي كـل مـن الجمهوريـة العربيـة  ةدراسة مقارن: على هوده باعباد - 
، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، كليــة التربيــة، جامعــة عــين شــمس، ريــة مصــر العربيــة والواليــات المتحــدة األمريكيــةاليمنيــة وجمهو 

  .م١٩٨٢
بحــث مقــدم للمــؤتمر ، "منظومــة لتــدريب القيــادات التربويــة للمرحلــة الثانويــة أثنــاء الخدمــة": جمــال أبــو الوفــا –محمــد حســن رســمي  - 

يوليـو، الجـزء الثـاني، القـاهرة،  ٨-٦، المنعقـد مـن )التعلـيم الثـانوي الحاضـر والمسـتقبل(ة العلمي السـادس لرابطـة التربيـة الحديثـ
  .١٠٣٧-١٠٠٣، ص ص١٩٩١

، بعـض األسـاليب اإلداريـة الحديثـةباسـتخدام مشكالت المدرسة الثانوية العامة في مصـر وموجهتهـا : سالمة عبد العظيم حسـين - 
  .مرجع سابق



 
 
 

١٠  الفصل األول

  .إلعداد لمديري المدارس الثانوية الغرض منهاال تحقق نوعية برامج ا -

  .الطرق المتبعة في اختيار القادة حسب األقدمية ال على أساس الخبرة -

ال تــتم بــرامج التــدريب والتأهيــل للقيــادات التربويــة علــى أيــدي متخصصــين يــدركون أهميــة هــذا  -
  .العمل

  .وقت المدير وجهده يضيعان في المشاكل اإلدارية -

ســـليم إلـــى حـــد كبيـــر للقيـــادات المســـئولة عـــن إدارة مؤسســـات التعلـــيم خاصـــة االختيـــار غيـــر ال -
أو تلــك القيــادات المســئولة عــن تطــوير القــوانين واللــوائح التــي تحكــم " المدرســة الثانويــة العامــة"

  .سير العمل بها

غياب الفهم الكامل إلى حد بعيد الوعي باألساليب اإلدارية المعاصرة لـدى القـائمين علـى إدارة  -
  .مدرسة الثانوية العامةال

وهــذه المشــكالت وجوانــب القصــور التــي تعــاني منهــا إدارة المدرســة الثانويــة تعــوق قــدرتها 
على تحقيق وظائفها المنشودة منها وتؤثر على فعاليتها، وتجعلها غير قادرة على مواكبة متغيرات 

  .القرن الحادي والعشرين وتحدياته

  :ى سة في السؤال الرئيسي التالوفي ضوء ما سبق تتبلور مشكلة الدرا

ــتالئم مــع متغيــرات القــرن كيــف يمكــن  ــة العامــة فــى مصــر بمــا ي تطــوير ادارة المدرســة الثانوي
  الحادى والعشرين وما تفرضه من متطلبات ؟ 

  :ويتفرع من هذا السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية 
ؤثر بشـكل مباشـر علـى إدارة المدرسـة ما متغيرات القرن الحادي والعشرين ومتطلباتها، التـي تـ - ١

  ؟ الثانوية العامة
؟ ومـــا مــدى تطبيقهـــا فـــي المدرســـة الثانويـــة العامـــة فـــي األســـاليب اإلداريـــة المعاصـــرة أهـــم مــا  - ٢

  ؟مصر كما تظهرها الدراسة الميدانية 
كمـــا تظهرهـــا  التـــي تعـــاني منهـــا إدارة المدرســـة الثانويـــة العامـــة فـــي مصـــر تالمشـــكالأهـــم مـــا  - ٣

  النظرية والدراسة الميدانية ؟ الدراسات
المدرســة الثانويــة العامــة استخالصــها مــن الدراســة الميدانيــة إلدارة التــي يمكــن أهــم النتــائج مــا  - ٤

 ؟ في مصر

مــا أهــم المقترحــات التــى يمكــن أن تســهم فــى تطــوير إدارة المدرســة الثانويــة العامــة فــى مصــر  - ٥
  .فى ضوء نتائج الدراسة النظرية والميدانية 

  :تهدف الدراسة الحالية إلى : لدراسةأهداف ا



 
 
 

١١  الفصل األول

 : أهداف نظرية وتتمثل فيما يلى : أوًال 

التعرف على متغيرات القرن الحادي والعشرين ومتطلباتها، التـي تـؤثر بشـكل مباشـر علـى  - ١
 .إدارة المدرسة الثانوية العامة

التعــرف علــى بعــض األســاليب اإلداريــة لمعاصــرة التــي يمكــن أن تســهم فــي حــل مشــكالت  - ٢
  .دارة المدرسة الثانوية العامة في مصر في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرينإ

  .تقديم رؤية مقترحة تتعلق بكيفية تطوير إدارة المدرسة الثانوية العامة  - ٣

  :أهداف تطبيقية وتتمثل فيما يلى : ثانًيا 

لى مواجهة التعرف على مشكالت إدارة المدرسة الثانوية العامة في مصر والتي تعوقها ع -١
 .متطلبات القرن الحادي والعشرين

  :أهمية الدراسة

ــًا ينــال اهتمــام الكثيــر مــن قبــل  تنبــع أهميــة الدراســة هــذه مــن كونهــا تعــالج موضــوعًا حيوي
المهتمــين بــإدارة المدرســة الثانويــة العامــة، هادفــة إلــى محاولــة التعــرف علــى المشــكالت التــي تعــوق 

  .القيام بوظائفها في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرينإدارة المدرسة الثانوية العامة عن 

كما تكتسب الدراسة أهمية ثانية من حيث أنها تتناول بعـض األسـاليب اإلداريـة المعاصـرة 
كــإدارة الجــودة الشــاملة واإلدارة بالمشــاركة والهندســة اإلداريــة واســتخدام التكنولوجيــا اإلداريــة والتــي 

راسـة محاولـة التغلـب علـى المشـكالت التـي تعـوق إدارة المدرسـة يمكن فـي ضـوء مـا تسـفر عنـه الد
الثانوية العامة في مصر والتوصل إلى مقترحات يمكن أن تسهم في تطوير إدارة المدرسة الثانويـة 

  .العامة في مصر في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين

عــرف علــى الواقــع الفعلــي ومــا قــد يزيــد مــن أهميــة الدراســة قيامهــا بــإجراء دراســة ميدانيــة للت
  .إلدارة المدرسة الثانوية العامة في مصر ومدى تطبيقها ومسايرتها لألساليب اإلدارية المعاصرة

كمــا يتوقــع لهــذه الدراســة أن تســهم فــي التغلــب علــى المشــكالت التــي تعــوق إدارة المدرســة 
دي والعشــــرين الثانويــــة العامــــة فــــي مصــــر عــــن القيــــام بوظائفهــــا فــــي ضــــوء متطلبــــات القــــرن الحــــا

باســتخدام بعــض األســاليب اإلداريــة المعاصــرة، مــن خــالل التوصــيات والمقترحــات اإلجرائيــة التــي 
  .سوف تخرج بها الدراسة



 
 
 

١٢  الفصل األول

  :منهج الدراسة

صــف الحقــائق و تســتخدم الدراســة الحاليــة المــنهج الوصــفي التحليلــي والــذي يــتم مــن خاللــه 
  .بيانات وتنظيمها وتصنيفها وتحليلها بدقةوالظروف الراهنة الخاصة بطبيعة المشكلة، وجمع ال

  :لتعرف علىلفي الدراسة الميدانية  استخدمت الدراسة الحالية من أدواته أداة االستبيان

   .مشكالت إدارة المدرسة الثانوية العامة التي تعوق فاعليتها - ١

مـــدى مســـايرة اإلدارة المدرســـية فـــي المرحلـــة الثانويـــة لألســـاليب اإلداريـــة المعاصـــرة،  - ٢
  .واستجابتها لمتطلبات القرن الحادي والعشرين

  :وتم استخدام المنهج وفقًا للخطوات التالية

متغيرات القرن الحادي ولعشرين ومـا تفرضـه مـن متطلبـات تـؤثر بشـكل دراسة وصفية نظرية ل - ١
  .مباشر على إدارة المدرسة الثانوية العامة

ي مجـــال إدارة المدرســـة الثانويـــة األســـاليب اإلداريـــة المعاصـــرة فـــ وصـــفية نظريـــة ألهـــمدراســـة  - ٢
  .العامة

مشــــكالت إدارة المدرســــة الثانويــــة العامــــة فــــي مصــــر مــــن خــــالل الدراســــات دراســــة وصــــفية ل - ٣
  .واألبحاث والمؤتمرات المقدمة في هذا الموضوع وغير ذلك من الوسائل واألدوات

رسـين أوائـل علـى عينـة مـن مـديري ونظـار ووكـالء ومد دراسة ميدانيـة أداتهـا اسـتبيان وتطبيقـه - ٤
  .مشرفين في المرحلة الثانوية العامة، لمعرفة استجاباتهم حول محاور االستبيان

االجرائيـــة تمهيـــدًا للخـــروج بـــبعض المقترحـــات  اســـتخالص النتـــائج األســـاليب للدراســـة الميدانيـــة - ٥
  .التي يمكن أن تسهم في تطوير إدارة المدرسة الثانوية العامة

  :ومبرراتها حدود الدراسة

لدراسة الحالية في تناولها لمتغيـرات القـرن الحـادي والعشـرين علـى المتغيـرات التـى لهـا ركزت ا - ١
تــأثير مباشــر علــى إدارة التعلــيم بصــفة عامــة وٕادارة المدرســة الثانويــة بصــفة خاصــة وهــى كمــا 

 :يلى 

 :المتغيرات العالمية وتتمثل في - أ

 ".العولمة"النظام العالمي الجديد وتشابك المصالح  -

  .كنولوجية والمعلوماتيةالثورة الت -



 
 
 

١٣  الفصل األول

 .التكتالت االقتصادية الكبرى -

 .التحول الديمقراطي -

 :المتغيرات المحلية وتتمثل في - ب

  .االنفجار السكاني والبطالة -

 .التحول الديمقراطي وتعدد األحزاب -

 .التحول االقتصادي وربط االقتصاد المصري باالقتصاد العالمي -

 .التحدي األخالقي -

ي لهــــا تــــأثير مباشــــر علــــى إدارة التعلــــيم بصــــفة عامــــة وٕادارة المتغيــــرات الثقافيــــة والتــــ -
 .المدرسة الثانوية بصفة خاصة

ركزت الدراسة الحالية في تناولها ألهم األساليب اإلدارية المعاصرة والتـي يمكـن أن تسـهم فـي  - ٢
 :تطوير إدارة المدرسة الثانوية العامة على ما يلى 

  .أسلوب إدارة الجودة الشاملة -

 .ة بالمشاركةأسلوب اإلدار  -

 .أسلوب إعادة هندسة بنية اإلدارة  -

وذلـــك تمشـــيًا مــع طبيعـــة المشـــكالت التـــي تواجـــه إدارة . اســتخدام التكنولوجيـــا اإلداريـــة -
المدرسة الثانوية العامة في مصر إضافة إلى أنها تـتالءم مـع متغيـرات القـرن الحـادي 

 .العامة والعشرين وما يفرضه من متطلبات على إدارة المدرسة الثانوية

ركــزت الدراســة الحاليــة علــى المشــكالت التــي تعــوق إدارة المدرســة الثانويــة العامــة فــي مصــر  - ٣
 .عن القيام بوظائفها في ضوء ومتطلبات القرن الحادي والعشرين

ركزت الدراسة الحالية في تناولها الدراسة الميدانية على محاولة الوقوف على المشكالت التـي  - ٤
ــام بوظائفهــا فــي ضــوء متطلبــات القــرن الحــادي تعــوق إدارة المدرســة الث انويــة العامــة عــن القي

 .والعشرين وكذا مدى مسايرتها لألساليب اإلدارية المعاصرة

تم تطبيق االستبيان على عينة ممثلة إلدارة المدرسة الثانوية العامة في مصـر تمثلـت فـى كـل  -
  ).ن أوائل مشرفينمدير إدارة المدرسة الثانوية، النظار، الوكالء، المدرسي(من 



 
 
 

١٤  الفصل األول

ركزت الدراسة الحالية في تطبيقها للدراسة الميدانية علـى محافظـة الشـرقية باعتبـار أنهـا تضـم  - ٥
مــن الســكان ســواء ريــف أو حضــر أو بــدو، باإلضــافة إلــى أن  –حــد مــا  –ثــالث فئــات إلــى 

الباحثـــة مـــن أبنـــاء المحافظـــة وهـــذا يســـهل الحصـــول علـــى المعلومـــات المطلوبـــة للدراســـة، وأن 
  .المستفيدين من الدراسة هم العاملون في قطاع التربية والتعليم في المحافظة

  :مصطلحات الدراسة

  :Development التطوير

التغيــر التــدريجي الــذي ): التطــور(تحــول مــن طــور إلــى طــور ): تطــور(ويعنــي فــي اللغــة 
ي يحــدث فــي يحــدث فــي بنيــة الكائنــات الحيــة وســلوكها، ويطلــق أيضــًا علــى التغيــر التــدريجي الــذ

  .)١(المجتمع أو العالقات أو النظم السائدة فيه

التقدم، فهو يشير إلى الجانب االرتقائي أي أنه يقرر دائما ما يجب "ويعرف التطوير بأنه 
أن يكــون، والســير نحــو غايــة معينــة، وهــو متضــمن دائمــًا مــدخًال معياريــًا، لــذلك يهــتم بالبحــث عــن 

  .)٢("ن يكونمجتمع أفضل، أي البحث عما ينبغي أ

أنــه هــو نمــو المجتمــع الثابــت إلــى مجتمــع متغيــر وفــق "ويعرفــه أحمــد زكــي بــدوي علــى  
  .)٣("احتياجات جماهير الشعب

النمو أو التغير في البنيـة والوظيفـة أو التنظـيم الـذي يشـكل تقـدمًا "كما يعني التطوير بأنه 
  .)٤( النضوج في اختالف الحجم والتعقيد والتكامل والقدرة والكفاءة أو درجة

ـــالتطوير اإلداري بأنـــه  المجهـــودات المصـــممة خصيصـــًا لتحقيـــق تغيـــرات تلـــك  "ويقصـــد ب
مجموعـة اإلجـراءات الموجهـة التـى أساسية في نظام اإلدارة من خالل عمليـات تطويريـة شـاملة أو 

مثـــل الهياكـــل اإلداريـــة واألفـــراد مـــدخالت النظـــام اإلداري واحـــد أو أكثـــر مـــن تهـــدف إلـــى تحســـين 
  .)٥("إلجراءاتوا

  :وفى ضوء ما سبق نصل إلى التعريف اإلجرائى للتطوير بأنه 

                                                           

  .٣٩٦، ص١٩٩٥وزرة التربية والتعليم، القاهرة، المعجم الوجيز، : لغة العربيةمجمع ال: جمهورية مصر العربية) ١(
، المكتــب الجــامعي الحــديث، اإلســكندرية، ٢، طتطــور الــنظم االجتماعيــة وأثرهــا فــي الفــرد والمجتمــع: حســين عبــد الحميــد أحمــد) ٢(

  .٢٨، ص١٩٨٦
  .٢٦٨، ص١٩٨٠العربي، القاهرة، ، دار الفكر معجم مصطلحات التربية والتعليم: أحمد زكي بدوي) ٣(
تطوير اإلدارة المحليـة فـي التعلـيم رؤيـة مسـتقبلة، رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة، معهـد الدراسـات والبحـوث : نجدة إبراهيم سليمان) ٤(

  .١٥، ص١٩٩٧، جامعة القاهرة، التربوية
، ١٩٩٥، عمـان، ١دار الفكـر للنشـر ولتوزيـع، ط، ١ط، )منظـور تطبيقـي(دراسات معاصرة فـي التطـوير اإلداري : عاصم األعرجى) ٥(

  .٢٥ص



 
 
 

١٥  الفصل األول

عملية تغيير فى نظام اإلدارة المدرسـية مـن خـالل عمليـات تحسـين شـاملة للهيكـل اإلدارى واألفـراد 
  .واإلجراءات التى تضمن حسن سير العمل ، من أجل تحقيق األهداف المنشودة 

  :لعامة مفهوم إدارة المدرسة الثانوية ا

ذلـك الكـل المـنظم الـذي يتفاعـل بإيجابيـة داخـل "تعرف إدارة المدرسة الثانوية العامـة بأنهـا 
المدرسة وخارجها وفقًا لسياسة عامة، وفلسفة تربوية تضـعها الدولـة، رغبـة فـي إعـداد الناشـئين بمـا 

ة مـن األعمـال يتفق وأهداف المجتمع والصالح العام للدولـة، وهـذا يقتضـي القيـام بمجموعـة متناسـق
  .)١("واألنشطة مع توفير المناخ المناسب التمامها بنجاح

مجموعــة العمليــات واألنشــطة الموجهــة لتنظــيم إدارة المدرســة بحيــث "وتعــرف أيًضــا بأنهــا 
تتداخل وتتكامل هذه العمليات فيما بينهـا لبلـوغ األهـداف المحـددة للمدرسـة، والتـي ترمـي إلـى خلـق 

  .)٢("يين وقادرين على التفكير السليم والعمل المنتج مع الخلق الحسنجيل من المواطنين اجتماع

جميع الجهود واألنشـطة والعمليـات مـن تخطـيط وتنظـيم ومتابعـة وتوجيـه "كما تعرف بأنها 
التــي يقــوم بهــا المــدير مــع العــاملين معــه مــن مدرســين وٕاداريــين بغــرض بنــاء وٕاعــداد ... ورقابــة و

لمســـاعدته ) غيرهـــا... يـــا وأخالقيـــًا واجتماعيـــًا ووجـــدانيًا وجســـميًا وعقل(التلميـــذ فـــي جميـــع النـــواحي 
  .)٣("على أن يتكيف مع المجتمع ويحافظ على بيئته المحيطة ويساهم في تقدم مجتمعه

الجهــود المنســقة التــي يقــوم بهــا فريــق مــن العــاملين فــي الحقــل التعليمــي "كمــا تعــرف بأنهــا 
األهــداف التربويــة داخــل المدرســة تحقيقــًا يتمشــى مــع مــا إداريــين، وفنيــين بغيــة تحقيــق ) المدرســة(

  .)٤("تهدف إليه الدولة من تربية أبنائها تربية صحيحة على أسس علمية
ومــن ثــم فــاإلدارة المدرســية لــم يقتصــر دورهــا فــي تحقيــق أهــدافها علــى النــواحي اإلداريــة 

تالميـذ والمدرسـين والمنـاهج أصبح االهتمام بالنواحي الفنيـة والماليـة وكـل مـا يتصـل بال"فحسب بل 
وطرق التـدريس والنشـاط المدرسـي واإلشـراف الفنـي والنهـوض بالمكتبـات المدرسـية وتنظـيم العالقـة 

  .)٥("بين المدرسة والبيئة والخدمات الصحية واإلرشاد

ومــــن خــــالل التعريفــــات الســــابقة يمكــــن أن تعــــرف إدارة المدرســــة الثانويــــة العامــــة بأنهــــا مجموعــــة 
تخطــيط ، وتنظــيم ، ومتابعــة ، وتوجيــه ، ورقابــة يقــوم بهــا المــدير مــع العــاملين فــى  العمليــات مــن

                                                           

  .٥، ص١٩٩٧، دار المطبوعات الجديدة، اإلسكندرية ، ٢، طنحو تطوير اإلدارة المدرسية: أحمد إبراهيم أحمد) ١(
رجـع سـابق، ، ماإلدارة باالتفاق كأسلوب عصري إلدارة المدرسة في الوطن العربي لمواجهة متغيرات العصر: جمال محمد أبو الوفـا) ٢(

  .٧٥ص
  .٩٩م، ص٢٠٠١دار الجامعة الجديد للنشر، اإلسكندرية،  اإلدارة المدرسية،: إسماعيل محمد دياب) ٣(
  .١٦م، ص٢٠٠١/٢٠٠٢مكتبة المعارف الحديثة، اإلسكندرية ،  ،١، طاإلدارة المدرسية في األلفية الثالثة: أحمد إبراهيم أحمد) ٤(
  .٢٠، ص١٩٨٢، المريخ، الرياض، ة المدرسية في ضوء الفكر اإلداري المعاصراإلدار : صالح عبد الحميد مصطفى) ٥(



 
 
 

١٦  الفصل األول

ـــادرين علـــى  ـــراد الق ـــة ، وهـــو إعـــداد األف ـــة التعليمي مدرســـته لتحقيـــق األهـــداف المنشـــودة مـــن العملي
  .التعامل مع متغيرات العصر وما تفرضه من متطلبات وأدوار جديدة 

  : الدراسات السابقة

  :العربية  الدراسات: أوًال 

  .دراسات تتعلق بإدارة المدرسة الثانوية العامة ومشكالتها -١

دراســات تناولــت كيفيــة تطــوير إدارة المدرســة الثانويــة العامــة مــن خــالل بعــض االتجاهــات  -٢
  .المعاصرة

  .ومشكالتهاالعامة دراسات تتعلق بإدارة المدرسة الثانوية  -١

  .مشكالت اإلدارة في المدرسة الثانويةدراسة مقارنة لبعض : بعنوان )١(الدراسة األولى

التعــرف علــى المشـــكالت التــي تعـــاني منهــا اإلدارة فـــي تهــدف هـــذه الدراســة إلـــى  :هــدف الدراســـة
  .المدرسة الثانوية في كل من مصر والواليات المتحدة األمريكية

  :وقد حددت الدراسة المشكالت في أربعة محاور هي

  اتحادات الطالب -٤  مجالس األباء -٣  التوجه الفني -٢  الدارسات العملية -١

   :دراسةمنهج ال

  .اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفى واستخدمت أداة االستبيان إلجراء الدراسة الميدانية 

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التاليةو: نتائج الدراسة

  :تعاني إدارة المدرسة الثانوية العديد من المشكالت منها

  .رس الثانوية باألعمال المالية واإلدارية أكثر من اهتمامهم باألمور الفنيةاهتمام مديري المدا -

  .عزوف اآلباء عن المشاركة في مجلس اآلباء والمعلمين -

  .عدم استقالل المدرسة الثانوية من الناحية المالية واإلدارية -

  .قصور العالقة بين إدارة المدرسة واإلدارة التعليمية -

  ة يؤدون دورهم التربوي بصورة ثانوية وسطحيةإن مديري المدارس الثانوي -

                                                           

رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، كليــة  دراســة مقارنــة لــبعض مشــكالت اإلدارة فــي المدرســة الثانويــة،: نــور الــدين محمــد عبــد الجــواد) ١(
  .م١٩٧٤التربية، جامعة عين شمس، 



 
 
 

١٧  الفصل األول

ــة العالقــة بــين نمــط اإلدارة المدرســية وفعاليــة العمليــة التربويــة بالمرحلــة : بعنــوان )١(الدراســة الثاني
  ".دراسة ميدانية على محافظة القليوبية"الثانوية بالتعليم العام 

  :تهدف هذه الدراسة إلى  :هدف الدراسة

رة المدرسية فـي المدرسـة الثانويـة ومـدى انعكاسـها علـى نجـاح أو داالتعرف على أنماط اإل
  .فشل إدارة المدرسة في تحقيق وظائفها وأهدافها

استخدم الباحث في دراسته المنهج الوصفي للتعرف على واقع إدارة المدرسة  :دراسةمنهج ال
  .انوية العامة كمنظومةالثانوية العامة بمحافظة القليوبية وأسلوب تحليل النظم لتحليل المدرسة الث

  :توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التاليةو  :نتائج الدراسة

تقتضـــيها اإلدارة المدرســـية  متطلبـــاتنجـــاح مـــدير المدرســـة الثانويـــة مرهـــون بتـــوفير عـــدة 
  .الحديثة، باإلضافة إلى تواجد مجموعة من الوسائل الحديثة التي تساعده في تحقيق أهدافها

دراســة تقويميــة لواقــع اإلدارة المدرســية بــالتعليم الثــانوي فــي ضــوء : بعنــوان )٢(الدراســة الثالثــة
  .أهدافه

  :تهدف هذه الدراسة إلى  :هدف الدراسة

  .التعرف على مدى تحقيق اإلدارة المدرسية في المدرسة الثانوية ألهدافها -

  .التعرف على المعوقات التي تعوق تحقيق أهداف إدارة المدرسة الثانوية -

اســتخدمت هــذه الدراســة المــنهج الوصــفي والتــاريخي للتعــرف علــى واقــع المدرســة  :راســة دمــنهج ال
الثانويــة، وإلجـــراء الدراســـة الميدانيــة اســـتخدمت الدراســـة أداة االســـتبيان التــي طبقـــت علـــى أعضـــاء 

  .إدارة المدرسة الثانوية

  :توصلت الدراسة الحالية إلى النتائج التاليةو  :نتائج الدراسة

  .درسية في المدرسة الثانوية ال تحقق أهدافها تحقيقًا كامالً اإلدارة الم -

تواجه إدارة المدرسة الثانوية معوقات تحول دون تحقيق أهدافها مثل وجود عدد من المـوظفين  -
فــي وظــائف إداريــة غيــر مــؤهلين لهــا، والتركيــز علــى النــواحي اآلليــة المتعلقــة بحرفيــة القواعــد 

  .والقوانين

                                                           

دراسـة ميدانيـة "اإلدارة المدرسية وفعالية العملية التربوية بالمرحلة الثانوية بالتعليم العام  العالقة بين نمط: منال رشاد عبد الفتاح) ١(
 .، مرجع سابق"على محافظة القليوبية

 .، مرجع سابقدراسة تقويمية لواقع اإلدارة المدرسية بالتعليم الثانوي في ضوء أهدافه: عبد العزيز الغريب مجاهد) ٢(



 
 
 

١٨  الفصل األول

ــوان )١(الرابعــة الدراســة ــى األداء : بعن ــره عل ــة فــي مصــر وأث نظــام إدارة المدرســة الثانوي
  .دراسة ميدانية: المدرسي

  :تهدف هذه الدراسة إلى  :هدف الدراسة

  ، والوقوف ارف على نظام إدارة المدرسة الثانوية العامة ومدى تحقيقها لوظائفهـالتع

نب األداء، التعـرف علـى على أداء المدرسة الثانوية من خالل تحصيل التالميذ كأحد جوا
  .النموذج األلماني في إدارة المدرسة الثانوية

مــنهج تحليــل الــنظم والمــنهج الوصــفي لوصــف واقــع اســتخدمت الدراســة  :دراســة مــنهج ال
وإلجـــراء الدراســـة ، كنظـــام مـــن حيـــث وظائفهـــا وهيكلهـــا اإلداري رإدارة المدرســـة الثانويـــة فـــي مصـــ

بعـــض األســـاليب اإلحصـــائية للتعـــرف علـــى مـــدى تحقيـــق إدارة الميدانيـــة اســـتخدم أداة االســـتبيان و 
  .المدرسة الثانوية لوظائفها وقياس أداء المدرسة الثانوية

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التاليةو  :نتائج الدراسة

متابعـة  –تنظـيم  –يوجد قصور في تحقيق إدارة المدرسة الثانوية لوظائف اإلدارة من تخطـيط  -
  .تقويم –

  .ر في إدارة المدرسة الثانوية في تنمية العالقات اإلنسانيةيوجد قصو  -

  .يوجد قصور في إدارة المدرسة الثانوية في خدمة البيئة -

في ترشـيد اإلنفـاق التعليمـي فـي الفنية دور إدارة المدرسة الثانوية : بعنوان )٢(الدراسة الخامسة
  ".دراسة ميدانية"ضوء المتغيرات العالمية المعاصرة 

  :تهدف هذه الدراسة إلى  :اسةهدف الدر 

  .الوقوف على فلسفة التعليم الثانوي الفني وأهدافه -

التعــرف علــى الطــرق واألســاليب التــي تســاعد إدارة المدرســة الثانويــة الفنيــة فــي تحقيــق أهــدافها  -
  .في ضوء المتغيرات العالمية

فلسـفة التعلـيم  الدراسـة المـنهج الوصـفي وأسـلوب تحليـل الـنظم لوصـف تسـتخدما :دراسة منهج ال
  .الثانوي وأهدافه

                                                           

 .، مرجع سابق"دراسة ميدانية"ظام إدرارة المدرسة الثانوية في مصر وأثره على األداء المدرسي ن: مسلم محمد عليوة) ١(

دور إدارة المدرسة الثانوية الفنية في ترشيد اإلنفاق التعليمي فـي ضـوء المتغيـرات العالميـة المعاصـر : سالمة عبد العظيم حسـين) ٢(
 .م١٩٩٥التربية ببنها، جامعة الزقازيق،  ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية"دراسة ميدانية"



 
 
 

١٩  الفصل األول

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التاليةو  :نتائج الدراسة

  .تستخدم إدارة المدرسة الثانوية الفنية األساليب الروتينية في اإلدارة -

  .ضعف قدرة إدارة المدرسة الثانوية على التنظيم واإلشراف -

  .عدم اهتمام إدارة المدرسة الثانوية بمشكالت الطالب -

 .دم وضوح الواجبات اإلدارية للمدرسين والمشرفين خالل اليوم الدراسيع -

اخـتالف نمـط اإلدارة فـي المدرسـة الثانويـة وأثـر ذلـك علـى : بعنوان )١(الدراسة السادسة
  .بعض جوانب العملية التعليمية

  :تهدف هذه الدراسة إلى  :هدف الدراسة

عامــة وكــذا المــدارس الثانويــة العســكرية التعــرف علــى أنمــاط اإلدارة فــي المدرســة الثانويــة ال
  .وأثر ذلك على بعض جوانب العملية التعليمية

استخدمت الدراسة المنهج الوصـفي التحليلـي وذلـك للتعـرف علـى األنمـاط اإلداريـة :دراسة منهج ال
إلجــراء  واســتخدمت الدراســة أداة االســتبيان والتحليــل اإلحصــائي، الموجــودة فــي المــدارس الثانويــة

  .سة الميدانية الدرا

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التاليةو  :نتائج الدراسة

  .يسود المدارس الثانوية العامة النمط الديمقراطي أو الترسلى -

ــــديمقراطي فــــي المــــدارس الثانويــــة العامــــة ال يحقــــق األهــــداف المرجــــوة مــــن العمليــــة  - الــــنمط ال
  .التعليمية

ريــة األوتقراطــي وتحقيــق هــذا الــنمط أهدافــه مــن يســود المــدارس الثانويــة العســكرية الــنمط اإلدا -
  .العملية التعليمية

مشـكالت المدرسـة الثانويـة العامـة فـي مصـر ومواجهتهـا باسـتخدام : بعنوان )٢(الدراسة السابعة
  :بعض األساليب اإلدارية الحديثة

  :تهدف هذه الدراسة إلى  :هدف الدراسة

                                                           

 .، مرجع سابقاختالف نمط اإلدارة في المدرسة الثانوية وأثر ذلك على بعض جوانب العملية التعليمية: عفاف هاشم خليل) ١(

، الحديثـة وية العامة فـي مصـر ومواجهتهـا باسـتخدام بعـض األسـاليب اإلداريـةنمشكالت المدرسة الثا: سالمة عبد العظيم حسـين) ٢(
 .مرجع سابق



 
 
 

٢٠  الفصل األول

م والكشــف عــن المشــكالت التــي تعــاني منهــا التعــرف علــى فلســفة وأهــداف التعلــيم الثــانوي العــا -
  .المدرسة الثانوية العامة في ظل النظام الجديد

  .التعرف على أهم األساليب اإلدارية الحديثة في إدارة المدرسة -

استخدمت الدراسة المنهج الوصـفي لوصـف العالقـات والظـواهر والتعـرف  :منهج الدارسة
أســـلوب تحليـــل الـــنظم للكشـــف عـــن العالقـــات المتبادلـــة علـــى واقـــع إدارة المدرســـة الثانويـــة العامـــة و 

  .داخل المدرسة

  :الدراسة إلى النتائج التالية توصلتو  :نتائج الدراسة

  .ضعف إدراك مديري المدارس للمتغيرات العالمية المعاصرة -

  .اإلدارة المدرسية لألساليب اإلدارية الحديثة فهمضعف  -

  .لعاملين مع المديريوجد تخبط في القرارات نتيجة تعارض آراء ا -

  .الطالب للمواد االختيارية رضعف العالقة بين أولياء األمور وٕادارة المدرسة عند اختيا -

  .اإلدارة المدرسية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول: بعنوان )١(الدراسة الثامنة

  :تهدف هذه الدراسة إلى  :الدراسة هدف

ة والكشــف عــن الصــعوبات والمعوقــات التــي تعــوق اإلدارة التعــرف علــى واقــع اإلدارة المدرســي -
  .المدرسية عن أداء وظائفها

التوصل إلى بعض اإلجـراءات التـي يمكـن تطبيقهـا لتطـوير اإلدارة المدرسـية وتحقيـق المـأمول  -
  .بشأنها

الدراســة المــنهج الوصــفي التحليلــي الــذي يتنــاول بالوصــف واقــع اإلدارة  تســتخدما :مــنهج الدراســة
ية فــي مصــر والمعوقــات التــي تشــكل عقبــات تقــف أمــام تحقيقهــا ألهــدافها وتحليــل العوامــل المدرســ

  .والمتغيرات التي تتطلب العمل على تطوير اإلدارة المدرسية وتحديثها

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التاليةو  :نتائج الدراسة

ديـة وفرضـت علـى متغيرات العصر وما فرضته من تحديات أثرت على وظائف المدرسة التقلي -
  .إدارتها العديد من األدوار والمسئوليات الجديدة في الممارسات وحل المشكالت

                                                           

التعلـيم (بحـث مقـدم للمـؤتمر العلمـي السـنوي اإلدارة المدرسية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول، : على السيد طنش) ١(
 .١٠٨٦-١٠٥٥، ص ص١٩٩٥ القاهرة، أبريل، جامعة حلوان، ٣٠-٢٩، المنعقد من )وتحديات القرن الحادي والعشرين



 
 
 

٢١  الفصل األول

لن تستطيع إدارة المدرسة القيام بأدوارها وتحمـل المسـئوليات ومواجهـة متغيـرات العصـر مـا لـم  -
  .تطبق للفكر اإلداري المعاصر

ها يســتند إلــى جانــب كبيــر فاعليــة مــدير المدرســة ومقدرتــه علــى حــل مشــكالتها وتحقيــق أهــداف -
  .على عملية التدريب أثناء الخدمة

  .اإلدارة المدرسية كجزء من اإلدارة التعليمية تتأثر بثقافة المجتمع -

بعــض المهــارات اإلداريــة الالزمــة لمــديري مــدارس التعلــيم الثــانوي : بعنــوان )١(الدراســة التاســعة
  :العام

  : الدراسة إلىهذه تهدف  :هدف الدراسة

  .على أهم المسئوليات والواجبات المحددة لمدير المدرسة الثانوية العامةالتعرف  -

  .التعرف على أهم المهارات اإلدارية الالزمة لمدير مدارس التعليم الثانوي العام -

المــنهج الوصــفي الــذي يهــتم بجمــع المعلومــات والبيانــات حــول  دراســة تاســتخدم :دراســة مــنهج ال
  .مجاالت الدراسة

  :توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منهاو  :نتائج الدراسة

  .مديرو المدارس الثانوية العامة ليس لديهم معرفة كافية باألسلوب العلمي في التفكير -

مــديرو المــدارس الثانويــة العامــة لــيس لــديهم معرفــة كافيــة بــأهم االتجاهــات الحديثــة فــي إدارة  -
  .المدرسة

  .مين على النمو المهني والعلميمديرو المدارس الثانوية ال يساعدون المعل -

ـــوان )٢(الدراســـة العاشـــرة دراســـة ميدانيـــة ألســـاليب إعـــداد مـــديري المـــدارس الثانويـــة فـــي : بعن
  .جمهورية مصر العربية

  :وتهدف هذه الدراسة إلى  :هدف الدراسة

  .التعرف على طرق اختيار مديري المدارس الثانوية في مصر وٕاعدادهم وجوانب تقويمهم

اسـتخدمت أداة و استخدمت الدراسـة المـنهج المقـارن بمدخليـه الوصـفي والتـاريخي،  :سة درامنهج ال
أســـس  –رضـــا المـــدير عـــن وظيفتـــه : االســـتبيان إلجـــراء الدارســـة الميدانيـــة فـــي أربعـــة محـــاور هـــي

                                                           

دراســة ميدانيــة بمحافظــة "بعــض المهــارات اإلداريــة الالزمــة لمــديري مــدارس التعلــيم الثــانوي العــام : خضــراوي محمــد محمــد علــى) ١(
 .١٩٩٤، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة أسيوط، "سوهاج

 .، مرجع سابقالعربية دراسة ميدانية ألساليب إعداد مديري المدارس الثانوية في جمهورية مصر: يوسف عبد المعطي مصطفى) ٢(



 
 
 

٢٢  الفصل األول

جوانــب تقــويم مــديري  –مــدى كفايــة بــرامج اإلعــداد والتــدريب للمــديرين  –االختبــار لوظيفــة المــدير 
  .نويةالمدارس الثا

  :توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منهاو : نتائج الدراسة

عمليــة الترشــيح لوظيفــة مــدير المدرســة الثانويــة حســب األقدميــة مــع إغفــال المهــارات والمقــدرة  -
  .اإلدارية

 –بــرامج التــدريب لإلعــداد لهــذه الوظيفــة فــي حاجــة إلعــادة النظــر مــن حيــث محتــوى البرنــامج  -
  .صصة لهالفترة الزمنية المخ

  .عملية التقويم لم تهتم بمدى معرفة المديرين باألساليب العلمية الجديدة -

دور التنظيمات المدرسية بالمرحلـة الثانويـة العامـة فـي تنميـة : بعنوان )١(الدراسة الحادية عشر
  .المجتمع المحلي

  :الدراسة إلىهذه تهدف  :هدف الدراسة

  .حلة الثانوية العامةالتعرف على واقع التنظيمات المدرسية بالمر  -

  .تطوير دور التنظيمات المدرسية لتنمية المجتمع المحلي في مصر -

ي التحليلـي لوصـف وتشـخيص الواقـع مـن خـالل صـفاستخدمت الدراسة المـنهج الو  :منهج الدراسة
  .البيانات والمعلومات المتعلقة بمدى مشاركة التنظيمات المدرسية في تنمية المجتمع المحلي

  :توصلت الدراسة إلى العديد النتائج التاليةو : سةنتائج الدرا

قصــور مجلــس إدارة المدرســة الثانويــة عــن المشــاركة فــي األنشــطة المرتبطــة بتنميــة المجتمــع  -
  .المحلي

  .ترتكز معظم األنشطة على العملية التعليمية داخل المدرسة -

العمليــة التعليميــة يهــتم مجلــس إدارة المدرســة الثانويــة العامــة فــي مصــر باألهــداف المرتبطــة ب -
  .داخل المدرسة دون االهتمام بأهداف المجتمع المحلي

لثانوية العامة من خالل تطبيق بعض ادراسات تناولت كيفية تطوير إدارة المدرسة  -٢
  :االتجاهات المعاصرة في اإلدارة

                                                           

، رسالة ماجستير غير منشـورة، دور التنظيمات المدرسية بالمرحلة الثانوية العامة في تنمية المجتمع المحلي: زغلولراغب إيمان ) ١(
 .م١٩٩٨كلية التربية، جامعة عين شمس، 



 
 
 

٢٣  الفصل األول

جهــة نحــو صــيغة جديــدة إلدارة التعلــيم الثــانوي العــام فــي مصــر لموا: بعنــوان )١(الدراســة األولــى
  .تحديات القرن الحادي والعشرين

  :تهدف هذه الدراسة إلى  :الدراسة هدف

  .التعرف على واقع التعليم الثانوي في مصر -

الوقـــوف علـــى أهـــم التحـــديات فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين مثـــل التحـــديات الفكريـــة والثقافيـــة،  -
  .تكنولوجيةالتحديات الالتحديات االجتماعية، 

المــنهج الوصــفي التحليلــي للوقــوف علــى فلســفة التعلــيم الثــانوي  الدراســةاســتخدم  :دراســة مــنهج ال
  .وأهدافه

  :التالية  نتائجالعديد من الإلى  لدراسةا تتوصلو  :دراسةنتائج ال

  .كل مظاهر البيروقراطية اإدارة المدرسة الثانوية العامة في مصر تتمثل فيه -

  .حديثة والمتطورةبعد إدارة المدرسة الثانوية عن األساليب اإلدارية ال -

تطـــوير إدارة التعلـــيم الثـــانوي العـــام فـــي مصـــر فـــي ضـــوء بعـــض : بعنـــوان )٢(الدراســـة الثانيـــة
  :االتجاهات المعاصرة

  :تهدف هذه الدراسة إلى  :دراسةهدف ال

دراســة واقــع إدارة التعلــيم الثــانوي العــام وكــذا التعــرض لــبعض االتجاهــات المعاصــرة فــي مجــال  -
  .ور مقترح لتطوير إدارة التعليم الثانوي العام في مصراإلدارة من أجل وضع تص

 –الدراسة المنهج الوصفي للتعرف على واقع إدارة التعليم الثانوي العـام  تستخدما :لدراسةمنهج ا
  .وعرض اتجاهات الفكر اإلداري المعاصر في بعض الدول المتقدمة

  :إلى النتائج التالية دراسةال تتوصلو  :دراسةنتائج ال

  .التعليم الثانوي تعاني العديد من المشكالت إدارة -

ضـــرورة األخـــذ باالتجاهـــات المعاصـــرة فـــي اإلدارة لمعالجـــة المشـــكالت ومـــن هـــذه االتجاهـــات  -
  ).إدارة الجودة الشاملة –اإلدارة باالتفاق  –اإلدارة باألهداف (

                                                           

م فـي مصـر لمواجهـة متطلبـات القـرن الحـادي نحـو صـيغة جديـدة إلدارة التعلـيم الثـانوي العـا: محمـد حسـن رسـمي –جمال أبـو الوفـا ) ١(
مرجــع  ،)التعلــيم الثــانوي الحاضــر والمســتقبل( بحــث مقــدم للمــؤتمر العلمــي الســادس عشــر لرابطــة التربيــة الحديثــة،والعشــرين، 

 .٩٩٦-٩٦٩سابق، ص ص 

ص    مرجـع سـابق،  لمعاصـرة،تطوير إدارة التعليم الثانوي العام في مصر في ضوء بعض االتجاهـات ا: فاطمة محمد السيد على) ٢(
 .٤٩-٢٣ص



 
 
 

٢٤  الفصل األول

  :الحكومي إدارة الجودة الكلية وٕامكانية تطبيقها في القطاع: بعنوان )١(الدراسة الثالثة

  :تهدف هذه الدراسة إلى  :هدف الدراسة

  .التعرف على مفهوم ومداخل الجودة في اإلدارة -

  .التعرف على المعوقات التي تواجه تطبيق نموذج إدارة الجودة في القطاع الحكومي -

المــنهج المكتبــي النظــري االســتنباطي، حيــث قــام باســتعراض  اســتخدمت الدراســة :دراســة مــنهج ال
األســس العلميــة التــي قــام عليهــا نمــوذج إدارة الجــودة الكليــة وكــذلك تجــارب بعــض الــدول المفــاهيم و 

المتقدمــة فــي تطبيــق هــذا النمــوذج للتوصــل لحلــول لــبعض المشــكالت التــي تعتــرض تطبيقــه فــي 
  .الدول النامية

  :التالية نتائج العديد من التوصلت الدراسة إلى و :نتائج الدراسة

  :بيق نموذج إدارة الجودة الكلية المشاكل التي تواجه تطمن 

  .مشكلة التغيير المستمر في القيادات اإلدارية -

  .مشكالت تتعلق بالتدريب والتعليم -

إدارة الجــودة الكليــة مفهومهــا وتطبيقاتهــا التربويــة وٕامكانيــة اإلفــادة : بعنــوان )٢(الدراســة الرابعــة
  :منها في القطاع التعليمي السعودي

  :لدراسة إلى تهدف هذه ا :هدف الدراسة

  .التعرف على مفهوم الجودة في السياق التربوي -

دراســة نمــوذج إدارة الجــودة وتطبيقاتهــا فــي القطــاع التربــوي وكيفيــة االســتفادة منهــا فــي القطــاع  -
  .التعليمي السعودي

نهج النظري المكتبي، إضافة إلى استخدام المنهج الوصـفي مال استخدمت الدراسة :دراسة منهج ال
  .ة الميدانيةر الباحث أسلوبي المقابلة والزيا حيث يستخدم

  :توصلت الدراسة إلى النتائج التاليةو  :دراسةنتائج ال

  :هناك معوقات تواجه تطبيق مفاهيم وأساليب إدارة الجودة الكلية في القطاع التربوي منها -

                                                           

، الســنة )٧٨(العــدد  بحــث فــي اإلدارة العامــة،إدارة الجــودة الكليــة وٕامكانيــة تطبيقهــا فــي القطــاع الحكــومي، : ىنســالم ســعيد القحطــا) ١(
 .٣٩-٧، ص ص١٩٩٣أبريل / هـ١٤١٣شوال الرياض، المملكة العربية السعودية، الثانية والثالثون، 

رســالة إدارة الجــودة الكليــة مفهومهــا وتطبيقاتهــا التربويــة وٕامكانيــة اإلفــادة منهــا فــي القطــاع التعليمــي الســعودي، : ربــاسأحمــد ســعيد د) ٢(
 .٤٦-١٥، ص ص١٩٩٤، العدد الخمسون، السنة الرابعة عشرة، الخليج العربي



 
 
 

٢٥  الفصل األول

تــه ضــعف بنيــة نظــام المعلومــات فــي القطــاع التربــوي واعتمــاده علــى أســاليب تقليديــة فــي عمليا -
  .المحدودة

  .عدم توافر الكوادر التدريبية المؤهلة في ميدان إدارة الجودة في القطاع التربوي -

  .المركزية في صنع السياسات التربوية واتخاذ القرار -

  :منهج عملي لتطبيق مفاهيم إدارة الجودة الكلية: بعنوان )١(الدراسة الخامسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى  :هدف الدراسة

ــ - دفع بالمؤسســات الحكوميــة إلــى تــى مفهــوم إدارة الجــودة واألســباب التــي يمكــن أن التعــرف عل
  .تبني مفهوم إدارة الجودة الشاملة وكيفية تطبيقها

المنهج الوصفي فـي جمـع البيانـات مسـتفيدًا فـي ذلـك مـن نتـائج استخدمت الدراسة  :دراسةمنهج ال
  .الستفادة من األدبيات األجنبيةالبحوث والتطبيقات السابقة التي تم نشرها مركزًا على ا

  :إلى النتائج التالية دراسةالهذه  تتوصلو  :دراسةنتائج ال

الحكم على نجاح أو فشل مفهوم إدارة الجودة الشاملة يعتمد على التطبيق الـذي يتبـين لنـا مـن  -
  .خالله مدى ما يمكن أن يسهم به في حل مشكالتنا اإلدارية

  :ل بهما لتطبيق هذا المفهوم بنجاح وهماوهناك خطوتين رئيسيتين يمكن العم -

 –تحليـــل عمليـــات العمـــل (فهـــم العناصـــر األساســـية إلدارة الجـــودة وتضـــمن : الخطـــوة األولـــى -
  ).العمل مع المزودين –العمل مع المستفيدين 

  :العمل وفقا لمراحل محددة وقد تضمنت هذه الخطوة :الخطوة الثانية -

  .دريب عليهاتعلم عناصر إدارة الجودة الشاملة والت -

  .تحديد مشاريع تحسين الجودة -

  .تكوين فريق تحسين الجودة -

  .إيجاد الثقافة التنظيمية المالئمة للتطبيق -

إدارة التغييــر التربــوي علــى " ةإدارة الجــودة الشــاملة مــدخل لفاعليــ: بعنــوان )١(الدراســة السادســة
  ".المستوى المدرسي في جمهورية مصر العربية

                                                           

، المجلــد الرابــع والثالثــون، العــدد دارة العامــةاإلمــنهج عملــي لتطبيــق مفــاهيم إدارة الجــودة الكليــة، : عبــد الــرحمن أحمــد محمــد هيجــان) ١(
 .٤٣٧-٤٠٥، ص ص١٩٩٤ديسمبر / هـ١٤١٥الرياض، المملكة العربية السعودية، رجب  ،الثالث



 
 
 

٢٦  الفصل األول

  :الدراسة إلى  تهدف هذه :هدف الدراسة

التعـــرف علـــى أهـــم المـــداخل الحديثـــة فـــي إدارة التغييـــر التربـــوي ومنهـــا مـــدخل الجـــودة الشـــاملة  -
  .وكيفية استخدامه في إدارة التغيير التربوي

تطوير عمليات إدارة التغيير التربوي على المستوى المدرسـي فـي جمهوريـة مصـر العربيـة مـن  -
  .خالل مواءمة مدخل الجودة الشاملة

ـــنه ـــر  لدراســـةا تاســـتخدم :دراســـةج الم ـــي إلبـــراز أهـــم نمـــاذج إدارة التغي المـــنهج الوصـــفي التحليل
التربوي وكيفية تطبيقها على المستوى المدرسي في العديد مـن دول العـالم، وتحليـل ذلـك لالسـتفادة 

  .من هذه المداخل

  :إلى النتائج التالية دراسةال تتوصلو  :دراسةنتائج ال

  .ى جميع المستويات تدفع بالنظام التعليمي في مصر إلى التغيرالتغيرات العالمية عل -

  .التغير البد أن يكون في جودة العملية التعليمية بجميع أبعادها -

  .االهتمام بإدارة الجودة الشاملة في التعليم المصري باعتباره مدخل الجودة -

ليابـاني وٕامكانيـة االسـتفادة ثقافة الجودة في الفكر اإلداري التربـوي ا: بعنوان )٢(الدراسة السابعة
  .منها في مصر

  :تهدف هذه الدراسة إلى  :هدف الدراسة

التعـــرف علـــى ثقافـــة الجـــودة فـــي الفكـــر التربـــوي اليابـــاني واالســـتفادة منهـــا فـــي الفكـــر اإلداري  -
  .التربوي بمصر

  :ه مدخليباستخدمت الدراسة المنهج المقارن  :دراسةمنهج ال

وصـف عناصـر ثقافـة الجـودة فـي الفكـر اإلداري التربـوي  بهـدف: المدخل الوصفي التفسـيري - أ
  .ف كل من اليابان ومصر، وتفسيرها في ضوء القوى والعوامل الثقافية

                                                                                                                                                                      

إدارة الجودة الشاملة مدخل لفاعليـة إدارة التغيـر التربـوي علـى مسـتوى المـدارس بجمهوريـة مصـر العربيـة، بحـث : أمين محمد النبوي) ١(
ــوطن العربــير ادإ(ؤتمر الثالــث مقــدم إلــى المــ ــة واإلدارة )ة التغييــر فــي التربيــة وٕادارتــه فــي ال ، الجمعيــة المصــرية للتربيــة المقارن

 .، القاهرة١٩٩٥يناير،  ٢٢-٢١المنعقد في الفترة من التعليمية، 

ني وٕامكانية االستفادة منهـا فـي مصـر، ثقافة الجودة في الفكر اإلداري التربوي اليابا: لسيد محمد ناسا –أحمد عبد الحميد الشافعي ) ٢(
تصـدرها الجمعيـة المصـرية للتربيـة المقارنـة واإلدارة التعليميـة، القـاهرة، ، ٢٠٠٠المجلـد الثـاني، العـدد األول، فبرايـر  ،مجلة التربية

 ١١١-٧٣، ص ص٢٠٠٠



 
 
 

٢٧  الفصل األول

لتحليـــل عناصـــر الدراســـة وتوضـــيح إمكانيـــة االســـتفادة مـــن ثقافـــة : المـــدخل التحليلـــي المقـــارن - ب
  .الجودة في اليابان لتطوير الفكر اإلداري التربوي في مصر

  :توصلت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج منهاو  :راسةنتائج الد

يوجد مجموعة من المبـادئ تسـاعد فـي االسـتفادة مـن ثقافـة الجـودة اليابانيـة فـي الفكـر اإلداري  -
  .التربوي بمصر

  .أن تهيئ اإلدارة التعليمية المناخ الفكري المواتي لالبتكار داخل المؤسسة التعليمية -

  .أفراد ١٠-٤موعات من العاملين تتكون كل مجموعة من تنظيم العمل على أساس مج -

  .العمل في مجموعات هو أساس في جودة العمل وتحسينه -

  .ر ثقافة األفراد نحو الجودةيالعبء األكبر على المديرين لتغي -

مشاركة معلـم المدرسـة الثانويـة فـي عمليـة صـناعة القـرار المدرسـي : بعنوان )١(الدراسة الثامنة
  :دارة المدرسيةمدخل لتطوير اإل

  :تهدف هذه الدراسة إلى  :هدف الدراسة

التعــرف علــى واقــع مشــاركة المعلمــين فــي مــدارس التعلــيم الثــانوي فــي عمليــة صــناعة القــرار  -
  .المدرسي

الدراسـة علـى المـنهج الوصـفي وذلـك لجمـع البيانـات والمعلومـات عـن  اسـتخدمت :دراسـة منهج ال
  .داخل التعليم الثانوي واقع مشاركة المعلمين في صنع القرار

  :الدراسة إلى النتائج التاليةهذه توصلت و  :نتائج الدراسة

فـي  ضرورة اهتمام اإلدارة فـي المـدارس الثانويـة بإتاحـة الفرصـة الكاملـة للمعلمـين فـي اإلسـهام -
  .إقرار السياسات المدرسية، والمشاركة في صنع القرارات التي تتعلق مباشرة بالعملية التعليمية

  .مام اإلدارة المدرسية بالعمل على زيادة اشتراك المعلمين في القرارات اإلداريةاهت -

دراسة لنماذج التطوير المدرسي في بعـض الـدول وكيفيـة االسـتفادة : بعنوان )٢(الدراسة التاسعة
  :منها في مصر

                                                           

، بحث مقدم دخل لتطوير اإلدارة المدرسيةمشاركة معلم المدرسة الثانوية في عملية صناعة القرار المدرسي م: محمد محمود حسني) ١(
يوليـة، الجـزء األول، القـاهرة،  ٨-٦المنعقـد مـن  ،)التعلـيم الثـانوي الحاضـر والمسـتقبل(للمؤتمر السادس لرابطـة التربيـة الحديثـة 

 .٥٣٤-٤٩٧، ص ص١٩٩١

 .، مرجع سابقفادة منها في مصردراسة لنماذج التطوير المدرسي في بعض الدول وكيفية االست: محمد أحمد إبراهيم عالم) ٢(



 
 
 

٢٨  الفصل األول

  :تهدف هذه الدراسة إلى  :هدف الدراسة

لــدول واالســتفادة منهــا فــي تحقيــق التعــرف علــى بعــض نمــاذج التطــوير المدرســي فــي بعــض ا -
  .تطوير مدرسي في مصر

اســتخدمت الدراســة المــنهج الوصــفي لجمــع مــا كتــب فــي األدبيــات حــول مصــطلح  :دراســةمــنهج ال
التطوير المدرسي، وصف أمثلة لنماذج التطوير المدرسي في بعض الـدول للخـروج بمجموعـة مـن 

  .المعايير تساعد في تحقيق تطوير مدرس في مصر

  :الدراسة إلى النتائج التاليةهذه توصلت و :ج الدراسةنتائ

القيــــادات الفعالــــة وحســــن عالقاتهــــا بالمدرســــين تلعــــب دورًا كبيــــرًا فــــي نجــــاح بــــرامج التطــــوير  -
  .المدرسي

إعــادة فحــص وتطــوير األساســيات الخاصــة بالمدرســة مثــل  يقتضــينجــاح التطــوير المدرســي  -
  ).…الطاقم الوظيفيكفاءة  –قواعد العمل، الممارسات اإلدارية (

  .التطوير المدرسي الناجح يراعى في خططه احتياجات كل األفراد في المدرسة -

اإلدارة باالتفاق كأسلوب عصـري إلداري المدرسـة فـي الـوطن العربـي : بعنوان )١(الدراسة العاشرة
  .لمواجهة متغيرات العصر

  :تهدف هذه الدراسة إلى  :هدف الدراسة

  .ة باالتفاق وأهميته في اإلدارة المدرسيةالتعرف على أسلوب اإلدار  -

الكشف عن متغيرات العصر وانعكاسها على إدارة المدرسة وكيفية مواجهتها باستخدام أسلوب  -
  .اإلدارة باالتفاق

المــنهج الوصــفي التحليلــي باإلضــافة إلــى مــنهج تحليــل الــنظم  دراســةال تاســتخدم :دراســة مــنهج ال
  .ن مكونات المدرسة كمنظومة تربويةير طبيعة العالقات المتعددة بيلتغ

  :الدراسة إلى النتائج التاليةهذه توصلت و  :لدراسة نتائج ا

لضمان نجاح أسلوب اإلدارة باالتفاق في إدارة المدرسة في ظل متغيرات العصر يجب 
  :توافر عدة مقومات أهمها

  .يم الذاتيعلالت -
                                                           

مرجـع سـابق، ص  اإلدارة باالتفاق كأسلوب عصري إلدارة المدرسة في الـوطن العربـي لمواجهـة متغيـرات العصـر،: جمال أبو الوفا) ١(
 .١٠٥-٧٣ص



 
 
 

٢٩  الفصل األول

  .التقييم  الذاتي -

  .االستفادة من الرؤساء -

  .المرءوسيناالستفادة من  -

  .النقاش الجماعي –المنافسة الشريفة  -

  :تعليق عام على الدراسات العربية

يمكن القول بأن الدراسة الحاليـة تتفـق مـع معظـم الدراسـات السـابقة مـن حيـث المجـال 
  العام

  فجميعها تقريبًا تقف في مجال إدارة المدرسة الثانوية العامة بشكل أو بآخر -

  لجة مشكالت إدارة المدرسة الثانوية العامة بشكل أو بآخر وبعضها تناول كيفية معا -

  .بعض الدراسات تناولت بالدراسة بعض األساليب اإلدارية المعاصرة  -

  :إال أنها تختلف عن الدراسات السابقة في 

محور االهتمام واألهداف والحدود وٕاجراءات السـير فـي الدراسـة، حيـث ركـزت الدراسـة الحاليـة  -
 .العالمية والمحلية وانعكاسها على إدارة المدرسة الثانوية العامةعلى المتغيرات 

ركـــزت الدراســـة علـــى بعـــض األســـاليب اإلداريـــة المعاصـــرة مثـــل إدارة الجـــودة الشـــاملة واإلدارة  -
 .بالمشاركة وٕاعادة البناء واستخدام التكنولوجيا اإلدارية 

 .المدرسة الثانوية العامة  ركزت الدراسة على متطلبات القرن الحادى والعشرين من إدارة -

ركــزت الدراســة علــى كيفيــة االســتفادة مــن األســاليب اإلداريــة المعاصــرة فــى معالجــة المشــكالت  -
 .التى تعانى منها إدارة المدرسة الثانوية العامة 

  

  
 

  :الدراسات األجنبية: ثانيا

دور  –عليـا الحضـرية اإلدارة من أجل التفوق في المـدارس الثانويـة ال: بعنوان )١(الدراسة األولى
  .التقرير النهائي –المدرسة واإلدارة 

                                                           
(1) Yin, Robert.K., While,-J.Lynne: “Managing For Excellence In Urban High Schools”. District 

and School Roles Final Report: In Country Of Publication: U.S., District of Columbia, 1986. 



 
 
 

٣٠  الفصل األول

  :تهدف هذ الدراسة إلى  :هدف الدراسة
ـــا  - ـــة علي ـــة التـــي يوجـــد بهـــا مـــدارس ثانوي ـــة للمدرســـة واإلدارة التعليمي ـــد الممارســـات اإلداري تحدي

  .حضرية مثالية على مدى ثالث سنوات
المعلومـــات مـــن خـــالل المقابلـــة مـــع جمـــع فـــى  اتبعـــت الدراســـة المـــنهج الوصـــفى :الدراســـة مـــنهج

  .ةنالعاملين في أربعين مدرسة لها خصائص معي

  :الدراسة إلى النتائج التاليةهذه توصلت و  :نتائج الدراسة
ا علــى أنهمــا صــفوجــود أربــع مــدارس تحقــق معــدالت تحصــيل مدرســي وحضــور يمكــن أن يو  -

  .مثاليان
ية وممارسات اإلدارة المشتركة وبـين كفـاءة هناك ارتباط بين الممارسة اإلدارية واإلدارة التنظيم -

  .المدرسة ونظرية التفوق
ـــة يســـهم فـــي وضـــع إطـــار عمـــل لتحســـين الممارســـات فـــي  - ـــين المـــداخل الثالث ـــاط ب هنـــاك ارتب

  .المدارس الثانوية العليا والحضرية

يـة إلـى سياسات المدرسة واإلدارة التعليمية والتطبيقات اإلداريـة المؤد: بعنوان )١(الدراسة الثانية
  ".ئية للواقعدمدارس ثانوية فعالة مسودة مب

  :تهدف هذه الدراسة إلى  :هدف الدراسة
مدرســــة ثانويــــة عليــــا حضــــرية فــــي الواليــــات  ١٦وصــــف التطبيقــــات التنظيميــــة واإلداريــــة فــــي  -

  .المتحدة
التعرف على العوامل المرتبطة بنظرية كفاءة المدرسة ونظرية التفوق التنظيمـي اإلداري، وكـذا  -

  .لتعرف على سياسة اإلدارة التعليميةا
والبيانــات عـن سياســات جمـع المعلومـات  اسـتخدمت الدراسـة المــنهج الوصـفى فــى :الدراســةمـنهج 

   .المدرسة واإلدارة التعليمية 
  :توصلت الدراسة إلى النتائج التاليةو  :نتائج الدراسة

                                                           
(1) Blank: Rolf.K: and oters: “District And School Polices And Management Parities Leading To 

Effectives Secondary Schools: Preliminary Draft For Non. Intensive Sites", Country Of 
Publication. U-S. Dirtrict-of. Columbia, Paper Presented At The Annual Meeting Of The 
American Educational Research Association Chicago, LL. March31 – April 1985. 



 
 
 

٣١  الفصل األول

وق والكفاءة ال توجـد فـي جميـع المرتبطة بالمدرسة والتي تقترحها نظريات التفالسمات اإلدارية  -
 .المدارس

 .تختلف المدارس في المحتوى الذي تشارك به في القرارات اإلدارية للمدرسة -

  .توجد عالقة بين النتائج واألداء المدرسي -

  .مضامين لمدراء المدارس: إدارة المدرسة بالمشاركة : بعنوان )١(ةلثالدراسة الثا

  :تهدف هذه الدراسة إلى  :هدف الدراسة

محاولـــة مـــدراء المـــدارس الثانويـــة حـــل المشـــاكل اإلداريـــة الفريـــدة التـــي يواجههـــا اإلصـــالح 
  .التعليمي، ومتابعة الوالدين، والتشريعات الجديدة والتغيرات المستمرة في المجتمع

اســـتخدمت الدراســـة المـــنهج الوصـــفى فـــى جمـــع البيانـــات والمعلومـــات عـــن إدارة : مـــنهج الدراســـة 
  .المدرسة 

  :الدراسة إلى النتائج التاليةهذه توصلت و  :الدراسةنتائج 

 .يقوم اإلداريون بتقييم المواقف الصعبة -

 .يقوم اإلداريون بوضع السياسات المناسبة -

  .يختار مديرو المدارس الحلول التي يمكن العمل وفقًا لها -

  .ة وثقافيةالقيادة بالمشاركة من خالل فريق العمل تصورات سياسي: بعنوان )٢(رابعةالدراسة ال

  :تهدف هذه الدراسة إلى  :هدف الدراسة

 .التعرف على أثر العوامل السياسية والثقافية على فريق العمل داخل المدرسة الثانوية -

  ).أسلوب البحث داخل المدرسة الثانوية(التعرف على مدى تطبيق اإلدارة العليا  -

اإلداريــة ومكوناتهــا ، وأجــرت اتبعــت الدراســة المــنهج الوصــفي لرصــد الظــواهر : مــنهج الدراســة 
  .الدراسة الميدانية على المدارس 

  :الدراسة إلى النتائج التاليةهذه توصلت و  :نتائج الدراسة

 .العالقات اإلنسانية بين أعضاء الفريق لها تأثير على فعالية الممارسة والتطبيقات -

                                                           
(1) Murphy-Peter-J: Collabarative School Management: Implications for School Leaders", in 

NAssP-Bulletin: vol(75). No (357). Oct 1991. pp63-66. 
(1) Valevie Hall and Mike waccace, "Shared Leadership Through Team Work: Acultural And 

Political Perspective", paper presented at the annual meeting of the American Educational 
Research Association. San Francisco, April 20-24, 1992. p.18. 



 
 
 

٣٢  الفصل األول

 .مبادئ أعضاء الفريق تتأثر بالعوامل السياسية والثقافية -

 .اعي يساعد على تقدم العملية التعليمية في المدارس الثانويةالعمل الجم -

اإلدارة الجماعيـــة تحقـــق الرضـــا الـــوظيفي للعـــاملين فـــي المـــدارس باإلضـــافة إلـــى إدارة الوقـــت  -
  .بصورة جيدة

  .دراسة حالة –تنفيذ بنية للمشاركة في صنع القرار : بعنوان )١(ةلخامسالدراسة ا

  :إلى تهدف هذه الدراسة  :هدف الدراسة

التعرف على الطرق التي من خاللها يمكن لمدير المدرسة الثانويـة أن ينفـذ بنيـة أو هيكـل 
  .للمشاركة في صنع القرار

اســـتخدمت الدراســـة المـــنهج الوصـــفى لجمـــع البيانـــات والمعلومـــات ، مـــن خـــالل : مـــنهج الدراســـة 
  .المقابلة الشخصية مع المدير والمعلمين 

  :الدراسة إلى النتائج التاليةهذه توصلت و  :نتائج الدراسة

اتخــاذ  –تــم توصــيف مفــاهيم المــدير لسياســات تحســين مدرســته عــن طريــق موضــوعين همــا  -
 .القرار اإلداري، التنفيذ التدريجي لمشاركة المعلم في صنع القرار

التأكيــد (مفــاهيم المعلمــين متمشــية مــع اســتراتيجيات المــدير الموضــوعة فــي المجــاالت التاليــة  -
  ).التدريسي، والمشاركة في صنع القرار، والتنمية المهنية على الوقت

تنمية ثقافة التعاون  –نموذج إلعادة هيكلة الحكم الذاتي للمدرسة : بعنوان )٢(ةالسادسالدراسة 
  .لفريق العمل

  :تهدف هذه الدراسة إلى  :هدف الدراسة

 ".العمل الجماعي"وضع نموذج جديد للهيكل اإلداري للمدرسة من خالل أسلوب فرق العمل  -

  .التعرف على المتطلبات واالحتياجات الواجب توافرها لفريق العمل -

اسـتخدمت الدراسـة المـنهج الوصـفي للتعـرف علـى الظـواهر اإلداريـة والتفاعـل بـين : منهج الدراسة
  .إدارة المدرسة وفريق العمل

                                                           
(1) Keedy-John-L-Finch-Aubrey-M-"Implementing Ashared Decision-Making Structure: Acase 

Study", in country of publication: Us-Heorgia-paper presented at the Annual Meeting of the 
southern council on educational administration catlanta,GA.November-1990.pp.11-B. 

(2) Patsy Johnson and others, "Amodel for Restructuring School Governance Developing Aculture 

Of Respect And Team Work". ERS-spectrum Joumal, vol(1٦), No(2), 1998, pp28-36. 



 
 
 

٣٣  الفصل األول

  :الدراسة إلى النتائج التاليةهذه توصلت و  :نتائج الدراسة

يــا هــي المســئولة عــن قيــادة اإلدارة المدرســية ويســتلزم وجــود أعضــاء مــن المجتمــع اإلدارة العل -
 .المحلي

يشــتمل فريــق العمــل الجمــاعي بالمدرســة علــى شخصــيات متعــددة منهــا المســئول عــن عمليــة  -
ــــات  ــــذ، والمســــئول عــــن جمــــع البيان ــــداع، والمســــئول عــــن التنفي التطــــوير، والمســــئول عــــن اإلب

  .قويموالمعلومات، والمسئول عن الت

  .صراعات المعلم من أجل المشاركة في صنع القرار: بعنوان )١(السابعةالدراسة 

  :تهدف هذه الدراسة إلى  :هدف الدراسة

 .التعرف على مميزات وعيوب مشاركة المعلم في صنع القرار -

  .التعرف على المشكالت التي تصاعدت خالل المشاركة في صنع القرار -

سة المـنهج الوصـفى وأجـرت الدراسـة الميدانيـة عـن طريـق المقابلـة استخدمت الدرا: منهج الدراسة 
ـــدريس مـــن  ١٨٠الشخصـــية مـــع  ـــا فـــى  ٤٥عضـــو هيئـــة ت ـــة ، لجمـــع  ١٥مدرســـة ثانويـــة علي والي

  .المالحظات والبيانات عن صراعات المعلم من أجل المشاركة فى صنع القرار 

  :الدراسة إلى النتائج التاليةهذه توصلت و  :نتائج الدراسة

جود صراعات تصاعدت خالل المشاركة في صنع القرار وتتمثل الصراعات بين من يشارك و  -
 .وبين من ال يشارك

 .صراعات بين المشاركين -

  .صراعات داخلية بين األفكار القديمة والحديثة داخل نفس الشخص -

  :تهدف هذه الدراسة إلى  :هدف الدراسة

  .المدرسة الثانويةالتعرف على صفات أعضاء الفريق الجماعي من إدارة  -

  .استخدمت الدراسة الحالية منهج دراسة الحالة لعدد من المدارس الثانوية : منهج الدراسة

  :الدراسة إلى النتائج التاليةهذه توصلت و  :نتائج الدراسة
العوامــــل التــــي تــــؤثر بطريقــــة ســــلبية علــــى العمــــل الجمــــاعي هــــي الصــــراعات الموجــــودة بــــين  -

 .األعضاء المشاركين

                                                           
(1) Weiss, Caral-H- and others, "Trouble In Paradise: Teacher Conflicts In Shared Decision 

Making In Country Of Publication: U.S-Tennessee-1991. 



 
 
 

٣٤  الفصل األول

  .ألعضاء واستعدادهم للعمل تؤثر على العمل الجماعيثقافة ا -

  .إدارة الجودة الشاملة لتحسين المدارس: بعنوان )١(تاسعةالدراسة ال

  :تهدف هذه الدراسة إلى  :هدف الدراسة

تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة لتحسـين أداء المـدارس الثانويـة فـي واليـة نبراسـكا بالواليـات  -
 .المتحدة األمريكية

  .التعرف على التغيرات الخاصة بمناخ إدارة المدرسة بعد تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة -

  .استخدمت الدراسة منهج البحث الكيفي لدراسة الحالة: منهج الدراسة

  :الدراسة إلى النتائج التاليةهذه توصلت و  :نتائج الدراسة

 .حدوث تغيرات إيجابية في مناخ اإلدارة المدرسية -

  .طالب باهتمام المعلمين بهم بعد تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملةشعور ال -

  :تعليق عام على الدراسات األجنبية

لقد استفادت الدراسـة الحاليـة مـن تلـك الدراسـات األجنبيـة، فالدراسـة األولـى أفـادت الباحثـة 
يـــد ممارســـات فيمـــا يتعلـــق بممارســـات اإلدارة المشـــتركة بـــين المدرســـة واإلدارة التعليميـــة وفـــي تحد

اإلدارة المدرســية، وأفــادت الدراســة الثانيــة الباحثــة فــي التعــرف علــى العالقــة بــين سياســات المدرســة 
واإلدارة التعليميـة وتطبيقاتهــا فـي تحقيــق أهـداف المدرســة، بينمـا أفــادت الدراسـة الثالثــة والرابعـة فــي 

لتعـرف علـى العوامـل التـي التعرف على ساليب مدراء المدارس فـي حـل المشـكالت اإلداريـة وكـذا ا
تــؤثر علــى فعاليــة الفريــق ودور العمــل الجمــاعي فــي تحقيــق أهــداف إدارة المدرســة الثانويــة وأفــادت 
الدراســة الخامســة الباحثــة فــي التعــرف علــى أســاليب مــدير المدرســة فــي كيفيــة مشــاركة المعلــم فــي 

فــي التعــرف علــى دور كــل  صــنع القــرار، فــي حــين أن الدراســتين السادســة والســابعة أفــادت الباحثــة
ـــى المتطلبـــات واالحتياجـــات الواجـــب توافرهـــا لفريـــق العمـــل وكـــذا  عضـــو فـــي الفريـــق والتعـــرف عل
التعــرف علــى الصــراعات الموجــودة داخــل المدرســة مــن أجــل المشــاركة، أمــا الدراســة الثامنــة فقــد 

ٕايجابــًا، والســمات أفــادت الباحثــة فــي التعــرف علــى العوامــل التــي تــؤثر فــي العمــل الجمــاعي ســلبيًا و 
الواجب توافرها في أعضاء الفريق، أما الدراسة التاسعة فقد أفادت الباحثة فـي التعـرف علـى كيفيـة 
تطبيــق مبــادئ إدارة الجــودة الشــاملة فــي المــدارس الثانويــة العامــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 

  .فية السائدة في المجتمع المصريوكيفية االستفادة منها في مصر مع مراعاة القوى والعوامل الثقا
                                                           

(1) Kilmer, Iloydcaryle: Total quality management: Atool For School Improvement, ph-D. the 
university of Nebraska, 1998, Dissertation Abstracts International, vol.(59), No(10), 
1999),p.3705. 



 
 
 

٣٥  الفصل األول

  :خطوات الدراسة
  :ويتضمن. اإلطار العام للدراسة: الخطوة األولى

المقدمــة، المشــكلة، أهــداف الدراســة، أهميــة الدراســة، حــدود الدراســة، مــنهج الدراســة، مصــطلحات 
  ..الدراسة، الدراسات السابقة، خطوات الدراسة

محليــة فــى القــرن الحــادى والعشــرين ومــا تفرضــه مــن المتغيــرات العالميــة وال: الخطــوة الثانيــة
  :متطلبات على إدارة المدرسة الثانوية العامة ويتضمن

ـــة، متطلبـــات القـــرن الحـــادي والعشـــرين مـــن إدارة  ـــة، المتغيـــرات المحلي المقدمـــة، المتغيـــرات العالمي
  .المدرسة الثانوية العامة

  :ة المدرسة الثانوية العامة ويتضمناألساليب اإلدارية المعاصرة في إدار : الخطوة الثالثة
المقدمــــــة، أســــــلوب إدارة الجــــــودة الشــــــاملة، أســــــلوب إعــــــادة هندســــــة بنيــــــة اإلدارة، أســــــلوب اإلدارة 

  .بالمشاركة، استخدام التكنولوجيا اإلدارية
  :ويتضمن. مشكالت إدارة المدرسة الثانوية العامة في مصر: الخطوة الرابعة

العــام فــي مصــر وأهدافــه، إدارة المدرســة الثانويــة العامــة فــى مصــر،  المقدمــة، واقــع التعلــيم الثــانوي
  .مشكالت إدارة المدرسة الثانوية العامة في مصر

  :ويتضمن. الدراسة الميدانية: الخطوة الخامسة
أهداف الدراسة الميدانية، خطوات بناء أداة الدراسة الميدانية، صدق االستبيان وثباته، العينـة التـي 

لدراســة الميدانيــة، أســلوب تطبيــق االســتبيان، المعالجــة اإلحصــائية، نتــائج الدراســة أجريــت عليهــا ا
  .الميدانية وتفسيرها
  .النتائج والمقترحات: الخطوة السادسة



  يالفصل الثان
فى القرن الحادى والعشرين وما المتغيرات العالمية والمحلية 

  تفرضه من متطلبات على إدارة التعليم الثانوي العام
  المقدمة -
 :ةالمتغيرات العالمي: أوالً 

 ).العولمة(النظام العالمي الجديد وتشابك المصالح  -١

  .الثورة التكنولوجية والمعلوماتية -٢
 .التكتالت االقتصادية الكبرى -٣

 .ول الديمقراطيالتح -٤

 :المتغيرات المحلية: ثانياً 

  .االنفجار السكاني والبطالة -١
 .التحول الديمقراطي وتعدد األحزاب -٢

 .التحول االقتصادي وربط االقتصاد المصري باالقتصاد العالمي -٣

 .التحدي األخالقي -٤

 .المتغيرات الثقافية -٥

  :وي العاممتطلبات القرن الحادي والعشرين من إدارة التعليم الثان: ثالثاً 
اســـتخدام التكنولوجيـــا اإلداريـــة واالهتمـــام ببحـــوث التطـــوير اإلداري  -١

  .في إدارة المدرسة الثانوية العامة
االســـــتفادة مـــــن األســـــاليب اإلداريـــــة المعاصـــــرة فـــــى إدارة المدرســـــة  -٢

  .الثانوية العامة 
 



 
 

٣٦  الفصل الثاني

  الفصل الثاني
وما تفرضه متطلبات القرن المتغيرات العالمية والمحلية 

  الحادي والعشرين على إدارة المدرسة الثانوية العامة
  المقدمة -
 :ةالمتغيرات العالمي: أوالً 

  .الثورة التكنولوجية والمعلوماتية - ١
 .التكتالت االقتصادية الكبرى - ٢

 .التحول الديمقراطي - ٣

 ).العولمة(بك المصالح النظام العالمي الجديد وتشا - ٤

 :المتغيرات المحلية: ثانياً 

  .االنفجار السكاني والبطالة - ١
 .التحول الديمقراطي وتعدد األحزاب - ٢

 .التحول االقتصادي وربط االقتصاد المصري باالقتصاد العالمي - ٣

 .التحدي األخالقي - ٤

 .المتغيرات الثقافية - ٥

  :م الثانوي العاممتطلبات القرن الحادي والعشرين من إدارة التعلي: ثالثاً 
اسـتخدام التكنولوجيــا اإلداريــة واالهتمـام ببحــوث التطــوير اإلداري  - ١

  .في إدارة المدرسة الثانوية العامة
ــــي إدارة المدرســــة  - ٢ التوجــــه نحــــو اســــتخدام اإلدارة بالمشــــاركة ف

 .الثانوية العامة

  .االستفادة من األساليب اإلدارية المعاصرة - ٣



 
 

٣٧  الفصل الثاني

  الفصل الثانى

والمحلية فى القرن الحادى والعشرين وما تفرضه من متطلبات على إدارة  المتغيرات العالمية
  المدرسة الثانوية العامة

  :مقدمةال

يشهد العالم بجميع تجمعاته ودوله تحوالت وتغيرات سريعة ومتالحقة في مختلف ميادين 
هتها، الحياة، تفرض وجودها على الناس، وتلزم المسئولين والمفكرين في جميع المجاالت مواج

ومحاولة الوصول إلى الطرق واألساليب التي عن طريقها يمكن مواجهة هذه التغيرات وما تفرضه 
  .من تحديات

الت الحيـاة األمـر الـذي يمكـن افثمة تغيرات جذريـة يشـهدها العـالم المعاصـر فـي كافـة مجـ
غة أســـس أن عالمـــًا جديـــدًا آخـــذًا فـــي التشـــكل، وأن المجتمعـــات المعاصـــرة يعـــاد صـــيا"معـــه القـــول 

تنظيمهــا، وأســاليب العمــل والحيــاة فيهــا، وأن العالقــات االجتماعيــة والسياســية واالقتصــادية داخــل 
المجتمع الواحد، بل وفيما بين المجتمعات بعضها البعض آخذة هي األخرى فـي التغييـر واالبتعـاد 

  .)١("بدرجات متفاوتة عما هو قائم حالياً 

بالعديــد مــن التحــوالت والتجديــدات المتعاقبــة  تلــئممفالعــالم فــي القــرن الحــادي والعشــرين 
علــى المســتوى العــالمي والمســتوى المحلــي، والتــي تفــرض متطلبــات مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى 

تبـرز أهميـة التعلـيم خاصـة ومـا يتعلـق بإدارتـه، "كافة المجاالت ومنهـا مجـال التعلـيم وٕادارتـه حيـث 
ــــيم  خصوصــــًا إذا كانــــت هــــذه اإلدارة تعــــاني مــــن أزمــــة تعــــوق عمليــــة التوجــــه نحــــو إصــــالح التعل

  .)٢("وتطويره

دخل الطبيعــي للتنميــة الشــاملة فــي المجتمــع، فــإن مناقشــة قضــاياه مــوبمــا أن التعلــيم هــو ال
هــي الوســيلة لتطــوير التعلــيم ومــن ثــم تطــوير المجتمــع، والتعلــيم الثــانوي مرحلــة هامــة مــن مراحــل 

ل التعليميــة بحكــم موقعهــا، ومــا يقــع عليهــا مــن تبعــات لتميــز تلــك المرحلــة عــن بقيــة المراحــ"التعلــيم 
تهم مـن ناحيـة، ومـن حيـث اأساسية من حيث الوفاء بحاجات طالبها في طـور مـن أهـم أطـوار حيـ
  .)٣("الوفاء في الوقت نفسه باحتياجات المجتمع ومتطلباته من القوى البشرية

                                                           

 "فـي نـدوة جامعـة القـاهرةورقـة عمـل مقدمـة ، "اإلطار العـام لعمليـة التطـوير الشـامل مـن أجـل التمييـز بجامعـة القـاهرة: "على السلمى) ١(
مركـز الدراسـات والبحـوث السياسـية، جامعـة القـاهرة، سـمبر، دي ١٣-١١المنعقد في الفترة مـن ، ٢٠٠٠عام  ندوة جامعة القاهرة

  .٢، ص١٩٩١
  .٣٣ص، ؟ مرجع سابق …لماذا اإلدارة التعليمية": أحمد إسماعيل حجى) ٢(
تصـــور مســـتقبلي للتجديـــد التربـــوي المعاصـــر بـــالتعليم الثـــانوي العـــام فـــي ضـــوء : "محمـــد عبـــد الحميـــد محمـــد، عـــاطف بـــدر أبـــو زينـــة) ٣(

  .٣٨٧صجامعة األزهر،  ،١٩٩٦، ديسمبر ٥٩، العدد مجلة التربية، "تمعية واالتجاهات العالميةالمتغيرات المج



 
 

٣٨  الفصل الثاني

مـة، وٕادارة المدرسـة الثانويـة ومن ثم تهتم المجتمعات بتطـوير إدارة مؤسسـاتها التعليميـة عا
خاصــة، حتــى تســتطيع مواجهــة التغيــرات ومــا تفرضــه مــن متطلبــات وأدوار جديــدة ســواء مــا يتعلــق 
ببرامجــه أو أهدافــه أو أدواتــه أو إدارتــه إلعــداد أفــراد قــادرين علــى التفاعــل والتعامــل مــع المتغيــرات 

  .وتحدياتها

ات العالميـــة والمحليـــة التـــي تـــؤثر وســـوف تتعـــرض الدراســـة فـــي هـــذا الفصـــل ألهـــم المتغيـــر 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على إدارة التعليم بصفة عامة وٕادارة المدرسة الثانوية العامـة بصـفة 

  .خاصة، والتعرف على متطلبات القرن الحادي والعشرين من إدارة المدرسة الثانوية العامة

  :المتغيرات العالمية: أوالً  
رين تغيــرات جذريــة وســريعة فــي كافــة المجــاالت حيــث أصــبح يشــهد القــرن الحــادي والعشــ

العــالم قريـــة صـــغيرة مترابطــة سياســـيًا واقتصـــاديًا نتيجــة الثـــورة الهائلـــة فــي التكنولوجيـــا والمعلومـــات 
والتقـــدم العلمـــي، حيـــث أصـــبح التنـــافس القـــوي فـــي العـــالم يركـــز علـــى القـــوة االقتصـــادية والقـــدرات 

  .ةواإلمكانات العلمية والتكنولوجي

بشــكل ال يمكــن تجاهلــه أو ضــت التغيــرات الســريعة نفســها علــى العــالم ممــا انعكــس ر فقــد ف
تهـا، ومحاولـة السـيطرة ا، فهي تؤثر على حياتنا، وليس أمامنا سوى التعامل معهـا، وموجهتحاشيه 

  .عليها أو التوافق معها

ل مــن تطــوير وتفــرض هــذه التغيــرات احتياجاتهــا ومتطلباتهــا علــى األنظمــة التعليميــة وتجعــ
التعلــيم خيــارًا ال بــديل عنــه، باعتبــاره المســئول عــن إعــداد األفــراد فــي المســتقبل بطريقــة تســاعدهم 

  .تهااعلى تحقيق أهداف المجتمع وكذا القدرة على التفاعل مع التحديات العالمية ومواجه

ه وتطـوير التعليم الثانوي العام من أهم مراحل التعلـيم، لـذا يجـب االهتمـام بـمرحلة عتبر تو 
إدارة سـتطيع تلمواجهـة المتغيـرات ومـا تفرضـه مـن تحـديات حتـى المدرسـية برامجه وأهدافه وٕادارتـه 
  .القيام بالمهام والمسئوليات المنوطة به لتحقيق األهداف المنشودة منهالمدرسة الثانوية العامة 

  :تتمثل أهم المتغيرات العالمية فيما يليو 
  ".العولمة"المصالح النظام العالمي الجديد وتشابك  - ١
  .الثورة التكنولوجية والمعلوماتية - ٢
  .ثورة التكتالت االقتصادية الكبرى - ٣
  .التحول الديمقراطي - ٤



 
 

٣٩  الفصل الثاني

التعلـيم بصـفة عامـة إدارة وفيما يلي عرض لهذه المتغيرات وما تفرضه مـن تحـديات علـى 
  .بصفة خاصة وٕادارة المدرسة الثانوية العامة

  ":العولمة"الجديد  يالنظام العالم -١

انتهـاء الحـرب البـاردة يعبـر عـن نهايـة مرحلـة متميـزة مـن تـاريخ "جدير بالذكر أن هو مما 
العالقــات الدوليــة، مرحلــة اتســمت بتنــافس محمــوم بــين دولتــين عظيمتــين وأيــديولوجتين ومعســكرين 
وحلفــين، وكــان انتهــاء هــذه المرحلــة بمثابــة إيــذان لبــدء مرحلــة تتســم بدرجــة أعلــى مــن التعــاون بــين 

دول الكبــرى وال يعنــي انتهــاء الحــرب البــاردة نهايــة ظــاهرة النزاعــات والمنافســة بــين الــدول كبيــرة الــ
كانت أم صغيرة، فعلى سبيل المثال فإن التنافس التجاري بين الدول الصناعية المتقدمة كالواليـات 

  .)١("وربي سوف يستمر ويشتد أوراه بين الحين واآلخرالمتحدة واليابان واالتحاد األ

فبعــد انتهــاء الصــراع بــين قطبــي النظــام الــدولي وهــي الواليــات المتحــدة واالتحــاد الســوفيتي 
ســابقًا، وزعامــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة العــالم بعــد فشــل وانهيــار االتحــاد الســوفيتي، نشــأ نتيجــة 

 يسـتخدم لإلشـارة إلـى مجموعـة التفـاعالت أو"الجديـد وهـو مصـطلح  يلذلك مصطلح النظام العـالم
التـــي تـــتم فيهـــا بـــين أعضـــاء  –شـــبكة عالقـــات القـــوى التعاونيـــة منهـــا والصـــراعية علـــى حـــد ســـواء 

المجتمــع الـــدولي علــى المســـتويين العــالمي واإلقليمـــي والتـــي تجــرى وفقـــًا لنســق أو منظومـــة معينـــة 
  .)٢("للقيم

 ويمكــن القــول أن النظــام الــدولي الجديــد الــذي بــدأ منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة قــد اصــطبغ
بمجموعــة مــن الســمات المختلفــة عــن النظــام الــدولي الــذي كــان ســائدًا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 

  )٣( :ويمكن إجمال هذه السمات فيما يلي

التراجـع المطـرد فـي مفهـوم الســيادة الوطنيـة واتسـاع نطـاق تــدخل المجتمـع الـدولي فـي الشــئون  -١
  .الداخلية للدول

القتصـادية واالجتماعيــة وتقــديمها علـى االعتبــارات السياســية فــي إعطـاء األولويــة لالعتبــارات ا -٢
  .نطاق التفاعالت الدولية العالمية واإلقليمية

                                                           

فــي اســتراتيجية التعلــيم فــي الــوطن  التحــوالت العاليــة المعاصــرة وأثرهــا علــى مســتقبل التعلــيم فــي الــوطن العربــي: علــى الــدين هــالل) ١(
 – ١٠لمجلس المركزي التحاد المعلمين، الدورة التربوية المنعقدة فـي اجتماع ا، ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين فيالعربي 

  .١٩١ص، ١٩٩٤ديسمبر، القاهرة،  ١٥
المجلــد الثالــث والعشــرون، العــدد  مجلــة عــالم الفكــر، النظــام الــدولي الجديــد الواقــع الــراهن واحتمــاالت المســتقبل،: علــى الــدين هــالل) ٢(

  .١٠، ص١٩٩٥، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ١٩٩٥يونية  –إبريل  –مارس  –الثالث والرابع، يناير 
مجلــة دراســات العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة، األمــم المتحــدة والتطــورات الجديــدة فــي النظــام الــدولي، ": عبــد الفتــاح علــى الرشــدان) ٣(

  .٢٢٨، ص١٩٩٨ نية،تصدر عن عمادة البحث العلمي الجامعة األرد ،)٢(، العدد )٢٥(المجلد 



 
 

٤٠  الفصل الثاني

ي ظــاهرة االعتمــاد المتبــادل وبشــكل غيــر معهــود وبــروز صــور جديــدة مــن صــور التقســيم متنــا -٣
  .الدولي للعمل

  .ت الدوليةغلبة الطابع الدولي العالمي على العديد من القضايا والمشكال -٤

مــع " أو فكــرة التــدخل الــدولي ألغــراض إنســانية" التــدخل الــدولي اإلنســاني"تزايــد تطبيــق مبــدأ  -٥
  .ارتباط ذلك بشكل ملحوظ باالعتبارات السياسية

فقد أدى النظام العالمي الجديـد إلـى  خ الرأسماليةيهذا باإلضافة إلى سقوط الشيوعية وترس
  :)١(ما يلي

  .هو القانون األساسي للعالقات الدوليةاالعتماد المتبادل  -١

التنــاقض بــين الرأســمالية واالشــتراكية لــم يعــد هــو التنــاقض الرئيســي فــي النظــام الــدولي الجديــد  -٢
وٕانمـــا تـــوارى ليحـــل محـــل تنـــاقض أهـــم هـــو التنـــاقض بـــين دول الشـــمال الصـــناعية المتقدمـــة ودول 

  .الجنوب ذات األوضاع االقتصادية المتدنية

 لـذي يحكـم العالقـات الدوليـة أصـبح يتمثـل فـي تـوازن المصـالح ولـيس فـي تـوازن القـوىالمبدأ ا -٣
  .على نحو ما حدث طيلة الفترة السابقة على انتهاء الحرب الباردة

د مـن المجـاالت مثـل إحـداث ثـورة يـالدور الذي يلعبه النظام اإلعالمـي الـدولي الجديـد فـي العد -٤
ادة صــياغة القـيم واألفكــار فضــًال عـن إعــادة تأهيــل البشــر ســتؤدي وال شـك إلــى إعــ إدراكيـة ونفســية

  .بما يتناسب والتحوالت التقنية للعالم في تطوره الراهن

  .التأثير على أنظمة التربية والتعليم وعلى التفاعالت االجتماعية -٥

األداة األساســية فــي تشــكيل االتجاهــات السياســية وتوجيــه هــو تحــول الجهــاز اإلعــالم ليصــير  -٦
  .في نطاق هذه الهيمنة المرئية لوك وما يؤديه في إضعاف دور األحزاب السياسيةالس

شــهده القــرن الحــادي والعشــرين نتيجــة العديــد مــن نوفــي ظــل النظــام العــالمي الجديــد الــذي 
التحـــوالت والتغيـــرات، أصـــبح العـــالم اليـــوم قريـــة صـــغيرة نتيجـــة التقـــدم الهائـــل فـــي ثـــورة المعلومـــات 

  .ل االتصال، وقد أدى ذلك إلى ظهور ما يسمى بالعولمة أو الكونيةوالتكنولوجيا ووسائ

ــــى  Globalizationوالعولمــــة  ــــدل عل ــــة مــــن النشــــاط  تخــــروج قطاعــــا"مصــــطلح ي كامل
اإلنســاني مــن دائــرة ســيطرة الدولــة إلــى الســاحة العالميــة، وضــعف ســيطرة وٕادراك الدولــة القوميــة، 

  :حيث أصبح أمام الدولة اختيارين هما
                                                           

  :لمزيد من التفصيل راجع ) ١(
  .٢١ -٢٠، مرجع سابق، صالواقع الراهن واحتماالت المستقبلالنظام الدولى الجديد ، : على الدين هالل



 
 

٤١  الفصل الثاني

  .ل عن تنظيم هذه القطاعاتز اأما التن -

  .)١("السعي لتنظيم هذه القطاعات من خالل نشاطها الدولي وأ -

إلغاء حدود الدولة القومية في المجاالت االقتصادية "وعلى هذا األساس تستهدف العولمة 
والتجاريــة والسياســية والثقافيــة واالجتماعيــة وتحــول كــل منهــا مــن اإلطــار القــومي الضــيق، لينــدمج 

  .)٢("مل مع النظم األخرى في العالمويتكا

ترتبط العولمة ارتباطًا وثيقًا بثورة المعلومات والتكنولوجيا، وأصـبحت العولمـة ممكنـة حيث 
ح العـــالم منـــذ بدايـــة التســـعينات، والتـــي أسســـت معظـــم ســـمعطيـــات الثـــورة العلميـــة التـــي تكت"بســـبب 

ل التســعينات، فــالثورة العلميــة جعلــت التحــوالت االقتصــادية واالجتماعيــة والسياســية المتالحقــة خــال
العــالم أكثــر انــدماجًا، وســهلت حركــة األفــراد ورأس المــال، وكــذلك الســلع والمعلومــات والخــدمات، 
وجعلت المسافات تـتقلص، والزمـان والمكـان ينكمشـان، وجعلـت الواليـات المتحـدة القـوة االقتصـادية 

  .)٣("العظمى المهيمنة

تجـاوز أثرهـا النطـاق "حركها أهداف اقتصادية فحسب، بل تال والعولمة في ضوء ما سبق 
  .)٤("االقتصادي، حيث تؤثر في الناس والدول والمجتمعات والثقافات والحضارات

ومن ثم تسعى العولمـة إلـى التغيـر الشـامل للقـيم وكـذا تفكيـك الدولـة، ولـذا تسـعى الواليـات 
  .أو السياسة أو االقتصاد أو غيرهاتها على العالم باستخدام العنف منالمتحدة إلى تحقيق هي

  :وفي ضوء ما سبق تهدف العولمة إلى
عــن هــي القــادرة علــى الــتحكم  ةتغييــر مــوازين القــوى حيــث أصــبحت الشــركات متعــددة الجنســي" -

  .وفقا لمصالحهابعد 
 .)٥("تفرض الدول الكبرى ثقافتها ومنتجاتها على أشكال الحياة في الدول النامية -

اسـتيراده مـن النمـاذح الغربيـة لطبيعـة احتياجـات بلـدان العـالم النـامي، ممـا عدم مواءمة مـا يـتم  -
  )٥("يشكل تيارات مناهضة تقابل العولمة

                                                           
(1) Beare, H-Richard Slaughter: Education For Twenty First Century, Routledge,London, 1993, p.6. 

  .١٣٧، ص١٩٩٠مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  قضايا الفكر المعاصر،: بريامحمد عابد الج) ٢(
الجمعيـة (فـي المـؤتمر السـنوي الثـامن  ورقـة عمـل مقدمـةرؤيـة تحليليـة، : التعددية الثقافية وأبعادها التربوية: محمد وجيه الصاوي) ٣(

دار الفكـــر العربـــي، جامعـــة عـــين شـــمس، ، ٢٠٠٠ينـــاير  ٢٩-٢٧، المنعقـــد مـــن  )المصـــرية للتربيـــة المقارنـــة واإلدارة التعليميـــة
  .١١٩القاهرة، ص

، ١٩٩٧، مركـــز مطبوعـــات اليونســـكو، القـــاهرة، )١٠١(، العـــدد )٢٧(المجلـــد  مســـتقبليات،تحـــديات العولمـــة، : كريســـتيان كوميليـــان) ٤(
  .٣٢ص

  :لمزيد من التفصيل راجع ) ٥(
المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون واآلداب، الكويــت،  مجلــة عــالم الفكــر،العولمــة وتهمــيش الثقافــة الوطنيــة، : أحمــد مجــدي حجــازي

  .١٤٢-١٤٠، ص ص١٩٩٩ديسمبر 



 
 

٤٢  الفصل الثاني

ة ، ويتعــين يــثقافو  يــةاقتصــادية وسياســية واجتماعيــة وتعليم تــأثيراتوبالتــالي فالعولمــة لهــا 
 جتمـع وتقدمـه وازدهـارهعلينا أن نتحـدث عـن العولمـة والتعلـيم باعتبـاره حجـر الزاويـة فـي نهضـة الم

يــة، وتصــبح مفالبــد مــن العمــل علــى تطــوير المؤسســات التعليميــة لتســتطيع مواكبــة التطــورات العال
  .يةمقادرة لالستجابة للمتطلبات والتحديات التي تفرضها المتغيرات العال

وهكذا فقد بات أمًرا ضرورًيا اآلن ضرورة إعـادة النظـر فـى فلسـفة وأهـداف وٕادارة المدرسـة 
لثانوية العامة، حتى تستطيع القيام باألدوار والمهام المنوطة بها فـى ظـل التحـديات التـى فرضـتها ا

  .العولمة 

  :وفيما يلى التحديات المتعلقة بإدارة المدرسة الثانوية العامة وتتمثل فى 

ن تطوير نظم إدارة المعلومات المتقدمة المبنية على الكمبيوتر، حيث تساعد في إمداد العاملي" -
بالمعلومات الحديثة والصحيحة والموثـوق فيهـا بدقـة وسـرعة عاليـة لإلسـهام فـي تحسـين األداء 

  .وترشيد اتخاذ القرارات

ودعم اتخاذ القـرار التـي تعتمـد  Crises Managementإنشاء نظم إلدارة األزمات والكوارث  -
  .)١("على التكنولوجيا المتقدمة

  ".العمل الجماعي" التأكيد على اكتساب الطالب لروح الفريق -
  .تعليم الطالب الكمبيوتر وهي من المهارات المطلوبة في العشرين سنة األولى في هذا القرن -

  .طةيالتركيز على ربط المدرسة بالبيئة المح -
  .)٢("قدرة إدارة المدرسة على تحمل المسئوليات تجاه التغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة -

  .ة وتوزيع المسئولياتاالتجاه لمزيد من الالمركزي" -

  .مشاركة العاملين في جميع المستويات في استراتيجية العمل -

يتمتع العاملون فيها  ،ي المعتاد بوجود قاعدة عريضةممن الشكل الهر  إلدارىتغير الهيكل ا
بقدر من المهارة والقدرة على اإللمام بالمهام  العاملون فيه إلى هيكل يتمتعبقدر من المهارة ، 

  .)٣("ةالمختلف

                                                           

،  )كلمــة فــى المــؤتمر العلمــى الثالــث التعلــيم وتحــديات القــرن الحــادى والعشــرين( ،تجديــد وتحــديث التعلــيم: محمــد محمــد الهــادي) ١(
  .١٥٧، ص١٩٩٥جامعة حلوان ، المجلد األول، إبريل  إبريل ، كلية التربية ، ٣٠ – ٢٩المنعقد فى الفترة من 

(2) Jean, B: The Techinical Preparation for Work Force, 2000. E.D.D. Seatle Unviersity, Dissertation 
Abstracts International, Vol.( 55), November, 1994, p.1251. 

(3)  Joral Bengtsson, Education Training and Labour Market Development’, Futures, December, 1999. 



 
 

٤٣  الفصل الثاني

باإلضافة إلى التحـديات التـى فرضـتها العولمـة علـى إدارة المدرسـة الثانويـة العامـة ، فهنـاك العديـد 
  .من التحديات التى تتعلق بأهداف ومناهج التعليم الثانوى العام 

 التحديات المتعلقة بأهداف ومناهج التعليم الثانوى العام وتتمثل فى:  

  .للمجتمع المصري المحافظة على الذاتية الثقافية" -

  .الجمع بين األصالة والمعاصرة في مناهج التعليم -

  .تغيير طرق التعليم التي تقوم على التلقين تغيرًا جذرياً  -

  .)١("إنتاج مناهج تعليمية جديدة -

وضــــع المنــــاهج التــــي ترســــخ التربيــــة مــــن أجــــل الســــالم، والتقــــدير العــــالمي والتقــــدير الثقــــافي  -
نـــا مـــع المتناقضـــات بحيـــث ال تـــذوب فيهـــا، وأن نحـــتفظ بهويت للمجتمعـــات المختلفـــة، والتعـــايش

  .ثقافية، وعقيدتنا الدينيةال

أن يــتعلم الفــرد كيفيــة االنتقــاء واالختيــار مــن بــين المتغيــرات والثقافــات المتعــددة المطروحــة فــي  -
  .)٢("سوق الثقافة، بما يتناسب مع قيمة وعاداته

كيـز علـى إعـداد الطـالب علـى متابعـة الدراسـة، يجب إعادة تشكيل أهداف التعليم الثانوي للتر " -
أو الدخول في العمل المهنـي للمنـتج، عـن طريـق إدخـال تعـديالت فـي المنـاهج الدراسـية تـربط 
المرحلـــة الثانويـــة بواقـــع الحيـــاة المعاصـــرة، والتعلـــيم المســـتمر مـــدى الحيـــاة مـــن خـــالل شـــبكات 

  .المعلومات والتعليم عن بعد

  .)٣("تطورات الفنية والتكنولوجية الحالية والمستقبليةيجب ربط مناهج التعليم بال -

عنــد التخطــيط إلعــداد الشــباب لمواجهــة الحيــاة البــد أن يكــون فــي مفهومنــا البعــد العــالمي أي " -
التفكير بطريقة عالمية والتصرف بطريقة محلية، بحيث يكـون البعـد العـالمي جـزءًا أساسـيًا فـي 

دريس واللغــة التــي تســتخدمها، واألســاليب التــي تتبعهــا تفكيرنــا فيمــا يتعلــق بالمنــاهج وطــرق التــ
وكــذا التخصصــات التــي نحتاجهــا ونخطــط لهــا، وهــذا األمــر يتحــتم معــه مواجهــة هــذا التحــدي 
والتعامــل مــع معطياتــه لــتمكن األبنــاء مــن الــدخول فــي هــذا القــرن وهــم مســلحون بلغــة العصــر 

                                                           

لمـؤتمر الســنوي الثـامن للجمعيــة بحــث مقـدم ل، "ة الثقافيـة فـي ظــل العولمـةيــالــتعلم وٕاشـكالية الهو ": السـيد عبـد العزيـز البهواشـي)  ١(
 ٢٩-٢٧المنعقـد فـي الفتـرة ،  )الثالثـة التربيـة والتعدديـة الثقافيـة مـع مطلـع األلفيـة بية المقارنة واإلدارة التعليميةر المصرية للت

  .٢٥٩-٢٥٤، جامعة عين شمس، دار الفكر العربي، القاهرة، ص ص٢٠٠٠يناير 
  .١٤٥مرجع سابق، ص ع مطلع األلفية الثالثة،مالتربية والتعددية الثقافية : محمد وجيه الصاوي) ٢(
  .١٥٥-١٥٤ص صمرجع سابق، ، "تجديد وتحديث التعليم": محمد محمد الهادي) ٣(



 
 

٤٤  الفصل الثاني

الجيد مع آليـات العصـر، واحتـرام الوقـت  الجديد ومفاهيمه وآلياته، بالقدر الذي يؤهلهم للتعامل
  .)١("واستثماره، والقدرة على التكيف مع الظروف المحيطة

إعادة النظر في جميع مناهج التعليم، وتطويرها بحيـث يراعـى فيهـا إيجابيـة المـتعلم واالرتبـاط " -
يكولوجية بالبيئـــة، واالهتمـــام بالتطبيقـــات والجوانـــب المعرفيـــة والمهاريـــة والوجدانيـــة، ومراعـــاة ســـ

  .)٢("المتعلم

وفى ضوء ما تم عرضه البد من إعادة هيكلة بنية التعليم الثانوى العام فيما يتعلق 
بأهدافه وخططه وٕادارته ، حتى يتسنى له القيام بأدواره المختلفة والمتعددة خاصة والقرن الحادى 

لتعليم ألهميته فى والعشرين يشهد العديد من التحوالت والتغيرات التى تفرض تحدياتها على ا
  .تطوير المجتمع وتحديثه 

وهكذا ، فقد بات أمًرا ضرورًيا اآلن ضرورة إعادة النظر فى شكل النظام التعليمى 
  .ووسائله ومؤسساته وٕادارته ، حتى يصبح قادًرا على االستجابة لمعطيات العصر ومتغيراته 

  :الثورة التكنولوجية والمعلوماتية -٢

ــــ ــــوم ث ــــة وتكنولوجيــــة تعتمــــد علــــى المعرفــــة واالســــتخدام األمثــــل يعــــيش العــــالم الي ورة علمي
تعتمـــد بشـــكل أساســـي علـــى العقـــل البشـــري واإللكترونيـــات الدقيقـــة والكمبيـــوتر، "للمعلومـــات حيـــث 

  .)٣("وتوليد المعلومات وتنظيمها واختزانها، واستردادها وتوصيلها بسرعة متناهية

تشـكلت هـذه الثـورة فـي حيـث " المعرفـة العلميـة فقد ظهرت الثورة التكنولوجيـة نتيجـة زيـادة 
أقــل مــن أربعــة عقــود فــي إطــار نظــام جديــد لــه نظامــه وانعكاســاته الصــناعية، ولــه آثــاره األخالقيــة 
واالجتماعية، التي أدت إلى تغير جذري في الحياة، حيـث تنـدثر مهـن وتخصصـات قديمـة، وتنشـأ 

لتعلـــيم كضـــرورة حتميـــة باعتبـــاره األداة ا رومـــن هنـــا يـــأتي تطـــوي. مهـــن وتخصصـــات جديـــدة يوميـــاً 
  .)٤("القادرة على تطوير إمكانات المواطن المصري بما يمكنه من التعامل مع تكنولوجيا العصر

                                                           

  . ٣٦ص، ١٩٩٨دار المعارف ، القاهرة ، ، التعليم والمستقبل: حسين كامل بهاء الدين) ١(
ــيم (فــي المــؤتمر العلمــي الثالــث ورقــة عمــل مقدمــة اســتراتيجية مقترحــة لتطــوير التعلــيم فــي مصــر، : أحمــد إســماعيل حجــى) ٢( التعل

دار الفكــر بريــل، كليــة التربيــة، جامعــة حلــوان، المجلــد األول، أ ٣٠-٢٩، المنعقــد فــي الفتــرة )وتحــديات القــرن الحــادي والعشــرين
  .٢٧٦، ص١٩٩٥أبريل العربي، القاهرة، 

  .٨-٧، ص ص١٩٩٢، القاهرة، حدار سعاد الصبا مية،يالتخطيط الشبكي للبرامج والمشروعات التعل: ضياء الدين زاهر) ٣(
  : لمزيد من التفصيل راجع ) ٤(

  .٣٧-٣٦، ص صمرجع سابق، والمستقبل التعليم: حسين كامل بهاء الدين



 
 

٤٥  الفصل الثاني

ومن ثم فنحن نعـيش عصـرًا جديـدًا وحضـارة جديـدة، هـو عصـر االنفجـار المعرفـي وتـدفق 
لتي تتوقـف علـى التقـدم العلمـي فـي نتيجة الزيادة الكمية الهائلة في المعلومات ا"المعلومات، وذلك 

  .)١("تكنولوجيا المعلومات، وتناول المعلومات وتداولها واختزانها ومعالجتها واسترجاعها مرة أخرى

وتعد ثورة تكنولوجيا المعلومات من أهم الثـورات التكنولوجيـة سـواء كانـت تكنولوجيـا المـواد 
فر ثــــالث ميــــادين صــــناعية كبــــرى هــــي ظهــــرت نتيجــــة تضــــا"أو ثــــورة التكنولوجيــــا الحيويــــة ألنهــــا 

اإللكترونيات الدقيقـة واالتصـاالت والحاسـبات اإللكترونيـة إلـى جانـب تكنولوجيـا الفضـاء، وقـد أدت 
هــذه الثــورة إلــى تقــارب وانــدماج بــين مختلــف أجــزاء العــالم، حتــى بــات الــبعض يتحــدث عــن القريــة 

  .)٢("Internetاإلنترنت العالمية وساعد في ذلك شبكات التليفزيون العالمية وشبكة 

وفــي ظــل التقــدم الهائــل فــي مجــال االتصــال والمعلومــات أصــبح العــالم فــي القــرن الحــادي 
والعشرين يبدو وكأنه قرية صغيرة، حيث أصـبح فـي مقـدور المـرء اإلحاطـة بأخبـار العـالم وهـو فـي 

ـــه بصـــورة ســـهلة وميســـرة عـــن طريـــق اإلذاعـــة المســـموعة أو المرئيـــة، أو عـــن طريـــق  شـــبكة غرفت
اإلنترنت، فنحن نرى كل يوم عن طريق االتصال اكتشافات واختراعات جديدة وهي سمات عصر 

  .)٣("الثورة المعلوماتية

ومن ثم فالعالم يشهد نموًا في المعرفة يحدث بمعدالت متسارعة في كافة المجـاالت حيـث 
تضــاعف حجــم ســنة، ولكــن وألول مــرة ي ١٢-١٠تشــير التقــديرات إلــى أن المعرفــة تتضــاعف كــل "

  .)٤("شهراً  ١٨المعرفة اإلنسانية مرة كل 

يشهد ثورة معلوماتية وتكنولوجية كبيرة، وطفرات هائلة فـي مجـال "فالقرن الحادي والعشرين
ة االتصـــال، يـــتكنولوجيـــا المعلومـــات، وقـــد أدى هـــذا التقـــدم فـــي مجـــال االتصـــاالت إلـــى ســـرعة عمل

  .)٥(صل بين األفرادوالحصول على المعلومات وهذا يسهل عملية التوا

وللتقــدم التكنولــوجي فــي وســائل االتصــال وتكنولوجيــا المعلومــات أثــر كبيــر فــي تضــاعف 
يجــرى فيــه غــزو الفضــاء واقتحــام المحيطــات واســتخدام "حجــم المعرفــة وتراكمهــا ولــذا فهــذا العصــر 

يدة من الحيـاة اإللكترونيات، وسرعة وسهولة االتصال واالنتقال، وترابط العالم وتفاعله، وأنماط جد
                                                           

اللجنـة الوطنيـة ، ١٩٩٣، يونبـة )٢٢(، السنة )١٠٥(العدد ، مجلة التربية، "التعليم في عصر المعلومات": نيعبد التواب شرف الد) ١(
  .١١٦، ص١٩٩٣القطرية للتربية والثقافة والعلوم، 

  .١٤-١٣، ص ص١٩٩٧امة للكتاب، دار الشروق، القاهرة، ، الهيئة المصرية الععلى أبواب عصر جديدحازم الببالوي، ) ٢(
تربيــة الطفــل المصــري فــي ضــوء بعــض التغيــرات الثقافيــة المتصــلة بالعولمــة  يدور اإلعــالم فــ: ســعيد حســن -عبــد الخــالق يوســف ) ٣(

، ٢٠٠٢لتنميـــة، ينـــاير المجلـــد األول، العـــدد األول، المركـــز القـــومي للبحـــوث التربويـــة وامجلـــة البحـــث التربـــوي، " دراســـة تحليليـــة"
  .١٧٩ص

  .١٣، ص٢٠٠٠، دار المعارف، القاهرة، تحديات العولمة –الوطنية في عالم بال هوية : نيحسين كامل بهاء الد) ٤(
(5) Angela Little: “Development Studies And Comparative Education Context, Content, Comparison 

and Contributers", Comparative Education, vol.(36), No(3), 2000, p.292. 



 
 

٤٦  الفصل الثاني

االجتماعية والسياسية، وبدًال من نمطية عصر الصـناعة وتقنينـه، يصـبح مفتـاح الحضـارة الحديثـة 
التعـــدد والتنـــوع والمرونـــة، والقـــدرة علـــى التركيـــب وهـــي حضـــارة تحتـــاج إلـــى عقليـــة جديـــدة تســـتطع 

  .)١("التعامل معها
صال على العـالم فـي جميـع الهائل في المعلومات وكذا مجال االت هذا وقد انعكس التطور

انفتــاح "النــواحي وخاصــة فــي مجــال اإلعــالم حيــث نجــد فــي المجتمــع العربــي علــى ســبيل المثــال 
إعالمــي بــال حــدود يســتهدف فــرض ثقافــة كونيــة، وينطــوي علــى إخضــاع العقــول العربيــة اختياريــا 

ــــيم وال ــــى مجتمعــــامعلمجموعــــة مــــن الق ت حققــــت تقــــدات وأنمــــاط الســــلوك واالســــتهالك المنتميــــة إل
مســتويات عاليـــة مــن الرخـــاء والتقــدم، وتميـــزت ثقافتهــا بحريـــات شخصــية واســـعة، وســيطرت علـــى 

  .)٢("أنظمتها القيم المادية والفردية
ونظــرًا للتطــور فــي مجــال المعلومــات واالتصــال واالنفتــاح اإلعالمــي أصــبح العــالم اليــوم 

طرة على العقل والفكـر ولـيس مجتمع عالمي واحد وأصبحت السيطرة في هذه المجتمعات هي السي
  .)٣("السيطرة على جغرافية ومكان العقل
الثورة التكنولوجية العلمية هي التي سـتمثل األيديولوجيـة الجديـدة "ومن ثم يمكن القول بأن 

التــي ســيتنافس حولهــا المتنافســون، وذلــك بعــد أن تراجعــت الخالفــات األيديولوجيــة التقليديــة والتــي 
ص خــالل الفتــرة التاليــة علــى انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى ســقوط عرفهــا العــالم بشــكل خــا

  .)٤(االتحاد السوفيتي
علينـــا أن نتحـــرك بســـرعة تفـــرض الثورة التكنولوجيـــة والمعلوماتيـــة وطبًقــا لمـــا هـــو مشـــاهد فـــ

لنلحــق بهــذه الثــورة، ونواكــب هــذا التطــور لنســتطيع مواجهــة التغيــرات ومــا تفرضــه حيــث أدت هــذه 
االتجـاه نحـو الصـناعات التـي "إلى تغيرات جذرية في سلوك اإلنسان وطبيعة العمل فأصـبح الثورة 

تعتمـــد أساســـًا علـــى تـــدفق المعلومـــات وتـــوفير الخـــدمات، وبنـــاًء عليـــه أصـــبحت نســـبة متزايـــدة مـــن 
الوظائف المطروحة في المجتمع تتطلب كفاءة عقليـة متميـزة بالمقارنـة بوظـائف المهـارات اليدويـة، 

                                                           

العربيـة المجلـة رؤى المستقبل المجتمع والتعلـيم فـي القـرن الحـادي والعشـرين المنظـور العـالمي والمنظـور العربـي، : محمد نبيل نوفل) ١(
   ٢٠٢م ، ص١٩٩٧، العدد األول ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس ، يونية ) ١٧(المجلد ، للتربية

، )١٧(،المجلــد المجلــة العربيــة للتربيــة، إعــادة الهيكلــة الرأســماليةمســتقبل التعلــيم فــي الــوطن العربــي فــي ظــل اســتراتيجية : محيــازيتون) ٢(
  .٧٦-٧٥، ص ص١٩٩٧يونية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، العدد األول، 

، ١٩٩٨مكتـــب العمـــل العربـــي، مـــارس ) ٢٥(، الـــدورة مـــؤتمر العمـــل العربـــيارهـــا االجتماعيـــة، منظمـــة العمـــل العربـــي، العولمـــة وآث) ٣(
  .١٥٨ص

  .١٨، مرجع سابق ، صالنظام الدولى الجديد الواقع الراهن واحتماالت المستقبل: على الدين هالل) ٤(



 
 

٤٧  الفصل الثاني

ب على ذلك اختالف نوعية الموظفين الذين يجب أن يكونوا مؤهلين بتعلـيم عـالي النوعيـة، وقد ترت
  .)١("ولديهم القدرة واإللمام بالتكنولوجيا الحديثة

 ومن ثم فالسمة الرئيسية لهـذه الثـورة هـي اعتمادهـا علـى المعلومـات وعلينـا سـرعة التحـرك
د فـــي هـــذا الســـباق العلمـــي والمعلومـــاتي ألن مـــن يفقـــ"حتـــى نســـتطيع أن نلحـــق بركـــب هـــذه الثـــورة، 

  .)٢("قد قبل ذلك إرادتهفقد فحسب صدارته، ولكنه سيفمكانته، لن ي
ومن ثم فهـذه الثـورة بكـل مـا تعنيـه مـن تغيـر إمكانيـات وفـرص وأسـاليب سـيكون لهـا تـأثير 

واإلنســان الفاعــل هــو اإلنســان "علــى كافــة المجــاالت فكــل شــيء عرضــة للتغيــر والتحــول والتبــدل 
متعدد المواهب، القـادر علـى التعلـيم الـدائم القابـل للتـدريب المسـتمر والمسـتعد إلعـادة التأهيـل عـدة 
مرات في حياته العملية، والمجتمع الفاعل في القرن الحادي والعشرين سيكون مجتمعًا تسـتأثر فيـه 

ولية األولـى خدمات المعلومات بأكبر نصيب مـن القـوة البشـرية، ويقـع علـى النظـام التعليمـي المسـئ
  .)٣("في إعداد فرد ومجتمع بهذه المواصفات

ة المدرسة    الثانوية انعكاس الثورة التكنولوجية والمعلوماتية على التعليم الثانوي العام وٕادار 
  :العامة

بصــفة عامــة وٕادارتــه تمثــل الثــورة التكنولوجيــة والمعلوماتيــة تحــديًا يواجــه النظــام التعليمــي 
بصـفة خاصـة، لالرتقـاء بـه وبجودتـه وتطـوير إدارتـه وزيـادة مسـتوى  ويـة العامـةوٕادارة المدرسة الثان

المجتمــع ومــا بــه مــن متطلبــات مخرجاتــه، والتــي تتمثــل فــي إعــداد األفــراد القــادرين علــى مواجهــة 
دور فـي تحديات، ولذا فهنـاك اتفـاق عـام حـول الحاجـة إلـى ضـرورة إعـادة التفكيـر بصـورة أساسـية 

نوي كجـــزء مـــن إعــــادة هندســـة الـــنظم التعليميـــة، ألن معظـــم الـــدول تــــدرك أن ومكانـــة التعلـــيم الثـــا
األولوية للتعليم الثانوي، لـيس فقـط كحلقـة ال غنـى عنهـا فـي النظـام التعليمـي ككـل، ولكـن ألهميتـه 

  .)٤("عند الشباب أيضاً 
ة ثانويـالإدارة المدرسـة فالثورة التكنولوجية والمعلوماتية سوف تلقى بظاللها وتأثيراتهـا علـى 

تكـــون مطالبـــة بـــأن تتعامـــل مـــع انتشـــار الوســـائط المعلوماتيـــة، وأن تقـــوم بتغييـــر "، حيـــث العامـــة 

                                                           

، مركــز مطبوعــات اليونســكو، القــاهرة، )١٠١(، العــدد )٢٧(، المجلــد مســتقبليات"التعلــيم والعمــل حــوار بــين عــالمين ": فيليــب هــوجز) ١(
  .١٠، ص١٩٩٧مارس 

  .٢١، مرجع سابق، صالتعليم والمستقبل: حسين كامل بهاء الدين) ٢(
المجلـد مجلـة التربيـة والتعلـيم، رؤية مستقبلية لبنية التعليم الثـانوي فـي ضـوء تحـديات القـرن الحـادي والعشـرين، : خالد قدري إبراهيم) ٣(

  .٥٤، ص١٩٩٨إبريل المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، القاهرة ، ، )١٢(عدد الالخامس، 
ـــانوي عنـــد مفتـــرق الطـــرق، : ينلروبـــرت مـــاك) ٤( ـــيم الث ـــد مســـتقبلياتنظـــرة عامـــة التعل ، مركـــز مطبوعـــات )١١٧(العـــدد  ،)٣١(، المجل

  .٤٦-٤٥، ص ص٢٠٠١اليونسكو، القاهرة، مارس 



 
 

٤٨  الفصل الثاني

المحتوى التعليمي بما يتفـق والمهـارات المطلوبـة فـي ظـل احتياجـات العمـل بتكنولوجيـا االتصـاالت 
  .)١("ومستويات المعرفة الجديدة لعصر المعلومات

بـات علـى التعلـيم الثـانوي العـام منهـا مـا يتعلـق بـإدارة وتفرض هذه الثورة العديد مـن المتطل
  :المدرسة الثانوية العامة واألهداف والمناهج وتتمثل هذه المتطلبات فيما يلي

  :فيما يتعلق بإدارة المدرسة الثانوية العامة -أ

لثـــانوي العـــام فـــي ظـــل الثـــورة التكنولوجيـــة والمعلوماتيـــة، البـــد ن التحقيـــق أهـــداف التعلـــيم 
مــام بإدخــال تقنيــات العلــم والتكنولوجيــا فــي مهــام اإلدارة المدرســية لتســتطيع مواجهــة التحــديات االهت

  :لييويتطلب ذلك ما 

ضــرورة إحــداث تغيــرات أساســية فــي اإلدارة المدرســية بــالتعليم الثــانوي فيمــا يتعلــق باألوضــاع " -
  .واألساليب والمفاهيم اإلدارية والتحرر من النظم واإلجراءات الجامدة

عــــل المدرســــة الوحــــدة األساســــية المســــئولة عــــن التطــــوير وٕادارتــــه ومنحهــــا صــــالحية اإلدارة ج -
  .)٢("الذاتية

دارس تـدير نفسـها تحـت مسـمى مـتوفير قـدر كـاف مـن الالمركزيـة فـي اإلدارة المدرسـية تـدع ال -
اإلدارة الذاتية للمدرسة مع األخذ في االعتبـار وضـع نظـام فعـال للمسـاءلة أو المحاسـبية علـى 

  .لمدرسةا

س الثانوية المتكاملة ومنها زيادة قدرة التعليم الثـانوي ر تطبيق معايير الجودة التعليمية في المدا -
علــــى اســــتيعاب أكبــــر قــــدر مــــن الطــــالب، وزيــــادة أيــــام العــــام الدراســــي وزيــــادة ســــاعات اليــــوم 

ات الالزمـة الدراسي، واالسـتخدام األمثـل للوقـت المتـاح وتـوفير المرافـق والمـواد واألجهـزة واألدو 
  .لممارسة األنشطة الطالبية وبما يخدم المواد الدراسية

بمختلـف مؤسسـاته ) المجتمـع المحلـي(فتح قنوات االتصـال بـين المدرسـة والبيئـة المحيطـة بهـا  -
  .بحيث يمكن االستفادة من اإلمكانيات المتوفرة في كل من المدرسة والمجتمع المحلي

الحقيقيـــة وهـــم الطـــالب وأوليـــاء األمـــور والمعلمـــون  ربـــط التعلـــيم الثـــانوي بأصـــحاب المصـــلحة -
  .)٣("والمديرون

                                                           

  .٥٤مرجع سابق، ص بلية لبنية التعليم الثانوي في ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين،رؤية مستق: خالد قدري إبراهيم) ١(
  .١٢٩مرجع سابق، ص تطوير التعليم الثانوي العام في مصر في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة،: نادية محمد عبد المنعم) ٢(
  : لمزيد من التفصيل راجع) ٣(

  .٧٠مرجع سابق، صية التعليم الثانوي في ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين، رؤية مستقبلية لبن: خالد قدري إبراهيم



 
 

٤٩  الفصل الثاني

ـــة العامـــةينبغـــي علـــى  - ن االعتمـــاد علـــى مـــالتحـــول فـــي اإلدارة "ضـــرورة  إدارة المدرســـة الثانوي
  .األنظمة التقليدية إلى األنظمة اإللكترونية المعتمدة على المعالجات الدقيقة

الكبيــــــرة إلــــــى األنظمــــــة المعتمــــــدة علــــــى  التحــــــول مــــــن االعتمــــــاد علــــــى الحاســــــبات المركزيــــــة -
  .)١("الشبكات

  .ضرورة استيعاب الطرق واألساليب التكنولوجية الحديثة -

  .)٢(استخدام التكنولوجيا المالءمة لثقافة واحتياجات المجتمع -

  :بالنسبة ألهداف التعليم الثانوي العام -ب
للتغيــر والتهيــؤ، والقــدرة ينبغــي أن تبنــى القــدرة علــى مواجهــة التحــدي التكنولــوجي والقــدرة "

  .)٣("للتعلم الذاتي، والقدرة على التواصل مع الثقافات األخرى لكون العالم قرية كونية
  .)٤(إعداد الفرد القادر على تجديد معارفه وتطوير مهاراته تجديدًا مستمرًا متواصالً  -
  .التدفق المعرفي -
  .طور األدوات التي يتعامل معها اإلنسانتتعدد و  -

  .)٥()٥(ل المعرفةتعدد وسائ -

  :لمناهج وطرق التدريسبالنسبة ل -ج
ضــرورة إعــادة ترتيــب المنــاهج الدراســية وذلــك بتقــديم المعلومــات والمعــارف فــي صــورة مــواد " -

  .دراسية أكثر تكامالً 
  .درس وتدريبهماألخذ بفكرة التعليم مدى الحياة وتطبيقها في إعداد ال -
اكتســـاب مهـــارات  –علـــى مصـــادر المعرفـــة اإللمـــام بأساســـيات المعرفـــة عـــن طريـــق التعـــرف  -

  .التفكير العلمي وكيفية االستفادة منها
  .)٦(تطوير طرق التدريس -

                                                           

  .٥٧، ص١٩٩٦كتاب الهالل، القاهرة، يونية ’ التعليم على مشارف القرن الحادي والعشرن،:سعيد إسماعيل على) ١(
المتغيـرات والتحـديات المعاصـرة،  إعداد المعلم وتدريبـه فـي مصـر فـي ضـوء بعـض: سعيد طه أبو السعود –عبد اهللا محمد شوقي ) ٢(

  .٣١٥-٣١٤ص صم ، ١٩٩٧، نوفمبر ) ١٢(العدد ، ) ٥(مجلة التربية والتنمية الشاملة ، السنة 
مجلــة التربيــة والتعلــيم، تطــوير التعلــيم الثــانوي العــام فــي مصــر فــي ضــوء خبــرات بعــض الــدول المتقدمــة، : ناديــة محمــد عبــد المــنعم) ٣(

  .١٢٧، ص١٩٩٨إبريل المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، القاهرة، ، )١٢(المجلد الخامس، العدد 
، ، العــدد الثالــث، السـنة الثالثــة، جامعــة اإلمــارات مجلــة كليــة التربيــة، "التربيـة المســتمرة وتحــديات المســتقبل": محمـود أحمــد عجــاوي) ٤(

  .١٦٨، ص١٩٨٧يونيو  ،العربية المتحدة
  ٣٥ - ٣٤، ص ص  ١٩٩٣، دار المعارف ، القاهرة ،  تكنولوجية تطوير التعليم: فرجانى عبدالسالم عبدالعظيم ال) ٥(

  

، مرجـع سـابق، إعداد المعلم وتدريبه في مصر في ضوء بعض المتغيـرات والتحـديات المعاصـرة :سعيد طه –عبد اهللا محمد شوقي )٦(
  .٣١٢ص



 
 

٥٠  الفصل الثاني

ق عـالمي متغيـر تتطـور فيـه المعرفـة وتتجـدد اكما يتحتم على التعليم الثانوي العام في ظل سـي -
مــن  بســرعة أن تكــون وظيفــة التعلــيم الثــانوي هــي النقــل المــنظم للمعلومــات والتأكيــد علــى عــدد

ر السـريع يـالمهارات الرئيسـية مثـل القـدرة علـى التكيـف والمرونـة والقـدرة علـى التعامـل مـع التغي
في بعض األحيان، والقدرة على نقل األفكـار  فوضىبما يرافقه من غموض وعدم وضوح، بل 

  .)١("من مجال إلى آخر، والقدرة على استشراف التغيير واالستعداد له والتهيؤ للتأثير فيه

ضوء ما سبق ينبغى ضرورة تطوير التعليم الثـانوى العـام مـن حيـث أهدافـه ومناهجـه  وفى
  .وٕادارته ، حتى يستطيع مواجهة متغيرات العصر وما تفرضه من متطلبات وأدوار جديدة 

  :التكتالت القتصادية الكبرى -٣

 ع اقتصــاديةايجتــاح العــالم ثــورة أخــرى هــي ثــورة التكــتالت االقتصــادية حيــث ظهــرت أوضــ
جديــدة، تــدور جميعهــا حــول مفــاهيم تحريــر التجــارة الدوليــة، وتأكيــد دور القطــاع الخــاص، واالتجــاه 

  .)٢(نحو اقتصاديات السوق والتأكيد على أهمية التعاون الدولي

جلــس ييتضــح أن القــرن الحــادي والعشــرين ســوف يكــون أشــبه بشــركة مســاهمة،  ومــن هنــا
أو لوظيفـة وأما العـاطلون عـن اإلسـهام أو الطـالبون جلس إدارتها من أسهموا في رأسمالها مضمن 

  .)٣(السائلون لمساعدة، فمن الصعب أن نراهم في مقاعد مجلس اإلدارة

يكـون قريـة دول "فليس هناك ثمة خالف أن العالم في القرن الواحد والعشـرين لـن  بالتالىو 
ة والتـأثير وامـتالك أدوات بل قرية مجموعات اقتصادية كبرى تتصارع فيما بينها علـى النفـوذ والثـرو 

السيطرة والقوة، وسوف يكون الصراع شديدًا بالنظر إلى قوة األدوات المستخدمة في هـذا الصـراع، 
وال سبيل للدول الصغرى أو النامية لمواجهة هذه الصراعات إال بإعـادة تشـكيل مجتمعاتهـا وجعلهـا 

  .)٤("أكثر صالبة وقوة وفاعلية

  

  

  :ل على التجمعات الدوليةومن أبرز األمثلة التي تد

                                                           

  .٥٥مرجع سابق، ص في ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين، رؤية مستقبلية لبنية التعليم الثانوي: خالد قدري إبراهيم) ١(
(3) Nicholas – Burbules and Carlos Alberto Torres: “Globalization and Education An Introuction”, In 

Globalization and Education Critial Prespectires, Editedby: Nicholasc, Burbles and 
Carlosalbert Torres, Routl Edge, New York, 2000, p.9. 

  .٥١، ص١٩٩٤دار الشروق، القاهرة،  ورقة حوار، مصر والقرن الحادي والعشرين،: ين هيكلنمحمد حس) ٣(
الــــدورة         تقريــــر المجلــــس القــــومي للتعلــــيم والبحــــث العلمــــى والتكنولوجيــــة، : المجلــــس القــــومى للتعلــــيم والبحــــث العلمــــى والتكنولوجيــــة ) ٤(

  .٧٤، ص ١٩٩٥-١٩٩٤،القاهرة، المجالس القومية المتخصصة، ) ٢٢(



 
 

٥١  الفصل الثاني

مشروع أوربا الموحدة الذي خطا بخطوات واسعة نحـو التكامـل األوربـي منـذ اتفاقيـة رومـا لعـام  -
ومـــا أعقبهـــا مـــن توقيـــع  ١٩٩٢علـــى وجـــه التحديـــد حتـــى وصـــل قمتـــه مـــع نهايـــة عـــام  ١٩٥٧
  ".ماستريخت"معاهدة 

  .جماعة الباسيفيك االقتصادية -

  .)١(بين كل من الواليات المتحدة وكندا والمكسيك منطقة التجارة الحرة التي تجمع -

وفــي إطــار النظــام العــالمي الجديــد الــذي يركــز علــى النمــو االقتصــادي وعولمــة االقتصــاد 
ور األســيوية الحديثــة مــتتبلــور قــوى جديــدة، حيــث اليابــان المعجــزة االقتصــادية والتقنيــة، وأيضــًا الن"

دونيسيا، إضـافة إلـى أوربـا الموحـدة، وألمانيـا وتكتـل النافتـا نسبيًا ومنها الصين وماليزيا وتايالندا وأن
  .)٢("وتكتالت أخرى اقتصادية وسياسية

ســـيطرة البنـــك الـــدولي وصـــندوق النقـــد علـــى "ويضـــاف إلـــى التكـــتالت االقتصـــادية الســـابقة 
ض شــروطهم إلــى جانــب منظمــة ر ميــادين التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة فــي الــدول الناميــة وفــ

  .)٣("ق الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرةمالعالمية واتفاقية الجات التي سوف تع التجارة

كـــذلك فـــإن مـــن المشـــاهد اليـــوم أن االقتصـــاد العـــالمي أصـــبح أكثـــر تكـــامًال نتيجـــة الثـــورة 
فقـد غيـرت كثيـرًا مـن مـوازين القـوة االقتصـادية وطرحـت معـايير جديـدة لهـذه "العلمية والتكنولوجية، 

  .)٤(. وصفها البعض وبحق بالميزة التنافسية لألمم في التسعيناتالقوة 

وهكذا ينتقل العالم في ظل الثـورة العلميـة والتكنولوجيـة مـن مجـرد عالقـات بـين الـدول إلـى 
نوع من االقتصاد العالمي المترابط، وقد انعكس ذلك على كافة األنظمـة فـي المجتمـع سـواء كانـت 

  .دية، أو تعليميةاجتماعية، أو سياسية أو اقتصا

كــون بمعــزل عــن المتغيــرات، خاصــة نتطلــب أن ال يومــن ثــم فالنظــام االقتصــادي الجديــد 
وأن آثـــار التغيـــرات قـــد تجـــاوزت اآلثـــار االقتصـــادية إلـــى السياســـية والثقافيـــة واالجتماعيـــة والبيئيـــة 

  .والتعليمية

                                                           

  .١٩١صمرجع سابق ، ، "التحوالت العالمية المعاصرة وأثرها على مستقبل التعليم في الوطن العربي": على الدين هالل) ١(
التعلـيم وتحـديات (العلمي الثالث في المؤتمر  ورقة عمل مقدمة، "التحديات الخارجية والتعليم وهذا المؤتمر": أحمد إسماعيل حجى) ٢(

  .٩، ص١٩٩٥إبريل القاهرة، كلية التربية، جامعة حلوان، المجلد األول،  ،)القرن الحادي والعشرين
  .٣٨مرجع سابق، ص مصر والقرن الحادي والعشرين،: محمد حسين هيكل) ٣(
  .١٩مرجع سابق، صبل، النظام الدولى الجديد الواقع الراهن واحتماالت المستق: على الدين هالل) ٤(



 
 

٥٢  الفصل الثاني

  :عامةإدارة المدرسة الثانوية الانعكاس التكتالت االقتصادية الكبرى على 
تواجــــه مصــــر تحــــديًا آخــــر يتعلــــق بالمنافســــة "فــــي إطــــار التكــــتالت االقتصــــادية الكبــــرى 

العالميــة، خاصــة مــع زيــادة االنفتــاح علــى العــالم وتوقيــع اتفاقيــة الجــات، ووفقــًا لهــذا التحــدي، فــإن 
 عناصر المنافسة والجودة والتميز هي التي ستحكم قوانين السوق خالل المرحلة القادمة، ومن هنـا

تظهــر أهميــة التعلــيم باعتبــاره أحــد محــددات إنتاجيــة أي دولــة، ألنــه يحــدد إنتاجيــة الفــرد فيهــا عــن 
  .)١("طريق الخبرات والقدرات التي يتسلح بها األفراد

وهــذا يفــرض علــى النظــام التعليمــي ضــرورة مواجهــة التغيــرات ومــا تفرضــه مــن تحــديات، 
ــــك تغييــــر فلســــفته وأهدافــــه ألن  ــــب ذل ــــيم"ويتطل ــــارزة التــــي تحكــــم اقتصــــاد  التعل أحــــد العناصــــر الب

  .)٢("السوق
م قضـــية خـــدمات، وٕانمـــا هـــو اســـتثمار فـــي البشـــر وهـــو إعـــداد لقـــوة العمـــل ييعـــد التعلـــ"فلـــم 

الصالحة والمدربة للنهضة االقتصادية ، ومهما كانت استثمارات الدولة في التعليم فليست هـدرًا أو 
  .)٣("ثالثة السياسية واالقتصادية والعسكريةإنها قضية أمن قومي لمصر بأبعاده ال اً ترف

ز علـى الكيـف يـالترك"ويعتبر التعليم الثانوي العام من أهم مراحل التعلـيم، لـذا يتطلـب منـه 
الفـرد مـن اختيـار العمـل المناسـب لقدراتـه، والتكيـف مـع الظـروف حتى يتمكن أكثر من مجرد الكم 

ذ بمعـــايير الكفـــاءة الداخليـــة والخارجيـــة فـــي إدارة المتغيـــرة مـــن أبعـــاد المتغيـــرات االقتصـــادية، واألخـــ
  .)٤("المؤسسات المختلفة

إدارة المدرســة الثانويــة العامــة لتســتطيع مواجهــة وهنـاك بعــض التوجهــات الخاصــة بتطــوير 
  .تعلق بأهدافه ومناهجه وٕادارتهيفيما التحديات 

  

  

  
                                                           

  .٤٥مرجع سابق، ص التعليم والمستقبل،: حسين كامل بهاء الدين) ١(
  .٤٦ص: المرجع السابق) ٢(
، األبعاد الكاملة للثورة التكنولوجيـة لتطـوير التعلـيم فـي مصـر ٢١التكنولوجيا وسيلة لتطوير التعليم في القرن :محمد سامح سعيد) ٣(

  .٤٩، ص١٩٩٥أكتوبر القاهرة ، الكتب، وزارة التربية والتعليم،  مركز التطوير التكنولوجي، قطاع
معهـد الدراسـات المجلـد األول، العـدد األول،  مجلة العلوم التربوية،تجديد العملية التعليمية في جامعة المستقبل، : عبد الفتاح جالل) ٤(

  .٢٦، ص١٩٩٣يولية التربوية، جامعة القاهرة، 



 
 

٥٣  الفصل الثاني

  :المدرسة الثانوية العامةا يتعلق بإدارة مفي -أ

  .)١( :ما يلي المدرسة الثانوية العامةاالقتصادية الجديدة من إدارة تتطلب التوجهات 

ات أكثـر فـي يـمتع بحر تالبحث عن أنماط إدارية جديدة لإلدارة على مختلف مستوياتها، إدارة ت -١
مجـــاالت تحديـــد بـــرامج التعلـــيم ومناهجـــه وكتبـــه ووســـائل التقـــويم وغيـــر ذلـــك مـــن عناصـــر العمليـــة 

  .التعليمية

االقتصادية سوف تفسـح المجـال أمـام نمـو المنـاخ الـديمقراطي الـذي يعتـرف بأهميـة  التوجهات -٢
  .المشاركة في مختلف المجاالت، ومنها مجال التعليم وٕادارته

تبني أساليب اإلدارة الالمركزيـة، وأن يكـون للمجـالس المحليـة مسـئولياتها وفعاليتهـا فـي تسـيير  -٣
  .وتوجيه التعليم

دارية التربوية المحلية، وكذلك إدارة المدارس سلطات إداريـة وفنيـة أوسـع إعطاء التنظيمات اإل -٤
فــي تســيير النظــام التعليمــي والتقليــل مــن اإلجــراءات اإلداريــة البيروقراطيــة المركزيــة مــع االهتمــام 

  .بحسن اختيار هذه القيادات

مــن  يجــب تطــوير إدارة المدرســة الثانويــة العامــة خاصــة وأنهــا تعــاني وفــى ضــوء مــا ســبق
العديد من المشاكل التي تعوق قدرتها على تحقيق أهدافها وكذا عدم قدرتها علـى مواكبـة التغيـرات 

  .وما تفرضه من تحديات ومتطلبات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

األخــذ باألســاليب اإلداريــة المعاصــرة العامــة ومــن هنــا يتعــين علــى إدارة المدرســة الثانويــة 
  .يدية في اإلدارة والتي تعوق تحقيق اإلدارة لوظائفها وأهدافها المرجوة منهاوالبعد عن األنماط التقل

  :فيما يتعلق بأهداف ومناهج التعليم الثانوي العام -ب
ــيم واألخــذ بمبــدأ التجريــب قبــل " -١ ــيم أي االرتقــاء بجــودة التعل العمــل علــى التحســين الكيفــي للتعل
  .يميمالتع
  .خصصة في تحليل السياسات التعليميةالدعوة إلى إنشاء مراكز بحثية مت -٢
زيــادة القــدرة علــى إدخــال التكنولوجيــا الحديثــة فــي نظــم التعلــيم الثــانوي، ويتطلــب ذلــك تغييــر  -٣

  .أساليب التعليم والتعلم بحيث يصبح الفرد أكثر قدرة على المباداة واالبتكار ومتابعة المعرفة
نـاهج التعلـيم الثـانوي منفتحـة علـى المجتمـع التطوير المستمر للمنـاهج ومحتواهـا وأن تصـبح م -٤

  .وعلى العالم، وأن تواكب متغيرات الحاضر، وتوقعات المستقبل

                                                           

   :لمزيد من التفصيل راجع ) ١(
ــيم والبحــث العلمــى  ــا، : المجلــس القــومى للتعل ــيم والبحــث العلمــي والتكنولوجي ــدورة تقريــر المجلــس القــومي للتعل ،  القــاهرة، )٢٤(ال

  .٣٦-٣٤ص، ص ١٩٩٧ – ١٩٩٦المجالس القومية المتخصصة ، 



 
 

٥٤  الفصل الثاني

أن يكــون تخطــيط المنــاهج وتحــديثها عمــًال مشــتركًا بــين اإلخصــائيين فــي العلــوم التربويــة وفــي  -٥
ال ينفــرد البحــث العلمــي وفــي االقتصــاد وفــي االجتمــاع وفــي مجــاالت اإلنتــاج والخــدمات، بحيــث 

  .)١("رجال التعليم وحدهم بهذه المهمة
ركيزتــان أساســيتان، إلحــداث أي تطــور اقتصــادي باعتبارهمــا التأكيــد علــى التعلــيم والتــدريب، " -٦

ـــدة تعت د بالدرجـــة مـــواجتمـــاعي، وأن مواجهـــة التحـــديات التـــي تفرضـــها التغيـــرات االقتصـــادية الجدي
  .)٢("األولى على تنمية نظام التعليم والتدريب

  :التحول الديمقراطي -٤

ما ال شك فيه أن هناك تطور حول مفهوم الديمقراطيـة، فقـد حـدث تطـور وتغيـر سياسـي م
بيــة ر نظــام القطبــين، الواليــات المتحــدة واالتحــاد الســوفيتي، أو الكتلــة الغ"حــول النظــام العــالمي مــن 

ق يتبلــور النظــام العــالمي يــر والكتلــة الشــرقية إلــى نظــام القطــب الواحــد، والواليــات المتحــدة، وفــي الط
  .)٣("إلى نظام متعدد األقطاب قائم على التكتالت العمالقة شرقًا وغرباً 

شرق أوربا وشرق آسيا وبعـض دول "وبدأ التحول الديمقراطي يجتاح مجتمعات كثيرة منها 
  .)٤("أمريكا الالتينية ومجتمعات أخرى من دول العالم الثالث بل واالتحاد السوفيتي سابقاً 

ســقوط االتحــاد الســوفيتي والــنظم الحاكمــة فــي أوربــا الشــرقية بظــالل كثيفــة مــن "وقــد أدى 
الشــك حــول نظــام الحــزب الواحــد ومــدى تــوفيره للضــمانات الضــرورية لتحقيــق المشــاركة السياســية 
واحترام حقوق اإلنسان، وقد أدت هذه التطورات إلى تحول عدد متزايد من الدول إلى القبول بتعـدد 

ب باعتبارهـــا شـــرطًا للتطـــور الـــديمقراطي، وهـــو مـــا أســـماه بعـــض البـــاحثين بالموجـــة الثالثـــة األحـــزا
  .)٥("للديمقراطية

ومن ثم ال يوجد مجتمع في العالم المعاصر ال يرفع شعار الديمقراطية بالرغم من أن 
مفهوم الديمقراطية يختلف من مجتمع آلخر، ويرجع ذلك إلى القوى والعوامل الثقافية 

  .يولوجية السائدة في المجتمعواأليد

                                                           

  .٦٩مرجع سابق، صالعشرين، رؤية مستقبلية لبنية التعليم الثانوي في ضوء تحديات القرن الحادي و خالد قدري إبراهيم، ) ١(
ــدورة تقريــر المجلــس القــومي للتعلــيم والبحــث العلمــي والتكنولوجيــا، : المجلــس الفــومى للتعلــيم والبحــث العلمــى والتكنولوجيــا) ٢( ، )٢٤(ال

  .٣٥، ص١٩٩٧ – ١٩٩٦القاهرة، المجالس القومية المتخصصة ، 
  :لمزيد من التفصيل راجع ) ٣(

  .٩، مرجع سابق، ص"ت الخارجية والتعليم وهذا المؤتمرالتحديا": أحمد إسماعيل حجى
، يونية )٥٦(، العدد مجلة كلية التربية، "مالمح التغير في منظومة إعداد المعلم في ضوء التحديات المستقبلية: "عنتر لطفي محمد) ٤(

  .١٩٣-١٩٢ص ص، ١٩٩٦جامعة األزهر، ، ١٩٩٦
  .١٩١، مرجع سابق، ص"رة وأثرها على مستقبل التعليم في الوطن العربيالتحوالت العالمية المعاص": على الدين هالل) ٥(



 
 

٥٥  الفصل الثاني

ــديمقراطي  ونحــن فــي القــرن الحــادي والعشــرين تعــيش المجتمعــات فــي فتــرة مــن التحــول ال
يعـــد التحـــول الـــديمقراطي مجـــرد اســـتجابة لمطالـــب فئـــات وطبقـــات جديـــدة "واســـع النطـــاق حيـــث لـــم 

اد اإلنسـان ترغب في المشاركة السياسية وصنع القرار، وحسب، وٕانما أصـبح شـرطًا ضـروريًا إلعـد
  .)١(وهذا يتطلب قدرًا واسع من الحرية

وأدى هـــذا التحـــول الـــديمقراطي إلـــى تغيـــر مفهـــوم الديمقراطيـــة مـــن مجتمـــع آلخـــر فمفهـــوم 
إال أن الديمقراطيـة  الديمقراطية في المجتمع االشتراكي يختلف عن مفهومه في المجتمـع الرأسـمالي

رد والمجتمــع، ومــن حيــث الشــكل تســتهدف حيــث المضــمون تســتهدف التــوازن العــادل بــين الفــ"مــن 
  .)٢("يةنمأوسع مشاركة شعبية ممكنة في العمل السياسي والت

مـــا نـــراه اآلن مـــن تزايـــد ملحـــوظ فـــي درجـــة "ولعـــل مـــن أهـــم مظـــاهر التطـــور الـــديمقراطي 
المشاركة السياسية للشـعوب فـي تقريـر مصـيرها، وذلـك علـى نحـو مـا حـدث مـثًال فـي الجمهوريـات 

لتي انبثقت عن دولة االتحاد السوفيتي في أعقاب انهيارها، وكـذا مـا حـدث بالنسـبة الخمسة عشر ا
لحالة انفصال إقليم إرتيريا عن أثيوبيا وتكوين دولة مستقلة، كما ال ينبغـي فـي هـذا السـياق تجاهـل 
التطورات الديمقراطية التي جرت في دول أوربا الشرقية منذ نهاية عقد الثمانينـات، وهـي التطـورات 

  .)٣("التي أتت على نظم الحكم الشيوعية

أن دول العـــالم فـــي القـــرن الحـــادي والعشـــرين ومنهـــا  وهكـــذا، فقـــد بـــات أمـــرًا ضـــروريًا اآلن
إلــى مزيــد مــن الديمقراطيــة بوصــفها أســلوبًا ونمطــًا للحيــاة فــي المجتمعــات المعاصــرة  ســعىمصــر ت

لمفهــوم علــى مجــاالت الحيــاة فــي ويــنعكس هــذا اوذلــك بإتاحــة الفرصــة للتعبيــر عــن إرادتهــا بحريــة 
المجتمـــع ســـواء كانـــت سياســـية أو اقتصـــادية أو اجتماعيـــة، والبـــد للمجتمـــع أن يتماشـــى مـــع هـــذا 

  .المفهوم حتى يتحقق التقدم والتنمية في المجتمع

وقــد فــرض هــذا التحــول الــديمقراطي متطلبــات علــى كافــة األنظمــة ومنهــا النظــام التعليمــي 
ة في إعداد األفراد القادرين على التفاعل والتعامل مع المجتمع، لـذا يجـب باعتباره القاعدة األساسي

التحـــول مـــن النظـــام التعليمـــي القـــائم علـــى التلقـــين والحفـــظ إلـــى نظـــام تعليمـــي يعتمـــد علـــى الحـــوار 
، والمناقشـــة وتنميـــة التفكيـــر لـــدى الطـــالب، وقـــدرتهم علـــى المشـــاركة اإليجابيـــة فـــي اتخـــاذ القـــرار

من إدارة المدرسة الثانوية العامة مواجهة التحديات وما تفرضه من متطلبات  ولتحقيق ذلك يتطلب
  .لتحقيق األهداف المرجوة 

                                                           

مسـودة التقريـر الخـاص بمشـروع التعلـيم فـي الـوطن العربـي تعليم األمـة العربيـة فـي القـرن الحـادي والعشـرين، : سعد الدين إبراهيم) ١(
  .١٦، عمان، ص١٤/٥/١٩٩٠-١٢، المنعقد في الفترة  "الكارثة واألمل"

  .٥٤، ص١٩٨٤، ، بيروتمركز دراسات الوحدة العربية، دار المستقبل أزمة الديمقراطية في الوطن العربي،: لناصرخالد ا) ٢(
  .٢٠مرجع سابق، صالواقع الراهن واحتماالت المستقبل، : على الدين هالل) ٣(



 
 

٥٦  الفصل الثاني

  :فيما يليتتمثل بإدارة المدرسة الثانوية  ةتعلقالمالتحديات  )أ ( 

  .أن تؤكد إدارة المدرسة الثانوية على قيمة العمل الجماعي والمشاركة في اتخاذ القرار -١

  .اإلدارة المدرسية على المجتمع والبيئة المحيطةأن تنفتح  -٢

أن تتحول إدارة المدرسة الثانوية في توجهاتها وممارسـتها إلـى الالمركزيـة الحقيقيـة التـي تحفـز  -٣
  .)١(على اإلبداع والتجديد

  .تقليل حجم الهرمية البيروقراطية لبناء شخصية ديمقراطية قادرة على المشاركة -٤

  .)٢(وجدان المعلمينفي ديمقراطي وترسيخ حقوق اإلنسان تعميق البناء ال -٥

س علـى طبيعـة ونمـط العالقـات ر أن يعبر المناخ االجتماعي السائد في النظام التعليمي بالمدا -٦
وبعضــهم، وبــين المدرســين واإلدارة مــن جهــة وبــين المدرســين والتالميــذ  ناالجتماعيــة بــين المدرســي

  .)٣(البعض، ويحتاج ذلك إلى ديمقراطية في العالقات ممن جهة أخرى، وبين التالميذ بعضه

تبنــي أنمــاط إداريــة غيــر تقليديــة فــي مجــاالت التربيــة بشــكل عــام وفــي المؤسســات التعليميــة  -٧
  .بشكل خاص، لتفعيل أدوارها وتحقيق األهداف التربوية المرجوة منها

العمـــل علـــى المجتمـــع تحســـين المنـــاخ المدرســـي بـــالطرق والوســـائل المالئمـــة لتحقيـــق ضـــغوط  -٨
  .)٤(المدرسي

ـــة العامـــة تطـــوير أســـاليبها مـــوفـــي ضـــوء  ـــى إدارة المدرســـة الثانوي ـــم عرضـــه ينبغـــي عل ا ت
لتستطيع مواجهة التحديات وتتمكن من إعداد األفراد القادرين على المشاركة السياسية الواعيـة فـي 

  .ن في مجتمع ديمقراطياتخاذ القرار، ولديهم القدرة على التفكير الحر وتقبل آراء اآلخري

يتعين على إدارة المدرسة الثانوية العامة مشاركة جميع أفراد اإلدارة المدرسية وكذا مشاركة  وهكذا
المجتمع المحلي وذلك لتبني استراتيجية جديدة تستند إلى أفكار جديدة من داخل المدرسة تقوم 

لمتطلبات والتحديات التي تفرضها على أساس مبدأ المشاركة في إدارة المدرسة وذلك لالستجابة ل
  .المتغيرات في القرن الحادي والعشرين

                                                           

  .٢٥١، مرجع سابق، صجولة مع اإلدارة إلى الحاضر والمستقبل: صالح الدين جوهر) ١(
، مرجــع "إعــداد المعلــم وتدريبــه فــي مصــر فــي ضــوء بعــض المتغيــرات والتحــديات المعاصــرة": ســعيد طــه –هللا محمــد شــوقي عبــد ا) ٢(

  .٣٢٠سابق، ص
مجلة ، "رؤية في إصالح التعليم في ضوء متغيرات القرن الحادي والعشرين –تربية متكاملة لتنمية متكاملة : "حسن حسين البيالوي) ٣(

  .١٤٨، ص١٩٩٣، يناير )٢(، العدد )٢(ة ، السنالتربية والتنمية
ينـاير، كليـة  ٢٤-٢٢المنعقـد فـي الفتـرة مـن  ،المؤتمر الثانوي الثامن للجمعيـة المصـرية للتربيـة المقارنـة واإلدارة التعليميـةأعمال  )٤(

  .٤٤٣، ص٢٠٠٠التربية، جامعة عين شمس، دار الفكر العربي، القاهرة، 



 
 

٥٧  الفصل الثاني

  :فيما يليتتمثل متطلبات التحول الديمقراطي من النظام التعليمي ) ب(

  .تقدير قيمة الفرد )١

  .اإليمان بذكاء اإلنسان وقدرته على إدارة شئون نفسه بنفسه )٢

  .المساواة بين األفراد في الحقوق والواجبات )٣

  .)١(فرص في التعليم، فالتعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة توفيره ألبنائهاتكافؤ ال )٤

  .ابتكار صيغ المدارس الثانوية الشاملة )٥

  .تيسير معايير االلتحاق بالمدارس )٦

  .تقليل وتحديد المسارات التعليمية في النظام التعليمي )٧

  .نشر برامج التعلم الذاتي والحث على االستفادة منها )٨

لتعليميــة وتجديــد بنيتهــا وتــوفير التجهيــزات التعليميــة الالزمــة كــي تكــون العمليــة تنظــيم اإلدارة ا )٩
  .التعليمية اكثر ديمقراطية

  .توفير مشاركة الطالب والمجتمع في إدارة وتنظيم العملية التعليمية )١٠

  .التوسع المستمر في نشر المؤسسات التعليمية لمواجهة الطلب االجتماعي )١١

  .ة لمالئمة كل احتياجات المتعلمينالتوسع في المباني التعليمي )١٢

  .)٢(االستعانة بالتكنولوجيا التعليمية لتوفير فرص تعليمية للجميع )١٣

  .تعزيز نوع التعليم الذي يؤكد على فكرة الحكم الديمقراطي والتعددية الحزبية )١٤

مساهمة التعليم في بناء شخصية تتسم بروح االستقالل، والمبادأة واإلنجـاز والتفكيـر الحـر  )١٥
  .ل آراء اآلخرينوتقب

ة االجتماعيــة، واالعتمــاد المتبــادل إلــى جانــب بغالمشــاركة الفعالــة فــي األنشــطة ذات الصــ )١٦
  .التحلي بالقيم الدينية واألخالقية

خفـــــض التفـــــاوت وتحقيـــــق مبـــــدأ تكـــــافؤ الفـــــرص ومواجهـــــة الفـــــوارق الجغرافيـــــة والجنســـــية  )١٧
  .)١(واالجتماعية والنوعية

                                                           

، رسالة دكتوراه غير منشورة، كليـة التربيـة، دراسة مقارنة –التعليم الثانوي العام  مإعداد معلمؤسسات : محمد أحمد حسين ناصف) ١(
  .٣٧، ص١٩٩٥جامعة الزقازيق، 

(2) Engrid – Eide: “Education and Democracy”. In Unesco, Refiections on The Future Development 
of Education, 1985, pp. 92-94. 



 
 

٥٨  الفصل الثاني

تعلـــق يالتعلــيم الثــانوي العــام فيمــا هيكلــة ة بنيــة وفــي ضــوء مــا تــم عرضــه البــد مــن إعــاد
ام بـأدواره المختلفـة والمتعـددة خاصـة والقـرن الحـادي ـنى لـه القيــطه وٕادارته، حتـى يتســبأهدافه وخط

ــيم ألهميتــه فــي  والعشــرين يشــهد العديــد مــن التحــوالت والتغيــرات التــي تفــرض تحــدياتها علــى التعل
  .تطوير المجتمع وتحديثه

إعـــادة النظـــر فـــي شـــكل النظـــام التعليمـــي  بـــات أمـــرًا ضـــروريًا اآلن ضـــرورة وهكـــذا، فقـــد
  .هووسائله ومؤسساته وٕادارته، حتى يصبح قادرًا على االستجابة لمعطيات العصر ومتغيرات

  :المتغيرات المحلية: ثانيًا 
يواجه المجتمع المصري متغيرات محليـة، وهـي تختلـف كثيـًرا عمـا تواجهـه دول العـالم مـن 

رات، وٕان تميــزت بطــابع محلــى قــومى فــى بعــض األحيــان بعكــس بعــض المتغيــرات اإلقليميــة متغيــ
الخاصة باألوضاع التاريخية والديمجرافيـة والثقافيـة للمجتمـع المصـرى ومـن هـذه المتغيـرات مـا هـو 

  الخ............ سياسي أو اجتماعي أو ثقافي أو 

  :وتتمثل أهم المتغيرات المحلية فيما يلي

  .السكاني والبطالة االنفجار - ١

 .التحول الديمقراطي وتعدد األحزاب - ٢

 .التحول االقتصادي وربط االقتصاد المصري باالقتصاد العالمي - ٣

 .التحدي األخالقي - ٤

  .المتغيرات الثقافية - ٥

وفيما يلـي اسـتعراض لهـذه المتغيـرات ومـا تفرضـه مـن تحـديات، مـع توضـيح تأثيرهـا علـى 
  .ارة المدرسة الثانوية العامة بصفة خاصةالتعليم الثانوي العام بصفة عامة وٕاد

  

  

  :االنفجار السكاني والبطالة -١

                                                                                                                                                                      

  : لتفصيل راجعلمزيد من ا) ١(
  .١٢٥ص مرجع سابق،، تطوير اإلدارة المحلية في التعليم رؤية مستقبلية: نجدة إبراهيم على سليمان



 
 

٥٩  الفصل الثاني

يعـــد تحـــدي االنفجـــار الســـكاني مـــن أخطـــر التحـــديات التـــي تواجـــه العـــالم حيـــث أنـــه مـــن 
باليـــن نســـمة بحلـــول عـــام  ٨.٥باليـــين نســـمة إلـــى  ٥.٥المتوقـــع أن يرتفـــع عـــد ســـكان العـــالم مـــن "

ون في الدول النامية التـي يمثـل العـالم العربـي جـزءًا كبيـرًا من هذه الزيادة ستك% ٩٥، وأن ٢٠٢٥
  .)١("منها

يســتمر "وقــد لــوحظ ارتفــاع معــدل الســكان خاصــة فــي دول العــالم الثالــث فمــن المتوقــع أن 
إلــى  ١٩٨٠مليونــا عــام  ١٦٤نمــو الســكان فــي العــالم العربــي بمعــدالت عاليــة فيصــل عــددهم مــن 

يقفـــز عـــدد "، ومـــن ثـــم )٢(٢٠٢٥مليـــون نســـمة عـــام  ٤٦٦ويصـــل إلـــى  ٢٠٠٠مليونـــا عـــام  ٢٨٦
 ٢٠٠٠بليـون نسـمة عـام  ٦.١السكان ويتزايد باستمرار حيث يتوقع الخبراء أن يصل عدد السكان 

  .)٣("٢٠٢٥بليون نسمة عام  ٨.٢ونحو 

وفى مصر يعـد االنفجـار السـكاني أخطـر التحـديات التـي تواجـه مصـر فـي القـرن الحـادي 
ان يتكدسون في مصر على ضفتي الـوادي والـدلتا وهـي نسـبة محـدودة والعشرين، خاصة وأن السك

من مساحة األرض المصرية، مما تعوق مسيرة التنمية في مصر، حيـث تشـير التقـديرات الخاصـة 
مليــون نســمة  ٦٧.٨عـدد الســكان وصــل إلـى "بالجهـاز المركــزي للتعبئــة العامـة واإلحصــاء إلــى أن 

وأمـام هـذه  .)٤("٢٠١١مليـون نسـمة فـي عـام  ٨٢.٦ ، وسيصل إلى ما يقـرب نحـو٢٠٠١في عام 
الزيــادة الســكانية ينــتج العديــد مــن المشــكالت المتعلقــة بــالتعليم والصــحة والغــذاء والبطالــة وغيرهــا، 

لهـا أثـر ملمـوس علـى كافـة األنظمـة فـى المجتمـع ومنهـا النظـام .. تحـديًا خطيـرًا "فالزيادة السكانية 
عل اليوم الدراسي الكامل عدة فترات قصيرة ال تفي باالحتياجـات التعليمي، فهي تعرقل تقدمه، ويج

التعليمية، فضًال عن تكدس األعداد الضخمة من التالميذ، كما تـؤدى كـذلك إلـى انتعـاش الـدروس 
الخصوصــية نتيجــة ازدحــام الفصــل المدرســي ونقــص االســتيعاب لــدى الطــالب، وضــعف اهتمــام 

  .)٥("دالت المعقولةالمدرس بتالميذه لزيادة عددهم على المع

يقف حائرًا لعجز مـوارده وقلـة إمكانياتـه فيـأتي الكـم علـى حسـاب الكيـف، "ومن ثم فالتعليم 
وتـزداد مشـكالته، وترتفـع تكلفتـه االقتصـادية بسـبب الرسـوب والتسـرب إلـى جانـب المجانيـة، فضــًال 

  .)٦("عن تدني مخرجاته ومستويات طالبه

                                                           

  .٥٨، مرجع سابق، صالتعليم والمستقبل: حسين كامل بهاء الدين) ١(
  .١٩، ص١٩٨٠، المستقبل العربي، ٢٠٠٠الوطن العربي سنة : إبراهيم سعد الدين) ٢(
، ١٩٨٤، تقديرات وتنبؤات وضعت عام توقعات السكان في العالم –دائرة الشئون االقتصادية واالجتماعية الدولية : األمم المتحدة) ٣(

  .١٩٨٦نيويورك 
  .١٤٠، مرجع سابق، صاإلدارة المصرية في مواجهة الواقع الجديد: على السلمى) ٤(
  .٦٠-٥٩، مرجع سابق، ص صالتعليم والمستقبل: حسين كامل بهاء الدين) ٥(
  .١١٤مرجع سابق، صتطوير اإلدارة المحلية في التعليم رؤية مستقبلية، : نجدة إبراهيم سليمان) ٦(



 
 

٦٠  الفصل الثاني

ســـتويات طالبـــه مـــا يالحـــظ تراجـــع كفـــاءة العمليـــة تـــدني مخرجاتـــه وم"هـــذا باإلضـــافة إلـــى 
  .)١("التعليمية بسبب الزيادة السكانية وزيادة الطلب على التعليم مما أدى إلى رفع كثافة الفصول

ونظــرًا لزيــادة الطلــب علــى التعلــيم بجميــع مراحلــه، تــزداد التكلفــة الماديــة لتــوفير الخــدمات 
  .يزات وأدوات تعليمية ومعامل وغيرهاتجه –معلمين  –التعليمية من مباني مدرسية 

ومن ثـم فالزيـادة السـكانية فرضـت علـى التعلـيم ضـرورة اسـتيعاب كافـة الطـالب فـي جميـع 
قـادر علـى تزويـد "المراحل المختلفة، ونظرًا لزيادة الطلب على التعليم أصبح النظام التعليمـي غيـر 

مـل، ممـا أدى إلـى فشـل سـوق العمـل الطالب بالمعلومات والمهارات المالئمة الحتياجات سوق الع
  .)٢("فى استيعاب الخريجين، وأدى ذلك إلى مشكلة البطالة

وهكـذا ، بـات ضـرورًيا مواجهـة ظـاهرة البطالـة ، خاصـة وأنهـا ظـاهرة ليسـت خاصـة بـدول 
العالم الثالث فقط وٕانما هي ظاهرة عالمية ناتجة من أسباب متعددة منهـا مـا يتعلـق بالتقـدم العلمـي 

لوجي وكذا دخول الكمبيوتر ليحل محل العقول البشرية، وٕاحالل اإلنسان اآللـي محـل القـوى والتكنو 
تشـير التوقعـات بأنـه بحلـول "وكذا الزيادة في عـدد السـكان، فالبطالـة ظـاهرة عالميـة حيـث . العاملة
سيتضاعف عدد سكان العـالم الـذين هـم فـي سـن العمـل بمقـدار ثـالث أضـعاف العـدد  ٢٠٥٠عام 

  .)٣("الحالي
، %١٣مــا يقــرب مــن  ١٩٩٣بلــغ حجــم البطالــة فــي أمريكــا عــام "وعلــى ســبيل المثــال فقــد 

، ففـي %١٠وخالل السنوات العشر األخيرة لم تنجح دولة أوروبيـة واحـدة فـي إنقـاص البطالـة عـن 
عامًا األخيرة، زاد عدد العـاطلين  ٢٠خالل الـ% ٨٠فرنسا مع ارتفاع الناتج الوطني اإلجمالي إلى 

% ٩٧ماليين، وفي بريطانيا، مع ارتفاع الناتج الـوطني اإلجمـالي بنسـبة  ٥.١ألف إلى  ٤٢٠من 
ماليــين  ٥.٣عامـا األخيـرة، ارتفـع عـدد المنضـمين إلـى معـدل الفقـر فـي بريطانيـا مـن  ٣٠خـالل الــ

  .)٤("مليوناً  ١١.٤إلى 

مـام وهذا يفـرض علـى التعلـيم ضـرورة مواجهـة مثـل هـذه المشـكالت وذلـك مـن خـالل االهت
ـــيم وجـــودة مخرجاتـــه  وٕاعـــدادهم بطريقـــة علميـــة تتماشـــى مـــع التقـــدم العلمـــي " الطـــالب"بجـــودة التعل

والتكنولـــوجي حتـــى يســـتطيعوا التكيـــف مـــع متغيـــرات العصـــر وتحدياتـــه، ولـــديهم القـــدر الكـــافي مـــن 

                                                           

االســتخدام األمثــل (تقريــر المجلــس القــومي للخــدمات والتنميــة االجتماعيــة : المجلــس القــومي للتعلــيم والخــدمات والتنميــة االجتماعيــة) ١(
  .١٢١، ص ١٩٩٣-١٩٩٢هرة ، المجالس القومية المتخصصة، ، القاالدورة الثالثة عشر، )للموارد البشرية

، دراسـات تربويـة واجتماعيـةالتربية وتنمية اإلنسان المصري في ضوء تحديات القـرن الحـادي والعشـرين، : سعاد محمد عبد الشافي) ٢(
  .٨١، ص١٩٩٥، كلية التربية، جامعة حلوان ، سبتمبر )٣(، العدد )١(المجلد 

، تلخـيص وتعليـق المركـز القـومي للبحـوث التربويـة "لفية الجديدة الرابحون والخاسرون في النظـام التعليمـي الجديـداأل : "جاك أتالى) ٣(
  .٣٤، ص١٩٩٥والتنمية، القاهرة، 

  .٥٢-٥١، مرجع سابق، ص صالتعليم والمستقبل: حسين كامل بهاء الدين) ٤(



 
 

٦١  الفصل الثاني

المعلومــات والمهــارات العلميــة التــي تســاعدهم علــى حــل المشــكالت، وكــذا القــدرة علــى التكيــف مــع 
  .ياجات سوق العملاحت

بتخـريج "ومن ثم فالنظام التعليمي الحـالي ال يسـتطيع الوفـاء بهـذه االحتياجـات حيـث يقـوم 
نوعيات غيـر مطلوبـة فـي سـوق العمـل بسـبب ضـعف قـدرتها ومهارتهـا فـي عصـر أهـم خصائصـه 
الثــورة المعرفيــة والتكنولوجيــة التــي انعكســت علــى العمــل فأصــبحت الوظــائف الجديــدة تتطلــب قــدر 

  .)١("عال من المهارة وتوفير خلفية معرفية وتكنولوجية جيدة

  :انعكاس االنفجار السكاني على التعليم الثانوي العام وٕادارة المدرسة الثانوية العامة

ينبغي علـى النظـام التعليمـي بصـفة عامـة والتعلـيم الثـانوي بخاصـة مواجهـة التحـديات ومـا 
  .تفرضه من متطلبات وأدوار جديدة

  :يختص بإدارة المدرسة الثانوية العامةفيما  -أ

لكي تسـتطيع إدارة المدرسـة الثانويـة العامـة مواجهـة زيـادة عـدد الطـالب وكيفيـة اسـتيعابهم 
وتحقيق الجودة في العملية التعليمية، يقع على اإلدارة المدرسية مسئولية تحقيق ذلك من خالل مـا 

  )٢( :يلي

كــــل فـــرد فــــي المكــــان المناســـب للعمــــل مــــن أجــــل  تعمـــل إدارة المدرســــة الثانويــــة علـــى وضــــع -١
  .التطوير، حيث أنه مسئولية كل فرد وأن كل فرد جزء من الفريق التعليمي

ـــة مســـتقلة وتعـــد  -٢ ـــة علـــى المدرســـة كوحـــدة تنظيمي ـــى اإلدارة المبني ـــة عل تركـــز السياســـة التعليمي
 .تسييرهاالمدرسة فيها مسئولة عن اتخاذ القرارات إلعادة هيكلة المدرسة وتحسين 

 .تشجيع النظار والمدرسين األوائل على أن يهتموا بمهارات اإلدارة -٣

بالنسبة ألزمـة المبـاني المدرسـية ينبغـي عدالـة التوزيـع فـي المبـاني واإلنشـاءات التعليميـة علـى "أما 
  .)٣("المناطق المختلفة

  :فيما يتعلق بأهداف التعليم الثانوي العام ومناهجه -ب

ترقية وٕاعالء القدرات الفنية والمهاريـة للفـرد وتدريبـه فـي إطـار مفهـوم التعلـيم ضرورة االهتمام ب )١
 .مدى الحياة

                                                           
(1) Poter Lyman.W.& Lawrence, E.: "Management Education and Development", Mc.Grow-Hill 

Book Company, New York, 1988, p.25.  
ــة اتجاهــات تطــوير التعلــيم الثــانوي فــي إنجلتــرا وويلــز خــالل عقــدي الثمانينــات والتســعينات، : ناديــة محمــد عبــد المــنعم) ٢( ــة التربي مجل

  .٣١، ص١٩٩٨وية والتنمية، القاهرة، إبريل ، المجلد الخامس، العدد الثاني عشر، المركز القومي للبحوث التربوالتعليم
  .٢٧٦، مرجع سابق، صاستراتيجية مقترحة لتطوير التعليم في مصر: أحمد إسماعيل حجى) ٣(



 
 

٦٢  الفصل الثاني

 .االرتفاع بجودة التعليم )٢

تطبيـق معـايير الجــودة التعليميـة فــي المـدارس الثانويــة ومنهـا اســتيعاب أكبـر قــدر مـن الطــالب  )٣
 .)١("الذين يبلغون هذه المرحلة التعليمية

 .غير كالسيكية كالتعليم الشاملاالهتمام بصيغ تعليمية " )٤

 .االهتمام بالتطبيقات وعدم االقتصار على النواحي النظرية )٥

 .اهتمام التعليم الثانوي بإعداد المتعلم للعمل بجانب اهتمامه بإعداده لمواصلة تعليمه )٦

عدم اقتصار اهتمام التعليم على المعارف والمعلومـات، وٕانمـا االهتمـام بالسـلوكيات، والمواقـف  )٧
 .)٢("ي تساعد على اكتساب اتجاهات وعادات وقيم إيجابيةالت

وفي ضوء ما سبق ينبغـي علـى التعلـيم الثـانوي العـام االهتمـام بنوعيـة مخرجاتـه واالهتمـام 
بإعـــداد المـــتعلم وتزويـــده بالمهـــارات الالزمـــة لمواجهـــة التحـــديات، كمـــا ينبغـــي علـــى إدارة المدرســـة 

لطالب والسماح لهم بالمشاركة فـي اإلدارة وتطبيـق الجـودة الثانوية العامة ضرورة استيعاب جميع ا
  .التعليمية

  :التحول الديمقراطي وتعدد األحزاب -٢

المجتمعات البشـرية فـي أغلـب دول العـالم تسـعى إلـى مزيـد مـن "مما هو جدير بالذكر أن 
فـــي ذلـــك  المشـــاركة السياســـية واالقتصـــادية واالجتماعيـــة والثقافيـــة فـــي إدارة مقـــدرات حياتهـــا، وهـــي

  .)٣("تحرص أشد الحرص على الحصول على حقوقها في الحرية والتعليم والعمل

ومصــر تعــيش تجربــة ديمقراطيــة وتعدديــة حزبيــة، فقــد أخــذت مصــر بالتعدديــة الحزبيــة فــي 
النصف األول من القرن العشرين، وكانت هناك أحزاب شعبية تمثل األغلبية، وأحزاب أخرى تمثل 

أصدرت حكومـة الثـورة قـرارُا بإلغـاء األحـزاب، وأعلنـت أنهـا تمهـد خـالل  ١٩٥٣األقلية، وفي يناير 
، ثم ألغيـت )هيئة التحرير(فترة انتقالية إلقامة حكم ديمقراطي سليم، وأنشأت الثورة تنظيم وحيد هو 

، وفـــي الســــتينات أعلـــن تنظـــيم االتحــــاد )االتحــــاد القـــومي(وأعلـــن عـــن تنظـــيم سياســــي جديـــد هـــو 
تمركــزت الســلطة فــي يــد رئــيس الجمهوريــة،  ١٩٧٠ – ١٩٥٢وفــي الفتــرة مــن  االشــتراكي العربــي

ومع بداية السبعينات بدأ التوجه نحو التعددية الحزبية، وفي الثمانينات والتسـعينات ظهـرت أحـزاب 
عديـــدة، وصـــدرت عنهـــا صـــحف معظمهـــا صـــحف معارضـــة، تصـــدر أعـــدادها دون رقابـــة ، ممـــا 

                                                           

مرجـع سـابق،         ص رؤية مستقبلية لبنية التعليم الثـانوي فـي ضـوء تحـديات القـرن الحـادي والعشـرين، : خالد قدري إبراهيم) ١(
  .٧٠-٦٩ص

  .٢١٧-٢١٦، مرجع سابق، ص صاستراتيجية مقترحة لتطوير التعليم في مصر: ماعيل حجىأحمد إس) ٢(
  .٢٤، مرجع سابق، ص)المستقبل(تجديد العملية التعليمية في جامعة : عبد الفتاح جالل) ٣(



 
 

٦٣  الفصل الثاني

للـرأي وتوجـه نحـو الديمقراطيـة لـم تشـهده مصـر منـذ قيـام  يعكس وجود هامش كبير للتعبيـر، حريـة
صـــدر قـــرار جمهـــوري بقـــانون لتعـــديل بعـــض أحكـــام عـــدد مـــن  ١٩٩٤، وفـــي أكتـــوبر ١٩٥٢ثـــورة 

القـــوانين، وأصـــبح المؤكـــد فـــي هـــذه المرحلـــة أنـــه ال ســـبيل لتحقيـــق الحريـــة إال بالديمقراطيـــة، وكـــان 
تطلبـــات اإلنســـان فـــي تأكيـــد حقوقـــه والتجلـــي االختيـــار الـــديمقراطي هـــو اإلجابـــة الصـــحيحة علـــى م

علــى هــذا القــرار  ١٩٩٤الصــادق لممارســة الشــعب لحرياتــه وقــد وافــق مجلــس الشــعب فــي نــوفمبر 
الجمهوري بهذه التعديالت مما يعتبر خطوة كبيرة نحو إزالة بعض معوقات التوجه الديمقراطي فـي 

  .)١(مصر

لطــابع الرئيســي للنظــام السياســي، فالســلطة المركزيــة الشــديدة ال تــزال هــي ا"ولكننــا نجــد أن 
التنفيذيــة ال تــزال تتمتــع بالعديــد مــن الســلطات والقــوانين غيــر الديمقراطيــة، كمــا أن الحــزب الحــاكم 

  .)٢("وهو الحزب الوطني الديمقراطي ال يزال يحمل شرعية وشكل التنظيمات الشمولية

فــي مصــر حريــة تعبيــر فقــط  فالديمقراطيــة"إال انــه فــي ضــوء التعدديــة الحزبيــة فــي مصــر 
ليســت حريــة العمــل السياســي والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرار ممــا يصــعب التطلــع إلــى ممارســة تــداول 

  .)٣("السلطة

وتسعى مصر في ظل النظام الدولي الجديد إلى تبني الديمقراطية كنظـام سياسـي، وأيضـًا 
ن ثم فيوجـد العديـد مـن األسـباب نظام اجتماعي، وفلسفة حياة تحدد عالقات األفراد فيما بينهم، وم

  )٤( :التي تسهم في تطوير مفهوم الديمقراطية في مصر منها
اإلطار الدولي والمد العـالمي للديمقراطيـة فكـرًا وممارسـة فـال تسـتطيع مصـر أن تشـذ عـن هـذه  -

  .القاعدة
 .الدور اإلقليمي العربي اإلفريقي لمصر -

 .حقيقة األزمة االقتصادية التي تعيشها مصر -

 .التعددية الحزبية بصورة تجاوزت الصورة التقليدية لمصر نمو -

  .االنعكاس السياسي لوضع التعددية االقتصادية واالجتماعية والثقافية -

                                                           

  : لمزيد من التفصيل راجع) ١(
  .٢٦٠-٢٥٨، مرجع سابق، ص ص"استراتيجية مقترحة لتطوير التعليم": أحمد إسماعيل حجى

مصــر ( أعمــال المــؤتمر الســنوي الثالــث للبحــوث السياســية، "مصــر وتحــديات التســعينات: "عبــد المــنعم ســعيد -علــى الــدين هــالل ) ٢(
  .٤، ص١٩٩١، مركز البحوث والدراسات السياسية، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، )وتحديات التسعينات

  .٤٣، ص١٩٩٢القاهرة،  ،١٩٩١الستراتيجية باألهرام، التقرير االستراتيجي العربي مركز الدراسات السياسية وا) ٣(
  .١١٣، مرجع سابق، صتطوير اإلدارة المحلية في التعليم رؤية مستقبلية: نجده إبراهيم على سليمان) ٤(



 
 

٦٤  الفصل الثاني

وهكــذا، بــات ضــروريًا أن تكــون الديمقراطيــة فــي ظــل النظــام العــالمي الجديــد شــرط نحــو 
عمالقــــــة، وذلـــــك ألن القــــــوة تكـــــريس الثـــــورة التكنولوجيــــــة الثالثـــــة، وثــــــورة التكـــــتالت االقتصـــــادية ال

التكنولوجية تعتمد على عقول البشر، ولن تعمل هذه العقول بقوتها الكاملة إال في ظل مناخ واسع 
  .)١("من الحرية

ويرجــع هــذا االخــتالف إلــى الخلفيــة "إال أن مفهــوم الديمقراطيــة يختلــف مــن مجتمــع آلخــر 
لمستوى االقتصادي واالجتماعي لكل مجتمـع، التاريخية واأليديولوجية التي يتبناها المجتمع، وٕالى ا

فالديمقراطية في المجتمـع االشـتراكي يختلـف عـن المجتمـع الرأسـمالي، أمـا فـي بلـدان العـالم الثالـث 
تتذبــذب بــين هــذا وذاك، رغــم كــل هــذه االختالفــات أصــبحت الديمقراطيــة أســلوبًا ونمطــًا للســلوك، 

  .)٢("وصفة للعالقات االجتماعية بين األفراد

ـــة تتفـــق بشـــكل عـــام فـــي ور  تقـــدير "غـــم هـــذا االخـــتالف يتفـــق الكثيـــرون فـــي أن الديمقراطي
اإلنسان واحترام إنسانيته وتأكيد حرية الفرد ومبدأ المساواة والعدل، ولهذا فإنها تؤكد على مبـدأ مـن 
أهم المبادئ هو تكافؤ الفرص في الحقوق والخدمات، فمن حق كـل فـرد أن يحصـل علـى خـدمات 

مجــــاالت الحيــــاة وأبرزهــــا التعلــــيم، بصــــرف النظــــر عــــن جــــنس أو عنصــــر أو موقــــع  متكافئــــة فــــي
اجتمـــاعي اقتصـــادي، فالتحـــدي الحقيقـــي هـــذا هـــو كيـــف نعلـــم النـــاس هـــذه القـــيم حتـــى نطمـــئن إلـــى 

  .)٣("ديمقراطية تصبح مكونًا من مكونات النسيج االجتماعي في مصر

اهيريـة فـي الحيـاة الحزبيـة وبالرغم مما سـبق فـإن مصـر تعـاني مـن ضـعف المشـاركة الجم
هــذا فــي جانــب منــه لسياســات الحكومــة، وســطوة أجهزتهــا التنفيذيــة "والسياســية بشــكل عــام ويرجــع 

وممارستها لللعنف السياسـي لفتـرات طويلـة، إلـى جانـب التركيبـة االجتماعيـة والثقافيـة التـي مازالـت 
اطيـة، وترشـيد السـلوك السياسـي، تفتقد كثير من عناصر الحداثة الالزمة لـدفع مسـار تطـور الديمقر 

  .)٤("وهذا يجعل القاعدة الشعبية للتجربة الديمقراطية ضعيفة

وفــي ضــوء مــا ســبق فتطــوير مفهــوم الديمقراطيــة فــي مصــر يفــرض العديــد مــن التحــديات 
واألدوار الجديدة على كافة النظم في المجتمع وأهمها النظام التعليمي، حيث يقتضي ذلك ضـرورة 

  .التعليمي لمواكبة التطورات والتفاعل مع المتغيرات تطوير النظام
                                                           

المجلــة فــي الــبالد العربيــة،  أفكــار ومالحظــات علــى هــوامش بعــض محــاوالت التخطــيط ووضــع االســتراتيجيات التربويــة: منيـر بشــور) ١(
  .٤٦، ص١٩٩٧، المجلد السابع عشر، العدد األول، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، يونية العربية للتربية

  .٢٨، مرجع سابق، صأزمة الديمقراطية في الوطن العربي: خالد الناصر) ٢(
التعلـيم وتحـديات (تقرير المجلس القـومي للتعلـيم والبحـث العلمـي والتكنولوجيـا، : وجيةالمجلس القومي للتعليم والبحث العلمى والتكنول) ٣(

  .٣٦، ص١٩٨٨ -١٩٨٧، القاهرة، المجالس القومية المتخصصة، الدورة الخامسة عشرة، ) المستقبل
ــث للبحــوث السياســية،التطــوير الــديمقراطي فــي مصــر، : أحمــد عبــد اهللا) ٤( ركــز البحــوث والدراســات م أعمــال المــؤتمر الســنوي الثال

  .١٧، ص١٩٩١السياسية، جامعة القاهرة، 



 
 

٦٥  الفصل الثاني

تتـاح الفرصـة لكـل "ولكي تتغير السياسـة التعليميـة فـي ظـل اإلطـار الـديمقراطي ينبغـي أن 
المتخصصــين والمفكــرين وأصــحاب الــرأي لكــي يــدلوا بــآرائهم فــي مالمــح التغييــر وجــوهره، وأهدافــه 

كافيــة ليشــارك فــي المناقشــة الضــرورية حــول  الكبــرى، ومــن ثــم يجــب أن نتــيح للــرأي العــام فرصــة
مالمــح التغييــر وأهدافــه، وأن نطــرح التغييــر علــى القنــوات الشــرعية الموجــودة، حتــى يكــون التغييــر 
نتــاج دراســة متأنيــة، ويصــير بالفعــل انعكاســًا حقيقيــًا لرغبــات الشــعب واحتياجاتــه الفعليــة ومبادئــه، 

  .)١("وكل القيم التي آمن بها

ار من الضروري اليـوم التأكيـد علـى أهميـة تطـوير التعلـيم وبخاصـة التعلـيم ولذلك، فقد ص
  .من تحديات وأدوار جديدة لمواجهة ما يفرضه التطور الديمقراطيالثانوي العام وٕادارته 

وتتمثـــل أهـــم التحـــديات التـــي يفرضـــها التطـــور الـــديمقراطي علـــى إدارة المدرســـة ) أ ( 
  )٢( :الثانوية العامة فيما يلي

حيـــث ال يســـتغنى النظـــام التعليمـــى " إدارة تســـيير"ال " تطـــوير"كـــون اإلدارة المدرســـية إدارة أن ت )١
عن إدارة مجددة وقادرة على قيادة عملية التجديد، ويتطلب ذلـك اعتمـاد الالمركزيـة فـي اإلدارة 
بتوســيع ســلطات اإلدارة، وٕافســاح قــدر واســع مــن الحريــة لــإلدارة والتــدريب علــى الوســائل التــي 

إليها من أجل تنمية روح التضامن والعمل المشـترك والعمـل فـي فريـق، ومـن أجـل تعميـق تلجأ 
  .مفهوم الديمقراطية والمواطنة وربط التعليم بالعمل ومواقع العمل

أن تــــدعم اإلدارة المدرســــية ديمقراطيــــة اإلدارة التعليميــــة وال مركزيتهــــا، بحيــــث يظهــــر االتجــــاه  )٢
دارة التعليميـة، التـي تتسـم حاليـا بمركزيـة مفرطـة، بحيـث العكسي في العالقـة بـين المدرسـة واإل

 .تتحول المدارس إلى مشارك فاعل في التطوير التعليمي

ــــد مشــــاركة األســــر  )٣ ــــث تمت ــــيم، بحي ــــة فــــي التعل ــــات االجتماعي ــــف الفئ ــــة لمختل المشــــاركة الفاعل
والمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة والقطــــاع الخــــاص والمجتمعــــات المحليــــة إلــــى صــــنع السياســــات 

 .تمويل واإلشرافوال

ـــى إدارة المدرســـة  ـــات عل ـــديمقراطي يفـــرض أدوار ومتطلب وفـــي ضـــوء مـــا ســـبق فالتوجـــه ال
الثانويــة العامــة فــي مصــر ومنهــا ضــرورة اســتخدام األســاليب اإلداريــة المعاصــرة التــي تعتمــد علــى 
توســيع نطــاق المشــاركة فــي اإلدارة المدرســية بحيــث يشــمل جهــات وأفــراد متعــددة تشــارك فــي صــنع 

  .لقرار، حتى تستطيع مواجهة متطلبات القرن الحادي والعشرينا

                                                           

  .٩٨، مرجع سابق، صالتعليم والمستقبل: حسين كامل بهاء الدين) ١(
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي ، ٢٠٠٢تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام :  األمم المتحدة)٢(

  .٥٥ص واالجتماعي،



 
 

٦٦  الفصل الثاني

وتتمثل أهم التحديات التي يفرضها التطور الـديمقراطي علـى أهـداف التعلـيم الثـانوي العـام ) ب(
  )١( :ومناهجه فيما يلي

  .صلاهتمام التعليم بإيجابية المتعلم، واالهتمام بمشاركته في العملية التعليمية وٕادارة المدرسة والف )١

 .المشاركة المجتمعية في وضع سياسات التعليم، ودعم جهود تطويره والرقابة على مؤسساته )٢

  .تدريب المتعلمين على النقد والنقد الذاتي، واقتراح بدائل كحل للمشكالت )٣

ضرورة تغير النظام التعليمي القائم على معلمـين تعلمـوا وتخرجـوا فـي ظـل نظـام تعليمـي كـان " )٤
لمعلــم هــو القائــد والمســيطر، والملقــن، وحــافظ النظــام فــي الفصــل إلــى مــن المفتــرض فيــه أن ا

  ".نظام تعليمي آخر يسمح بالديمقراطية ويشجع التعددية واالختالف ويدعو للحوار

تغيــر المفهــوم التقليــدي لــدور الطالــب فــي المدرســة مــن مجــرد طالــب ســلبي يتمركــز دوره فــي  )٥
حــاور ويعــرض أفكــار بجــرأة وحريــة، ينتقــد حفــظ المنــاهج المقــررة إلــى طلــب إيجــابي ينــاقش وي

أفكــار قائمــة ويعــرض أفكــار بديلــة، طالــب قــادر علــى التفاعــل مــع تكنولوجيــا العصــر الجديــدة، 
  .)٢("فنحن في حاجة إلى طالب يجيد لغة التفاعل مع القرن الحادي والعشرين

  :التحول االقتصادي وربط االقتصاد المصري باالقتصاد العالمي -٣
عــرف مــا يســمى باالنفتــاح االقتصــادي  ١٩٧٣لســبعينات، وبعــد حــرب أكتــوبر مــع بدايــة ا

ـــدخول ميـــادين اإلنتـــاج  وفتحـــت أبـــواب االســـتثمار أمـــام رأس المـــال األجنبـــي والعربـــي والمصـــري ل
والخــدمات، وكــان اإلقبــال متزايــدًا وواضــحًا علــى مجــاالت االســتهالك، أكثــر مــن مجــاالت اإلنتــاج 

  .الصناعي والزراعي
انينـــات صـــدرت قـــرارات لتحويـــل االنفتـــاح مـــن الوجهـــة االســـتهالكية إلـــى الوجهـــة وفـــي الثم

اإلنتاجيـــة، وفـــي التســـعينات اتجهـــت مصـــر نحـــو اقتصـــاد الســـوق وتـــدعيم االنفتـــاح االقتصـــادي، 
وفــتح الطريــق أمــام . واالســتمرار فــي خلــق منــاخ لالســتثمار المصــري األجنبــي فــي كافــة المجــاالت

وعات المملوكـــــة للحكومـــــة والقطـــــاع العـــــام، وهـــــو مـــــا يعـــــرف المســـــتثمرين لشـــــراء بعـــــض المشـــــر 
  .)٢(بالخصخصة أو التخصيص

وفـــي ظـــل النظـــام العـــالمي الجديـــد اتجهـــت مصـــر نحـــو االقتصـــاد الحـــر، حيـــث أضـــعفت 
اشتراكية الدولة، وتقلص دور القطاع العام وبـدأ االهتمـام بالقطـاع الخـاص المصـري، وذلـك تمشـيًا 

                                                           

  .٢٦٠مرجع سابق، ص استراتيجية مقترحة لتطوير التعليم في مصر،: أحمد إسماعيل حجى) ١(
  ١٠١-١٠٠، مرجع سابق ، ص ص التعليم والمستقبل : حسين كامل بهاء الدين ) ٢(
  :لمزيد من التفصيل راجع) ٢(

  .٢٥٥-٢٥٤ص، مرجع سابق، ص استراتيجية مقترحة لتطوير التعليم في مصر: أحمد إسماعيل حجى



 
 

٦٧  الفصل الثاني

ا يتميــز بــه مــن وجــود التكــتالت االقتصــادية الكبــرى واتفاقيــة التجــارة مــع النظــام العــالمي الجديــد ومــ
الدولية المعروفة باسـم الجـات، حتـى تسـتطيع مصـر الخـروج مـن أزمتهـا االقتصـادية، المتمثلـة فـي 
انخفــاض النــاتج المحلــي، باإلضــافة إلــى أن االقتصــاد المصــري مــا يــزال بعيــدًا عــن االعتمــاد علــى 

  .د بين اإلنتاج واالستهالك، أو الصادرات والوارداتالذات وكذا الخلل الموجو 

ومــن ثــم فلكــي تســتطيع مصــر الخــروج مــن األزمــة االقتصــادية التــي تعــاني منهــا البــد مــن 
ــــة " ــــة، الراهن ــــة والعالمي ــــارات االقتصــــادية والسياســــية المحلي ــــدمج االعتب ــــة اســــتراتيجية ت وضــــع رؤي

  .)١("دون إصالح سياسي مماثلوالمستقبلية، فاإلصالح االقتصادي ال يمكن إنجازه 

ومـــن ثـــم بـــدأت سياســـة اإلصـــالح االقتصـــادي فـــي بدايـــة التســـعينات حيـــث قامـــت بوضـــع 
إصالحات هيكلية لتحسين أوضاع قطاع األعمال ثم خصخصته، حتى بـدأ القطـاع الخـاص يأخـذ 
دوره فــي النشــاط االقتصــادي، وبــدأت مرحلــة جديــدة تميــزت هــذه المرحلــة بأنهــا برنــامج إصــالحي 
يهــدف للتمهيــد لالنطــالق االقتصــادي واالجتمــاعي بهــدف رفــع متوســط دخــل الفــرد، والــتخلص مــن 

  .)٢(البطالة، وسوء توزيع تكاليف النمو، واختالل التوازن بين القطاعات االقتصادية

اتجـــــاه مصـــــر نحـــــو "ومـــــن هنـــــا اتجهـــــت مصـــــر نحـــــو االقتصـــــاد الحـــــر وأدى ذلـــــك إلـــــى 
ة، وذلـــك لســـد الفجـــوة بـــين االســـتثمارات التـــي تتطلبهـــا الخصخصـــة وتشـــجيع االســـتثمارات الخارجيـــ

حيـث تعمـل الحكومـة علـى  )٣(عملية االنطالق نحو التنمية، وبين االستثمارات والمـدخرات المحليـة
االهتمام بالقطاع الخاص، والهيئات غير الحكومية وذلك تمشيًا مع النظام االقتصادي الجديـد ومـا 

  .يفرضه من تحديات

ر فـــي ظــل النظـــام الــدولي الجديـــد إلـــى الخصخصــة حتـــى تســـتطيع ومــن ثـــم اتجهــت مصـــ
مواجهـــة التحــــديات التـــي تفرضــــها المتغيــــرات ســـواء مــــا يتعلــــق بـــالتكتالت االقتصــــادية الكبــــرى أو 

، فقــد أدى كــل ذلــك إلــى اتجــاه مصــر نحــو الخصخصــة "الجــات"العولمــة واتفاقيــة التجــارة الدوليــة 
لمنتجــات للمواصــفات القياســية الدوليــة ألســواق أوربــا ضــرورة التشــديد علــى مطابقــة ا"ويتطلــب ذلــك 

الموحدة، والواليات المتحدة والتكتالت االقتصادية العالمية األخـرى، باإلضـافة إلـى االتجـاه القـومي 

                                                           

  .١٥مرجع سابق، ص التطور الديمقراطي في مصر،: أحمد عبد اهللا) ١(
، القـاهرة، فـي )١٤٦٢(كتـاب األهـرام االقتصـادي، العـدد  تحسين األعمال، وخلق قدرة تنافسية للصناعات المصـرية،: نادر رياض) ٢(

  .٣٠٢، ص ص١٣/١/١٩٩٧
، ١٩٩٧، القـــاهرة، ١٩٩٧، يوليــو )١١٤(ب األهـــرام االقتصــادي، العــدد ، كتــامصــر والقـــرن الحــادي والعشــرين: مجلــس الــوزراء  )٣(

  .٣ص



 
 

٦٨  الفصل الثاني

في مصر نحو رفع قيـود االسـتيراد لتحريـر التجـارة الخارجيـة، ممـا يـنعكس أثـره فـي حتميـة مواجهـة 
  .)١("ية داخل السوق المحليالمنتجات المصرية من منافسة قو 

وفــي ضــوء مــا ســبق ينبغــي العمــل علــى رفــع مســتوى جــودة الســلع وخفــض التكلفــة وذلــك 
اإلنتاجيـة القيـاس "حيث تعـد . تشجيعًا لالستثمار، حتى نقلل الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة
في العالم وأكثرها تخلفا، هـو  الحقيقي لتقدم الدول وتخلفها، فالفارق األساسي بين أكثر الدول تقدماً 

  .)٢("إنتاجية اإلنسان الفرد

ولــذلك، فقــد صــار مــن الضــروري اليــوم االهتمــام بتطــوير التعلــيم وتجديــد معارفــه وتحــديث 
أساليبه وطـرق التـدريس وتغيـر أهدافـه بمـا يتفـق مـع مـا تتطلبـه المتغيـرات مـن ضـرورة إعـداد الفـرد 

لمتـــوفر لديـــه قـــدر كـــاف مـــن المعلومـــات تجعلـــه يســـتطيع القـــادر عـــل اكتشـــاف التقنيـــات الحديثـــة، ا
  .مواكبة المتغيرات في القرن الحادي والعشرين

  :انعكاس التحول االقتصادي المصري على التعليم الثانوي العام وٕادارة المدرسة الثانوية العامة

تتمثل قيمة أي دولة في المكون المعرفـي فيهـا، وفـي قـدرتها علـى اكتشـاف أسـاليب جديـدة 
إلنتــاج تكنولوجيــا فائقــة، ونحــن مــن أجــل هــذا نحتــاج إلــى نوعيــة جديــدة مــن المتعلمــين، يتعــاملون 

  .)٣(ويتفاعلون مع لغة القرن الحادي والعشرين وآلياته

فالتحوالت االقتصادية تفرض العديد من المتطلبات واألدوار على المدرسة الثانويـة العامـة   
  .ة وكذا األهداف والمناهج لتستطيع مواجهة هذه المتطلبات منها ما يتعلق بإدارة المدرسة الثانوي

المتطلبات التي يفرضها التحول االقتصادي المصري على إدارة المدرسة الثانوية ) أ (  
  )٤( :العامة تتمثل ما يلي

اإليمــان بأهميــة العالقــات اإلنســانية مــع كــل أطــراف العمليــة التعليميــة مــع وجــود القيــادة القويــة  )١
 .للمدرسة

إحـــداث تغيـــرات أساســـية فـــي األوضـــاع واألســـاليب اإلداريـــة والتحـــرر مـــن الـــنظم واإلجـــراءات  )٢
  .الجامدة

                                                           

، العـدد )٢٧(، المجلـد مجلـة اإلدارةحلقات الجودة كمدخل لتحسين وحدات الجهـاز الحكـومي المصـري، : فريد عبد الفتاح زين الدين) ١(
  .٢١-٢٠، ص ص١٩٩٥الثالث يناير 

  .٩١، مرجع سابق، صالتعليم والمستقبل: حسين كامل بهاء الدين) ٢(
  .٩٢، صالمرجع السابق) ٣(
مرجـع سـابق،                  ص  تطوير التعليم الثانوي العام في ضوء خبرات بعـض الـدول المتقدمـة،: نادية محمد عبد المنعم) ٤(

  .١٣٠-١٢٩ص



 
 

٦٩  الفصل الثاني

وتتمثل المتطلبات التي يفرضها التحول االقتصادي المصري علـى أهـداف التعلـيم الثـانوي ) ب( 
  :العام ومناهجه فيما يلي

  .التاالهتمام بتكوين شخصية قادرة على المنافسة، مدربة على حل المشك" )١

أن يهتم التعليم بتغيير الكثير من العادات المؤثرة على زيادة االستهالك، وما يمكن أن يسـمى  )٢
 .)١("بالتربية االقتصادية

 .ضرورة اتقان الفرد أكثر من لغة أجنبية في المرحلة الثانوية لمواجهة التحديات العالمية" )٣

 .إطار مفهوم التعليم مدى الحياة ترقية وٕاعالء القدرات الفنية والمهارية للفرد وتدريبه في )٤

 .)٢("تطبيق معايير الجودة التعليمية في المدارس الثانوية المتكاملة )٥

ضـرورة تغييـر أهـداف التعلـيم مـن تخـريج مـوظفين وعمـال يلتزمـون بالقواعـد واللـوائح الخاصـة " )٦
بالعمــــل وغيــــر مســــموح لهــــم بــــالخروج عــــن الــــنص إلــــى مبــــدعين ومبتكــــرين ورافضــــين لألمــــر 

 .)٣("عالواق

وفـــى ضـــوء مـــا ســـبق ينبغـــى االهتمـــام بـــالتعليم الثـــانوى العـــام وتطـــويره مـــن حيـــث أهدافـــه 
وبرامجــه وٕادارتــه ، حتــى يســتطيع مواكبــة التغيــرات فــى القــرن الحــادى والعشــرين ومــا تفرضــه مــن 

  .متطلبات وتحديات 

ليب ولتحقيــــق ذلــــك ينبغــــي االرتفــــاع بمســــتوى اإلدارة المدرســــية واالهتمــــام بتطبيــــق األســــا
اإلدارية المعاصرة حتى تستطيع إدارة المدرسـة الثانويـة العامـة مواجهـة المتغيـرات ومـا تفرضـه مـن 

  .متطلبات

  

  

  :التحدي األخالقي -٤

جـــدير بالـــذكر أن المجتمـــع المصـــري مـــر بسلســـلة مـــن المتغيـــرات التـــي تســـتهدف الـــنظم 
نـوع "جـاالت الحيـاة وأدت إلـى السياسية واالقتصادية، وقد امتدت آثار هـذه المتغيـرات إلـى جميـع م

مــن االهتــزاز فــي قــيم النــاس ومعــاييرهم االجتماعيــة، ولــم يكــن هــذا دائمــًا فــي صــالح المجتمــع، وقــد 

                                                           

  .٢٥٧-٢٥٦مرجع سابق، ص ص استراتيجية مقترحة لتطوير التعليم في مصر،: أحمد إسماعيل حجى) ١(
مرجـع سـابق،         ص رؤية مستقبلية لبنية التعليم الثـانوي فـي ضـوء تحـديات القـرن الحـادي والعشـرين، : خالد قدرى إبراهيم) ٢(

  .٧٠-٦٩ص
  .١٠٠، مرجع سابق، صالتعليم والمستقبل: حسين كامل بهاء الدين) ٣(



 
 

٧٠  الفصل الثاني

أدى ذلــك إلــى مــا نســميه باالضــطراب القيمــى، ومــا قــد يطلــق عليــه الــبعض مــن خلــل قيمــي، بــدأت 
  :تظهر أعراضه في عدة صور نذكر منها

  .سلوك الالمباالة -

 .الذات واألنانية المفرطة التمركز حول -

  .ضعف االنتماء إلى الجماعة -

وقد واكبت هذه الحالة من الالمعيارية التي حدثت فـي مجتمعنـا حـدوث تغيـرات فـي العـالم 
  .)١(الخارجي، ساعدت على مزيد من االهتزازات القيمية

فــي فــالتطور فــي وســائل االتصــال والتكنولوجيــا أدى إلــى تفاعــل مباشــر بــين أرجــاء العــالم 
سـيطرة بعـض عناصـر "كل لحظة، حتى أصبح العالم اليوم قرية صغيرة، وقد نـتج عـن هـذا التقـدم 

الثقافــة العالميــة وســعي بعــض الــدول المتقدمــة بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة إلــى نشــر ثقافاتهــا 
وٕالباســـها ثـــوب الحضـــارة اإلنســـانية المعاصـــرة، ويـــؤدى ذلـــك إلـــى إنـــدثار ثقافـــات محليـــة أو ضـــياع 

عناصر ثقافات ومشكالت منها ظاهرة االغتـراب بـين الشـباب، والبحـث عـن الهويـة والذاتيـة  بعض
  .)٢("الثقافية

ومــن ثــم فمــن الضــروري أن يهــتم المجتمــع بترســيخ األخــالق لــدى األفــراد حتــى يســتطيعوا 
تعتبر األخالق أهم عوامل االستقرار التي تعطي قوة في "مواجهة متغيرات العصر وتحدياته حيث 

التفكـــك االجتمـــاعي وانحـــدار النســـق القيمـــي نتيجـــة متغيـــرات العصـــر وســـيطرة  –واجهـــة التفســـخ م
  .)٣("المادية على قيم المجتمع

  

  

  

  

  

                                                           

التعلـيم وتحـديات (لقومي للتعليم والبحـث العلمـي والتكنولـوجي تقرير المجلس ا: المجلس القومي للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجية ) ١(
  .٣٧-٣٦، ص ص١٩٨٨ -١٩٨٧، القاهرة ، المجالس القومية المتخصصةالدورة الخامسة عشرة، ، )المستقبل

  .٢٦، مرجع سابق، صتجديد العملية التعليمية في جامعة المستقبل: عبد الفتاح جالل) ٢(
  .١٦-١٥، القاهرة، ص ص١٩٩٥، وزارة التربية والتعليم، قطاع الكتب، امعات وتحديات العصرالج: حسين كامل بهاء الدين) ٣(



 
 

٧١  الفصل الثاني

يـــؤثر "فـــنحن نعـــيش فـــي مجتمـــع الثـــورة المعلوماتيـــة والتكنولوجيـــة ومجتمـــع العولمـــة الـــذي 
ث تـأثيره علـى القـيم فـي بشكل واضح على المجتمع حيث تهدد أحيانًا قيمة االنتماء الوطني، ويحد

المجتمـــع، وٕاذا كانـــت مصـــر تتمســـك بقيمهـــا األخالقيـــة ومبادئهـــا وتراثهـــا وخصائصـــها التـــي تمثـــل 
عوامل االستقرار، وتعطـي القـوة والمناعـة فـي مواجهـة التفكـك االجتمـاعي إال أن هـذا يمثـل تحـديًا، 

  .)١(يفرض اليقظة ويستلزم الحيطة والتنبه

ــالمتغيرات والتحــديات التــي تفــرض  وفــي ضــوء مــا ســبق فــنحن نعــيش فــي عصــر ملــيء ب
ال يمكـن "علينا العديد من األدوار والمتطلبات، ولذا البد أن يتمسك األفـراد باألخالقيـات حيـث أنـه 

أن تكون هناك تربية سليمة أو بنـاء شـاهق، دون أن يتحلـى البنـاءون بأخالقيـات وقـيم صـالحة لهـا 
  .)٢("أهمية ال تقل عن القوى العضلية

لذا يجب التمسك باألخالق والقـيم، ويفـرض هـذا مسـئوليات عديـدة علـى المهتمـين بـالتعليم 
  .وذلك للحفاظ على الذاتية الثقافية والتمسك بالقيم واألخالقيات

ومن ثـم تصـبح المدرسـة فـي حاجـة إلـى إعـادة تشـكيل الكثيـر مـن المعـارف والمفـاهيم عـن 
ارية التي تصاحب الخلل القيمي والذي ينتج عنـه مـا الحياة، حتى ال يصاب الطالب بحالة الالمعي

أدى إلــى التذبــذب وعــدم االســتقرار فــي القــيم، وعــدم القــدرة "يســمى بــالتطرف الفكــري، األمــر الــذي 
على التميز الواضح بين ما صواب وما هو خطأ، وبالتالي ضعفت مقدرة المجتمـع المدرسـي علـى 

  .)٣("الموجودة، وعجز تطبيق القيم السائدة فيه االنتقاء واالختيار من بين القيم المتصارعة

وفـــي ضـــوء ذلـــك يواجـــه النظـــام التعليمـــي العديـــد مـــن القضـــايا منهـــا مـــا يتعلـــق بالمعـــارف 
والمعلومــات التــي ينبغــي علــى الطــالب اكتســابها، وذلــك لخلــق مــواطن لديــه القــدرة علــى المشــاركة 

يتطلـــب مســـاحة "هـــة مشـــكالته وهـــذا والقـــدرة علـــى االختيـــار الصـــحيح ألســـلوب حياتـــه وكيفيـــة مواج
  .)٤("واسعة من الحرية يفرضها التحول الديمقراطي والتحدي األخالقي في عصرنا الحالي

إعــادة النظــر فــي القــوانين والتشــريعات المنظمــة لقضــايا األخــالق والتربيــة "ويتطلــب ذلــك 
  .)٥("لتواكب ما يستجد من متغيرات متسارعة، تفرضها العولمة

  :األخالقي على التعليم الثانوي العام وٕادارة المدرسة الثانوية العامة انعكاس التحدي
                                                           

ــيم فــي خمســة أعــوام، جمهوريــة مصــر العربيــة، ) ١( ــارك القــومي انجــازات التعل ــيم، مشــروع مب ــوبر ١٩٩٦ – ١٩٩١وزارة التعل ، أكت
  .١٦، ص١٩٩٦

  .٢٤٠، ص١٩٧٧رة، ، عالم الكتب، القاهالتربية والتقدم: سعد مرسي أحمد) ٢(
  .٧، ص١٩٨٤، سلسلة معالم تربوية، مؤسسة الخليج العربي، "القيم في العملية التربوية": ضياء زاهر) ٣(
ورقــة عمــل مقدمــة ، "تحــديات التربيــة العربيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين وانعكاســها علــى العــالم العربــي: عبــد الــرءوف الروايــدة) ٤(

  .٢٢، ص١٩٩٥، األردن، عمان، حادي والعشرينللمؤتمر التربوي في القرن ال
  .١٤٦، مرجع سابق، ص"التعددية الثقافية وأبعادها التربوية رؤية تحليلية": محمد وجيه الصاوي) ٥(



 
 

٧٢  الفصل الثاني

يفــرض التحــدي األخالقــي العديــد مــن التحــديات علــى التعلــيم الثــانوي العــام بطريقــة مباشــرة 
  :أو غير مباشرة، وتتمثل هذه التحديات فيما يلي

  )١(:مثل فيما يليمتطلبات التحدي األخالقي من إدارة المدرسة الثانوية العامة وتت -أ

توفير منـاخ المدرسـة بحيـث يضـمن تحقيـق رؤيـة واضـحة للقـيم السـائدة بـداخلها وقـيم المجتمـع  )١
  .خارجها

أن تعمــل المدرســة علــى اكســاب األفــراد القــدرة علــى الــربط بــين أهميــة القــيم الخلقيــة فــي ظــل  )٢
 .سيطرة التكنولوجيا وكيفية المحافظة عليها

ــ )٣ ى اإلدارة المبنيــة علــى المدرســة كوحــدة تنظيميــة مســتقلة وتعــد أن تركــز السياســة التعليميــة عل
  .فيها المدرسة مسئولة عن اتخاذ القرارات إلعادة هيكلة المدرسة وتحسين تسييرها

  :بالنسبة لألهداف والمناهج -ب

 .)٢("االهتمام بالتربية الخلقية والسلوكية وجعلها مادة أساسية مضافة للمجموع )١

الخلقـي للمدرسـة بحيـث تتضـمن البـرامج الدراسـية آليـات فكريـة وثقافيـة  االهتمام بمراجعة البعـد )٢
وقيميـــة، وأن يصـــبح للمدرســـة دور فـــي التأكيـــد علـــى أهميـــة التربيـــة الخلقيـــة، حيـــث ال يقتصـــر 
دورهــا علــى مــا تســهم بــه فــي تشــكيل المســتقبل المهنــي للفــرد بــل أنهــا يمتــد ليشــمل القــيم التــي 

 .)٣("في عمومهاتضيفها على نوعية الحياة للمرء 

تطـــوير منـــاهج التربيـــة الدينيـــة والتركيـــز علـــى الســـلوكيات واألخـــالق بهـــدف تنشـــئة الشخصـــية " )٣
  .)٤("السوية

  

  

  :المتغيرات الثقافية -٥

                                                           

، مرجـع السـابق، ص اتجاهات تطوير التعليم الثانوي في إنجلترا وويلز خالل عقدي الثمانينات والتسعينات:نادية محمد عبد المنعم) ١(
  .٣١-٣٠ص

  .١٢٨-١٢٧، مرجع سابق، ص صتطوير التعليم الثانوي العام في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة: نادية محمد عبد المنعم) ٢(
  .٣٠، مرجع سابق، صوويلز خالل عقدي الثمانينات والتسعينات اتجاهات تطوير التعليم الثانوي في إنجلترا: نادية محمد عبد المنعم) ٣(
  .٥٦، مرجع سابق، صالتعليم والمستقبل: الدين حسين كامل بهاء) ٤(



 
 

٧٣  الفصل الثاني

يمــوج العــالم فــي القــرن الحــادي والعشــرين بالعديــد مــن التحــوالت والتغيــرات أهمهــا العولمــة 
والسياسية والعسكرية وغيرها باإلضافة إلـى تأثيرهـا التي أثرت على كافة جوانب الحياة االقتصادية 

  .على اإلنسان

والعولمة تفرض علينا تحديًا حضاريًا إذ يلزم علينا ضـرورة المحافظـة علـى الهويـة الثقافيـة 
  .من مخاطر الغزو الثقافي وذلك نتيجة للتطور في علوم االتصال وتكنولوجيا المعلومات وغيرها

يــرات التــى نعيشــها اآلن أدت إلــى وجــود بعــض الظــواهر ولــيس ثمــة خــالف فــي أن المتغ
حلول االختراق الثقافي محل الصراع األيديولوجي، الـذي يسـتهدف األداة "سادت هذا العصر منها 

  .)١("التي يتم بها التأويل والتفسير، يستهدف العقل والنفس ووسيلتهما في التعامل مع عالم اإلدراك
الواقـع الفكـري والثقـافي واقـع مـأزوم، فـنحن "مثـل فـي أن ومن ثم نجـد أنفسـنا أمـام تحـدي يت

حيـــارى بـــين ثقـــافتين ، ثقافـــة عربيـــة أصـــيلة مســـتمدة مـــن تراثنـــا وحيـــاة ســـلفنا، وثقافـــة معاصـــرة ال 
  .)٢("نستطيع أن نسلخ أنفسنا منها، وتؤدي بنا هذه الحيرة إلى الوقوع في أزمة حضارية

ي تهدد الثقافة العربيـة بـاالختراق وفقـد جـزء مـن وبالتالي نعيش في ظل العولمة الثقافية الت
  :استقاللها من خالل

  .الهيمنة الثقافية التي تمارسها دول الغرب على الصعيد العالمي" -
 .التناقض بين عالمية االقتصاد والسياسة -

 .انسحاب الصراع األيديولوجي من الساحة، وحلول اختراق الثقافة محله -

 .)٣("الحرب الباردة ضد اإلسالم -

التقـــدم فـــي االتصـــاالت والمعلومـــات المعاصـــرة واالتفاقيـــات : "وترجـــع الهيمنـــة الثقافيـــة إلـــى
الدولية السياسـية والثقافيـة واالقتصـادية، والتـي سـتؤدي إلـى تحـول العـالم إلـى قريـة ثقافيـة واحـدة لـم 

ا ثقافـة تستطع الثقافات التقليديـة ان تصـنع شـيئًا لصـداها أو ردهـا، أو حتـى محاصـرتها، مـادام أنهـ
مســلحة بوســائل وفعاليــات قــادرة علــى اختــراق الغــرف المغلقــة، وال تصــدها الحــدود أو تقــف جــدران 

  .)٤("الحماية في وجهها

                                                           

، المجلـد السـابع عشـر، العـدد المجلـة العربيـة للتربيـةالتربية ومستقبل التحوالت المجتمعية في الوطن العربي، : محمد عابد الجابرى) ١(
  .٣٦، ص١٩٩٧األول، يونية 

الثـانوي العـام فـي مصـر لمواجهـة تحـديات القـرن الحـادي  نحو صيغة جديدة إلدارة التعليم: محمد حسن رسـمي –جمال أبو الوفا ) ٢(
  .٩٨١، مرجع سابق، صوالعشرين

فـي كتـاب وحـدة الثقافـة العربيـة وصـمودها بوجـه التحـديات،  الثقافة العربية اليوم ومسألة االسـتغالل الثقـافي،: محمد عابد الجابرى) ٣(
  .١٩، ص١٩٩٤مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

ــدورة العشــرونتقريــر المجلــس القــومي للخــدمات والتنميــة االجتماعيــة، : القــومي للخــدمات والتنميــة االجتماعيــةالمجلــس )٤( ، القــاهرة، ال
  .٣٤٢، ص٢٠٠٠ – ١٩٩٩المجالس القومية المتخصصة، 



 
 

٧٤  الفصل الثاني

وبالتــالى البــد مــن الحفــاظ علــى ثقافتنــا وهويتنــا العربيــة بخصائصــها وأصــولها وتراثهــا فــي 
الفكريــة التــي نهتــدي بهــا فــي  ظــل العولمــة والمتغيــرات الســائدة، لــذا يجــب علينــا أن نحــدد منطلقاتنــا
  )١( :رسم السياسة التعليمية والخطط المستقبلية وذلك من خالل ما يلي

فـي ظـل مفهـوم ) الوطنيـة(و) اإلقليمية(و) القومية(إعادة النظر وٕاعادة الصياغة لمفهومنا عن  -
  .الكونية أو العالمية الذي تفرضه ثورة االتصال والبث المباشر

ل والنقد الذاتي لتصوراتنا عن طبيعة العالقة بين الـذات العربيـة واآلخـر مزيد من الحوار والجد -
 .اإلسرائيلي

االتجــاه نحــو تأكيــد قــيم التفــرد وتحريــر طاقــات اإلنســان، الــذي تكتمــل معانيــه فــي ظــل تجــانس  -
 .ثقافي وفكري يدعم تلك الطاقات ويضمن أصالتها

بـالمتغيرات، ينبغـي االهتمـام بـالتعليم  ولكي نستطيع الحفاظ على هويتنا الثقافية في عالم يمـوج
  .وتطوير مناهجه وأهدافه وأساليبه وٕادارته، ألننا ال نستطيع أن نعيش بمعزل عن الدول األخرى

ومـــن ثـــم يتعـــين علـــى التعلـــيم بصـــفة عامـــة والتعلـــيم الثـــانوي العـــام وٕادارتـــه المدرســـية بخاصـــة 
  :ي تتمثل فيمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الثقافية والت

  :انعكاس المتغيرات الثقافية على إدارة المدرسة الثانوية العامة -أ

تقع على إدارة المدرسة الثانوية العامة مهام كثيرة فـي ظـل المتغيـرات الثقافيـة ومـا تفرضـه مـن 
  )٢( :تحديات والتي تتمثل فيما يلي

المعلمـين والطلبـة مـن خـالل أن تقوم إدارة المدرسة الثانويـة بغـرس القـيم الدينيـة وتعزيزهـا لـدى  )١
  .يكون المدير والمعلمون أسوة صالحة للتالميذ

 .تزويد المكتبات بكتب الثقافة الدينية، وتشجيع الطالب على التردد على مكتبة المدرسة )٢

                                                           

ال تأصــيل ورقــة عمــل للتنســيق بــين الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي مجــ: "محمــد عبــد الخــالق مــدبولي –مــى محمــود شــهاب ) ١(
مقدمة إلى ندوة التعاون بين الوزارات والجمعيات غير الحكومية المعنيـة بثقافـة ، "الهوية الثقافية وٕاعداد الطفل المصري للمواطنة

  .٢-١، القاهرة، ص ص١٩٩٤المركز لقومي للبحوث التربوية والتنمية، إبريل  الطفل، المركز القومي لثقافة الطفل،
  : جع لمزيد من التفصيل را) ٢(

بحث مقدم للمـؤتمر السـنوي الثـامن للجمعيـة المصـرية ، "اإلدارة المدرسية والتعددية الثقافية: "عطية محمد العمرى –فؤاد العاجز 
ينـــاير   ٢٩-٢٧المنعقـــد فـــي الفتـــرة مـــن ) التربيـــة والتعدديـــة الثقافيـــة مـــع مطلـــع األلفيـــة الثالثـــة( للتربيـــة المقارنـــة واإلدارة التعليميـــة

  .٣٤٣-٣٧٧عة عين شمس، دار الفكر العربي، القاهرة، ص ص، جام٢٠٠٠



 
 

٧٥  الفصل الثاني

تنميـــة التفكيـــر الناقـــد لـــدى الطلبـــة، حيـــث تقـــوم إدارة المدرســـة بحـــث المعلمـــين وٕارشـــادهم علـــى  )٣
الناقـــد فـــي المواقـــف الصـــعبة، حتـــى يكتســـب التالميـــذ هـــذا النـــوع مـــن كيفيـــة اســـتخدام التفكيـــر 

 .التفكير

 .العمل على إعادة الدور القيادي للمدرسة في المجتمع )٤

 –إبـــراز إســـهامات الحضـــارة اإلســـالمية فـــي الحضـــارة العالميـــة عـــن طريـــق اإلذاعـــة المدرســـية  )٥
 .المسابقات الدينية –صحف الحائط 

 .تي تمثل أمجاد األمة وبطوالتهاإحياء المناسبات التاريخية ال )٦

 .التعاون مع جميع المعنين لبلورة فلسفة تربوية نابعة من قيمنا الدينية )٧

 .إبراز إيجابيات وسلبيات الثقافة األخرى بموضوعية )٨

 .توجيه الطالب في كيفية االستفادة من المخترعات الحديثة مع التقليل من سلبياتها )٩

 .مع في مواجهة التغير الثقافي واالجتماعيتعزيز دور المدرسة في ريادة المجت )١٠

التنســـيق والتعـــاون مـــع مـــديري المـــدارس األخـــرى، فـــي إعـــداد البـــرامج الثقافيـــة التـــي تعـــالج  )١١
  .اآلثار السلبية للثقافات األخرى، على طالب المدارس والمجتمع

  :فيما يتعلق بأهداف التعليم الثانوي العام ومناهجه -ب

لـيم الثـانوى العـام لـديها القـدرة علـى مواجهـة التحـدي التكنولـوجي أن تكون أهداف ومنـاهج التع" )١
والقــدرة للتغيــر والتهيــؤ والقــدرة علــى الــتعلم الــذاتي، والقــدرة علــى التواصــل مــع الثقافــات األخــرى 

 .)١("لكون العالم قرية كونية

التمســــك باللغــــة العربيــــة ودعمهــــا، مــــن حيــــث طرائــــق تدريســــها واســــتخدامها بشــــكل صــــحيح " )٢
 .زاز بهاواالعت

ترسيخ العقيدة اإلسالمية الصحيحة، المبنية على التسامح، وانفتاح العقل وحرية الرأي واحتـرام  )٣
 .الرأي اآلخر

ضــرورة تغيــر أســاليب التعلــيم بحيــث تواكــب التســارع الحــادث فــي المتغيــرات الثقافيــة المحيطــة  )٤
 .بنا

ت والثقافـــــات المتعـــــددة أن يتعـــــرف الفـــــرد علـــــى كيفيـــــة االنتقـــــاء واالختيـــــار مـــــن بـــــين المتغيـــــرا )٥
 .المطروحة في سوق الثقافة، بما يتناسب مع قيمه وعاداته وتقاليده

                                                           

  .١٢٧مرجع سابق، ص تطوير التعليم الثانوي في مصر في ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة،": نادية محمد عبد المنعم) ١(



 
 

٧٦  الفصل الثاني

إعادة النظر في القوانين والتشريعات المنظمة لقضايا األخالق والتربية، لتواكب ما يستجد مـن  )٦
  .)١("متغيرات متسارعة

  :لعامةمتطلبات القرن الحادي والعشرين من إدارة المدرسة الثانوية ا: ثالثاً 
بعـــد العـــرض الســـابق ألهـــم المتغيـــرات العالميـــة والمحليـــة، يتضـــح لنـــا أن العصـــر الجديـــد هـــو 

ـــذلك  ـــًا وسياســـيًا واقتصـــاديًا ول ـــًا وتكنولوجي فتحـــدي العصـــر "عصـــر التنـــافس بـــين المجتمعـــات ثقافي
أن الجديد، وربما كل عصر هو تحدي اإلدارة فـي جميـع المجـاالت الحقيقيـة التـي ننسـاها أحيانـًا، و 

  .)٢("السياسة في صميمها هي علم وفن وٕادارة موارد المجتمعات

فـنحن مطـالبون بـأن نستشـرف التحـديات "فالعصر الجديد يتطلب المنافسة بين المجتمعات لذا 
والمتطلبـات الكبـرى التــي يمكـن أن تحــدث فـي شــتى المجـاالت السياســية واالقتصـادية واالجتماعيــة 

باشـــرة وغيـــر المباشـــرة علـــى التعلـــيم بوجـــه عـــام وعلـــى إدارتـــه بوجـــه والتربويـــة، التـــي لهـــا آثارهـــا الم
  .)٣("خاص

ومـن ثـم يواجـه التعلـيم تحـديًا كبيـرًا فـي كيفيـة مواجهـة التحـديات العالميـة والمحليـة ومـا تفرضـه 
  .من متطلبات، حيث نجد أنه من الصعب أن يبقى التعليم بمعزل عن المجتمع وتحدياته

تجاوز التخلف الذي ينسـب إلـى العـالم العربـي، ولـن يكـون كـذلك خاصة وأن التعليم هو سبيل 
إال إذا حقـــق فـــي ذاتـــه، وبداخلـــه ثـــورة تتـــوازى مـــع مـــا يحـــيط مـــن ثـــوارت فـــي التكنولوجيـــا والمعرفـــة 

  .)٤("والمعلومات
ومــن ثــم فــالتعليم هــو األســاس فــي تحقيــق التقــدم والتطــور للمجتمــع، وبالتــالي البــد مــن تطــوير 

أدواتـه إضـافة إلـى إدارتـه لتحقيـق األهـداف المنوطـة بـه باعتبـار أن إدارة التعلـيم مناهجه وأسـاليبه و 
أداة السيطرة على هذه العمليـة وتنظيمهـا وتوجيههـا، وتقويمهـا، فـإذا كانـت إدارة التعلـيم ليسـت "هي 

                                                           

  : لمزيد من التفصيل راجع ) ١(
  .١٤٦-١٤٤رجع سابق، ص صم التعددية الثقافية وأبعادها التربوية رؤية تحليلية،: محمد وجيه الصاوي

  .٧، مرجع سابق، صمصر والقرن الحادي والعشرين: محمد حسنين هيكل) ٢(
ــة تقريــر المجلــس القــومي للتعلــيم والبحــث العلمــي والتكنولــوجي، : المجلــس القــومي للتعلــيم والبحــث العلمــي والتكنولــوجي)٣( ــدورة الثاني ال

  .٧٤، ص١٩٩٥-١٩٩٤، القاهرة ، المجالس القومية المتخصصة،والعشرون
ورقة عمـل مقدمـة فـي اجتمـاع المجلـس المركـزي التحـاد المعلمـين نظرة مستقبلية إلى دور اإلدارة التعليمية، : صالح الدين جوهر) ٤(

ديسمبر، القاهرة،  ١٥-١٠، المنعقد من )استراتيجية التعليم في الوطن العربي في ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين(العرب 
  .٣، ص١٩٩٤



 
 

٧٧  الفصل الثاني

 على مستوى اإلجادة أو المسئولية فإنها ال شك تؤثر فـي آداء التعلـيم لهـذه العمليـة بنجـاح وكفايـة،
  .)١("ذلك أن قوة التعليم تتوقف على إدارته وجودتها

فــنحن مطــالبون بــأن نبنــي "والبــد لنــا ونحــن فــي القــرن الحــادي والعشــرين أن نطــور المدرســة، 
مدرسـة جديــدة للمســتقبل، جديــدة فـي منباهــا، جديــدة فــي محتواهــا، جديـدة فــي مناهجهــا، جديــدة فــي 

  .)٢("ي األساليب التكنولوجية المتاحةأنشطتها، جديدة في طرق التدريس بها، جديدة ف

حيــث تفــرض المتغيــرات العديــد مــن التحــديات والمتطلبــات علــى إدارة المدرســة الثانويــة العامــة 
  :كأحد مؤسسات التعليم وتتمثل هذه المتطلبات فيما يلي

ــا اإلداريــة واالهتمــام ببحــوث التطــوير اإلداري فــي إدارة المدرســة ا: أوالً  لثانويــة اســتخدام التكنولوجي
  .العامة

  .االستفادة من األساليب اإلدارية المعاصرة في إدارة المدرسة الثانوية العامة: ثانياً 

استخدام التكنولوجيا اإلدارية واالهتمام ببحوث التطوير اإلداري فـي إدارة المدرسـة الثانويـة : أوالً 
  :العامة

لومـــات، والتـــي لهـــا تـــأثير بطريقـــة نظـــرًا للتقـــدم الهائـــل فـــي ثـــورة التكنولوجيـــا واالتصـــاالت والمع -
مباشـــرة أو غيـــر مباشـــرة علـــى التعلـــيم الثـــانوي العـــام، وقـــد فرضـــت هـــذه المتغيـــرات العديـــد مـــن 
المتطلبــات علــى إدارة المدرســة الثانويــة العامــة لتســتطيع مواكبــة المتغيــرات فــي القــرن الحــادي 

  .والعشرين

  :وتتمثل هذه المتطلبات فيما يلي
لــي خاصــة أنــه يســاعد فـي عمليــات قيــد التالميــذ وتســجيلهم وامتحانــاتهم، اسـتخدام الحاســب اآل" -

  .وفي عمل الجدول المدرسي والميزانية
 .)٣("أن تستثمر المعلومات من أجل التعامل مع متغيرات البيئة لمصلحة عمليات التعليم -

قدمــة فــي المســاهمة فــي نقــل الخبــرات واألســاليب المتطــورة إلدارة التكنولوجيــا مــن مراكزهــا المت" -
 .العالم وتطويعها للبيئة المصرية

 .االهتمام بتدريس إدارة التكنولوجيا في الكليات والمعاهد -

                                                           

، ١٩٩١، األنجلــو المصــرية، القــاهرة، رؤيــة عصــرية مقارنــة –ديناميكيــة التربيــة فــي المجتمعــات : عرفــات عبــد العزيــز ســليمان) ١(
  .٧٩ص

  .١١٥، مرجع سابق، صالتعليم والمستقبل: حسين كامل بهاء الدين) ٢(
ــا اإلداريــة، : ســليمان عبــد ربــه محمــد) ٣( تمر الســنوي الثــاني للجمعيــة المصــرية للتربيــة بحــث مقــدم للمــؤ اإلدارة الحديثــة والتكنولوجي

ينـاير، كليـة التربيـة، جامعـة  ٢٤-٢٢، المنعقـد مـن )إدارة التعلـيم فـي الـوطن العربـي فـي عـالم متغيـر(المقارنة واإلدارة التعليميـة 
  .٢٦٣، ص١٩٩٤عين شمس، الجزء الثاني، دار الفكر العربي، القاهرة، 



 
 

٧٨  الفصل الثاني

ضـــرورة المتابعـــة اليقظـــة للتطـــورات التكنولوجيـــة المعاصـــرة والمتســـارعة والعمـــل علـــى تضـــييق  -
 .الفجوة التكنولوجية بيننا وبين العالم المتقدم

 .)١("هلين في مجال إدارة التكنولوجياالعمل على تنمية سريعة لكادر من المؤ  -

االنتقال من الطرائق اليدوية إلى المعالجـة اإللكترونيـة عـن طريـق إدخـال المعلوماتيـة تـدريجيًا " -
 .)٢("إلى بعض عمليات اإلدارة، وكذا االستعانة بمتخصصين في مجال اإلدارة

للعمليـة التربويـة أي علـى  أن تبدأ عملية التطوير اإلداري المدرسي مـن واقـع الممارسـة الفعليـة -
مستوى المدرسة، حيث يتعرف أفراد هيئة المدرسة على موقفهم ويستطيعوا أن يحـددوا األجـزاء 

 .)٣(األكثر حاجة إلى التطوير

 .االهتمام ببحوث التطوير اإلداري في إدارة المدرسة الثانوية العامة -

 .تحسين طرائق العمل وأساليبه -

 .تحسين إدارة الموارد البشرية -

 .تحسين نظم التخطيط والرقابة -

  .)٤(تحسين قياس األداء والنتائج -

  :االستفادة من األساليب اإلدارية المعاصرة فى إدارة المدرسة الثانوية العامة: ثانياً 

  .أن تؤكد اإلدارة على قيمة العمل الجماعي والمشاركة في اتخاذ القرار -

 .)٥(االهتمام بالمشاركة واتباع أسلوب فريق العمل -

 .االهتمام باآلباء والمجتمع المحلي وحفزهم على التفاعل واالندماج مع ما يجرى في المدارس -

 .)٦(تعاون اآلباء مع المدرسين واإلدارة المدرسية -

                                                           

ــدورة الثالثــة تقريــر المجلــس القــومي للتعلــيم والبحــث العلمــي والتكنولوجيــا، : العلمــى والتكنولوجيــاالمجلــس القــومي للتعلــيم والبحــث ) ١( ال
  .٢٤٢-٢٤١، ص ص ١٩٩٦– ١٩٩٥القاهرة ، المجالس القومية المتخصصة ،  والعشرون،

، )٢١(، المجلــد )٧٧( مســتقبلياتتخطــيط التربيــة وٕادارتهــا فــي أمريكــا الالتينيــة مــن التفــاؤل إلــى الشــك والريبــة، : بوســتوس –فــابيو ) ٢(
  .٥٥، ص١٩٩١، مركز مطلوعات اليونسكو، القاهرة، )١(العدد 

(3) March Colin, J, Spllight on School Improvement, Allen & Unwin London, first published, 1988, p.9. 

مرجــع ســابق، ص  مســتقبلية وتطــوير إدارة التعلــيمالدراســات ال -جولــة مــع اإلدارة إلــى الحاضــر والمســتقبل : صــالح الــدين جــوهر) ٤(
  .٢٥١-٢٥٠ص

  .٢٥١المرجع السابق، ص) ٥(
، مرجـع سـابق، رؤى المستقبل المجتمع والتعليم في القرن الحادي والعشرين المنظور العالمي والمنظور العربيمحمد نبيل نوفـل، ) ٦(

  .٢١٦ص



 
 

٧٩  الفصل الثاني

 –المدرســـين  –اتخـــاذ القـــرارات الداخليـــة فـــي إدارة المدرســـة بمشـــاركة األطـــراف الثالثـــة اإلدارة  -
 .الطالب

 .)١(رات وٕاشراكهم في جميع اللجان والمجالسمشاركة التالميذ في اتخاذ القرا -

االهتمام باإلدارة الجماعية بمشاركة الطالب والمدرسين في إدارة مدارسهم عن طريق إشـراكهم  -
 .)٢(في المجالس المدرسية المختلفة

أن يصـبح الــدور الجديــد لــإلدارة فــي التعلــيم الثــانوي باســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات هــو إرشــاد  -
 .اعات وتوفير الموارد لفرق وجماعات العملالفرق والجم

مســـاعدة الفريـــق علـــى التفكيـــر الـــذاتي واتخـــاذ القـــرارات وتنظـــيم مشـــاركة وانتمـــاء العـــاملين فـــي  -
 .)٣(اإلدارة

االتجاه نحو الالمركزية والمشاركة االجتماعية، التي تسمح للسلطات والمنظمات على مسـتوى  -
  .)٤(تعينهاالقاعدة بالتدخل أكثر في القرارات التي 

أن تفــــتح اإلدارة المدرســــية بــــاب التجريــــب أمــــام نمــــاذج جديــــدة فــــي التنظــــيم المدرســــي تــــتالءم  -
  .ومتطلبات التغيير

أن تهــيء اإلدارة المدرســية المنــاخ التنظيمــي المــواتي لالبتكــار والتجديــد، والتحــرر مــن القيــود  -
 .المفتعلة

 .)٥(أن تطور أساليب ومعايير المتابعة وتقييم األداء -

 .ن تؤمن اإلدارة الجديدة بمفهوم الجودة الكلية الني تشمل كل مجاالت العمل واإلنتاجأ -

 .)٦(قدرة اإلدارة على التطوير باستخدام النماذج اإلدارية المعاصرة -

 .البحث عن النمط أو الشكل التنظيمي األمثل إلدارة التعليم الثانوي -

                                                           

  .٢٤٤ابق، ص، مرجع ساالتجاهات المستقبلية للتعليم: دارم البصام) ١(
مرجــع ســابق،  اإلدارة باالتفــاق كأســلوب عصــري إلدارة المدرســة فــي الــوطن العربــي لمواجهــة متغيــرات العصــر،: جمــال أبــو الوفــا) ٢(

  .٩٢ص
  .١٣٥مرجع سابق، صتطوير اإلدارة المحلية في التعليم رؤية مستقبلية، : نجدة سليمان) ٣(
  .٥٦، مرجع سابق، صأمريكا الالتينية من التفاؤل إلى الشك والريبةتخطيط التربية وٕادارتها في : فابيو بوستوس) ٤(
الدراســـات المســـتقبلية وتطـــوير إدارة التعلـــيم، مرجـــع ســـابق،           جولـــة مـــع اإلدارة إلـــى الحاضـــر والمســـتقبل،: صـــالح الـــدين جـــوهر) ٥(

  .٢٥١ص
  .١٣٤جع سابق ، ص، مر تطوير اإلدارة المحلية فى التعليم رؤية مستقبلية: نجدة سليمان) ٦(



 
 

٨٠  الفصل الثاني

ات واللوائح التي تكفل حسن سـير العمـل البحث عن أفضل القواعد واألنظمة اإلدارية واإلجراء -
 .)١(بهذه التنظيمات

االهتمــام بأســلوب إعــادة البنــاء فــي اإلدارة وتطبيــق مبادئهــا فــي إدارة التعلــيم ومنهــا التحــول فــي  -
 .)٢(البيروقراطية من التوجيه والرقابة من أجل الطاعة إلى التعاون والتنسيق

درســة، لتخفــيض التكلفــة والوقــت والــتخلص مــن االهتمــام ببنــاء وتكــوين فريــق العمــل داخــل الم -
  .)٣(الفاقد واالستفادة من القدرات الفعلية، وزيادة القدرات اإلبداعية وتحقيق الرضا الوظيفي

ومــن خــالل العــرض الســابق ألهــم المتغيــرات العالميــة والمحليــة وانعكاســها علــى التعلــيم عامــة 
ـــيم الثـــانوي وٕادارتـــه خاصـــة، فهنـــاك ضـــرورة لتطـــو  ـــيم الثـــانوى وٕادارتـــه حتـــى يســـتطيع والتعل ير التعل

  .التكيف مع هذه المتغيرات ومتطلباتها

ومــن هنــا يتعــين االهتمــام باألســاليب اإلداريــة المعاصــرة، حتــى تســتطيع إدارة المدرســة الثانويــة 
  .مواجهة متطلبات القرن الحادي والعشرين

ض األسـاليب اإلداريـة وهذا مـا سـوف تتعـرض لـه الدراسـة فـي الفصـل التـالي للتعـرف علـى بعـ
  .المعاصرة ومدى مسايرة إدارة المدرسة الثانوية العامة لها

                                                           

  :لمزيد من التفصيل راجع ) ١(
  .٢٥٩-٢٤٥، ص ص١٩٧٢، دار النهضة العربية، القاهرة، التنظيم اإلداري وتحليل النظم: أحمد رشيد –محمد يسري 

(3) Clive Dimmock, School Based Management And School Effectiveness Routledge, London, New 
York, 1993, p.80. 

  .٣٨، ص١٩٩٩، دار قابس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ١، طمهارات اإلشراف اإلداري الفعال: فيصل عبد اهللا باكر )٣(
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  الثالفصل الث
  األساليب اإلدارية المعاصرة في إدارة 

  المدرسة الثانوية العامة
  

 .المقدمة -

 .أسلوب إدارة الجودة الشاملة: أوالً  -

 ".الهندسة اإلدارية"إعادة البناء : ثانياً  -

 .أسلوب اإلدارة بالمشاركة: ثالثاً  -

  ".الحاسب اآللي"استخدام التكنولوجيا اإلدارية : رابعاً  -



 
 
 

 الفصل الثالث ٨٢

  الثالفصل الث

  األساليب اإلدارية المعاصرة فى إدارة المدرسة الثانوية العامة

  :المقدمة

تعــيش األمــم اآلن عصــر الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة الهائلــة التــي أدت إلــى تغيــرات وتحــوالت 
  .كبرى في شتى ميادين الحياة سواء كانت اجتماعية واقتصادية وسياسية وتعليمية وغيرها

العديــد مــن المتطلبــات واألدوار علــى إدارة التعلــيم بصــفة عامــة، وٕادارة وتفــرض هــذه التغيــرات 
  .المدرسة الثانوية العامة بصفة خاصة حتى تستطيع مواجهة متطلبات القرن الحادي والعشرين

لــذا فــنحن فــي حاجــة لدراســة األســاليب اإلداريــة المعاصــرة فــي إدارة المدرســة الثانويــة العامــة، 
  .في عالج المشكالت التي تعاني منها إدارة المدرسة الثانوية العامةومحاولة االستفادة منها 

  :)١(ويوجد العديد من األساليب اإلدارية المعاصرة مثل

  .إدارة الجودة الشاملة - ١

 ).الهندسة اإلدارية(إعادة هندسة بنية اإلدارة  - ٢

 .اإلدارة بالمشاركة - ٣

 .التكنولوجيا اإلدارية - ٤

 .اإلدارة الموقفية - ٥

 .اإلدارة بالنظم - ٦

 .اإلدارة االستراتيجية - ٧

 .اإلدارة االنتقالية - ٨

 .اإلدارة المتوجهة للسوق - ٩

ـــــى دراســـــة أســـــلوب إدارة الجـــــودة الشـــــاملة، اإلدارة  وســـــوف تقتصـــــر الدراســـــة الحاليـــــة عل
بالمشاركة وٕاعادة هندسة بنية اإلدارة والتكنولوجيا اإلداريـة، والتـى يمكـن أن تسـهم فـي تطـوير إدارة 

  .في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين المدرسة الثانوية العامة

 Total Quality Managementإدارة الجودة الشاملة : أوالً 

                                                           

  .٧٥-٧٤مرجع سابق، ص صاإلدارة باألهداف طريق المدير المتفوق، : على السلمى) ١(



 
 
 

 الفصل الثالث ٨٣

إدارة الجودة الشاملة من األساليب اإلدارية المعاصرة الذي أصـبح محـل اهتمـام مـن قبـل كثيـر 
عـالم األمريكـي من الباحثين، وترجع فلسفة الجودة إلى فترة األربعينات من األلفية الثانية على يـد ال

Edward Deming  والــذي لقــب بــأبو حركــة الجــودة وٕالــى بعــض الــرواد ومــنهم جوزيــف جــوران
Josef M-Juran  فيليب كروسيPhilip B-Grosby.  

  :مفهوم إدارة الجودة الشاملة
  :مفهوم الجودة -أ

فنـي تحقيـق التكامـل بـين النظـامين ال"على أسـاس  (T.Q.M)تقوم فلسفة إدارة الجودة الشاملة 
يركـز علـى الوفـاء باحتياجـات كـل  Management systemواالجتماعي مـن خـالل نظـام إداري 

   .)١("من العمالء، والعاملين وأصحاب األموال، إضافة إلى المتطلبات الفنية

  :لقد تعددت وتباينت التعريفات الخاصة بالجودة من تلك التعريفات ما يلى 
الــذي يــؤدي بــالمنتج إلــى التفــوق علــى نظيــره مــن شــركة  البحــث عــن التميــز،"تعــرف الجــودة بأنهــا 

  .)٢("أخرى، مع ضمان استمرار تفوقه لمستوى قياسي من الجودة
القدرة علـى "بأنها  T.Q.Mفي سياق مصطلح إدارة الجودة الشاملة  Qualityوتعرف الجودة 

خدمــة التــي تحقيــق طلبــات المســتهلك بالشــكل الــذي يتفــق مــع توقعاتــه وتحقيــق رضــاه التــام عــن ال
  .)٣("قدمت له

ترجمـــة احتياجـــات وتوقعـــات العمـــالء بشـــأن المنـــتج إلـــى خصـــائص "كمـــا تعـــرف الجـــودة بأنهـــا 
  .)٤("محددة، تكون أساسًا لتصميم المنتج وتقديمه إلى العميل بما يوافق حاجاته وتوقعاته

  :والجودة كما يعرفها جوزيف جابلونكس هي
ى القـــدرات والمواهـــب الخاصـــة بكـــل مـــن اإلدارة شـــكل تعـــاوني إلنجـــاز األعمـــال، يعتمـــد علـــ"

  .)٥("والعاملين لتحسين الجودة اإلنتاجية بشكل مستمر عن طريق فرق العمل

  :مفهوم إدارة الجودة الشاملة -ب

  :هناك العديد من التعريفات لمفهوم إدارة الجودة الشاملة من تلك التعريفات ما يلى 

                                                           

  .٦٥ت ص.، مطابع الدار الهندسية، القاهرة ، ددليل عملي ٩٠٠٠إدارة الجودة الشاملة واأليزو : أحمد سيد مصطفى) ١(
(2) Chalers S.Tapiero, "The Management of Quality and its Control", Chapman and Hall, London, 

New York, 1996, p.2. 

  .١١مرجع سابق، ص إدارة الجودة الكلية وٕامكانية تطبيقها في القطاع الحكومي،: سالم سعيد القحطاني) ٣(
(4) Gaither Norman, Production and Operation Management, 6th ed., Orlando, Florida: the Dryden 

Press, 1994, p.697.  
، ترجمة عبد الفتاح ، السيد النعماني، سلسلة إصدارات مركـز الخبـرات تطبيق إدارة الجودة الشاملة نظرة عامة: جوزيف جابلونكس) ٥(

  .٢١، ص١٩٩٦المهنية لإلدارة، القاهرة، 



 
 
 

 الفصل الثالث ٨٤

للمشـاركة والتعـاون بـين قيـادات إدارة العمـل، وتـابعيهم  إطـار"تعرف إدارة الجودة الشاملة بأنها 
مـــن العـــاملين واالســـتفادة بتكامـــل الطاقـــات واإلمكانـــات فـــي تحســـين وتجويـــد أداء جماعـــات العمـــل 

  .)١("واستمرارية تطوير معدالت اإلنتاجية

تمثل  بعض المبادئ التوجيهية والفلسفية التي"كما تعرف إدارة الجودة الشاملة أيضًا على أنها 
أســـاس التحســـن المســـتمر للمنظمـــات مـــن خـــالل اســـتخدام األســـاليب اإلحصـــائية والمـــوارد البشـــرية 
لتحســين الخــدمات والمــوارد التــي يــتم توفيرهــا للمنظمــة، باإلضــافة إلــى النظــام الــداخلي الــذي يحكــم 

ل، عمــل المنظمــة والدرجــة التــي يــتم بهــا مواجهــة مطالــب المســتفيدين فــي الوقــت الحاضــر والمســتقب
وهـــي خلـــق التكامـــل بـــين األســـاليب اإلداريـــة الجوهريـــة والجهـــود الحاليـــة لتحســـين األداء والوســـائل 

  .)٢("التقنية، وجعلها تعمل في نموذج نظامي موحد موجه لتحقيق التحسين المستمر

طريقـة للتحسـين المسـتمر لـألداء فـي جميـع مسـتويات العمليـة "ويمكن تعريفها أيًضا على أنهـا 
فـــي كـــل المجـــاالت الوظيفيـــة بالمنظمـــة وذلـــك باســـتخدام كافـــة المـــوارد البشـــرية والماليـــة اإلداريـــة و 
  .)٣("المتاحة

أســـلوب لتطـــوير شـــامل ومســـتمر فـــي األداء، يشـــمل كافـــة "كمـــا تعتبـــر إدارة الجـــودة الشـــاملة 
  .)٤("مجاالت العمل ويشكل مسئولية تضامنية لإلدارة العليا وفرق العمل واألفراد

بأنهـا اسـتراتيجية تنظيميـة يصـاحبها مجموعـة مـن الوسـائل "لجودة الشاملة أيضًا وتعرف إدارة ا
  .)٥("تقود المنظمة ألن تقدم للمستفيد منتجات وخدمات ذات جودة عالية

وبنــاًءا علــى مــا ســبق يمكــن أن تعــرف إدارة الجــودة الشــاملة بأنهــا عمليــة تطبيــق مجموعــة مــن 
ع األعضـاء بهـدف رفـع المسـتوى وٕاحـداث التطـوير المعايير والمواصـفات عـن طريـق مشـاركة جميـ

  .الشامل لألداء من أجل تحقيق جودة المنتج بصورة أفضل

  :أهداف إدارة الجودة الشاملة

  )٦( :تتمثل أهداف إدارة الجودة الشاملة فيما يلي
                                                           

  .٤٠، ص١٩٩٨الكوم،  ، مطابع الوالء الحديثة، شبينالنظم المعلوماتية: محمد رمضان زهو) ١(
  .١٨-١٧، مرجع سابق، ص صإدارة الجودة الكلية وٕامكانية تطبيقها في القطاع الحكومي: سالم سعيد القحطاني) ٢(

(3) Bruce Brocka and Suzanne Brocka: Quality Management, Implementing the Bestideas of the 
Masters, Home wod 4, iL: Business on Irwin, 1992, p.3.  

بحــث مقــدم لمــؤتمر ، "إدارة الجــودة الشــاملة فــي التعلــيم الجــامعي لمواجهــة تحــديات القــرن الحــادي والعشــرين: "أحمــد ســيد مصــطفى) ٤(
مــايو، كليــة التجــارة، جامعــة الزقــازيق، فــرع  ١٢-١١، المنعقــد فــي الفتــرة مــن )إدارة الجــودة الشــاملة فــي تطــوير التعلــيم الجــامعي(

  .٣٩٧، ص١٩٩٧بنها، 
(5) Sang M.Lee, Fredluthans, and Richard M.Hodgetts, Total Quality Management: Implication for 

Central and Eastern Europe, Organization al Dynamies, vol (20), 1992, p.44.  
  .٤٠، ص١٩٩٥باعة والنشر، القاهرة، دار غريب للط ،٩٠٠٠إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل لأليزو : على السلمي) ٦(
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  .زيادة القدرة التنافسية للمنظمة -

 .المنافسين زيادة كفاءة المنظمة في إرضاء العمالء والتفوق والتميز على -

 .زيادة إنتاجية كل عناصر المنظمة -

 .مرونة المنظمة في تعاملها مع المتغيرات -

  .ضمان التحسين المتواصل الشامل لكل قطاعات ومستويات وفعاليات المنظمة -

  :عناصر إدارة الجودة الشاملة

  )١( :تتكون إدارة الجودة الشاملة من عدد من العناصر منها

ت مـن قبـل المـوظفين وذلـك مـن أجـل تحسـين األداء والتقليـل مـن التحليل المسـتمر للعمليـا -
  .أخطاء العمل

 .التعرف على حاجات المستفيدين من خالل االتصال المباشر بهم -

 .المشاركة في تحسين األداء" -

 .قياس األداء ويتم من خالل الوسائل اإلحصائية وجدولة األداء -

مـة، الوظـائف، والمعلومـات المرتـدة توفر المعلومات األولية مثل وضوح الهـدف مـن المنظ -
 .عن مستوى األداء والتدريب على المهام) العكسية(

 .مكافأة الموظفين على مشاركتهم في تحقيق األداء -

المتابعة المستمرة التي تدل على أن المنظمة قد جعلت الجودة الشاملة جـزءًا ال يتجـزأ مـن  -
 .)٢("ثقافتها التنظيمية

 .لحقائقاتخاذ القرارات بناء على ا -

  .)٣(التركيز على العمليات والنتائج -

  :المزايا التي تحققها إدارة الجودة الشاملة في إدارة المنظمات

تطبيق إدارة الجودة الشاملة في إدارة المنظمات يحقـق العديـد مـن المزايـا اإليجابيـات ومنهـا مـا 
  )٤( :يلي

                                                           

  .٤٢٧-٤٢٢مرجع سابق، ص ص منهج عملي لتطبيق مفاهيم إدارة الجودة الكلية،عبد الرحمن أحمد محمد هيجان، ) ١(
  .٢٠مرجع سابق، ص إدارة الجودة الكلية وٕامكانية تطبقها في القطاع الحكومي،: سالم سعيد القحطاني) ٢(
  .٥٤مرجع سابق، ص ارة الجودة الشاملة نظرة عامة،تطبيق إد: جوزيف جابلونكس) ٣(
  .٣٩، مرجع سابق، صالمنهج العلمي لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربية: فريد زين الدين) ٤(
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  .تقليل تكاليف اإلنتاج وانخفاض شكاوي المستهلكين -

 .تاجية واألرباحزيادة اإلن -

 .زيادة الفاعلية وتقليل األخطاء -

 .تحسين االتصال والتعاون بين الوحدات المختلفة بالمنظمة -

 .تحسين العالقات اإلنسانية ورفع الروح المعنوية -

  .زيادة االبتكارات والتحسين المستمر -

    Total Quality Management in Educationإدارة الجودة الشاملة في التربية 

عتبر التربية مطلب اجتماعي ودعامة أساسية في نهضـة وتطـوير المجتمعـات، ويتطلـب ذلـك ت
اســــتخدام أســــاليب إداريــــة معاصــــرة فــــي إدارة مؤسســــتها التعليميــــة لتســــاعدها علــــى إحــــداث عمليــــة 
التطــــوير، وٕادارة الجــــودة الشــــاملة فــــي التعلــــيم تعــــد ركيــــزة أساســــية فــــي تحقيــــق األهــــداف التربويــــة 

  .المنشودة
اسـتراتيجية إداريـة ترتكـز : " هـي (Rhodes)ارة الجودة الشاملة فـي التربيـة كمـا يراهـا رودزوٕاد

على مجموعة من القيم وتستمد طاقة حركتها من المعلومـات التـي تـتمكن فـي إطارهـا مـن توظيـف 
مواهب العاملين واستثمار قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحـو إبـداعي لتحقيـق 

  .)١("سن المستمر للمنظمةالتح
المبــاني الجيــدة، المعلمــين البــارزين ، الثقافــة الســائدة، "وتتمثــل مصــادر الجــودة فــي التعلــيم فــي 

التـوازن  –تعاون كل من أوليـاء األمـور ورجـال األعمـال والمجتمـع المحلـي ورعايـة شـئون الطـالب 
  .)٢("التحديد الواضح ألهداف اإلدارة –الجيد للمنهج 

 Elements of total qualityيـــق إدارة الجـــودة الشـــاملة فـــي التربيـــة مبـــادئ تطب

management in education  
هنــاك مجموعــة مــن المبــادئ واألســس الواجــب توافرهــا عنــد تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة فــي 

  :التربية، وتتمثل هذه المبادئ فيما يلي

  

  
                                                           

لسعودي، دراسـة إدارة الجودة الكلية مفهومها وتطبيقاتها التربوية وٕامكانية اإلفادة منها في القطاع التعليمي ا: أحمد سعيد درباس) ١(
  .٢٥، مرجع سابق، صوصفية

، يوليــة )٧٢(جامعــة األزهــر، العــدد – مجلــة كليــة التربيــةمؤشــرات الجــودة فــي التعلــيم الجــامعي المصــري، : مــراد صــالح مــراد زيــدان) ٢(
  .١٠٤-١٠٠، ص ص١٩٩٨



 
 
 

 الفصل الثالث ٨٧

  :ثقافة المنظمة -١

مـنهج "كل أساسي على خلق ثقافة المنظمـة ويتطلـب ذلـك يعتمد نجاح إدارة الجودة الشاملة بش
يرتكز على إمكانيـة إيجـاد ثقافـة تنظيميـة لـدى المؤسسـات تجعـل رجـال اإلدارة التعليميـة والمعلمـين 
والعاملين والتالميذ متحمسين لكل ما هـو جديـد مـن خـالل تحريـك مـواهبهم وقـدراتهم وتشـجيع فـرق 

حسـين العمليـات ممـا يضـفي تغيـرًا واضـحًا نحـو األفضـل لـدى العمل والمشاركة في اتخاذ القـرار وت
  .)١("خريجي هذه المؤسسات

ولــذا فمــن الضــروري خلــق ثقافــة تنظيميــة تــؤدي إلــى تحســين الجــودة داخــل المنظمــة ويتطلــب 
تبني قيم ومفاهيم قائمة على العمل التعـاوني، بمشـاركة جميـع أفـراد المنظمـة مـن خـالل فـرق "ذلك 

ح وٕاجــراء التغيــرات المناســبة بفــرض إ رضــاء العميــل عــن طريــق تقــديم خــدمات عمــل ممكنــة القتــرا
  .)٢("ومنتجات ذات جودة عالية ترقى لمستوى توقعات واحتياجات العمالء

ومـــن ثـــم البـــد مـــن تغيـــر الثقافـــة التنظيميـــة بالمنظمـــة عنـــد تطبيـــق إدارة الجـــودة الشـــاملة حيـــث 
التــي تــتم بالمشــاركة بــين األفــراد، وقــد قســمت ثقافــة نظــام القــيم والمعتقــدات "يقصــد بثقافــة المنظمــة 

العموميـات والخصوصـيات والبـدائل والمتغيـرات، وتـنعكس ثقافـة : المنظمة إلـى ثـالث عناصـر هـي
المنظمـــة فـــي طريقـــة القيـــادات اإلداريـــة فـــي معالجـــة المشـــكالت واتخـــاذ القـــرارات ونظـــم االتصـــال 

  .)٣("وغيرها

تنظيميــة فــي مجــال التعلــيم بصــفة عامــة والمــدارس الثانويــة لــذا تعتبــر عمليــة تغييــر الثقافــة ال
العامــة بخاصــة لتــتالءم مــع ثقافــة إدارة الجــودة الشــاملة مــن المهــام الصــعبة ومــن الضــروري عنــد 
تطبيـــق مـــدخل إدارة الجـــودة الشـــاملة فـــي المـــدارس الثانويـــة العامـــة أن تغيـــر مـــن أســـاليب ممارســـة 

تــأثيرًا قويــًا مــن مــديري المــدارس العامــة بإحــداث تغيــر "لــك العمــل التقليديــة الســائدة بهــا ويتطلــب ذ
ثقافي في األجل الطويل والتزامـًا ذاتيـًا مـن األفـراد بتقبـل ثقافـة الجـودة الشـاملة، والتعامـل الجيـد مـع 
المقاومــة المحتملــة، ولــذا تقــع مســئولية االنتشــار الرئيســي إلدارة الجــودة الشــاملة علــى عــاتق فريــق 

  .)٤("اإلدارة

  

                                                           

اليابــاني وٕامكانيــة االســتفادة منهــا فــي  ثقافــة الجــودة فــي الفكــر اإلداري التربــوي: الســيد محمــد نــاس –أحمــد عبــد الحميــد الشــافعي ) ١(
  .٨٠، مرجع سابق، صمصر

ـــة ، : عبـــد اهللا بـــن موســـى الخلـــف) ٢( ـــادة اإلنتاجي ـــالوث التميـــز تحســـين الجـــودة وتخفـــيض التكلفـــة وزي ـــد الســـابع اإلدارة العامـــةث ، المجل
  .١٢٥، ص١٩٩٧، ، المملكة العربية السعودية، الرياض١٩٩٧هـ، مايو ١٤١٨والثالثون، العدد األول، محرم 

  .٤١٥-٤١٣، ص ص١٩٨٥، دار الفكر العربي، القاهرة، اإلدارة والتخطيط االستراتيجي: عايدة سيد خطاب) ٣(
  .٤٢-٤١، ص ص٢٠٠٢، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ١، طإدارة المدارس بالجودة الشاملة: مريم محمد إبراهيم) ٤(



 
 
 

 الفصل الثالث ٨٨

  

 Involvement: المشاركة -٢

خــالل فــرق عمــل مبــدأ أساســي مــن مبــادئ "تعــد عمليــة االهتمــام بمشــاركة جميــع العــاملين مــن 
إدارة الجــودة الشــاملة وذلــك بهــدف تحســين الخــدمات والمنتجــات، فالمشــاركة مــن خــالل فــرق عمــل 

م فـــي آدائهـــم تـــتمكن مـــن إجـــراء التغيـــرات واتخـــاذ القـــرارات المناســـبة لحـــل المشـــكالت التـــي تـــواجهه
كمــا أن المشــاركة الفعالــة تخلــق مناخــًا مــن القبــول وعــدم . ألعمــالهم وٕايجــاد الحلــول المناســبة لهــا

  .)١("مقاومة التغيير

ومن ثم فمشاركة جميع األفراد في المنظمة في عمليات صنع واتخاذ القـرارات يتطلـب اإلعـداد 
عمليـات المشـاركة وذلـك مـن خـالل  الجيد لألفراد وذلك مـن خـالل بـرامج التـدريب وتشـجيعهم علـى

اإلدارة إتاحة الفرص المختلفـة لمشـاركة "توفير الوسائل المختلفة للعمل الجماعي ويتطلب ذلك من 
األعضاء في بعض مسئولياتها ومهامها من خالل البحث واالسـتماع إلـى وجهـات نظـر األعضـاء 

  .)٢("وكذا االستفادة من مقترحاتهم والعمل من خاللها

 داد والتدريب اإلع -٣

تشمل إدارة الجـودة الشـاملة علـى مجموعـة مـن األسـاليب واألدوات تمكـن المنظمـة مـن تطبيـق 
إدارة الجـــودة الشـــاملة بنجـــاح، ونظـــرًا للتطـــور التكنولـــوجي والثـــورة المعلوماتيـــة وانعكاســـاتها، فـــنحن 

ة بأعلى جـودة وأقـل بحاجة إلى تزويد العاملين بالمهارات والمعارف الالزمة لتحقيق أهداف المنظم
  .تكلفة ويتطلب ذلك تدريب العاملين

يعــد التــدريب أهــم وأفضــل وســيلة متاحــة للمنظمــات إلكســاب أفرادهــا المهــارات والمعــارف "لــذا 
والسلوكيات الالزمة ألداء العمل بشكل مميز، وتمكينهم من المساهمة في تحسـين جـودة الخـدمات 

  .)٣("يحد من األخطاء والمنتجات، وتمكينهم من األداء بشكل مميز

ومـــن ثـــم يجـــب أن تكـــون بـــرامج التـــدريب كافيـــة الكتســـاب العـــاملين المهـــارات الالزمـــة لحـــل 
  )٤( :المشكالت، لذا يجب أن تتضمن برامج التدريب ما يلي

  .تنمية الوعي واالهتمام بالجودة -

 .التعرف على طرق قياس الجودة وتتضمن مقاييس األداء تكلفة الجودة -

                                                           

  ١٢٦-١٢٥، مرجع سابق ،ص صحسين الجودة وتخفيض التكلفة وزيادة اإلنتاجية ثالوث التميز ت: عبد اهللا بن موسى الخلف) ١(
(2) Dale, Barrie and Cooper, Cary. Total Quality and Human Resource, An Executives Guide. Black 

Well, Great Britian, 1992, pp. 50-51.  
  .١٢٦، مرجع سابق، صحفيظي التكلفة وزيادة اإلنتاجيةثالوث التميز تحسين الجودة وت: عبد اهللا موسى الخلف) ٣(

(4) Sallis Edward, "Total Quality Management n Education", op. cit, p.99.  



 
 
 

 الفصل الثالث ٨٩

 .لمشكالت وعدم الوقوع في األخطاءالتعرف على ا -

 .تكوين فرق العمل المختلفة للمشاركة في حل المشكالت -

  .التركيز على المستفيدين -

  :التخطيط االستراتيجي للجودة -٤

تطبيـــق مـــدخل إدارة الجـــودة الشـــاملة يتطلـــب نـــوع مـــن التخطـــيط والتنظـــيم وذلـــك للتنســـيق بـــين 
دون التخطــيط والتنظــيم تصــبح "مــة حيـث نجــد أنــه مــن األنشـطة التــي يقــوم بهــا األفــراد داخــل المنظ

هذه األنشطة جهودًا متنافرة ال يوجد تنسيق بينها مما يؤدي إلى ضياع الوقـت والجهـد والمـال دون 
  .)١("تحقيق األهداف

وضع رؤية مستقبلية محددة وأهداف بعيـدة "وبالتالي عند تطبيق إدارة الجودة الشاملة البد من 
ة لتحقيقهــا وهــذا لــن يتحقــق عــن طريــق العشــوائية، بــل تطبيــق إدارة الجــودة المــدى تســعى المنظمــ

الشـاملة يتضـمن مشـاركة جميـع أفـراد المنظمـة، ويتطلـب ذلـك خطـة اسـتراتيجية تنسـق بـين الجهـود 
  .)٢("وتوحدها لتحقيق األهداف

 وعملية التخطيط في إدارة الجودة الشاملة تتضمن عدد من الخطوات لضمان تحسين الجـودة،
  )٣( :وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي

  .وضع استراتيجية طويلة المدى تتكامل مع استراتيجيات برامج التعليم واألنشطة المختلفة -

 .تصميم البرامج والعمليات لضمان الجودة -

 .تطوير األنشطة والبرامج لمنع المشكالت -

 .معالجة المشكالت عند ظهورها لضمان الجودة -

ت واألساليب والنظم واإلجراءات إلدارة الجودة الشاملة في ضـوء التخطيط الستخدام األدوا -
 .خطة استراتيجية

 .إجراء عملية التطوير لألنشطة لضمان تحسين الجودة -

  .تنفيذ البرامج باتباع المعايير النظامية -

  
                                                           

، "شـعاع"الشـركة العربيـة لإلعـالم  المقارنـة المرجعيـة، ٩٠٠٠الـدليل العملـي لتطبيـق إدارة الجـودة الشـاملة أيـزو : عادل الشـبراوي) ١(
  .٩، ص١٩٩٥القاهرة، 

  .١٢٩-١٢٨،مرجع سابق، ص صثالوث التميز تحسين الجودة وتخفيض التكلفة وزيادة اإلنتاجية: عبد اهللا بن موسى الخلف) ٢(
(3) G.Dale, Barrie: Management Quality, Prentice Hall, New York, 1994, p.10.  



 
 
 

 الفصل الثالث ٩٠

  :التزام اإلدارة العليا بالجودة -٥

داريـة العليـا االلتـزام بالـدور عند تطبيق مـدخل إدارة الجـودة الشـاملة ينبغـي علـى المسـتويات اإل
  .الذي تقوم به، وذلك بهدف نجاح تطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة في المنظمة

تقـــوم بـــدور قيـــادي لتنســـيق الجهـــود وتوحيـــدها لتحقيـــق أهـــداف "فينبغـــي علـــى اإلدارة العليـــا أن 
ــًا  مــن فرضــية أن المنظمــة، ويكــون التطــوير والتنفيــذ مهمــة العــاملين مــن خــالل فــرق عمــل انطالق

ومــن ثــم يجــب علــى اإلدارة العليــا . األفــراد أكثــر قــدرة علــى تطــوير وتحســين األعمــال التــي يؤدونهــا
  .)١("االلتزام بهذا المفهوم الحديث

ــذا فهنــاك بعــض  ومــن ثــم يتضــح أن تعــد القيــادة أمــرًا ضــروريًا لنجــاح إدارة الجــودة الشــاملة، ل
  )٢( :الشاملة وتتمثل هذه المهارات فيما يليالمهارات التي يجب أن يحوزها مدير الجودة 

  .وضع أهداف قابلة للقياس واالهتمام بالتخطيط االستراتيجي -

 .العمل الجماعي هو األساس داخل التنظيمات، وعلى مدير المدرسة تدعيم وتيسير ذلك -

االهتمـــام بالتقـــدير والمكافـــآت عنـــد إنجـــاز األعمـــال بفعاليـــة، وهـــذه مهـــارة يجـــب أن يتقنهـــا  -
 .ارسها المديرويم

وضــــع معــــايير للرقابــــة وضــــرورة اســــتخدام أدوات وعمليــــات الجــــودة واالعتمــــاد علــــى دورة  -
 .ديمنج لتحسين األداء

 .أن يحث المدير األفراد على التعلم من األخطاء -

ـــى  - ـــد تفـــويض الســـلطة والتشـــجيع عل ـــدعم المـــدير العالقـــات اإلنســـانية، كالمســـاندة عن أن ي
 .ئولية، وتوفير فرص التنمية لجميع العاملينالمشاركة في مخاطر تحمل المس

اعتبار التدريب استثمار في القوى البشرية، ونشر ثقافة الجودة الشاملة، وعدم القناعة بمـا  -
 .هو كائن إذا كان ال يساير التقدم، وأهمية التعليم المستمر

  :القياس والتحليل -٦

علـــى البيانـــات والمعلومـــات "رتهـــا تعتمـــد المنظمـــات التـــي تطبـــق إدارة الجـــودة الشـــاملة فـــي قرا
وتحليلهـــــا بشـــــكل دوري لتجنـــــب األخطـــــاء والســـــيطرة علـــــى االنحرافـــــات فـــــي األداء، فهـــــي قـــــرارات 

                                                           

  .١٢٧، مرجع سابق، صالتكلفة وزيادة اإلنتاجيةثالوث التميز تحسين الجودة وتخفيض : عبد اهللا بن موسى الخلف) ١(
  .٤٨-٤٧، مرجع سابق، ص صإدارة المدارس بالجودة الشاملة: مريم محمد إبراهيم) ٢(
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موضــــــــوعية العتمادهــــــــا علــــــــى الحقــــــــائق بشــــــــكل كبيــــــــر وهــــــــذا يحــــــــد مــــــــن األخطــــــــاء والعيــــــــوب 
  .)١("والالموضوعية

الحقــائق والمعــايير ومــن ثــم تحتــاج المنظمــات التــي تســعى إلــى التطــوير إلــى االعتمــاد علــى 
والمقــاييس المختلفــة للتعــرف علــى الســلبيات التــي تعــوق تحقيــق مبــدأ إدارة الجــودة الشــاملة والتغلــب 

  .عليها من أجل التطوير

  :تحفيز العاملين -٧
يعتبر تحفيز وتقدير العاملين على جهودهم الفعالة في تحسين الجـودة داخـل المنظمـة عنصـر 

تقـدير جهـود األفـراد حتـى يقـدموا مـا لـديهم "ملة، وينبغي على المنظمة هام لنجاح إدارة الجودة الشا
مــن اقتراحــات وأفكــار بنــاءة والتغلــب علــى مقاومــة التغييــر، وٕاثــارة القــدرة اإلبداعيــة لــديهم الكتشــاف 
المشــكالت قبــل حــدوثها وٕايجــاد الحلــول المناســبة والفعالــة لهــا، وتشــجيعهم علــى المســاهمة لتحســين 

طريق تمكينهم من إجراء التغيرات المناسبة، واتخـاذ القـرارات الالزمـة إلعطـائهم  الجودة، وذلك عن
  .)٢("الفرصة لإلبداع واالبتكار

االعتــراف بــأن التقــدير والمكافــآت "ومــن ثــم علــى المنظمــات التــي تطبــق إدارة الجــودة الشــاملة 
لتقــدير والمكافــآت، تمثــل أدوات هامــة فــي تشــجيع الســلوكيات الجديــدة، كمــا يتطلــب تنويــع أســاليب ا

حيث تساعد على إظهار اإلنجازات والسلوكيات المتميزة، كما تمكن مـن اسـتخدام أدوات وعمليـات 
  )٣("الجودة بما يؤدي إلى تطوير نظم العمل لمساندة تحسين الجودة

فنجاح إدارة الجودة الشاملة يعتمد على قـدرة مـدير المنظمـة علـى االهتمـام بالتقـدير والمكافـآت 
نجاز األعمال بفعالية، ويمكن للمدارس الثانوية العامة تطبيق هذا العنصر بنجاح من خـالل عند إ

قدرة مدير المدرسة على التنوع في أساليب تقدير جهـود العـاملين، وال يقتصـر ذلـك علـى المكافـآت 
 الماليــة لألفــراد المقــربين لــه، حتــى نضــمن نــوع مــن المشــاركة الفعالــة لكــل األفــراد ممــا يــؤدي إلــى

إحـداث التطـوير والتحسـين داخــل المدرسـة الثانويـة العامــة مـن خـالل تحفيــز العـاملين فـي المدرســة 
  .الثانوية وذلك الكتشاف المشكالت قبل حدوثها وٕايجاد الحلول المناسبة لها

  

  

  :التحسين المستمر -٨
                                                           

  .١٢٩، مرجع سابق، صثالوث التميز تحسين الجودة وتخفيض التكلفة وزيادة اإلنتاجية:عبد اهللا بن موسى الخلف) ١(
  .١٢٩المرجع السابق، ص) ٢(
، ترجمـة محمـود عبـد مدير الجودة الشـاملة الـدليل العملـي للقـادة والمـديرين لتحقيـق الجـودة الشـاملة: شموت وجيروم فانجاوارين ) ٣(

  .٩٣، ص١٩٩٧الحميد مرسي، دار آفاق اإلبداع العالمية للنشر واإلعالم، المملكة العربية السعودية، 



 
 
 

 الفصل الثالث ٩٢

تحســين تعتمــد إدارة الجــودة الشــاملة علــى عمليــات التحســين المســتمر للجــودة، وتعتمــد عمليــة ال
علــى مشــاركة كــل العــاملين بالمؤسســة وٕاعــدادهم إعــدادًا جيــدًا مــن خــالل بــرامج اإلعــداد والتــدريب 

  .لمشاركتهم في برامج التحسين المستمر

ووفقـــًا لمـــدخل إدارة الجـــودة الشـــاملة وضـــرورة مشـــاركة العـــاملين فـــي عمليـــات تحســـين الجـــودة 
فـــي الجوانـــب ) الفريــق(عضـــاء المشـــاركين باســتمرار داخـــل المنظمــة، ينبغـــي ضـــرورة االهتمــام باأل

  )١( :التالية

  .تقييم أعضاء الفريق كأفراد -

 .أن يشعر أعضاء الفريق بالتكامل فيما بينهم -

 .أن يكون رئيس الفريق واضًحا وعادالً  -

  .ثقة أعضاء الفريق بأنفسهم -

ي أبــدًا قائمــة علــى مبــدأ أن فــرص التطــوير والتحســين ال تنتهــ"وذلــك ألن إدارة الجــودة الشــاملة 
مهما بلغت كفاءة وفعالية األداء كما أن مستوى الجودة ورغبات وتوقيعات المستفيدين ليسـت ثابتـة 
بل متغيرة، لذا يجب تقويم الجودة والعمل علـى تحسـينها بشـكل مسـتمر وفـق معلومـات يـتم جمعهـا 

  .)٢("وتحليلها بشكل دوري

المدارس الثانوية العامة يرتبط بمـدى ومن ثم فعملية التطوير والتحسين المستمر للجودة داخل 
اختيار األعضـاء لألعمـال التـي يقومـون بهـا وتوظيفهـا بكفـاءة لتتكامـل مـع عمليـات وبـرامج العمـل 
المختلفة، حتى يمكن تحقيق التحسـين المسـتمر داخـل المـدارس الثانويـة العامـة، وتسـتطيع مواجهـة 

  .متطلبات القرن الحادي والعشرين

  :الشاملة مراحل إدارة الجودة

  )٣( :تمر عملية تطبيق إدارة الجودة الشاملة بخمس مراحل هى على النحو التالى

  .مرحلة اإلعداد - ١

 .مرحلة التخطيط والصياغة - ٢

 .مرحلة التقويم والتقدير - ٣

                                                           
(1) Bank –John: The Essence of Total Quality Management, Prentice Hall, New York, 2000, p.51.  

  .١٢٨، مرجع سابق، صثالوث التميز تحسين الجودة وتخفيض التكلفة وزيادة اإلنتاجية: عبد اهللا بن موسى الخلف) ٢(
  : لمزيد من التفصيل راجع ) ٣(

  .٩٢-٨٢، مرجع سابق ، ص صتطبيق إدارة الجودة الشاملة نظرة عامة : جوزيف جابلونكسى 
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 .مرحلة التطبيق - ٤

  .مرحلة تبادل ونشر المعلومات - ٥

المـدارس بصـفة عامـة  االعتبارات الواجب مراعاتها عند تطبيق إدارة الجـودة الشـاملة فـي إدارة(
  ).وٕادارة المدرسة الثانوية العامة خاصة

  )١( :وتتمثل هذه االعتبارات فيما يلي

أهـــدافها وغايتهـــا والتعريـــف بطبيعـــة : إعـــادة النظـــر فـــي رســـالة هـــذه المؤسســـات التعليميـــة -
  .التصور المثالي لما يزيد الرؤية والعمل المطلوب إنجازه

وانتقاء خبرات المواقف التعليمية بمـا  –الممارسة  –تربوية التوجيه المقنن لبرامج العملية ال -
 .يسهم في تحقيق األهداف المتوقعة

التعـــرف علـــى متطلبـــات المجتمـــع وحاجـــات التالميـــذ، والتعـــرف علـــى نوعيـــة التعلـــيم التـــي  -
 .يمكن أن يسهم في تحقيق األهداف المستقبلية

لطـــــرق لتحقيـــــق رضـــــا الحصـــــول علـــــى موافقـــــة جميـــــع العـــــاملين واتفـــــاقهم علـــــى أفضـــــل ا -
 .المستفيدين، وكيفية قياس ذلك الرضا في ضوء التصور المثالي لما يراد تحقيقه

 . مرونة العمل اإلداري -

 )٢( :هذا باإلضافة إلى

االســــتعداد لمواجهــــة التحــــديات التــــي يفرضــــها التغييــــر وفــــق عوامــــل التطــــور االجتمــــاعي  -
 .ومتطلبات التنمية

مـن عمـل ومـا هـو المطلـوب إنجـازه، مـع ضـرورة تحديد مـا يجـب أن يقـوم بـه كـل شـخص  -
 .التأكد على أن الجودة في األداء والنتائج هي عملية دائمة

االســـــتمرار فـــــي توظيـــــف نظـــــام متابعـــــة الجـــــودة اإلحصـــــائي للتزويـــــد بالبيانـــــات الالزمـــــة  -
 .والمعلومات عن مستوى التقدم في العمل والمشكالت التي تعوق تحقيق األهداف

 .ين النتائج الراهنة والنتائج المفروض تحقيقهاتحديد حجم الهوة ب -

  .توظيف نظام لمتابعة الجودة يسهم في جمع البيانات عن األداء -
                                                           

دراســة تحليليــة فــي ضــوء مفهــوم إدارة الجــودة الشــاملة "األهــداف التربويــة بــين صــياغة القــرار ومســئولية التنفيــذ : بــد الــودود مكــرومع)١(
  .١٣٧-١٣٦، ص ص١٩٩٦، جامعة المنصورة، العدد الثاني والثالثون، سبتمبر مجلة كلية التربيةللمؤسسات التعليمية، 

مرجـع  كلية مفهومها وتطبيقاتها التربوية وٕامكانية اإلفادة منها فـي القطـاع التعليمـي السـعودي،إدارة الجودة ال: أحمد سعيد دريـاس)٢(
  .٤٢-٤١سابق، ص ص
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  :متطلبات تحقيق إدارة الجودة الشاملة ألهدافها في إدارة المدرسة الثانوية العامة

ثانوية العامـة يتطلب تحقيق إدارة الجودة الشاملة ألهدافها في إدارة المدارس عامة والمدارس ال
  )١( :خاصة من أجل إحداث التطوير والتحسين توافر مجموعة من المتطلبات التي تتمثل فيما يلي

  .النظر إلى التعليم على أنه نسق ثقافي أيكولوجي -

 .تأكيد عالقات الترابط والتأثير بين التعليم والقوى المختلفة في المجتمع -

 .في صياغة القرارات وتحديد األهدافالتوازن الدقيق بين المركزية والالمركزية  -

  .التزام اإلدارة العليا وقيادتها لجهود التطبيق"  -
 .شمول المدخل لجميع الوظائف والمستويات التنظيمية -

  . )٢("االستمرارية في التحسين المنتظم في الجودة
  .ضرورة االهتمام بمشاركة الطالب والمدرسين والجهاز اإلداري بالمدرسة -
 .كر اإلداري في كافة إدارات المدرسة ووظائفها ومستوياتهااالهتمام بالف -

 .اعتبار كل فرد في المدرسة مسئول عن الجودة -

  .)٣(التركيز على فلسفة التعليم الثانوي العام والمفاهيم والكتب الدراسية وطرق التدريس -
  )نماذج تطبيق إدارة الجودة الشاملة في إدارة المدرسة الثانوية العامة( 
والت عديدة لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في إدارة المدرسة الثانويـة بالواليـات جرت محا

  :فعلى سبيل المثال –المتحدة بفرض إحداث التطوير والتحسين المستمر للتعليم 

تطبيـــق مبـــادئ إدارة الجـــودة الشـــاملة فـــي التعلـــيم الثـــانوي فـــي مدرســـة بواليـــة أالســـكا عـــام  -
١٩٩٠.  

 .الجودة الشاملة في مدارس نيوتان الحكومية الشاملةتطبيق نموذج إدارة  -

  .تجربة مدنية ديترويت في تطبيق نموذج إدارة الجودة الشاملة -

وفيما يلي عرض لتطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة في التعليم الثانوي في مدرسة بواليـة 
  .)١(١٩٩٠أالسكا األمريكية عام 

                                                           

  : لمزيد من التفصيل راجع في ذلك) ١(
 دراسة تحليلية في ضوء مفهوم إدارة الجودة الشـاملة"األهداف التربوية بين صياغة القرار ومسئولية التنفيذ : عبد الودود مكروم

  .١٤١-١٣٧، مرجع سابق، صللمؤسسات التعليمية
  .٣٣مرجع سابق، ص ،٩٠٠٠إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل لأليزو : على السلمي) ٢(
، مشكالت المدرسة الثانوية العامة في مصر ومواجهتهـا باسـتخدام بعـض األسـاليب اإلداريـة الحديثـة: سالمة عبد العظيم حسـنين) ٣(

  .٢٠-١٩مرجع سابق، ص ص
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ي التعلـــيم الثـــانوي بواســـطة الطـــالب والمـــديرين فـــي تـــم تطبيـــق مبـــادئ إدارة الجـــودة الشـــاملة فـــ
  .من أجل إحداث تطوير مستمر) االسكا-تي-إم(مدرسة 

  .وأدى تطبيق هذه المبادئ إلى نتائج هامة على مستوى الفصل والمستوى المدرسي

  :على مستوى الفصل: أوالً 

لزيادة فعاليتهـا تم مراجعة النشاطات التعليمية والموارد من حيث المضمون وقد تم تعديلها  -
  .في تعليم الطالب

 .يوجه الطالب لمراجعة الدروس خارج الفصل لجذب انتباهم أثناء الدرس -

 .البد أن يكون الدرس واضح ومحدد -

أن يكون المعلمون ذو حساسية وعلى دراية بالطريقة المالئمة لتوصـيل المعلومـة لمختلـف  -
 .الطالب

  .اء الدرسالتفاعل اإليجابي بين المدرسين والطالب أثن -

  :على مستوى المدرسة: ثانياً 

  .أن يكون كل فرد داخل المدرسة على دراية بأهمية التعليم -

أن يبـــدى كـــل مـــن المـــديرين والمدرســـين عـــن تصـــوراتهم وتوقعـــاتهم المســـتمر فـــي تطـــوير  -
 .البرنامج التعليمي واإلدارة المدرسية

ـــة مـــن خـــالل الجهـــد ا - ـــة التعليمي ـــة فـــي العملي ـــنظم الفعال ـــين كـــل مـــن تطبيـــق ال لمتواصـــل ب
 .المديرين والمدرسين عن طريق المشاركة في صنع القرار داخل إدارة المدرسة

 .يسعى كل فرد داخل المدرسة إلى التغير والتطوير في البرامج التعليمية -

يقوم جميع األفراد في إدارة المدرسة بتطبيق التطور الحقيقـي المهنـي واالهتمـام بالمشـاركة  -
  .متعلقة بإدارة المدرسة داخل التعليم الثانويفي جميع األمور ال

  تجربة مدينة ديترويت في تطبيق إدارة الجودة الشاملة

ـــارًا مـــن العـــام  (T.Q.M)تبنـــت منطقـــة ديترويـــت التعليميـــة فلســـفة إدارة الجـــودة الشـــاملة  اعتب
رس بصورة تجريبية في البداية، وبعد ذلك جرى تعميم النموذج فـي المـدا -١٩٨٩/١٩٩٠الدراسي 

بعد النجاح الـذي حققـه نمـوذج إدارة الجـودة الشـاملة فـي مجـال إدارة المدرسـة الثانويـة خاصـة فيمـا 
                                                                                                                                                                      
(1) Kathleen Cotton; "Applying Total Quality Management Principles To Secondary Education", 

Mt-Edgecumbe High School Sitka. Al Aska, in School Improvement Research Series, 1990, 
p.35.  
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علـى تطبيـق أسـاليب إدارة الجـودة ) المديرون والمعـاونون(يتعلق بتدريب الكوادر اإلدارية المدرسية 
  .الشاملة في المدارس التي يتولون إدارتها

ب ومفـــاهيم إدارة الجـــودة الشـــاملة فـــي مـــدارس مدينـــة اإلجـــراءات الالزمـــة عنـــد تطبيـــق أســـالي
  .)١(ديترويت

إعــادة تعريــف دور وأهــداف وواجبــات المــدرس علــى نحــو يــتالءم مــع فلســفة إدارة الجــودة  -
  .الشاملة

تحســين الوضــع الكلــي للمــدارس علــى نحــو يؤهلهــا لتطبيــق اســترتيجيات التغيــر األساســية  -
 .للتحول إلى اتجاه إدارة الجودة الشاملة

التخطـــيط لبـــرامج تدريبيـــة شـــاملة فـــي القيـــادة التربويـــة لإلداريـــين والمعلمـــين تعنـــي بمفـــاهيم  -
 .القيادة التشاركية

تبنـى برنــامج لتطــوير وتثقيــف العــاملين خاصــة فيمـا يتعلــق بمــواقعهم وأفكــارهم تجــاه عمليــة  -
 .التغيير

 Dataات توظيــــف البحــــث النظــــري والتطبيقــــي واعتبــــاره قاعــــدة رئيســــة تســــتمد منــــه البيانــــ -
والمعلومات التي في ضـوئها يجـب أن يـتم إعـداد السياسـات التعليميـة وعلـى هـداها يجـرى 

  ).تطبيقها(تنفيذها 

  برنامج تدريب الكوادر اإلدارية على أساليب إدارة الجودة الشاملة في مدارس ديترويت

ة علــى تبنــت منطقــة ديترويــت عمليــة تغيــر ضــخمة فــي إعــداد برنــامج لتــدريب الكــوادر اإلداريــ
أساليب ومفاهيم إدارة الجودة الشاملة في مدارس المنطقة، وذلك للتحول من سياق اإلدارة التقليدية 

  .T.Q.Mالتي هيمنت على اإلدارة المدرسية إلى نموذج إدارة الجودة الشاملة 

  :وقد تضمن البرنامج ثالث مراحل

وم دورهــم الجديــد فــي ظــل يــتم فيهــا تــدريب مــديري المــدارس علــى إدراك مفهــ: المرحلــة األولــى
أساليب إدارة الجودة الشاملة والتركيز فيها على القيادة التشـاركية ودوره فـي الفريـق، ودوره فـي حـل 

  .المشكالت

                                                           

  :لمزيد من التفصيل حول هذا النموذج راجع في ذلك) ١(
، مرجــع إدارة الجــودة الكليــة مفهومهــا وتطبيقاتهــا التربويــة وٕامكانيــة اإلفــادة منهــا فــي القطــاع التعليمــي الســعودي: أحمـد ســعيد دربــاس

  .٤٢-٣٣سابق، ص ص
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يـــتم فيهـــا تـــدريب مـــديري المـــدارس ومعـــاونيهم علـــى كيفيـــة تنميـــة وتوظيـــف : المرحلـــة الثانيـــة
الكثيـــر مـــن نفـــوذهم فـــي ســـياق اإلدارة مهـــارات القيـــادة التشـــاركية والتـــي تتطلـــب مـــنهم التخلـــي عـــن 

  .التقليدية

يتم فيها تدريب مكثـف لفريـق مـن العـاملين فـي كـل مدرسـة، مهمتـه األساسـية : المرحلة الثالثة
اإلشراف على عملية التحول في مدارسهم من النمط التقليـدي فـي اإلدارة إلـى أسـلوب إدارة الجـودة 

  .دارة الجودة الشاملةوقدرتهم على توظيف آليات إ (T.Q.M)الشاملة 

ومما سبق عرضه يمكن الوصول إلى مجموعة من المؤشرات لتطبيق إدارة الجودة الشاملة 
  :في إدارة المدرسة الثانوية العامة وذلك على النحو التالى

  )١( :وتتضمن ما يلي: الفلسفة والسياسات: أوالً 

لجــودة الشــاملة وربطهــا قــدرة المدرســة الثانويــة علــى صــياغة فلســفة خاصــة بتطبيــق إدارة ا -
  .بالسياسة التعليمية بما يبرز فعالية العمل بها وكفاءتها في تحقيق األهداف

الدراســة التحليليــة إلدارة المدرســة الثانويــة كوحــدة مســتقلة مــن حيــث المــدخالت، العمليــات،  -
 .المخرجات

 .القدرة على ربط مستوى األداء في إدارة المدرسة بتوجهات مسيرة التنمية -

  .يد األهداف الخاصة بالمدرسة وضوابط العمل التنظيميتحد -

إجـــــراء تغيـــــرات فـــــي متطلبـــــات عنصـــــر مـــــن عناصـــــر الموقـــــف اإلداري كإعـــــادة تحديـــــد " -
الواجبات، أو تصحيح طرق العمـل، أو تغيـر اختصاصـات بعـض اإلدارات أو إعـادة بنـاء 

  .)٢("هيكل التنظيم

  

  

  

  :اإلدارة والتنفيذ: ثانياً 
  )١( :وتتضمن ما يلي

                                                           

، مرجــع إدارة الجـودة الشـاملة مـدخل لفعاليـة إدارة التغيـر التربـوي علـى مسـتوى المـدارس بجمهوريـة مصـر العربيـة: أمـين النبـوي) ١(
  .٣١٢سابق، ص

  .٣٥٤، ص١٩٨٠، دار العلوم، الرياض، القيادة اإلدارية: اف كناننو ) ٢(
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قدرة اإلدارة المدرسية على فتح قنوات اتصال بين المدرسة والمجتمع والمسـتويات اإلداريـة  -
  .األعلى

 .التزام إدارة المدرسة الثانوية بتنفيذ أهداف ومعايير الجودة الشاملة -

تعمــل إدارة المدرســة الثانويــة علــى خلــق منــاخ مــن التعــاون والثقــة بــين العــاملين، والعمــل  -
 .األفراد لتحقيق األهدافعلى زيادة دافعية 

 .التزام اإلدارة العليا وقيادتها لجهود تطبيق أسلوب إدارة الجودة الشاملة" -

 .)٢("شمول المدخل على جميع الوظائف والمستويات التنظيمية -

  .)٣("توافر قاعدة من البيانات والمعلومات الالزمة في عملية صنع القرار" -

  :التقويم: ثالثاً 

  )٤( :ويتضمن ما يلي

  .استخدام التقويم الذاتي المستمر في كل مرحلة من مراحل تنفيذ الجودة الشاملة -
 .تنمية إحساس العاملين بأهمية االلتزام بالجودة الشاملة والعمل على استمرارها -

 .اشتراك الطالب وأولياء األمور والموجهين ورؤساء القطاعات في عملية التقويم -

  .في ضوء مفاهيم تربوية سليمة) كميًا وكيفياً (استخدام معايير وقياسات ضبط الجودة  -

 Reengineering Management): الهندسة اإلدارية(إعادة هندسة بنية اإلدارة : ثانياً 

يواجـــه التعلـــيم الثـــانوي العـــام العديـــد مـــن التغيـــرات والتحـــديات ، فالعـــالم اليـــوم تحكمـــه العولمـــة 
الم اليــــوم فــــي الثــــورة العلميــــة، الطفــــرات والكمبيــــوتر حيــــث تتركــــز أهــــم التغيــــرات التــــي تســــود العــــ

ـــات، النظـــام  ـــة فـــي مجـــاالت االتصـــال واإللكترون ـــة غيـــر المســـبوقة، الثـــورة الهائل واإلنجـــازات التقني
العالمي الجديد، التكتالت االقتصادية والعمالقة والتغير المعرفي والتغيـر الـديموجرافي وقـوة السـوق 

  .)٥(العالمية

                                                                                                                                                                      

، مرجــع إدارة الجـودة الشـاملة مـدخل لفعاليـة إدارة التغيـر التربـوي علـى مسـتوى المـدارس بجمهوريـة مصـر العربيـة: أمـين النبـوي) ١(
  .٣١٢سابق، ص

  .٣٣رجع سابق، صم ،٩٠٠٠إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل لأليزو : على السلمى) ٢(
  .٤٣٥، مرجع سابق، صمنهج عملي لتطبيق مفاهيم إدارة الجودة الكلية: عبد الرحمن أحمد محمد هيجان) ٣(
، مرجـع إدارة الجودة الشـاملة مـدخل لفاعليـة إدارة التغيـر التربـوي علـى مسـتوى المـدارس بجمهوريـة مصـر العربيـة: أمين النبـوي) ٤(

  .٣١٢سابق، ص
(5) James, J. Duderstail: the Future of Higher Education. New Roles for the 21st Century 

University. U. K-Winter, 1999, p.2-3.  
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والتقـــدم المعرفــي فـــالتعليم بصـــفة عامــة والتعلـــيم الثـــانوي العـــام وبمــا أننـــا نعـــيش عصــر التغيـــر 
خاصــــة فــــي حاجــــة إلــــى مراجعــــة الهياكــــل اإلداريــــة واألهــــداف لتســــتطيع أن تواجــــه العــــالم الجديــــد 

  .بتحدياته وال يمكن مواجهة تحديات اليوم ومعالجتها بنمط اإلدارة التقليدية
ند على أساليب العلم والتطوير التكنولـوجي، وسيلة إدارية حديثة تست"لهذا البد من البحث عن 

  .)١("بفرض إيجاد أساليب أو موارد أو منتجات جديدة أو استخدامات متطورة لمنتجات قائمة
ولــذا لجــأت الــدول المتقدمــة إلــى اســتخدام المــداخل اإلداريــة المعاصــرة التــي تقــوم علــى التغييــر 

بعـــض الـــدول المتقدمـــة مثـــل اليابـــان  لتطـــوير مؤسســـاتها ومنهـــا مـــدخل إعـــادة البنـــاء حيـــث قامـــت
إعـادة هندسـة "بتطبيق مدخل إعادة البناء في اإلدارة التعليمية، واستطاعت من خالل هذا المـدخل 

عملياتهـــا لتحقيـــق الفاعليـــة المطلوبـــة بالنســـبة للعمليـــات اإلداريـــة والـــتعلم والتـــدريس، والتـــي تتطلـــب 
  .)٢("البشرية لتحقيق هذه الفاعلية ضرورة التأكيد على تكنولوجيا المعلومات والموارد

أمــا فـــي الـــدول الناميـــة فــالتعليم بصـــفة عامـــة والثـــانوي بخاصـــة فــي حاجـــة ماســـة إلعـــادة بنـــاء 
عملياتــه اإلداريــة لمواجهــة تحــديات القــرن الحــادي والعشــرين ومتطلباتــه، فــالتعليم الثــانوي العــام فــي 

ليب إدارتــه بحيــث يحقــق الصــورة حاجــة إلــي عمليــة تغيــر شــامل وجــذري فــي أهدافــه وخططــه وأســا
  .المطلوبة في القرن الحادي والعشرين

ومن ثم فهو في حاجة إلي تغيير المباديء واألساليب اإلداريـة التقليديـة حتـي تسـتطيع مسـايرة 
متطلبات القرن الحادي والعشرين ، واإلهتمام بإعـادة البنـاء كأحـد اإلتجاهـات اإلداريـة المعاصـرة ، 

م فـــي حـــل المشـــكالت اإلداريـــة التـــي تواجـــه إدارة المدرســـة الثانويـــة العامـــة ، التـــي يمكـــن أن تســـاه
وتعوقهـــا عـــن تحقيـــق أهـــدافها ومواجهـــة التحـــديات والتغيـــرات التـــي تهـــدد إمكانيـــات وجـــودة التعلـــيم 

  .الثانوي علي مواكبة التقدم التقني والمعرفي

 Reengineering Management):الهندسة اإلدارية( مفهوم إعادة هندسة بنية اإلدارة

  -:هناك العديد من التعريفات لمفهوم إعادة هندسة بنية اإلدارة ومن تلك التعريفات ما يلي

بأنها إعادة التصميم الجذري والسريع للعمليات اإلستراتيجية في  (Raymond)يعرفها ريموند 
عمليـات للوصـول مجال األعمال ، وأيضا لألنظمة والسياسات والهياكل المنظمة التـي تـدعم هـذه ال

  .)٣(بسير العمل إلي مستويات أفضل داخل المنظمة

                                                           

  .٣٠،مرجع سابق، صاإلدارة باألهداف طريق المدير المتفوق: على السلمى) ١(
(2) D.K. Allen & N-Fifield: Re-enginering Change in Higher Education. Information Research, 

Vol.(4). No(3), U.K. Feb 1999, pp. 1,26.  
(3) Raymond L. Managelli: Aframe Work for Reengineering Management. Review, Vol.(83),Issue 

(6), June 1994, p.10.  
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مـدخل لتحسـين العمليــات "بأنهـا  Raymond & Goodmanكمـا يعرفهـا ريمونـد وجودمـان 
حيث يكون الهدف هو إحـراز التقـدم ، ويسـتفاد مـن هـذا المـدخل داخـل المؤسسـات إلعـادة تصـميم 

  .)١("العمليات اإلدارية الموجودة داخل المؤسسة

مـنهج "فـي المجـال التربـوي علـي أنهـا " الهندسـة اإلداريـة"كما تعرف إعـادة هندسـة بنيـة اإلدارة 
محــــدد الوســــائل واألهــــداف ، يــــتلخص فــــي إعــــادة التصــــميم الفنــــي واإلجتمــــاعي لهيكــــل المؤسســــة 
التعليميـــة ، حتـــي يمكـــن إدارة المـــوارد البشـــرية والمعلومـــات وتوظيـــف التكنولوجيـــا المتاحـــة لتحقيـــق 

  .)٢("مستوي األول من تدفق العمل للوصول برسالتها إلي منتهاهاال
التغيـــر الكامـــل فـــي ثقافـــة المدرســـة وجوانبهـــا " أمـــا علـــي المســـتوي المدرســـي فإنهـــا تركـــز علـــى 

  .)٣(اإلدارية وقيادتها ومناهجها وطرق التدريس وتحديد المسئوليات بها
تعتمـــد علـــي نبـــذ المفـــاهيم والقواعـــد " كمـــا يمكـــن تعريفهـــا علـــى مســـتوى اإلدارة المدرســـية بأنهـــا 

والفــروض التــي تبنــي اإلدارة قراراتهــا علــي أساســها دون تمحــيص ، والبحــث عــن قواعــد وفــروض 
  .)٤(جديدة تتناسب مع العصر

تركز علـي إعـادة التفكيـر بشـكل أساسـي إلعـادة تصـميم العمليـات " وتعرف أيًضا بأنها عملية 
جـوهري ولـيس تطـويرا هامشـيا فـي معـايير األداء المـؤثرة بطريقة جذريـة تهـدف إلـي تحقيـق تطـوير 

  .)٥(مثل التكلفة والجودة والخدمة

وبناء على ما سبق يمكن أن تعرف إعادة هندسة بنية اإلدارة بأنها فلسفة إدارية تقوم   
على نبذ المفاهيم والقواعد التى تبنى اإلدارة قراراتها على أساسها ، والبحث عن مفاهيم جديدة 

ب مع العصر ، وتهدف إلى تحقيق تطوير جوهرى فى أداء إدارة المدرسة للوصول إلى تتناس
  .مستويات أفضل داخل إدارة المدرسة 

  :أهداف إعادة هندسة بنية اإلدارة 

  -:يهدف أسلوب إعادة هندسة بنية اإلدارة إلى ما يلي 

  .إعادة التصميم الفني واإلجتماعي لهيكل المؤسسة التعليمية -

                                                           
(1) Raymond F. Angus & Alan L. Good Man: Reengineering for Revenue Growth Research 

Technology Management, vol (39). Issue (2), Mar/Apr 1996, p.26.  
،   ١٩٩٧، أســـيوط، مـــارس، هندســـة الجامعـــات وتنميـــة المـــوارد البشـــرية: محمـــد رجـــائي الطحـــالوى –يحيـــي عبـــد الحميـــد إبـــراهيم ) ٢(

  .٣٧ص
(3) Charles A-Reavis & Harry Griffith, Restructuring School Theory and Practice, Technomic 

Publishingco. I.N Clancaster, U.S.A, 1992, p.2.  
  .٦٦، مرجع سابق، ص٩٠٠٠إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل لأليزو : على السلمى) ٤(

(5) Hammar, M. & Champyt: Reengineering the Corporation, Amani Festo for Business 
Revolution, Harper Collin Spus, N.Y., 1993, p.32. 
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 .)١(كنولوجيا المتاحة لتحقيق المستوي األمثلتوظيف الت -

 .)٢(تحسين اآلداء لمواجهة المتغيرات والقوي العالمية -

 .)٣(إحداث تغير جذري وسريع في منظمات األعمال -

  :متطلبات تطبيق أسلوب إعادة هندسة بنية اإلدارة 

  :)٤(أهمها يتطلب تطبيق أسلوب إعادة هندسة بنية اإلدارة توافر مجموعة من المتطلبات من

  .وجود فريق عمل للقيام بالعمليات المستحدثة -

 .االلتزام والمشاركة من قبل اإلدارة العليا -

 .أهمية العنصر البشري وقدرته علي إنجاز العمل المطلوب -

ـــر وهـــو أســـاس إعـــادة هندســـة  - ـــا إلحـــداث التغيي ـــوافر نظـــام فعـــال للمعلومـــات والتكنولوجي ت
 .العمليات

 .ة في المنظمةحسن إختيار وتدريب القياد -

  :خطوات إعادة هندسة بنية اإلدارة 
  :)٥(تمر عملية إعادة هندسة بنية اإلدارة بالمراحل التالية

  التحضير -
 تحديد ما تريده المنظمة -

 التخطيط  -

 وضع الخطة موضع التنفيذ -

 متابعة الخطة -

امـة المبررات التي تقف وراء األخذ بأسلوب هندسة بنيـة اإلدارة فـي مجـال التعلـيم بصـفة ع
  :وٕادارة المدرسة الثانوية العامة خاصة

قصـــور اإلدارة عـــن مواكبـــة التطـــورات الحاصـــلة فـــي العـــالم ، وٕاتجاهـــات سياســـتها خـــالل  -
 .السنوات األخيرة

                                                           

  .٣٧، مرجع سابق، صهندرة الجامعات وتنمية الموارد البشرية: وييحيي عبد الحميد إبراهيم، محمد رجائي الطحال) ١(
(2) Brent Davies; Keengineering & Resturcutring Education, School Leader Ship, Vol (30), Issue 1, 

Jan 1998, p.1.  
(3) Louis Allen & Others: Renngineering & Organizational Change. Manage, Vol (47), Issue 2/3, 

Feb. 1996, p.11.  
(4) Michael A-Mische & Warren Bennis: Reinventing Through Reengineering, Information 

System, Management, Vol (13), Issue (3), Summer, 1996. p.58.  
  .٢١١، ص١٩٩٧، القاهرة، دار النهضة العربية تقيم األداء مدخل جديد لعالم جديد،: توفيق محمد عبد المحسن) ٥(
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بعد اإلدارة في المدرسة الثانوية عن مجري التطـور فـي علـوم اإلدارة والتكنولوجيـا اإلداريـة  -
وأدوات التكنولوجيـا فـي تطـوير نفسـها أو التغلـب الجديدة ، وعـدم إفادتهـا مـن نتـائج العلـوم 

 .علي مشكالتها

عجـــز اإلدارة بشــــكلها ومحتواهــــا وأســـاليبها وأدواتهــــا الراهنــــة عـــن فــــتح الطريــــق للتطــــورات  -
 .)١(المطلوبة خالل السنوات القادمة

تغيــر المفهــوم التقليــدي لــإلدارة فلــم تعــد اإلدارة مجــرد تســيير شــئون المدرســة ســيرا روتينيــا،  -
م يعد هدف مدير المدرسة مجرد المحافظة علي النظام في مدرسته ، بل أصـبح محـور ول

العمل في إدارة المدرسة يدور حـول التلميـذ بغـرض تـوفير كـل الظـروف واإلمكانيـات التـي 
 .)٢("تساعده علي النمو العقلي والبدني واإلجتماعي

شــاركة حتــي يتحقــق تجــاوب اإلهتمــام بالعالقــات اإلنســانية داخــل التنظــيم وتبنــي مبــدأ الم" -
 .األفراد مع التغيير

  .)٣(اإلستفادة من وسائل التقنية الحديثة في التنظيمات قدر االمكان -

إضافة إلي ما سبق فإدارة المدرسة الثانوية العامة مطالبة بإحداث تغيـرات فـي إدارتهـا لتحقيـق 
  :)٤(ثالث غايات هي

  .مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية -
 .لمواجهة اإليجابية مع المتغيرات المحلية والعالمية وشيكة الحدوثاإلعداد ل -

 .استباق المتغيرات المحلية والعالمية البعيدة -

ومنهـا مـا . عوامل نجاح مدخل إعادة هندسة بنية اإلدارة في إدارة المدرسة الثانويـة العامـة
  :)٥(يلي
  .إيمان اإلدارة العليا بمفهوم عملية إعادة البناء -
 .ياجات العميل تحديدا واضحاتحديد احت -

                                                           

مكتــب التربيــة العربــي لــدول  ضــرورة اســتراتيجية لتطــوير الــنظم التربويــة فــي البلــدان العربيــة،"تجديــد اإلدارة : محمــد أحمــد الغنــام) ١(
  .١٧٠-١٦٩، ص ص١٩٨٤الخليج، الرياض، 

  .٩هرة، ص، عالم الكتب، القا٢ط اإلدارة المدرسية الحديثة،: وهيب سمعان، محمد منير مرسي) ٢(
، محـــرم ٦٧المملكـــة العربيـــة الســـعودية، العـــدد اإلدارة العامـــة، التغيـــر ودوره فـــي التطـــوير اإلداري، : ابتســـام عبـــد الـــرحمن الحلـــواني) ٣(

  .٦٧، ص١٩٩٠هـ، يولية ١٤١١
ي التحـاد المعلمـين ورقـة عمـل فـي الجتمـاع المجلـس المركـز ، " نظرة مستقبلية إلى دور اإلدارة التعليميـة : " صالح الدين جوهر) ٤(

  .٢٨٦، مرجع سابق، ص)استراتيجية التعليم في الوطن العربي في ضوء تحديات القرن الحادي والعشرين(
ــة، التنميــة البشــرية، : مصــطفى رضــا عبــد الــرحمن) ٥( ــة النهضــة اإلداري ، أكاديميــة الســادات للعلــوم اإلداريــة فــرع طنطــا، )٩(رقــم مجل

  .١٣٩، ص١٩٩٨
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 .وجود نوع من التنسيق والترابط والتكامل بين إدارات المنظمة المختلفة -

 .أهمية العنصر البشري من حيث حسن إختياره وتدريبه وتحفيزه -

 .ضرورة توافر نظام فعال للمعلومات لترشيد عملية إتخاذ القرارات -

 .المطلوب وضع خطط مرحلية للتطبيق تؤدي إلي إحداث التغيير -

 .مستوي عال من اإللتزام والتعهد األخالقي إلمداد الطالب بأفضل تعليم ممكن" -

 .تطوير نظام الحوافز والمكافآت -

 .تذليل الصعوبات أمام إدارة المدرسة -

 .التحول من األهداف قصيرة المدى إلى األهداف طويلة المدى -

 .)١("وجود قيادات ذات خبرة قادرة على خلق وقيادة التنظيم -

وحتى تستطيع إدارة المدرسة الثانوية العامة في مصر تطبيق هذا المدخل البـد مـن تـوافر 
قيادات ذات خبرة قادرة على تطبيق هذا المدخل وكيفية استخدامه في التغلب على المشـكالت 

 :)١( "التي تعوقها عن تحقيق أهدافها

ي الواليـــات المتحـــدة تطبيـــق أســـلوب إعـــادة هندســـة بنيـــة اإلدارة علـــى المســـتوى المدرســـي فـــ
  :األمريكية

أشارت الدراسات المختلفة التي أجريـت فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة حـول إعـادة البنـاء 
علــى المســتوى المدرســي إلــى العناصــر المكونــة إلعــادة هندســة بنيــة اإلدارة وتتمثــل هــذه العناصــر 

  )٢( :فيما يلي

ق بالمجــــاالت الهامــــة الخاصــــة صــــنع واتخــــاذ القــــرار علــــى مســــتوى المدرســــة فيمــــا يتعلــــ -
  .بالميزانية، تطوير هيئة التدريس والمناهج والتعليم

التحــــول إلــــى التوجــــه نحــــو الســــوق علــــى أســــاس اختيــــار األبــــاء للمدرســــة واعتبــــار األبــــاء  -
 .والطالب زبائن المدرسة

التركيـــــز علـــــى اســـــتخدام التكنولوجيـــــا والتحـــــول مـــــن مجـــــرد التـــــدريب البســـــيط إلـــــى زيـــــادة  -
 .في تقديم رزمه تعليميةاستخدامها 

 .التحول من التسلسل الهرمي للسلطة في إدارة المدرسة إلى الهيكل المسطح -

                                                           
(1) Charles Reavis & Harry Grifith, Restructuring School Stheory and Practice, op. Cit, pp. 9-10.  
(2) Ibid, p.2. 



 
 
 

 الفصل الثالث ١٠٤

إجراء تغيير في مفهوم المحاسبية، بحيث يمكن تنمية قدرة الطالب على تقـويم آدائهـم فـي  -
 .المدرسة

ة االتجــاه نحــو التنــوع فــي أســاليب التــدريس بصــورة تعكــس التنــوع بــين المجموعــات المختلفــ -
  .للطالب داخل الفصل

وتمثلـت أهــداف إعـادة هندســة بنيـة اإلدارة فــي الواليـات المتحــدة األمريكيـة كمــا حــددها 
  )١( :فيما يلي Cohenكوهين 

  .تطوير المناهج وطرق التدريس لالرتقاء بالمستوى الفكري لدى الطالب -

 .تحقيق االرتباط بين المدارس والجهات التي تقدم خدمات للطالب -

 .ي مشاركة صنع واتخاذ القرار داخل المدرسةالتوسع ف -

 .إعادة النظر في األدوار التقليدية للمدرسين ولمديري المدارس -

  .تغيير مفهوم المحاسبية بحيث يكون أكثر مرونة -

ويمكــن للمـــدارس الثانويـــة العامــة االســـتفادة مـــن هـــذا األســلوب ومحاولـــة تطبيقـــه فـــي إدارة 
واجههـــا وتعـــوق قـــدرتها علـــى مواجهـــة المتغيـــرات العالميـــة شـــئونها للتغلـــب علـــى المشـــكالت التـــي ت
خاصــة أن أســلوب إعــادة البنــاء فــي إدارة المــدارس الثانويــة . والمحليــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين

  .العامة تحقق العديد من الخصائص والسمات

امة فيما وتتمثل خصائص أسلوب إعادة هندسة بنية اإلدارة فى إدارة المدرسة الثانوية الع      
  )٢( :يلي

  .تحويل الشكل التنظيمي إلدارة المدرسة من الشكل الهرمي إلى الهيكل المسطح -

تحويــل قــرار الترقيــة والتقــدم الــوظيفي مــن االهتمــام بكفــاءة األداء فــي العمــل إلــى العنايــة  -
 .بالقدرة على أداء العمل الجديد

ـــل الـــدور األساســـي للفـــرد العامـــل مـــن شـــخص يعمـــل تحـــت اإلشـــر  - اف والرقابـــة إلـــى تحوي
 .شخص يتمتع بالقوة اإلدارية الالزمة إلنهاء األعمال واتخاذ القرارات وتحمل المسئوليات

  .التخلص من القواعد القديمة واألنماط الجامدة والتمكين من الحركة والمرونة -

  .تتم صناعة القرارات بواسطة الجماعات"  -
                                                           

(1) Ibid, pp.12-13.  
  : لمزيد من التفصيل راجع في ذلك) ٢(

  .٧١-٦٩، مرجع سابق، ص ص٩٠٠٠إدارة الجودة الشاملة ومتطلبات التأهيل لأليزو : على السلمى
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 .يةحرية التصرف والعمل واالختيار في العملية التعليم -

 .الثقة في المعلمين وفي مسئوليتهم تجاه اإلصالح التنظيمي الشامل للمدرسة -

 .العالقة التعاونية بين المعلمين واإلدارين في المنظمة تحل محل التسلسل الهرمي -

التحول من القرارات البيروقراطية القائمة على التوافق التقليدي بين الطالب إلى قـرارات تسـاهم 
  )١( .لى حدةفي تعلم كل طالب ع

ومـن ثـم فتطبيــق أسـلوب إعــادة هندسـة بنيــة اإلدارة فـي إدارة المدرســة الثانويـة العامــة 
  )٢( :يساعدها على ما يلي

زيادة االتجـاه نحـو تفـويض السـلطة للمسـتويات األدنـى، ويمكـن للمجـالس المدرسـية تحديـد  -
عــة البــرامج التــي السياســات ووضــع االســتراتيجيات، وتــوفير التمويــل الــالزم، وتقــديم ومراج

  .تقوم بها المدرسة

ــــيم، وقــــدرة اإلدارة المدرســــية علــــى حــــل مشــــكالتها واالســــتفادة مــــن  - االهتمــــام بجــــودة التعل
 .معطيات العصر

تحقيق المزيد من فرص العدالة والمشاركة، ويتطلب ذلك مشاركة من يعينهم أمـور التعلـيم  -
 .في صنع واتخاذ القرار اإلداري التربوي

تطبيــق هــذا األســلوب يحتــاج إلــى تــوافر قيــادات ذات خبــرة عاليــة ومعــدة إضــافة إلــى أن  -
إعــداد جيــد وهــذا يعنــي ضــرورة اختيــار القيــادات علــى أســاس علمــي ولــيس علــى أســاس 
األقدمية فقط مع االهتمام بإعداهم اإلعـداد السـليم الـذي يسـاعدهم علـى اسـتخدام المـداخل 

 .الكفاءة والفاعليةاإلدارية المعاصرة في إدارة المؤسسات لتحقيق 

ـــة  - ـــر ثقاف ـــة فـــي تغي ـــة اإلدارة فـــي إدارة المدرســـة الثانوي ـــد مـــدخل إعـــادة هندســـة بني كمـــا يفي
المدرسة وجوانبها اإلدارية وقيادتها ونبذ القرارات غير الموضوعية وذلك من خالل البحـث 
 عــن قواعــد وفــروض جديــدة التخــاذ القــرارات ، يتطلــب تــوافر نظــام فعــال للمعلومــات وبهــذا

نســــتفيد مــــن التطــــور التكنولــــوجي فــــي وســــائل االتصــــال والمعلومــــات لمواجهــــة متغيــــرات 
  .العصر

 Management by Participativeاإلدارة بالمشاركة : ثالثاً 
                                                           

(1) Reavis & Griffith, Restructuring School Theory and Practice, op. cit, pp. 7-8.  
  : لمزيد من التفصيل راجع في ذلك) ٢(

، السـنة مجلـة التربيـة والتنميـةمجتمع ما بعد الحداثة وٕاعادة هندسة بنية اإلدارة المدرسـية فـي الـوطن العربـي، : أمين محمد النبوي
  .٦٥-٦٣، ص ص١٩٩٨للخدمات التربوية، القاهرة،  ، المكتب االستشاري)١٣(الخامسة، العدد 
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فــي ظــل الســمات العصــرية والتغيــرات المســتقبلية المتالحقــة مــن تقــدم المعلومــات وتشــابك 
لتي تؤثر بطريقة مباشـرة أو غيـر مباشـرة علـى المصالح وسهولة االتصاالت وغيرها من التغيرات ا

التعليم، كان من الضروري على النظام التعليمـي وٕادارتـه العمـل علـى كيفيـة مواجهـة هـذه التغيـرات 
  .باستخدام األساليب اإلدارية المعاصرة التي تعمل على تحقيق األهداف المنشودة بكفاءة وفاعلية

ـــة المعاصـــرة التـــي تســـتطيع مـــن خـــالل وأســـلوب اإلدارة بالمشـــاركة أحـــد األســـاليب  اإلداري
يتطلــب هــذا األســلوب التأكيــد "مشــاركة األفــراد فــي تحمــل المســئوليات مواجهــة هــذه التحــديات، لــذا 

وذلــك مــن أجــل  )١("علــى أهميــة ومســاهمة ومشــاركة جميــع العــاملين فــي تحمــل بعــض المســئوليات
  .تحقيق األهداف المنشودة

  :مفهوم اإلدارة بالمشاركة

تعددت وتباينت التعريفات التى أوردهـا المهتمـون بـاإلدارة بالمشـاركة ، وهـذا مـا يظهـر لقد 
  :من خالل مجموعة التعريفات التى نتناولها فيما يلى 

اشــتراك األفــراد فــي تقــدير أمــور العمــل واألمــور "تعــرف اإلدارة بالمشــاركة بأنهــا عبــارة عــن 
المســئولية وتحفــزهم علــى العمــل والتعــاون التــي تهمهــم وتمــس مصــالحهم، وتحقــق لــديهم الشــعور ب
  .)٢("واالنسجام، وهذا يجعل مهمة القائد أكثر سهولة وفاعلية

مجموعــة مــن األفــراد يشــتركون فــي أداء عمــل واحــد "كمــا تعــرف اإلدارة بالمشــاركة بأنهــا 
 يتحمل كل فرد منهم مسئوليات ومهام جزيئيـة معينـة فـي هـذا العمـل، ولـدى أفـراد الفريـق التعـاطف

  .)٣("واالنتماء الذي يساعدهم على سهولة األداء والرضا عن العمل
اشــتراك األفــراد والمجموعــات فــي نشــاطات نفســية "وتعــرف أيًضــا اإلدارة بالمشــاركة بأنهــا 

واجتماعيــة، وفــي صــياغة واتخــاذ القـــرارات حتــى يكــون هنــاك حـــافز وتشــجيع علــى العمــل وزيـــادة 
ضــافة إلــى اشــتراك العــاملين واألفــراد فــي اإلدارة وملكيــتهم اإلنتــاج ممــا يحقــق األهــداف المرجــوة، إ

  .)٤(للمنظمة التي يعملون بها مما يخلق مشاركة عملية ونفسية جيدة

                                                           

الــدورة الســابعة تقريــر المجلــس القــومي للتعلــيم والبحــث العلمــي والتكنولــوجي، : المجلــس القــومي للتعلــيم والبحــث العلمــى والتكنولوجيــا)١(
  .٥٧، ص١٩٩٩القاهرة، المجالس القومية المتخصصة ،  والعشرون،

ــة فــي مصــر : عبــد الخــالق فــؤاد عبــد الخــالق) ٢( ــة فــي اإلدارة التعليمي ــادات التربوي ــة للقي دراســة "واقــع الممارســات والمهــارات اإلداري
  .١٩٣، ص١٩٩٦، رسالة كتوراه غير منشورة، كلية البنات، جامعة عين شمس، "تقويمية

  .٩، ص١٩٩٥، مركز تطوير األداء والتنمية، القاهرة ، ٢، طمهارة بناء الفريق: محمد عبد الغني حسن هالل) ٣(
  .١٢١، ص١٩٩٠، دار عمر المختار للطباعة، مبادئ وتطبيقات اإلدارة الفعالة: بشير على التوبرقي) ٤(
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وحدة أو كيـان اجتمـاعي يضـم عـددًا مـن المـوظفين أو العمـال "ويمكن تعريفها أيضًا بأنها 
ــــون فــــي إدارة أو قســــم واحــــد، أو فــــي إدارات أو أقســــام مخت ــــذين يعمل ــــة ال ــــؤدون أدوارًا معين ــــة، ي لف

  .)١("وتجمعهم أهداف مشتركة، وتربطهم عالقات متعددة، وتسودهم قواعد وقيم سلوكية معينة

مشــــاركة كافــــة األفــــراد فــــي " بأنهــــا  Collaborationوتعــــرف أيًضــــا اإلدارة بالمشــــاركة 
يم العـاملين فـي المنظمة، ويجب أن يتم التغير على المستوى الثقـافي اإلداري للمنظمـة لتغيـر مفـاه

اإلدارة لمقابلـة هــذا األســلوب مــن حيــث مشــاركة جميــع العــاملين فــي صــنع القــرار، وتســير المنظمــة 
  .)٢("آليا مثل التنظيمات الحيوية يقوم كل جزء بمهام محددة متكاملة مع باقي األجزاء

 وبنـــاء علـــى مـــا ســـبق يمكـــن أن تعـــرف اإلدارة بالمشـــاركة بأنهـــا فلســـفة إداريـــة تعتمـــد علـــى
مشاركة كافة األفراد فى إدارة المنظمة وتحديد أهدافها ومعالجة مشكالتها ، بطريقة تساعدها علـى 

  .تحقيق أهدافها وزيادة فاعليتها 

  )٣( :االعتبارات الواجب مراعاتها عند تطبيق اإلدارة بالمشاركة ومنها ما يلي
بحيـــث يتفقـــون فـــي االختيـــار الســـليم لألفـــراد الـــذين يعملـــون فـــي جماعـــة أو فريـــق واحـــد،  - ١

القدرات والمهارات، ويتقاربون في األهداف وهي أول خطوة في بناء جماعة عمل إيجابية 
  .متماسكة

التدريب السليم لألفراد الذين ينضمون لفريق واحد، ويشـتمل علـى التـدريب الفنـي والجانـب  - ٢
درة والتـــدريب علـــى العمـــل الجمـــاعي وتنميـــة القـــ –اإلنســـاني، والتـــدريب علـــى االتصـــاالت 

 .على التفاهم وتبادل األفكار ووجهات النظر

مســاعدة الجماعــة علــى تحديــد أهــدافها، وٕاشــراك الجماعــة فــي تحديــد أنســب الطــرق لبلــوغ  - ٣
 .األهداف

نشــر القــيم اإليجابيــة بــين أعضــاء الجماعــة، كــاإلخالص فــي العمــل، واالنضــباط وجــودة  - ٤
 .األداء، والتقدم والتطوير

اإلدارة، ذلـك بـااللتزام بأهـداف العمـل وتعليماتـه ونظمـه،  القدوة الحسنة من جانب أعضـاء - ٥
 .وبذل المجهودات المطلوبة لتحقيق هذه األهداف

                                                           

مركز وايدسيرفيس لالستشارات والتطوير اإلداري،  الفكر المعاصر في التنظيم واإلدارة،: على محمد عبد الوهاب –سعيد يس عامر ) ١(
  .١١٠، ص١٩٩٤القاهرة ، 

إدارة التعلــيم فــي الــوطن (بحــث مقــدم للمــؤتمر الســنوي الثــاني ، " إدارة األزمــة التعليميـة المفهــوم والنظريــة : " حــافظهنـداوي محمــد ) ٢(
يناير، كلية التربية جامعة عين شمس، الجزء الثاني، دار الفكر العربي،  ٢٤-٢٢، المنعقد في الفترة من  )العربي في عالم متغير

  .٥٤، ص١٩٩٤القاهرة، 
  :ن التفصيل راجع فى ذلك لمزيد م) ٣(

  .١١٥-١١٤، مرجع سابق، ص صالفكر المعاصر في التنظيم واإلدارة: على محمد عبد الوهاب –سعيد يس عامر 
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ـــــنهم وٕامـــــدادهم  - ٦ ـــــك بتشـــــجيع العالقـــــات بي ـــــراد الجماعـــــة، وذل ـــــة روح التعـــــاون بـــــين أف تنمي
 .بالمعلومات التي يحتاجون إليها، وتقديم الحوافز المالئمة لهم خاصة الجماعية منهم

ـــاءة بينهـــا، ودفعهـــا إلـــى تشـــجيع  - ٧ ـــين الجماعـــات وبعضـــها، ونشـــر المنافســـة البن التعـــاون ب
  .اإلجادة والتحسين والتطوير المستمر لألداء

ومن ثم إذا توافر لألعضاء المشاركين فـي المنظمـة قـدر كـاف مـن الـوعي والتـدريب علـى 
نظمــة بفاعليــة العمــل الجمــاعي والمشــاركة فــي صــنع القــرار، اســتطاعوا تحقيــق أهــداف ومهــام الم

  .وكفاءة

  :مفهوم اإلدارة بالمشاركة على مستوى اإلدارة المدرسية

هناك العديد من التعريفات لإلدارة بالمشاركة على مستوى إدارة التربية واإلدارة 
  : المدرسية نعرض أهمها فيما يلى 

قضــايا المشــاركة الحقيقيــة للمجتمــع فــي "يقصــد بالمشــاركة علــى مســتوى إدارة التربيــة بأنهــا 
التربيــة وشــئونها، وٕامكانيــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات فــي كــل مراحــل العمليــة التعليميــة إمــا عــن 

  .)١("طريق التوجيه أو البرمجة أو التنفيذ، وكافة المستويات المحلية والوطنية

اشتراك التالميذ فـي إدارة مدرسـتهم "تعرف اإلدارة بالمشاركة على المستوى المدرسي بأنها 
ث تكون المدرسة حقًال يمارسون فيه الحكم الذاتي ويتعاونون على تحمـل المسـئولية ويكتسـبون بحي

الكثير من المهارات االجتماعية الطيبة، باإلضافة إلـى اشـتراك األبـاء والمؤسسـات االجتماعيـة فـي 
  .)٢("إدارة المدرسة وتحديد أهدافها وحل مشكالتها

المشــاركة بــين النــاظر والمــدير والمعلمــين فــي "هــا كمــا تعــرف اإلدارة بالمشــاركة أيضــًا بأن
تحديد أهداف المدرسة والخطوات والعمليات الالزمة لصياغة األهداف وتحديدها على نحو يساعد 
على اختيار الوسائل والطرق المتعلقة بالتنفيذ وطرق التقويم المناسـبة، وهـذه المشـاركة بـين النـاظر 

درسة تساعد على تحقيق االلتزام وتحمل المسئولية ورفع الـروح والمدير والمعلمين والعاملين في الم
  .)٣("المعنوية عند المرءوسين

                                                           

التربيـــة ، "التنميــة اإلداريــة مـــن أجــل التجديـــد التربــوي نحــو اســـتراتيجية جديــدة لتطـــوير اإلدارة التربويــة : " مصــطفى أحمــد الزعتـــري) ١(
، ١٩٨١أغســطس / لثالــث والعشــرون، الســنة الثامنــة، مكتــب اليونســكو اإلقليمــي للتربيــة فــي الــبالد العربيــة، مــايوالعــدد ا الجديــدة،

  .٥٥ص
  .٣٠٦، ص١٩٩١، دار الثقافة، الدوحة، قطر، ١، طاتجاهات جديدة في اإلدارة التعليمية في البالد العربية: عبد الغني النوري) ٢(
ــانوي العــام فــي مصــر فــي ضــوء بعــض االتجاهــات المعاصــرةتطــوير إد: فاطمــة محمــد الســيد علــى) ٣( ــيم الث ، مرجــع ســابق،         ارة التعل

  .٤٢ص



 
 
 

 الفصل الثالث ١٠٩

مشاركة كل من القادة والمعلمـين وٕاخصـائين وٕاداريـين وعمـال " ويمكن تعريفها أيًضا بأنها 
وطلبــة وأوليــاء أمــور ألداء عمــل واحــد بشــكل جديــد، ويعتبــر كــل واحــد مــنهم مســئوال عــن جزيئيــه 

ن جزئيــات العمــل، وهــذا يحتــاج إلــى تقليــل التنــافس واالحتكــاك داخــل األعضــاء، وتشــجيع معينــة مــ
  .)١("المنافسة، وتطبيق مبادئ واحدة في تقويم األعضاء تحقيقًا للعدالة والمساواة

مشـــاركة فعالـــة للطـــالب فـــي اإلدارة المدرســـية والســـماح لهـــم بتحمـــل "وتعـــرف أيًضـــا بأنهـــا 
  .)٢("شطة لتنمية مهارات القيادة واالبتكار لديهمبعض المسئوليات وبرامج األن

تفويض مـدير المدرسـة بعـض السـلطات للمـوظفين " وعلى ذلك فاإلدارة بالمشاركة تتطلب 
ال يتعدون حدودها، تسمح لهم باتخاذ القرارات الخاصة بكيفية تنفيذ األعمـال واجتيـاز الطـرق التـي 

  .)٣("تساعدهم على تحقيق األهداف

تحقــق فاعليــة اإلدارة بالمشــاركة فــي إدارة المدرســة الثانويــة العامــة البــد مــن ومــن ثــم لكــي ت
وجــود منــاخ مدرســي يمثــل روح المدرســة وجوهرهــا، يــؤثر فــي ســلوك العــاملين بالمدرســة، ويجعــل "

  .)٤("الطالب والمعلم والمدير وهيئة المدرسة مرتبطون بالمدرسة ويحبون العمل فيها

اجـة إلـي المـدير الفعـال الـذي يتمتـع بالمهـارات السـلوكية وبناء على ما سبق، فـنحن فـي ح
والمهارات اإلدارية والفنيـة التـي تمكـن مـن تطبيـق أسـلوب اإلدارة بالمشـاركة ، وتسـاعده فـي تكـوين 

  .أعضاء الجماعة للمشاركة في حل المشكالت اإلدارية التي تواجهه

  :معوقات تطبيق اإلدارة بالمشاركة

قــد تعــوق إدارة المدرســة الثانويــة عــن تطبيــق أســلوب اإلدارة  توجــد مجموعــة مــن المعوقــات
  :)٥(بالمشاركة ولعل من أبرزها ما يلي

  

  

  
                                                           

، ص ٢٠٠٠المركز القومي للبحـوث التربويـة والتنمـة، القـاهرة،  المتطلبات الفنية لمدير المدرسة العصري،: نادية محمد عبد المنعم) ١(
  .٥٢، ٥١ص

المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، القاهرة،  تنظيمات المدرسية في التربية الديمقراطية،تفعيل دور ال: رسمي عبد الملك رستم) ٢(
  .١٠٠، ص١٩٩٩

دراسـة "واقع الممارسات والمهارات اإلدارية للقيـادات التربويـة فـي اإلدارة التعليميـة فـي مصـر : عبد الخالق فؤاد محمد عبد الخالق) ٣(
  .١٩٣، مرجع سابق، ص "تقويمية

(4) Jerom Freibery: School Climate, Fal Mer Press, London, 1999, p.23.    

  :لمزيد من التفصيل راجع) ٥(
  .١٩٦-١٩٥، ص ص١٩٩٩، مجموعة النيل العربية، القاهرة، ١، طمبادئ اإلدارة أسس ومفاهيم: على محمد منصور



 
 
 

 الفصل الثالث ١١٠

  :التقاليد التنظيمية -

تقــف التقاليــد التنظيميــة عائقــا فــي ســبيل اإلنتقــال مــن اإلدارة التقليديــة إلــي اإلدارة بطريــق 
علي إتخاذ القرارات من قبـل بعـض المشاركة ويرجع ذلك إلي الخوف من الفشل أو فقدان السيطرة 

  .المديرين باإلدارة العليا

  :قيم المديرين -

إذا كــان المــدير اســتبداديا فهــو لــن يســمح ألحــد بمشــاركته فــي إدارة المنظمــة إال إذا كــان 
  .هناك ما يوجب موافقته علي المشاركة

  :الخبرة والمعرفة والتخصص المهني والعملي -

  .م اهتمام المدير بالمشاركة في أمور ال يفهمهاوقد يؤدي في بعض األحيان بعد

  .ضمان عدم التعرض إلجراءات تعسفية بسبب ممارسة الحق في المشاركة -

شعور بعض المديرين بـأن قـوتهم تتـأثر بتطبيـق نظـم المشـاركة قـد يجعلهـم يعارضـونها أو 
ا بتـــوعيتهم ومعـــرفتهم يفقـــون منهـــا موقفـــًا ســـلبيًا، وبالتـــالي يجـــب إعـــداد العـــاملين بالمنظمـــة وٕادارتهـــ

  .بأهمية اإلدارة بالمشاركة

  .عدم إدراك األعضاء المشاركين ألدوارهم ومسئولياتهم"  -

 .عدم إدراك األعضاء المشاركين رسالتهم -

 .عدم معرفة األعضاء المشاركين كيف يقومون بمهامهم وأدوارهم -

  )١("عدم قدرة األعضاء المشاركين على تحقيق وظائفهم -

حســـن اختيـــار "لكـــي تســـتطيع المنظمـــة تطبيـــق أســـلوب اإلدارة بالمشـــاركة ينبغـــي ومـــن ثـــم 
األفــــــراد المشــــــاركين، وتنســــــيق مجهــــــوداتهم، وتحفيــــــزهم وتــــــدريبهم، وٕاتاحــــــة الفرصــــــة لهــــــم لتقــــــديم 

حتــى تســتطيع التغلــب علــى الضــغوط والمشــاكل التــي تواجههــا، وكــذا تكــون لــديها  .)٢("مســاهماتهم
  .ت في القرن الحادي والعشرينالقدرة على مواجهة التحديا

  :أسس اإلدارة بالمشاركة

  :توجد مجموعة من األسس التى يعتمد عليها أسلوب اإلدارة بالمشاركة تتمثل فيما يلى      

  .تحديد أهداف المنظمة" -
                                                           

(1) http//: www.ed.gov/datbases, Eric. Digests/ed 39/226. html. P3.  
  .٣٨٩مرجع سابق، ص الفكر المعاصر في التنظيم واإلدارة،: على محمد عبد الوهاب –سعيد يس عامر ) ٢(



 
 
 

 الفصل الثالث ١١١

 .االستخدام األمثل للموارد المتاحة -

 .تدعيم وتشجيع األعضاء المشاركين وتحسين العالقات بينهم -

 .اتخاذ القرارات المشاركة في -

 .)١("زيادة القدرات الفردية وتحسين عملية االتصال -

 .وضع برنامج يرمي إلى تحقيق أهداف المنظمة وتوضيح دور األجهزة واألفراد فيه" -

 .)٢("وضع نظام جيد للمتابعة والتقويم لمعرفة تقدم وتحسين مستوى األداء -

 .ات األدنى داخل المنظمةتدعيم االتصال بين القيادات اإلدارية وبين المستوي" -

  .)٣("المناقشة المستمرة بين الرؤساء والمرؤوسين في حل المشكالت -

  :أهداف اإلدارة بالمشاركة

  :يهدف أسلوب اإلدارة بالمشاركة إلى ما يلى

  .القدرة على حل المشكالت من خالل المناقشة المستمرة بين الرؤساء والمرؤوسين" -

المرءوسين، مما يؤدي إلى تحسين وجهات النظـر بـين تدعيم نظم االتصال بين الرؤساء و  -
 .اإلدارة والعاملين

 .)٤("تشجيع العاملين على االبتكار والتجديد -

 .)٥(القضاء على التسيب وعدم االنضباط والتواكل وتعطيل المهام -

 .)٦(تحقيق مبدأ العمل الجماعي بين أفراد المؤسسة لتحقيق األهداف المنشودة -

 .ين في المدرسة في إدارة شئونهامشاركة جميع العامل" -

  .)٧("مشاركة المجتمع المحلي في تحمل بعض مسئوليات إدارة المدرسة -

                                                           
(1) Less Bell: Managing Teams in secondary schools, Routledge, London, 1992, p.46.  

  .٢٣، ص١٩٩٨، عالم الكتب، القاهرة، لتعليمية أصولها وتطبيقاتهااإلدارة ا: محمد منير مرسي) ٢(
  .١٠٠-٩٩، مرجع سابق، ص صتقيم األداء مدخل جديد لعالم جديد: توفيق محمد عبد المحسن) ٣(
  .٩٩المرجع سابق، ص) ٤(
  .١٥، ص ت.المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، د اإلدارة في المؤسسات االجتماعية،: سامية محمد فهمي) ٥(
  .٣٧٩، ص١٩٩٣، بدون ناشر، الرياض، ١ط السلوك التنظيمي،: ناصر محمد العديلي) ٦(
الــدورة الســابعة تقريــر المجلــس القــومي للتعلــيم والبحــث العلمــي والتكنولوجيــا، : المجلــس القــومي للتعلــيم والبحــث العلمــى والتكنولوجيــا) ٧(

  .٥٧،  ص١٩٩٩/٢٠٠٠،القاهرة، المجالس القومية المتخصصة ،  والعشرون
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ولتحقيـــق أهـــداف اإلدارة بالمشـــاركة فـــي إدارة المدرســـة الثانويـــة العامـــة يتطلـــب وجـــود منـــاخ  -
مدرســي يســمح للمرءوســين والرؤســاء بالمشــاركة فــي حــل المشــكالت وصــنع القــرارات الالزمــة 

  .اجهتها والتغلب عليهالمو 

  :خطوات اإلدارة بالمشاركة

  )١( :تتكون خطوات اإلدارة بالمشاركة من الخطوات اآلتية
  .جمع المعلومات -
 .مناقشة االحتياجات -

 .تخطيط األهداف -

 .تنمية المهارات -

  .تقييم النتائج -
  :المجاالت التي يتم فيها المشاركة في إدارة المدرسة الثانوية العامة

  .عناصر البشرية التي تتولى شئون اإلدارةاختيار ال" -
 .)٢("التجهيزات –تأمين األبنية المدرسية والمساهمة في التمويل  -

ـــة للطـــالب فـــي اإلدارة المدرســـية والســـماح لهـــم بتحمـــل بعـــض المســـئوليات " - مشـــاركة فعال
 .)٣("وبرامج األنشطة لتنمية مهارات القيادة واالبتكار لديهم

فـي إدارة المدرسـة الثانويـة مثـل أجهـزة الحكـم المحلـي، مجـالس مشاركة الجهـات المختلفـة " -
 .)٤("اآلباء، الجمعيات األهلية

الناظر والمدير والمعلمين والعـاملين فـي تحديـد أهـداف المدرسـة والخطـوات "المشاركة بين  -
  .)٥("والعمليات الالزمة لصياغة األهداف وتحديدها

الطــالب والمدرســين فــي إدارة مدارســهم عــن ضــرورة االهتمــام بــاإلدارة الجماعيــة بمشــاركة " -
  .)٦("طريق إشراكهم في المجالس المدرسية المختلفة

                                                           

  :لمزيد من التفصيل راجع) ١(
  .١٢٩-١٢٦، مرجع سابق، ص صالفكر المعاصر في التنظيم واإلدارة: على محمد عبد الوهاب –سعيد يس عامر 

 ، مرجـع سـابق،التنمية اإلدارية من أجل التجديد التربوي نحو اسـتراتيجية جديـدة لتطـوير اإلدارة التربويـة: مصطفى أحمد الزعتـري) ٢(
  .٥٦ص

  .١٠٠مرجع سابق، ص تفعيل دور التنظيمات المدرسية في التربية الديمقراطية،: رسمي عبد الملك رستم) ٣(
 بحـوث ودراسـات تربويـة فـي الميـزان،، )دراسـة ميدانيـة(دور المشاركة الشـعبية فـي حـل المشـكالت المدرسـية : أحمد كامل الرشيدي) ٤(

  .٣٥١-٣٥٠، المكتبة اإلكاديمية، القاهرة، ص ص١ط
  .٤٢مرجع سابق، صتطوير إدارة التعليم الثاني العام في ضوء بعض االتجاهات المعاصرة، : فاطمة محمد السيد على ) ٥(
مرجــع ســابق،  اإلدارة باالتفــاق كأســلوب عصــري إلدارة المدرســة فــي الــوطن العربــي لمواجهــة متغيــرات العصــر،: جمــال أبــو الوفــا) ٦(

  .٩٢ص
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تطبيـــق أســـلوب اإلدارة بالمشـــاركة علـــي مســـتوي إدارة المدرســـة الثانويـــة العامـــة فـــي الواليـــات 
  .)١(المتحدة األمريكية

ألمريكيــة بغــرض تــم تطبيــق أســلوب اإلدارة بالمشــاركة فــي مــدارس ثانويــة بالواليــات المتحــدة ا
  :تحسين فعالية أداء المدرسة الثانوية ، وتوصلت إلي نتائج هامة تتمثل فيما يلي

لهــا تــأثير علــي فــاعليتهم بــالرغم مــن ) الفريــق(العالقــات اإلنســانية بــين أعضــاء الجماعــة  -
  .إختالفهم في طريقة التطبيق والممارسة

 .تتأثر مباديء األعضاء بالعوامل السياسية والثقافية -

 .لعمل الجماعي له دور كبير في تقدم العملية التعليمية بالمدارس الثانويةا -

  :اإلدارة الجماعية تحقق مكاسب للعمل والعاملين تتمثل في

 .تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين في المدارس -

 .إدارة الوقت بصورة جيدة -

 .دراسة الموضوعات المطروحة ومناقشتها بعمق -

  .إدارة المدارس الثانوية باستراليا نموذج اإلدارة بالمشاركة في

طبــق أســلوب اإلدارة بالمشــاركة فــي إدارة المــدارس الثانويــة باســتراليا وهــذه المــدارس مليئــة 
بالمهام والمسئوليات وذلك بغرض تحسين اآلداء المدرسي وكذلك تحسين وتفعيـل اإلدارة المدرسـية 

  .وتطويرها

  :كة في إدارة المدرسة الثانوية باسترالياوفيما يلي عرض بسيط ألسلوب اإلدارة بالمشار  -

  :)٢(أهداف اإلدارة بالمشاركة

ـــة والمدرســـين والخاضـــعين لعمليـــة التقـــدير  - ـــين أوليـــاء األمـــور والطلب التخطـــيط المشـــترك ب
  .لألنشطة المدرسية

 .تحديد أدوار األعضاء المشاركين واألدوار المشتركة بينهم -

 .اعداد ميزانية المدرسة -

                                                           
(1) Valevie Hall and Mike Waccace: Shared Leadership Through Team Work: Acultural and Political 

Pers Pective, "Paper Presented at the Annual Meeting of the American Education Research 
Association, San Francisco April 20-24 1992, p.18.  

(2) March Colin, J; Spoltight on School Improvement, Allen & Unwin, London, First Published, 
1988, p. 184.  
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 .لتعليمية للطالبتحسين العملية ا -

  :)١( )الجماعية(خطوات اإلدارة بالمشاركة 

الميزانيـة وهـي مجموعـة مـن السياسـيين  –تقوم باعداد برنـامج التخطـيط : الجماعة األولي - ١
  ).اإلدارة العليا(يحددها مجلس إدارة المدرسة 

 .سياسيين –مجتمع  –طلبة  –تحديد األعضاء المشتركين من مدرسين  - ٢

 –لمجموعة السياسية واألعضاء المشتركين فـي وضـع برنـامج للتخطـيط يوجد إتفاق بين ا - ٣
 .اعداد الميزانية بطريقة تخطيطية وتكتب بلغة سهلة الفهم –اعداد التقريرات 

  :ويتكون برنامج اإلدارة بالمشاركة من ست أجزاء هي

  :)٢(تحديد األهداف وتحديد اإلحتياجات) ١( 
ميــــة وتكـــون هـــذه األهـــداف مشـــتقة مـــن مشــــاركة يـــتم تحديـــد األهـــداف مـــن العمليـــة التعلي

األعضــاء وأوليــاء األمــور ، ويــتم تحديــد األنشــطة المدرســية التــي يقــوم بهــا الطــالب وذلــك باإلتفــاق 
وتتحــدد اإلحتياجــات بمــدي حاجــة األعضــاء . بــين األعضــاء المشــاركين والطــالب وأوليــاء األمــور

  .المشاركين

  :)٣(ة الثانويةرسم السياسة الخاصة بإدارة المدرس) ٢( 
  :يقصد بها رسم الهيكل الخاص بالمدرسة لتحقيق األهداف التي تتمثل في

  .جذب االنتباه تجاه العديد من الرغبات التي تحدث في المجتمع الدراسي بطرق عديدة" -
  .البحث عن سياسة تبادلية تجمع المعلومات عن المجاالت اإلقتصادية واألنشطة السياسية -
  .باشر مع المسئولين من مدرسين وطلبة وأولياء أموروجود إتصال م -

  .وتشتمل هذه السياسة علي مجموعتين من القرارات الموضوعية والالموضوعية
  وتتمثل في رسم سياسة إدارة المدرسة بهدف  :الموضوعية) اإلصدارات(بالنسبة للقرارات  -أ

  .أفراد ٨ – ٦عة من تتكون الجما –مساندة األفراد ومشاركتهم مع القادة والخبراء 
  : أما القرارات الالموضوعية -ب
  .التطوير عن طريق من لديهم الخبرة والمعلومات -
  .خضوع إدارة المدرسة للتطوير من أجل التحسين المستمر إلدارة المدرسة الثانوية -

  : )١(التخطيط) ٣(
                                                           

(1) Ibid, p.184.  
(2) Ibid, p.186.  
(3) Ibid. pp. 187-188.  
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جهـــزة ويهـــدف التخطـــيط فـــي ضـــوء هـــذا النمـــوذج إلـــي تحديـــد الـــروابط المشـــتركة بـــين األ"
  :ويشتمل التخطيط علي العناصر اآلتية. السياسية والبرامج 

  .تحديد الغرض - ١
 .تحديد الخطوط العريضة لإلدارة - ٢

 .وضع خطة التجهيز  - ٣

 .تحديد الموارد المتاحة - ٤

 .معرفة األعضاء - ٥

 .التقييم - ٦

المـوارد  ويتم عن طريق عملية التخطيط جمع المعلومات الخاصة بالطلبة المشتركين وكـذا
  .)١(المستخدمة ، والعمل علي تحفير المدرسين لعمل األنشطة والمعدات

  :)٢(وتتمثل في: تحديد الميزانية) ٤( 

تحديــد النفقــات المتاحــة لكــل برنــامج بطريقــة مدروســة بحيــث تكــون األولويــة للمشــروعات 
  .الكبيرة ، ويتطلب ذلك موافقة نهائية من قبل المجموعة السياسية

  :)٣( اإلعداد) ٥(

اسـتخدام المـوارد  –الـتعلم  –ة اإلعداد بإعداد البـرامج الخاصـة بعمليـة التعلـيم وتتمثل خطو 
اإلشراف يوميا ، والمشرف علـي كـل برنـامج البـد لـه مـن التأكـد مـن الشـروط المتبعـة عنـد تنفيـذ  -

  .هذه البرامج

  :ويتم من أجل )٤( :التقييم) ٦(

  .الحكم علي مدي التحقيقات أو اإلنجازات التي تم تحقيقها -

 .التعرف علي الموارد التي استخدمت في تحقيق األهداف -

ـــــق العمـــــل  - ـــــاء األمـــــور وفري ـــــيم بواســـــطة مجموعـــــة مـــــن أولي ـــــة التقي ـــــتم عملي األعضـــــاء (ت
 ).المشاركين

                                                           
 
(1) Ibid: p.189 
(2) Ibid, p.190.  
(3) Loc. Cit.  
(4) Ibid, p.191.  
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ولكي تقوم اإلدارة بعملية التقييم، البد لألعضاء التعرف على المهام المنوطة بهـم لتحقيـق 
ق اإلدارة العليا داخل إدارة المدرسة الثانويـة العامـة األهداف ويتطلب ذلك التعرف علي أهداف فري

  :)١(والتي تتمثل فيما يلي
  .وضع خطط العمل بالمدرسة -
 .تحديد أهداف المدرسة ورسم سياستها المستقبلية -

 .مشاركة كافة العاملين في إدارة المدرسة -

 .ربط المدرسة بالمجتمع المحلي -

  ســة الثانويــة مــن المــدير ، اثنــين مســاعدين ، ويتكــون مســتوي اإلدارة العليــا فــي إدارة المدر
اثنين من المدرسين األوائل ، اثنـين آخـرين مـن أعضـاء المدرسـة يختارهمـا المـدير ، وكـل 

  .عضو مسئول عن مجموعة آخرين
  :إستخدام التكنولوجيا اإلدارية: رابعا

هائلـة نعيش اآلن عصرا تتدفق فيه المعرفـة ويشـهد تحـوالت تكنولوجيـة وعلميـة وٕاقتصـادية 
، حتــي أن الصــراع اآلن لــم يعــد صــراعا عســكريا ، بقــدر مــا هــو صــراع حــول العلــم والمعلومــات ، 

  .كما يتميز هذا العصر بإستخدام الكمبيوتر في اإلتصاالت علي نطاق واسع
وال يمكن للتعليم أن يبقي بمناهجه وفلسفته ونظمه بمنأي عن هذه التطورات في العالم، 

تعليم ضرورة إستيعاب الكم الهائل من البيانات والمعلومات حتي األمر الذي فرض علي ال
  .نستطيع مواجهة التقدم في مجال العلم والمعلومات

فـي عـالم يمـوج بـالمتغيرات ،  quality educationولن يتـأتي ذلـك إال بـالتعليم المتميـز "
ة بـالقوة اإلقتصـادية وتـرتبط فيـه السياسـ. وتتدفق فيه المعلومات واإلختراعات واإلكتشـافات كـل يـوم

  .)٢("، وفي إطار السيطرة العسكرية للعمالقة الكبار وال مكان لضعيف أو متخلف

فلـم يعـد الـنمط اإلداري "ومن ثم البد من ضـرورة تطـوير التعلـيم بمناهجـه وفلسـفته وٕادارتـه 
ظهـر التقليدي بقادر علي مواجهة وتذليل مشكالت العمل في ضوء التغيرات الحديثـة ، ومـن هنـا ي

مدي الحاح الحاجة إلي األنماط اإلدارية الحديثة بمداخلها المتنوعة والمتغيرة لتمثل ضـرورة حيويـة 
  .)٣("وحتمية من أجل حسن معالجة وفعالية التعامل مع تلك المشكالت

تكــون "ولــذا فمــن الضــروري تطــوير اإلدارة التعليميــة عامــة واإلدارة المدرســية خاصــة حتــي 
لي التجديد بالفعل فلسفًة وتنظيًما وبشـًرا وأداًة وتقنيـات بمـا يمكنهـا مـن تجديـد إدارة عصرية قادرة ع

                                                           
(1) Nicholas Fosket; Managing External Relation in School, Routldege, London, 1992, pp 28-29.  

األبعــاد الكاملــة للثــورة التكنولوجيــة لتطــوير التعلــيم فــي  ٢١التكنولوجيــا وســيلة لتطــوير التعلــيم فــي القــرن : محمــد ســامح ســعيد) ٢(
  .٣٨،مرجع سابق ، صمصر

  .٤٧٣-٤٧٢، ص ص، مرجع سابقالفكر المعاصر في التنظيم واإلدارة: على محمد عبد الوهاب –سعيد يس عامر ) ٣(
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أنظمــة التعلــيم ، ألنهــا مازالــت بعيــدة بأسســها وتكوينهــا وٕادارتهــا عــن اإللمــام بنتــائج وٕاضــافات علــم 
  .)١("اإلدارة في مجال التكنولوجيا اإلدارية

ع المفـاهيم الجديـدة ، والبـد مـن إدخـال تطوير اإلدارة المدرسية لتتوافق مـ"ومن ثم البد من 
ــــا المعلومــــات لتطــــوير اإلدارة المدرســــية  مــــع تطــــوير  –الوســــائل الحديثــــة فــــي اإلدارة ، وتكنولوجي

  .)٢("اإلتصال بالمدارس واإلدارات التعليمية بالوسائل التكنولوجية الحديثة

علــي   المشــكالت  وتطــوير إدارة المدرســة الثانويــة العامــة يمثــل أمــرا ضــروريا ذلــك للتغلــب
  .التي تحول دون تحقيق اإلدارة لوظائفها وأهدافها في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين

ومـن ثـم يجـب األخـذ باألسـاليب المعاصـرة فـي اإلدراة ومنهـا إسـتخدام التكنولوجيـا اإلداريــة 
  .بأدواتها التي تساعد اإلدارة علي مواجهة المشكالت العملية وحلها

مـــن الوســـائل التكنولوجيـــة التـــي تســـتخدم فـــي تطـــوير " الحاســـب اآللـــي"بيـــوتر ويعتبـــر الكم
فـي اإلدارة " الحاسب اآللـي"اإلدارة وهو األساس في تطوير التعليم، حيث يمكن توظيف الكمبيوتر 

تعامل المستويات إلدارية مع القوى البشـرية مـن " المدرسية بمختلف مستوياتها سواء كان ذلك فى 
أم فــي عالقــات مــع غيــرهم مــن المســتويات اإلداريــة األعلــي أو . داريــين وغيــرهمطــالب ومعلمــين وإ 

األدنــي أم فــي تفاعلهــا مــع بيئتهــا ومجتمعاتهــا ، ومــع تــوافر البيانــات والمعلومــات فــأجهزة الحاســب 
  .)٣("اآللي تتيح إلدارة المدرسة إمكانية إحداث تطوير في بنية النظام التعليمي

  :في إدارة المدرسة الثانوية العامة" الحاسب اآللي" مبررات إستخدام الكمبيوتر

  :)٤(تتمثل مبررات إستخدام الكمبيوتر في اإلدارة المدرسية فيما يلي

سـرعة التغييـر فـي طبيعـة القضـايا والمشـكالت التـي تواجـه اإلدارة المدرسـية ، وهـذا نتيجــة  -
  .زيادة نسبة التدفق المعرفي وتنوع التعليم

 .ها مما أوجب األخذ باألساليب الحديثة في إدارة المدرسةتضخم المعارف وٕانفجار  -

 .التطور الكبير في التكنولوجيا اآللية وبخاصة العقول االلكترونية -

                                                           

، العـدد األول، السـنة حوليـة كليـة التربيـةدور التكنولوجيا اإلدارية في تطـوير أنظمـة التعلـيم العربيـة، : صالح عبد الحميد مصطفى) ١(
  .٧٩-٧٨، ص ص١٩٨٦األولى، جامعة اإلمارات، يونيو 

 الكاملة للثورة التكنولوجية لتطوير التعليم فـي مصـر،األبعاد  ٢١التكنولوجيا وسيلة لتطوير التعليم في القرن : محمد سامح سعيد) ٢(
  .٩٥مرجع سابق، ص

  .٢٣٨، ص٢٠٠٠، دار الفكر العربي، القاهرة ، ١ط: اإلدارة المدرسية: محمد حسنين العجمى) ٣(
  .٧٢٠-٧١٩، مرجع سابق، ص صاتجاهات جديدة في اإلدارة التعليمية في البالد العربية: عبد الغني النورى) ٤(
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اإلتجاه إلـي مزيـد مـن عقلنـة اإلدارة وظهـور آفـاق ووظـائف ومفـاهيم جديـدة مثـل التخطـيط  -
 .وٕاتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا المستقبلية علي المدي الطويل

ســيادة كثيــر مــن المفــاهيم، والتطبيقــات وأنمــاط الســلوك االجتمــاعي المتــأثر بخصــائص "  -
  .مجتمع المعلوماتية

 .تعدد وتنوع برامج وأساليب تحقيق ديمقراطية تكنولوجيا المعلومات -

االســـتفادة مـــن تطبيقـــات تكنولوجيـــا الحاســـوب واالتصـــال فـــي تطـــوير بنيـــة إدارة المدرســـة  -
 .وٕادارتها، وطرق تقويمهاوبرامجها، وأساليبها، 

 .حدوث تغيرات أساسية في مجاالت وأساليب العمل -

  )١(الغزو المتزايد لوسائل وأدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصال

  :في إدارة المدرسة الثانوية العامة" الحاسب اآللي"أهمية استخدام الكمبيوتر 

العامــة فــي ظــل         الثــورة  ترجـع أهميــة اســتخدام الكمبيــوتر فــي إدارة المدرســة الثانويــة
التكنولوجيــة والتطــور التكنولــوجي فــي وســائل االتصــال وكــذا االنفجــار المعرفــي الــذي يوجــب علينــا 

  )٢( :ضرورة األخذ بالجديد من الوسائل التكنولوجية في إدارة المدرسة الثانوية العامة إلى ما يلي

  .ر دقةاإلسراع في األعمال الكتابية والمحاسبية وجعلها أكث -

 .إنقاص الحاجة إلى التكرار غير الضروري عند إجراء األعمال المكتبية بطرق تقليدية -

 .إعداد التقارير اإلدارية والمحاسبية والتربوية بشكل أفضل وفي وقت مناسب -

زيــادة إنتاجيــة وكفــاءة العــاملين فــي المؤسســات التربويــة، ومــن ثــم يمكــن تطــوير وتحســين  -
 .رسة للطالبالخدمات التي تقدمها المد

 .تحسين وسائل الرقابة على رصد الدرجات والتقديرات الخاصة بالطالب -

 .تحسين القرارات التي تتخذها إدارة المدرسة فيما يتعلق بتقييم أعمالها المختلفة -

  .تخفيض تكاليف مزاولة األعمال المختلفة التي يقوم بها العاملون في المدرسة -

  : )٣(هذا باإلضافة إلى ما يلي
                                                           

  : زيد من التفصيل راجعلم) ١(
  .٢٧٥-٢٧٤مرجع سابق، ص ص اإلدارة المدرسية،: محمد حسنين العجمى

  : لمزيد من التفصيل راجع ) ٢(
  .٢٦١-٢٦٠المرجع السابق ، ص ص

  :لمزيد من التفصيل راجع ) ٣(
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ــيم واإلدارة مــن خــالل نظــم المعلومــات    -     تطــوير األداء الــوظيفي الحكــومي فــي مجــاالت التعل
  :ودعم اتخاذ القرار ويشمل ذلك

  :الميكنة اإلدارية وتطوير االتصاالت -أ

ويهــدف إلــى إدخــال الكمبيــوتر علــى نطــاق واســع فــي جميــع اإلدارات والقطاعــات التابعــة 
مـع إنشـاء  –مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى لحفـظ البيانـات وترتيبهـا للوزارة، لتحسين األداء الـوظيفي 

  .الشبكات الداخلية التي تيسر العمل وتحقق تبادل المعلومات

  :قواعد البيانات -ب

إنشــــاء قواعــــد البيانــــات الضــــرورية عــــن المــــدارس وتجهيزاتهــــا، وعــــن المعلمــــين وأحــــوالهم 
  .لتكريس مبدأ الثواب والعقاب –عوقة والتركيز على البيانات الخاصة بالعناصر المتميزة والم

  :التوثيق الضوئي -ج

ويهــدف إلــى إنشــاء نظــام للتوثيــق يســمح بترتيــب وفهرســة كافــة الوثــائق الخاصــة بــالوزارة، 
  .والقرارات الوزارية

  :نظم المعلومات الجغرافية -د

لثقافيـة ويهدف إلى إنشاء نظم المعلومات الجغرافية، وربـط المواقـع الجغرافيـة بالمعلومـات ا
  .واالقتصادية واالجتماعية والبيئية لدعم اتخاذ القرار التعليمي بصفة عامة

  :بنوك الخبرة -هـ

وتعنــي االســتعانة بــأكبر عــدد مــن الخبــراء المتميــزين فــي كافــة المجــاالت التــي تهــم التعلــيم 
  .في العلوم والمعلومات واإلدارة

وغيـره مـن التقنيـات اإلداريـة الحديثـة " الحاسـب اآللـي"ومن ثم ال يمكن استخدام الكمبيوتر 
 –في إدارة المدرسة الثانوية العامة ما لم يتواكب  مع ثورة إدارية شاملة ممثلـة فـي الطـاقم اإلداري 

بدءًا بأمين العهدة فـي المدرسـة إلـى مـدير المدرسـة، ويتطلـب ذلـك وضـع عـدة مخططـات إلحـداث 
  :)١(الثورة اإلدارية وتتمثل هذه المخططات فيما يلي

  .تنظيم دورات للقيادات التعليمية تشرح أهداف التطوير - ١

 .وضع جميع المطبوعات الخاصة بالتطوير في متناول أيدي الطاقم اإلداري والفني - ٢
                                                                                                                                                                      

ولوجيــة لتطــوير التعلــيم فــي األبعــاد الكاملــة للثــورة التكن ٢١التكنولوجيــا وســيلة لتطــوير التعلــيم فــي القــرن محمــد ســامح ســعيد، 
  .١١١مرجع سابق، ص مصر،

  .٤١٧ص: المرجع السابق) ١(
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 .إعداد دورات تدريبية في علوم اإلدارة الحديثة بالتعاون مع كليات التجارة بالجامعات - ٣

زارة، والتـــدريب علـــى اســـتخدام إدخـــال الميكنـــة اإلداريـــة فـــي جميـــع قطاعـــات ووحـــدات الـــو  - ٤
 .الكمبيوتر في التوثيق

 .إدخال البرامج الحديثة في المخازن، والشئون المالية لتطوير وتحسين األداء اإلداري - ٥

  .تطوير االتصاالت بالكمبيوتر لتبادل الملفات وتحسين العمل اإلداري - ٦

ولــوجي البــد مــن وبالتــالي لكــي يحــدث تطــوير فــي إدارة المــدارس يتواكــب مــع التطــور التكن
االهتمام بالعنصر البشـري المتمثـل فـي القيـادات المدرسـية وٕاعـدادها وتـدريبها علـى كيفيـة اسـتخدام 

  .التقنيات التكنولوجية الحديثة حتى تستطيع مواجهة التحديات التكنولوجية

  .)١(اريةوفيما يلي تجربة الواليات المتحدة األمريكية في التعليم واالستفادة من التكنولوجيا اإلد

التعلـــيم فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة يتميـــز بتنميـــة االبتكـــار، نظـــرًا لتـــوفر اإلمكانـــات، 
وتشـمل هـذه الشـبكات اآلليـات الضـوئية واألقمـار . فتوجد شبكات لنقل المعلومـات والتعلـيم مـن بعـد

فرقــة، الصــناعية، وبعــض الجامعــات تقــوم أساســًا علــى تنظــيم االتصــال بــين الطلبــة فــي أمــاكن مت
واألســاتذة فــي أمــاكن أخــرى، ويــتم الــربط بيــنهم باســتخدام تكنولوجيــا جديــدة لالجتمــاع بالفيــديو عــن 

ولهــا ميــزة خاصــة فــي عمليــات التــدريب، وخاصــة التــدريب فــي موقــع  Video conferenceبعــد 
  .، حتى ال يتغيب الموظف عن مكان عمله أو ينقطع بسبب التدريبon-job-trainingالعمل 

الكمبيــوتر فــي المــدارس بمهمــة خاصــة وهــي المــدرس الخصوصــي، حتــى يســتطيع ويقــوم 
  :الطالب أن يتعلم بالمعدل الذي يرتاح له وذلك تحقيقًا لألهداف اآلتية

  

  

  :هدف اجتماعي تأهيلي: أوالً 

يهدف إلى تنمية مهارات الكمبيوتر لدى الطالب، والتي تمكنه مستقبًال من الحصول علـى 
  .وتجاري يعتبر الكمبيوتر فيه عنصرًا أساسياً وظيفة في جو صناعي 

  :هدف تعليمي: ثانياً 

                                                           

  :لمزيد من التفصيل راجع في ذلك) ١(
  .٥٩-٥٨ص ص: المرجع السابق
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وهــو تغيــر فــي طريقــة تعلــم الطالــب والتركيــز علــى البحــث عــن المعلومــة، بمــا يقلــل مــن 
  .االعتماد على الكتاب المدرسي أو المعلم، وبالتالي يكون شخصية مستقلة علميًا للطالب

  :هدف إداري: ثالثاً 

المــدارس عامــل أساســي لتطــوير اإلدارة المدرســية والتــي هــي أســاس إدخــال الكمبيــوتر فــي 
تطــوير التعلــيم، فهنــاك ارتبــاط كبيــر بــين التعلــيم وعلــوم اإلدارة، فيمــا يســمى إدارة العمليــة التعليميــة 

Education Managementوقــد نشــأت . ، ســواء علــى مســتوى المديريــة التعليميــة أو المدرســة
  :التعليم لالستفادة من علوم اإلدارة الحديثة مثل مجاالت جديدة لإلدارة في مجال

  Just – in – Time Management    اإلدارة مضبوطة التوقيت

  In Targeted Management System                     اإلدارة المتكاملة

                                                Crisis Management  إدارة األزمات

  .هدر الوقت والجهد في التخطيط، وتحسين األداء في العملية التعليمية وذلك لتقليل

فــي إدارة " الحاســب اآللــي"ولــذلك، فقــد صــار مــن الضــروري االهتمــام باســتخدام الكمبيــوتر 
المــدارس ألنــه عامــل أساســي فــي تطــوير اإلدارة المدرســية التــي هــي أســاس تطــوير التعلــيم حتــى 

  .واقتدار نستطيع مواجهة تحديات العصر بقوة

في إدارة المدرسة الثانوية العامة فيمـا " الحاسب اآللي"وتتمثل مجاالت استخدام الكمبيوتر 
  )١( :يلي

وتحليلهــا عــن  –اســتخدام الكمبيــوتر فــي ســائر العمليــات اإلحصــائية ومعالجــة المعلومــات  -
يميـة، تدقق الطالب وتـوزيعهم ومسـتوياتهم وأوضـاعهم االجتماعيـة، وعـن أفـراد الهيئـة التعل

  .األبنية المدرسية وسائر العمليات اإلحصائية وغيرها

استخدام الكمبيوتر في العمليـات اإلداريـة اليوميـة البسـيطة، وفـي حفـظ المعلومـات بطريقـة  -
  .حديثة، تمكن من االستفادة منها عند الحاجة

  .استخدام الكمبيوتر في اتخاذ قرارات إدارية مبنية على معلومات دقيقة ومنظمة"  -

تخدام الكمبيــوتر فــي وضــع الخطــط والبــرامج التــي تــوفر جهــد العــاملين بالمدرســة وتضــمن اســ
  :)١( "إدارة وقت المدير بفاعلية

                                                           

، مرجـع سـابق، التنمية اإلدارية من أجل التجديد التربوي نحو اسـتراتيجية جديـدة لتطـوير اإلدارة التربويـة: مصطفى أحمد الزعتـري) ١(
  .٥٨ص
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االســتفادة مــن الميكنــة اإلداريــة وتشــمل تطــوير الشــئون اإلداريــة، تطــوير الشــئون الماليــة، "
  :)٢( "تطوير أعمال المخازن والمشتريات

  :لى مستوى إدارة المدرسة الثانوية العامةالمهام اإلدارية للحاسب اآللي ع

تتمثـــل المهـــام اإلداريـــة للحاســـب اآللـــي علـــى مســـتوى إدارة المدرســـة الثانويـــة العامـــة علـــى 
  )٣(:النحو التالي

  .تنسيق وتوزيع الطالب - ١
 .تسجيل الطالب ومتابعتهم - ٢

 .وضع الجدول المدرسي - ٣

 .بناء قاعدة معلومات مدرسية متطورة التخاذ القرارات - ٤

 .المكتبات أعمال - ٥

 .خدمة المعلم - ٦

  .االستفادة من بنوك المعلومات وشبكة اإلنترنت - ٧

  :)٣(: )٤(تنسيق وتوزيع الطالب -١

يســـتخدم الحاســـب فـــي توزيـــع الطـــالب بنـــاًء علـــى تغذيـــة الحاســـوب بمعلومـــات وفيـــرة عـــن 
هـاتف، الطالب تستخدم هذه البيانات والمعلومات فـي اإلجـراءات القبليـة كاالسـم، والعنـوان، ورقـم ال

اســم ولــي األمــر وعنوانــه بالعمــل، ودرجــة تعلــيم الوالــدين، ومعلومــات كافيــة عــن الحالــة االجتماعيــة 
والصحية، ومدى تقدم الطالب في تعلم المواد المختلفة، وبناًء على هذه المعلومات يقوم الحاسـوب 

القـائمين بتوزيع الطـالب إلـى مجموعـات صـغيرة أو كبيـرة متجانسـة أو غيـر متجانسـة حسـب رغبـة 
علــى العمليــة التعليميــة، ومــن ثــم يســتطيع القــائمون علــى العمليــة التعليميــة مــن مــديرين، ومشــرفين 
تربــويين ومعلمــين، الحصــول مــن الحاســوب علــى قــوائم متضــمنة مــا يحتاجونــه مــن معلومــات عــن 

  .هؤالء الطالب بصورة جماعية أو لكل مجموعة على حدة

  :)١(تسجيل الطالب ومتابعتهم -٢
                                                                                                                                                                      

اإلدارة المدرسـية والتعدديـة الثقافيـة، بحـث مقـدم للمـؤتمر السـنوي الثـامن للجمعيـة المصـرية : فؤاد العـاجز، عطيـة محمـد العمـرى) ١(
، )ينـاير ٢٩-٢٧(، المنعقـد فـي الفتـرة مـن )التربية والتعددية الثقافية مع مطلع األلفيـة الثالثـة( للتربية المقارنة واإلدارة التعليمبة

  .٣٣٤ة عين شمس، دار الفكر العربي ، القاهرة ، ص، جامع٢٠٠٠
األبعاد الكاملة للثورة التكنولوجية لتطوير التعليم فـي مصـر،  ٢١التكنولوجيا وسيلة لتطوير التعليم في القرن : محمد سامح سعيد) ٢(

  .٤٣١مرجع سابق، ص
  :لمزيد من التفصيل راجع ) ٣(

  ٢٥٧ - ٢٥٢جع سابق ، ص ص، مر  اإلدارة المدرسية: محمد حسنين العجمى   
  .٢٦٩، ص١٩٩٨، دار الفكر العربي، القاهرة، تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي والعشرين: إبراهيم الوكيل الفار) ٤(
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التحــاق التالميــذ أو الطــالب بالمدرســة يــتم تســجيل بيانــات عديــدة مثــل االســم، تــاريخ  عنــد
المــيالد، العنــوان، الســن، المســتندات العلميــة الســابقة بالنســبة للطــالب، وبعــض المعــامالت الماليــة 

  .مثل مصروفات الدراسة أو المكافآت المالية التي تصرف نظير التفوق

. زيــد مــن المعلومــات مــن الطــالب لمتابعــة حــالتهم الدراســيةوأثنــاء الدراســة يــتم تســجيل الم
وبعــد انتهــاء الدراســة والتخــرج يتطلــب األمــر اســتخراج الشــهادة والمســتندات ولــذلك أصــبح اســتخدام 
الحاسب اآللي في أداء مثل هذه الوظائف هو االختيار الوحيد لتزيد من فاعليـة العمـل عـن طريـق 

  .توفير البيانات بثقة وسرعة

  :ع الجدول المدرسيوض -٣
عمــل الجــدول المدرســي مــن الشــئون اإلداريــة التـــي يقــوم بهــا مــدير المدرســة أو يقــوم باإلشـــراف 

  .بالغة التعقيد ولذا تراعى العوامل التالية عند وضع الجدول) المهام(عليها، وهو من الشئون 

  :االعتبارات الواجب مراعاتها عند وضع الجدول المدرسي

  .الب على قاعات الدراسة حسب حجم استيعابهاتوزيع مجموعات الط" -

 .رغبة القائمين على التدريس في اختيار بعض المواعيد المناسبة -

عدم التضارب في المواعيد بحيث ال ينشغل الطالب مع أكثر من أستاذ أو فـي أكثـر مـن  -
 .)٢("قاعة في وقت واحد

 .مراعاة الظروف االجتماعية للمعلمات" -

 .التساوي بين المعلمينعدالة التوزيع ومراعاة  -

 .عدم تنقل المدرس من مبنى إلى مبنى في يوم واحد -

بمعنــــى إســــناد المــــادة (االســــتفادة مــــن الخبــــرات القديمــــة ووضــــعها فــــي المكــــان المناســــب  -
 .للمعلمين حسب الكفاءة والتخصص

 .مراعاة الحصص التي تحتاج لنشاط ذهني، بمعنى أن تكون في بدء اليوم الدراسي -

  .)٣("األنشطة اليوم المدرسيأن تتخذ حصص  -
ـــدًا خاصـــة فـــي المـــدارس الثانويـــة العامـــة  لوجـــود مـــواد "وبالتـــالي يصـــبح األمـــر أكثـــر تعقي

المستوى الرفيـع المؤهلـة لـدخول الجامعـة، ففـي هـذه الحالـة تـزداد نسـبة تضـارب المـواد مـع بعضـها 
                                                                                                                                                                      

  :لمزيد من التفصبل راجع) ١(
  .٢٥٤-٢٥٣مرجع سابق، ص ص اإلدارة المدرسية،: محمد حسنين العجمى

  .٧٢، مرجع سابق، صويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي والعشرنترب: إبراهيم الوكيل الفار) ٢(
  :لمزيد من التفصيل راجع في ذلك) ٣(

  .٣٩-٣٨، ص ص١٩٩٨-٩٧مكتبة المعارف الحديثة، القاهرة،  رفع كفاءة اإلدارة المدرسية،: أحمد إبراهيم أحمد



 
 
 

 الفصل الثالث ١٢٤

ب دراسـة أكثـر مـن مـادة البعض بين مواد أساسية ومواد اختيارية والتي تحدث نتيجة اختيـار الطالـ
  .)١("واحدة ويصادف أن بعض هذه المواد تدرس في نفس الموعد

ومما سبق يتضح لنا أن الحاسب اآللي ال غنى عنه عنـد عمـل وتنظـيم الجـدول المدرسـي 
ألنــه يــوفر الوقــت والجهــد علــى القــائمين بعمــل الجــدول، ومــن ثــم يســهم فــي إنجــاز إدارة المدرســة 

  .افها بشكل أفضلالثانوية في تحقيق أهد
  :بناء قاعدة معلومات مدرسية متطورة التخاذ القرارات -٤

ـــادة الذكيـــة "عمليـــة صـــنع واتخـــاذ القـــرار فـــي مجـــال اإلدارة المدرســـية فـــي  حاجـــة إلـــى القي
،  )٢("الواعية القادرة على اتخاذ القـرار عـن وعـي وٕادراك تـؤمن بالشـورى والديمقراطيـة أسـلوب عمـل

اذ القرر على مـدى تـوافر المعلومـات والبيانـات الدقيقـة المنظمـة التـي فـي وتعتمد عملية صنع واتخ
  .ضوءها يتم اتخاذ القرارات اإلدارية األكثر صواباً 

ومــن ثــم يجــب بنــاء نظــام معلومــات تربويــة مدرســية متطــورة ، تســتطيع إدارة المدرســة مــن 
حقيقــًا لحاجــات المجتمــع خاللــه العمــل علــى تطــوير نشــاطاتها ورفــع مســتوى التعلــيم الــذي تقــوم بــه ت

  .وتطلعاته المستقبلية

بنــاء شــبكات االتصــال داخــل وخــارج المدرســة، ووضــع أســس "وهــذا يتطلــب ضــرورة تــوافر 
ــادة جــودة  وقواعــد الســتخدام المعلومــات المســاعدة علــى تنفيــذ العمليــة اإلداريــة، بمــا يــؤدي إلــى زي

  .)٣("مخرجاتها

الوظــائف اإلداريــة، ومعظــم المعلومــات  يعتبــر بنــاء المعلومــات أســاس وقاعــدة كــل"حيــث 
التـــي تـــداولها الوظـــائف اإلداريـــة المختلفـــة تعتبـــر ذات أهميـــة كبيـــرة بالنســـبة لألنشـــطة التخطيطيـــة 

ـــذلك يجـــب تكامـــل وتـــرابط عمليـــة تـــدفق المعلومـــات فـــي نظـــام واحـــد يكـــرس . واإلدارة المدرســـية  ل
  .)٤(لمواجهة احتياجات وظائف التخطيط واإلدارة

ضع قاعدة أساسية للمعلومـات الخاصـة بـإدارة المدرسـة تسـاعدها علـى مواجهـة لذا يجب و 
  .المشكالت

  .وهذا ال يتحقق إال بتوافر نظام إداري يعتمد على البيانات الدقيقة

                                                           

  .٢٥٣مرجع سابق، ص اإلدارة المدرسية،: محمد حسنين العجمى) ١(
تصدر عن كليـة التربيـة، جامعـة قطـر، السـنة  القيادة التربوية في الفكر المعاصر، حولية كلية التربية،: سعد جاسم يوسف الهاشل) ٢(

  .٢٦٧، ص١٩٨٧/ هـ١٤٠٧الخامسة، العدد الخامس، قطر 
  .١٠٧٢صمرجع سابق،  اإلدارة المدرسية فى جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول،: على السيد طنش )٣(
  .٢٥٨مرجع سابق ، ص اإلدارة المدرسية ،: محمد حسنين العجمى )٤(



 
 
 

 الفصل الثالث ١٢٥

حيــث يســاعد نظــام المعلومــات المتكامــل بالمرونــة التــي تســمح بتبــادل المعلومــات ويــؤدي 
  :ذلك إلى

ارة المدرســة فيمــا يتعلــق بتقــيم أعمالهــا المختلفــة، وأيضــا تحســين القــرارات التــي تتخــذها إد"
فيما يتعلق بتنسيق البرامج والدروس والمحاضرات، وكذلك فيما يتعلق بتنظـيم المخـازن والمكتبـات، 
حيــث يمكــن علــى أســاس التقــارير الدوريــة التــي تقــدمها إدارة الحاســب اآللــي بالمدرســة إلــى اإلدارة 

والتعلــيم، ومنهــا إلــى ديــوان عــام الــوزارة مــن وقــت آلخــر االنتبــاه إلــى  التعليميــة ثــم مديريــة التربيــة
األخطــاء والعيــوب التــي بينتهــا األرقــام المصــنفة والمبوبــة عــن ســير العمــل فــي أوجــه النشــاط التــي 

  .)١("تقوم به المدرسة تحقيقًا للرسالة التربوية التي تستهدفها

  :)٢(أعمال المكتبات -٥

  في عصر االنفجار المعرفي وتضخم المعلومات، وينجم عن مما ال شك فيه اننا نعيش 

ذلــك زيــادة أعــداد الكتــب وقلــة الحيــز والفــراغ المتــاح للتخــزين، فــازدادت أعمــال المكتبــات 
تعقيدًا، باإلضافة إلى الصعوبات التى تواجه الطالب في إيجـاد وتحديـد مـا يحتاجـه وكـذا الصـعوبة 

  .في الحصول عليه

  :في مجال المكتبات يقوم بـومن ثم فالحاسب اآللي 

عمليــة البحــث عــن الدراســات والمقــاالت والمراجــع التــي لهــا صــلة بموضــوع معــين يحــدده  -
  .الطالب

عمليــة اســتعارة الكتــب، وعــادة تكــون لفتــرة محــدودة، ويتطلــب ذلــك متابعــة المســتعيرين إلــى  -
  .أن تعاد الكتب

  :خدمة المعلم -٦

لتـــي فرضـــت علـــى المعلـــم ضـــرورة مالحقتهـــا نظـــرًا لتضـــخم كميـــة المعـــارف والمعلومـــات وا
اسـتخدام الحاسـوب إلدارة العمليـة التعليميـة "وتطوير نفسه داخل المدرسة، ومن ثم يسـتطيع المعلـم 

من خـالل برمجيـات خاصـة، فيـتم إعـدادها  Computer Managed Instructionوالتي تسمى 
والتعلم فـي حجـرة الدراسـة عـن طريـق  لهذه الغاية، حيث تقوم هذه البرمجيات بإدارة عمليتي التعليم

                                                           

  .٢٦١المرجع السابق، ص) ١(
  :لمزيد من التفصيل راجع ) ٣(

  ٢٥٥ - ٢٥٤نفس المرجع ، ص ص  
  



 
 
 

 الفصل الثالث ١٢٦

تقديم االختبارات وتسجيل نتائج تحصـيل الطـالب، ومـدلول تلـك النتـائج مـن حيـث مـدى اسـتيعابهم 
  .)١("للمادة واتقانهم لها وتحقيق األهداف المرغوبة

  :االستفادة من بنوك المعلومات وشبكة اإلنترنت -٧

ن المعلومــات، التــي تفيــد مــدير المدرســة تــوفر بنــوك المعلومــات وشــبكة اإلنترنــت الكثيــر مــ
  .في إدارة مدرسته بفاعلية، لمواجهة متطلبات العصر

  :مجاالت االستفادة من شبكة المعلومات واإلنترنت في إدارة المدرسة الثانوية العامة

  :)٢(يمكن االستفادة من شبكة المعلومات في إدارة المدرسة الثانوية العامة فيما يلي

  .دث األبحاث والدراسات في مجال اإلدارة المدرسية واإلفادة منهااإلطالع على أح -

اإلطــالع علــى واقــع اإلدارة المدرســية فــي دول العــالم، وٕاجــراء المقارنــات بينهــا وبــين واقــع  -
 .اإلدارة المدرسية في بالدنا، واالستفادة من تجارب اآلخرين في هذا المجال

لتـي تجعـل مـدير المدرسـة يبنـى قراراتـه الحصول على المعلومات واإلحصاءات الحديثـة، ا -
 .على معلومات حديثة ودقيقة

اإلطــالع علــى المعلومــات واإلحصــاءات العالميــة الحديثــة فــي التربيــة والتعلــيم، ومحاولــة  -
  .اإلفادة منها في الجانب الفني واإلشراف لمدير المدرسة

رة المدرســة وممــا ســبق عرضــه يتضــح لنــا أن الحاســب اآللــي يفيــد عنــد اســتخدامه فــي إدا
  .الثانوية العامة في كثير من المهام اإلدارية وكذا الفنية

ولــذا يرجــى اســتخدامه داخــل اإلدارة المدرســية ويتطلــب ذلــك تــدريب مــديري المــدارس علــى 
  :)٣(استخدام الحاسب اآللي فيما يلي

  .نظم معالجة البيانات" - ١

 .نظم المعلومات اإلدارية - ٢

 .نظم دعم القرار - ٣

سـجل درجـات  –سـجل أحـوال الطـالب  –ي وضع الجـدول المدرسـي استخدام الحاسوب ف - ٤
 .سجل المكتبة –سجل اآلثاث المدرسي  –الطالب 

                                                           

  .٦٨مرجع سابق، ص تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي والعشرين،: إبراهيم الوكيل الفار) ١(
  .٣٣٥، مرجع سابق، صاإلدارة المدرسية والتعددية الثقافية: ز، عطية محمد العمرىفؤاد العاج) ٢(
  .٣٣٥-٣٣٤المرجع السابق، ص ص) ٣(



 
 
 

 الفصل الثالث ١٢٧

 .استخدام الحاسوب في التعامل مع برامج تعليمية ذات عالقة بالمنهج - ٥

 .االستفادة من بنوك المعلومات وشبكة اإلنترنت - ٦

  .لمرئية في اإلدارة المدرسيةاستيعاب التقنيات التربوية الحديثة والوسائل المسموعة وا - ٧

ومن خالل العرض السابق لبعض األساليب اإلدارية المعاصرة في إدارة المدرسـة الثانويـة 
العامة ومحاولة االستفادة منها حتى تستطيع مواكبة متغيرات القرن الحـادي والعشـرين ومـا يفرضـه 

  .من متطلبات وأدوار جديدة

ة فــي مصــر تواجــه العديــد مــن المشــكالت التــي تعوقهــا إال أن إدارة المدرســة الثانويــة العامــ
  .عن القيام بوظائفها وتجعلها غير قادرة على مواكبة المتغيرات وما تفرضه من متطلبات

ومــن ثــم ســوف تتعــرض الدراســة الحاليــة فــي الفصــل التــالي للمشــكالت التــي تواجــه إدارة 
لمعاصــــرة فــــي كيفيــــة مواجهــــة هــــذه المدرســــة الثانويــــة، وذلــــك لالســــتفادة مــــن األســــاليب اإلداريــــة ا

  .المشكالت



  

  الفصل الرابع

  مشكالت إدارة المدرسة الثانوية العامة في مصر

  
 .المقدمة -

 .واقع التعليم الثانوي العام في مصر وأهدافه: أوالً 

  :إدارة المدرسة الثانوية العامة في مصر: ثانياً 
 .أهداف إدارة المدرسة الثانوية العامة -

 .الهيكل التنظيمى إلدارة المدرسة الثانوية العامة -

 .والمسئوليات اإلدارية والفنية التي يقوم بهاالمهام  -

 .مدير المدرسة الثانوية العامة -

 .ناظر المدرسة الثانوي العامة -

 .وكيل المدرسة الثانوية العامة -

 .المدرس األول -

  :مشكالت إدارة المدرسة الثانوية العامة في مصر: ثالثاً 
  .مقدمة -
ق وظائفهـا قصور إدارة المدرسة الثانوية العامة فـي مصـر عـن تحقيـ -١

  .وعدم مسايرتها لألساليب اإلدارية المعاصرة
ضـــعف مشـــاركة األعضـــاء فـــي إدارة المدرســـة الثانويـــة العامـــة وفـــي  -٢

 .صنع القرار

 .مشكالت تتعلق بأساليب اختيار القيادات وطرق برامج اإلعداد -٣
  
  
  



 
 
 
 

 الفصل الرابع ١٢٨

  الفصل الرابع
  مشكالت إدارة المدرسة الثانوية العامة في مصر

  
 .المقدمة -

 .نبذة عن التعليم الثانوي العام في مصر: أوالً 

  :الهيكل اإلداري إلدارة المدرسة الثانوية العامة في مصر: ثانياً 
  .مقدمة -
 .مفهوم اإلدارة المدرسية وأهدافها -

 .قوم بهاالمهام والمسئوليات اإلدارية والفنية التي ي -

 .مدير المدرسة الثانوية العامة -

 .ناظر المدرسة الثانوي العامة -

 .وكيل المدرسة الثانوية العامة -

 .المدرس األول -

  :مشكالت إدارة المدرسة الثانوية العامة في مصر: ثالثاً 
  .مقدمة -
ـــق  - ١ ـــي مصـــر عـــن تحقي ـــة ف ـــة العام قصـــور إدارة المدرســـة الثانوي

  .دارية المعاصرةوظائفها وعدم مسايرتها لألساليب اإل
ضــعف مشــاركة األعضــاء فــي إدارة المدرســة الثانويــة العامــة وفــي  - ٢

 .صنع القرار

 .مشكالت تتعلق بأساليب اختيار القيادات وطرق برامج اإلعداد - ٣
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  الفصل الرابع
  مشكالت إدارة المدرسة الثانوية العامة فى مصر

  :المقدمة

حقــة فــي مختلــف الميــادين، فــالتعليم يشــهد العــالم مجموعــة مــن المتغيــرات الســريعة والمتال
يواجـــه تحـــديات ومتغيـــرات عديـــدة تتطلـــب منـــه إعـــادة ومراجعـــة صـــياغة أهدافـــه وفلســـفته وٕادارتـــه 

  .وعالقته بالمجتمع

حيث تعاني المؤسسات التعليمية من عدم وضوح السياسة الخاصة بهـا ممـا يترتـب عليهـا 
يــة وتعــوق قــدرتها علــى تحقيــق األهــداف العديــد مــن الســلبيات التــي تــؤثر علــى المؤسســات التعليم

  .المنشودة منها

  )١( :وتتمثل هذه السلبيات فيما يلي

  .التعارض والتضارب في األعمال -

 .الخوف من اتخاذ القرارات -

 .زيادة العبء على اإلدارات العليا -

 .ضيق الوقت المخصص للوظائف اإلدارية -

 .تعدد المشاكل اإلدارية وتعقدها -

  .رئيسية والفرعيةعدم تحقيق األهداف ال -

لذا أصبح االهتمام بالتعليم وتطويره في جميع مراحله عملية هامـة وضـرورية يسـعى إليهـا 
النهـوض بـالتعليم هـو نقطـة البدايـة الصـحيحة فـي أي "المجتمع بجميع هيئاته ومؤسساته ذلـك ألن 

  .)٢(إصالح يستهدف إقامة مجتمع قادر على مواجهة تحدياته

  :الثانوى العام فى مصر وأهدافهواقع التعليم : أوًال 

تعــد مرحلــة الثانويــة العامــة مرحلــة هامــة فــي الســلم التعليمــي وتحتــل مكانــة خاصــة داخــل 
النظام التعليمي الرسمي وهي المرحلة التالية للتعليم األساسي وبداية التعلـيم العـالي والجـامعي، لـذا 

  .هي مرحلة المراهقةفهي مرحلة هامة ومتميزة من مراحل النمو لدى الطالب أال و 

                                                           

، )٥٢(، العـدد مجلـة كليـة التربيـةفـي مصـر،  فـي مجـال اإلدارة التعليميـة" أسـاليب التنبـؤ"جدوى استخدام : أحمد عبد الرحمن السيد) ١(
  .٢٩٨، ص١٩٩٥جامعة األزهر، أكتوبر 

  .١٩، ص١٩٩٥، مطابع روزليوسف الجديدة، القاهرة، أكتوبر، أعوام) ٤(إنجازات التعليم في : وزارة التربية والتعليم) ٢(
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التعلـــيم الثـــانوي العــام يقـــف بـــين هــاتين المـــرحلتين ليـــؤدي دورًا مزدوجــًا وهـــو إعـــداد "فنجــد 
  .)١("الطالب للحياة العملية أو لمواصلة التعليم العالي والجامعي

يعتبر من ركائز النظام التعليمي ليس فقط بسـبب موقعـه كهمـزة "ومن هنا فالتعليم الثانوي 
لتي التعليم األساسي والتعليم العالي، وٕانما أيضًا ألنه يمثل مرحلة منتهيـة وموصـلة وصل بين مرح

ـــى تخـــريج حملـــة الشـــهادات المتوســـطة مـــن  ـــالتعليم الثـــانوي يعمـــل مـــن ناحيـــة عل فـــي آن واحـــد، ف
الموظفين والفنيين، ومـن ناحيـة أخـرى يؤهـل الطلبـة لاللتحـاق بالجامعـات والمعاهـد العليـا لمواصـلة 

  .)٢(عالي في مختلف التخصصاتتعليمه ال

بهــذه الصــفة وبحكــم موقعهــا فــي الســلم التعليمــي يقــع "ولــذلك، تعــد مرحلــة الثانويــة العامــة 
عليها تبعات أساسـية وحيويـة مـن حيـث الوفـاء بحاجـات طالبهـم فـي طـور مـن أهـم أطـوار حيـاتهم 

ة، ومـن ناحيـة أخـرى من ناحية، ومن حيث الوفاء باحتياجات المجتمع ومتطلباته من القوى البشـري
قد تكون هذه المرحلة جسرًا لبعض الطالب إلى الجامعـات والمعاهـد العليـا والمصـدر الـذي يغـذيها 
بالصفوة مـن الشـباب حيـث يـتم إعـداد القيـادات لمواجهـة متطلبـات المجتمـع فـي مختلـف المجـاالت 

  .)٣("السياسية واالقتصادية واالجتماعية

ـــيم ـــم فالهـــدف العـــام مـــن التعل ـــك  ومـــن ث ـــة، تل ـــانوي هـــو خلـــق الشخصـــية الســـوية المتزن الث
الشخصية التي تستطيع عبور مرحلة المراهقة بسـالم، وفـى ضـوء مـا سـبق تتبلـور أهـداف المرحلـة 

  )٤(:الثانوية العامة فيما يلي

  .إكساب الطالب المفاهيم العلمية واإلنسانية وتسخيرها لخدمة المجتمع - ١

 .هج البحث العلميتزويد الطالب بالمهارات الفكرية ومنا - ٢

 .تحسين مهارات الطالب اللغوية وقدراتهم األدائية وٕاعدادهم مهنيًا وتكنولوجياً  - ٣

 .تزويد الطالب بالمهارات السلوكية والقيم - ٤

 .تنمية تقدير المسئولية واحترام القانون والقيم - ٥

 .تكوين اتجاهات الشعور باالنتماء والقدرة على التكيف - ٦

                                                           

  .٢٢٤، ص١٩٨٩اهرة، ، مطابع األهرام التجارية، الق٢، طتطوير التعليم في مصر: أحمد فتحي سرور) ١(
  ٧، ص١٩٩٧، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية ، ٢، طالتعليم الثانوي في البالد العربية:رمضان القذافي–محمد الفالوقى ) ٢(

  

،القاهرة لثةالدورة الثاتقرير المجلس القومي للتعلم والبحث العلمي والتكنولوجيا، : المجلس القومي للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا) ٣(
  .١٥٣ص ،١٩٧٦-١٩٧٥، المجالس القومية المتخصصة 

  .١٢٤، مرجع سابق، صالتعليم الثانوي في البالد العربية: رمضان القذافي –محمد الفالوقي ) ٤(
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 .مسئولية المواطنة وٕادراك المواقف واألحداث الدوليةتقدير نجاحات اإلنسان وقبول  - ٧

  .إكساب الطالب حاسية التذوق الفني وتقدير الجمال، ومساعدة الطالب على معرفة ذواتهم -٨

ونظرًا للتقدم العلمي والتكنولوجي والتطبيقات العلمية التي شهدها العالم وكذا تحـول الحيـاة 
فة إلـى اتسـاع دائـرة المعـارف والمعلومـات، واعتبـار العـالم االقتصادية تحوًال شامًال وسـريعًا باإلضـا

قرية صغيرة نظـرًا لتقـدم وسـائل االتصـال، فقـد فرضـت التغيـرات علـى التعلـيم بصـفة عامـة والتعلـيم 
الثانوي خاصة ضرورة تغيير أهدافها حتى تتالءم مـع المتغيـرات ومـا تفرضـه مـن متطلبـات وأدوار 

  .لى مواجهة المتغيراتجديدة إلعداد الطالب القادرين ع
  :ومن ثم تغيرت أهداف المدرسة الثانوية العامة في مصر ومرت بمراحل عديدة كما يلي

  :)١(أهداف التعليم الثانوي العام فيما يلي ١٩٦٨لسنة  ٦٨حدد القانون رقم 

  .االرتقاء باإلعداد العام للطالب عقليًا وخلقيًا واجتماعيًا وقومياً  -

يه من العلوم واآلداب والفنون والمهارات بمـا يمكـنهم مـن مواصـلة تزويدهم بما يحتاجون إل -
  .الدراسة بمرحلة التعليم الجامعي

ونظرًا الهتمام الدولة بتطوير المنظمة التعليمية داخل المجتمع، فقد صدرت مجموعـة مـن 
  :القرارات بهدف إدخال بعض التعديالت على نظام التعليم الثانوي العام ومنها

وقــد حــدد هــذا القــرار أن تكــون الدراســة فــي الصــف األول غيــر  ١٩٧٦لســنة  ١٦٧القــرار "
تخصصية، ويتم التشعيب في الصف الثاني إلى شعبتين علمي وأدبي، وفـي الصـف الثالـث تكـون 

  .)٢("أدبي –رياضة  –الدراسة ثالث شعب علوم 

ــيم  ١٩٨١لســنة  ١٣٩وقــد ظــل الوضــع هكــذا حتــى جــاء القــانون رقــم  وحــدد أهــداف التعل
  )٣( :على ما يلي ٢٢الثانوي في مادته 

  .إعداد الطالب للحياة جنبًا إلى جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي  -

 .المشاركة في الحياة العامة -

  .التأكيد على ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية -

                                                           

  .١٩٧١، مطبعة التربية ولتعليم، القاهرة، بشأن التعليم العام ومذكراته ١٩٦٨لسنة  ٦٨قانون رقم : وزارة التربية والتعليم) ١(
  .١٩٧٦، مطبعة وزارة التربية والتعليم ، القاهرة، في شأن التعليم العام ١٩٧٦لسنة  ١٦٧قانون رقم : وزارة التربية والتعليم) ٢(
  .١٩٨١، مطبعة وزرة التربية والتعليم، القاهرة، ١٩٨١لسنة  ١٣٩قانون رقم : وزارة التربية والتعليم) ٣(
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خـاص  يخطـى باهتمـام ١٩٨١لسـنة  ١٣٩وظل التعليم الثانوي العام بموجب القـانون رقـم 
مـــن المســـئولين عـــن النظـــام التعليمـــي، حتـــى رأت اســـتراتيجية تطـــوير التعلـــيم أن خطـــة الدراســـة ال 

المعـدل لـبعض  ١٩٨٨لسـنة  ٢٣٣تحقق الهدف من المرحلـة الثانويـة العامـة، فصـدر القـانون رقـم 
بشـــأن تعـــديل نظـــام التشـــعيب واالمتحانـــات للتعلـــيم الثـــانوي  ١٩٨١لســـنة  ١٣٩مـــواد القـــانون رقـــم 

  .)١(عامال
بشأن تطبيق نظـام الفصـلين الدراسـيين لصـفوف  ١٩٩٠لسنة  ١٨٥وبعد ذلك صدر القانون رقم 

النقـــل فـــي كـــل مـــن الحلقـــة اإلعداديـــة ومرحلـــة التعلـــيم الثـــانوي العـــام، وقســـم المـــواد الدراســـية علـــى هـــذين 
  .)٢(نيالفصلين وجعل في الفصل األول مواد منتهية ومواد ذات صفة االستمرار في الفصل الثا

وشــهدت الســنوات األخيــرة اهتمامــًا بالغــًا بــالتعليم الثــانوي ومشــكالته، فقــد أصــدر المجلــس 
القــومي للتعلــيم والبحــث العلمــي مجموعــة مــن التوصــيات بشــأن تطــوير التعلــيم الثــانوي العــام عــام 

  :)٣(وتتمثل هذه التوصيات فيما يلي ١٩٩٤

 :أن تتضمن خطة الدراسة على - ١

  .لغة العربية واللغة األجنبية األولى واللغة األجنبية الثانية والتربية الدينيةال: مواد إجبارية هي -

 .ضرورية لاللتحاق بالجامعات والتعليم العالي: مواد علمية وثقافية -

  .مواد مهنية وعلمية للتهيئة للحياة العامة وسوق العمل -

آثــار علــى  تيســير نظــام امتحــان الثانويــة العامــة، وتبســيطه حتــى يــزول مــا يصــاحبه مــن - ٢
 .الطالب وأولياء األمور

إدخـــال أســـلوب التوصـــية التعليميـــة، واإلرشـــاد النفســـي للطـــالب فـــي المدرســـة الثانويـــة بمـــا  - ٣
  .يساعد الطالب على اختيار المواد التي تتناسب وقدراتهم وميولهم

وفــي ظــل نظــام التشــعيب للثانويــة العامــة فــي مصــر ومــا يصــاحبها مــن مشــكالت متعــددة 
  .)٤(ب وأولياء األمور ومنهاتتعلق بالطال

                                                           

، مطبعـة وزارة ١٩٨١لسـنة  ١٣٩بشأن تعـديل بعـض احكـام قـانون التعلـيم  ١٩٨٨لسنة  ٢٣٣رقم قانون : وزارة التربية والتعلـيم) ١(
  .١٩٨٨التربية والتعليم، القاهرة، يونية 

، "األبعاد السياسـية واالجتماعيـة وانعكاسـها علـى تطـوير التعلـيم الثـانوي العـام فـي مصـر، دراسـة تحليليـة نقديـة : "أحمد إبراهيم أحمد) ٢(
يوليــة،  ٨-٦رابطـة التربيــة الحديثـة، الجــزء الثـاني،  ،)التعلــيم الثــانوي الحاضــر والمســتقبل(مــؤتمر العلمــي السـادس بحـث مقــدم لل

  .١٩، ص١٩٩١القاهرة ، 
ــدورة الحاديــة تقريــر المجلــس القــومي للتعلــيم والبحــث العلمــي والتكنولوجيــا، : المجلــس القــومي للتعلــيم والبحــث العلمــى والتكنولجيــا) ٣( ال

  .٢٠٤-٢٠٣، ص ص١٩٩٤-١٩٩٣القاهرة،  ن،والعشري
  .١٣٣، مرجع سابق، صالتعليم الثانوي في البالد العربية: رمضان القذافي –محمد الفالوقى ) ٤(
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  .الشعور بعدم االرتياح إلى أنماط التعليم الثانوي الحالية - ١

الشعور بأن المدرسة الثانوية ال تـزال عنـد وظيفتهـا التقليديـة فـي تخـريج صـغار المـوظفين  - ٢
 .واإلداريين واإلعداد للتعليم الجامعي

 .لمدرسيةالشعور بعدم االرتياح إلى الجو التعليمي وتقاليد الحياة ا - ٣

 .الشعور بقصور نوعية اإلنتاج البشري وضعف كفاءة المخرجات - ٤

 .الشعور بعدم القدرة على تلبية احتياجات التنمية ومسايرة متطلبات التطور االجتماعي - ٥

  .الشعور بعزلة التعليم الثانوي عما يدور في الجامعات وضرورة التنسيق بينهما - ٦

لعلمـي بضـرورة العـدول علـى نظـام التشـعيب فقد أوصى المجلـس القـومي للتعلـيم والبحـث ا
في المرحلـة الثانويـة، بحيـث يحـل محلـه نظـام االختيـار بـين مجموعـة المـواد، مـع التقليـل مـن عـدد 

  .)١(المواد اإلجبارية وأن توضع القواعد المناسبة التي تكفل فاعلية نظام االختيار

االتصـــال والتقنيـــة الحديثـــة  ونظـــرًا للتقـــدم الســـريع واالنفجـــار المعرفـــي والتطـــور فـــي وســـائل
واالتجــاه نحــو التخصصــات المهنيــة الدقيقــة التــي تتطلــب قــدر عــال مــن المهــارة والفــن والقــدرة علــى 
التعامل مع وسـائل التقنيـة الحديثـة جعـل الحاجـة ملحـة إلـى االهتمـام بتطـوير التعلـيم الثـانوي العـام 

القـــادر علـــى التعامـــل مـــع الوســـائل ليتكيـــف مـــع متغيـــرات العصـــر ويكـــون قـــادرًا علـــى إعـــداد الفـــرد 
  .التكنولوجية الحديثة

وفــي ضــوء ذلــك فقــد حرصــت الدولــة علــى ضــرورة تطــوير التعلــيم الثــانوي العــام فأصــدرت 
 ١٣٩بشـأن تعـديل بعـض أحكـام قـانون التعلـيم الصـادر بقـانون رقـم  ١٩٩٤لسـنة ) ٢(القانون رقم 

  )٢( :وأوضح القانون ما يلي ١٩٨١لسنة 

بموجب هذا القانون في الصـف األول عامـة لكـل الطـالب، علـى أن يـتم  أصبحت الدراسة -
الحصـــول علـــى شـــهادة إتمـــام الدراســـة الثانويـــة العامـــة علـــى مـــرحلتين األولـــى فـــي الصـــف 
الثـاني الثــانوي والثانيــة فـي الصــف الثالــث الثـانوي، ويجتــاز الطالــب كـل مرحلــة منهمــا مــن 

وزاري الخــــاص بخطــــة الدراســــة ونظــــام خــــالل امتحــــان واحــــد أو اثنــــين بموجــــب القــــرار الــــ
  .االمتحان

                                                           

ــدورة الثانيــة تقريــر المجلــس القــومي للتعلــيم والبحــث العلمــي والتكنولوجيــا، : المجلــس القــومي للتعلــيم والبحــث العلمــى والتكنولوجيــا) ١( ال
  .١٩، ، ص١٩٩٥ -١٩٩٤القاهرة، المجالس القومية المتخصصة ،   ،والعشرين

لسـنة  ١٣٩بشـأن تعـديل بعـض أحكـام قـانون التعلـيم الصـادر بالقـانون رقـم  ١٩٩٤لسـنة ) ٢(قـانون رقـم : وزارة التربية والتعليم) ٢(
  .١٩٩٤القاهرة،  ،١٩٨١
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األولـى مـواد أساسـية إجباريـة : وتنقسم مواد الصـفين الثـاني والثالـث إلـى ثـالث مجموعـات" -
يدرســـها جميـــع الطـــالب، والثانيـــة تضـــم المـــواد االختياريـــة التخصصـــية المؤهلـــة لاللتحـــاق 

  .)١("تيارية للمستوى الخاصبالجامعات والمعاهد العليا، والثالثة تضم مجموعة المواد االخ

ونظــرًا لتطبيــق هــذا النظــام، فقــد نــتج العديــد مــن المشــكالت التــي تواجــه المدرســة الثانويــة 
  )٢( :العامة وٕادارتها ومن هذه المشكالت ما يلي

عجز نظام التعليم الثانوي عن التلبية السـريعة للمتطلبـات الجديـدة للتطـور العلمـي والتقنـي  -
  .جات إلى القوى العاملةوما يناظرها من احتيا

 .بطالة الخريجين في مجال بعض التخصصات -

 .نقص في عدد الخريجين في مجال بعض التخصصات -

التوســع فــي قبــول الطــالب بــالتعليم الثــانوي دون زيــادة منــاظرة فــي عــدد المعلمــين والمرافــق  -
  .مما يؤدي إلى تدني نوعية المخرجات) المادية والفنية(التعليمية 

سـبق يتضـح أن التعلـيم الثـانوي العـام ينـال اهتمـام كبيـر مـن قبـل المهتمـين  ومن خالل مـا
تتظافر جهود كل رجال التعليم ، وهذا يفـرض علـى القـائمين علـى إدارتـه أن يكونـوا "بالتعليم حيث 

علـــــى وعـــــي بـــــالعلوم المتصـــــلة باإلنســـــان، وبـــــاألمور االجتماعيـــــة ذات الصـــــلة بالبيئـــــة والمجتمـــــع 
بهــا، وأســاليب العمــل المتبعــة فيهــا حتــى تــنجح فــي أداء رســالتها علــى الوجــه  وبالطريقــة التــي تــدار

  .)٣("المنشود

ومن ثم يجب تطوير التعليم الثانوي العـام ، حتـى يسـتطيع تحقيـق األهـداف المنشـودة منـه 
  .والوفاء بمتطلبات القرن الحادي والعشرين

  :إدارة المدرسة الثانوية العامة فى مصر : ثانياً 
ولـــة بتطـــوير إدارة التعلـــيم الثـــانوى العـــام فـــى مصـــر بصـــفة عامـــة وٕادارة المدرســـة تهـــتم الد  

الثانويــة خاصــة حتــى تســتطيع تحقيــق األهــداف المنشــودة منهــا ، ولعــل هــذا مــا دعــى وزارة التربيــة 
والتعليم أن تضع مـن بـين األهـداف االسـتراتيجية التـى تضـمنتها الخطـة الخمسـية إلصـالح التعلـيم 

  )١(زيادة فاعلية اإلدارة التعليمية وذلك من خالل ٩١/١٩٩٢ – ٨٧/١٩٨٨فى مصر 

                                                           

ـــيم فـــي ج: المركـــز القـــومي للبحـــوث التربويـــة والتنميـــة) ١( ـــة تطـــوير التعل ـــة مصـــر العربي ،         ١٩٩٦، القـــاهرة، )١٩٩٦-١٩٩٤(مهوري
  .١٧ص

  .١٣٩-١٣٨، مرجع سابق، ص صالتعليم الثانوي في البالد العربية: رمضان القذافي –محمد الفالوقى ) ٢(
  .٨، ص١٩٩٥، دار النهضة العربية، القاهرة، اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية: أحمد إسماعيل حجى) ٣(



 
 
 
 

 الفصل الرابع ١٣٥

مركزية التخطيط والمتابعة ، أى متابعة المـدريات وتقيـيم النظـام التربـوى ، ووضـع معـايير  -
  .االمتحانات والبحوث 

  المركزية التنفيذ فى المحليات  -

 .ات المدرسية إيجاد نظام قادر على الوفاء باحتياجات التعليم من المبانى  والتجهيز  -

 .إعداد الكوادر الفنية الالزمة  -

 .األخذ بالوسائل التكنولوجية الحديثة فى نواحى اإلدارة  -

مجــرد تســيير "وقــد شــهدت الســنوات األخيــرة اتجاهــًا جديــدًا فــي اإلدارة المدرســية فلــم تعــد 
فـي مدرسـته  شئون المدرسة سيرًا روتينيًا ولم يعد هدف مدير المدرسة مجرد المحافظة على النظام

والتأكــد مــن ســير العمــل وفــق الجــدول الموضــوع، بــل أصــبح محــور العمــل فــي اإلدارة يــدور حــول 
التلميــذ بغــرض تــوفير كــل الظــروف واإلمكانيــات التــي تســاعده علــى توجيــه نمــوه العقلــي والبــدني 

  )٢()١"واالجتماعي وكذا تحقيق األهداف التي يرنوا إليها المجتمع

المدرســــية تهــــتم بالتلميــــذ مــــن خــــالل االهتمــــام بجميــــع جوانبــــه ومــــن ثــــم أصــــبحت اإلدارة 
باإلضــافة إلــى االهتمــام بالناحيــة اإلداريــة بعملياتهــا المختلفــة مــن تخطــيط وتنظــيم ومتابعــة وتنســيق 
ـــويم، خاصـــة فـــي مجتمـــع يمـــوج بالعديـــد مـــن التحـــوالت والتغيـــرات التـــي تتطلـــب مـــن القـــائمين  وتق

م جديدة لإلدارة المدرسية تساعدها علـى مقابلـة المتغيـرات ومـا والمهتمين بالتعليم البحث عن مفاهي
  .تفرضه من متطلبات وأدوار جديدة في القرن الحادي والعشرين

                                                           

  ١٧٥، ص ١٩٨٩، القاهرة ، )١٩٨٨ -١٩٨٦( تطوير التعليم فى جمهورية مصر العربية: لمركز القومى للبحوث التربوية ا) ١(
  

ــة: أحمــد إبــراهيم أحمــد )٢( ــيم األساســي دراســة ميداني ــاءة اإلدارة المدرســية بمــدارس التعل ، المركــز القــومي للبحــوث التربويــة، رفــع كف
  .١، ص١٩٨٤القاهرة، 
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  :أهداف إدارة المدرسة الثانوية العامة 
يموج العـالم بالعديـد مـن التحـوالت والتغيـرات فـي كافـة مجـاالت الحيـاة والتـي تـؤثر بطريقـة 

على التعليم وٕادارته، ولكي تستطيع إدارة المدرسـة الثانويـة تحقيـق األهـداف مباشرة أو غير مباشرة 
أن تكون إدارة جديدة قادرة على القيـادة واالبتكـار والتجديـد والتعامـل مـع المتغيـرات، "التعليمية البد 

ـــى تحقيـــق االســـتمرارية والمحافظـــة علـــى  ـــى قيـــادة وٕادارة التحـــول، وقـــادرة عل ـــدة قـــادرة عل إدارة جدي
، خاصـة مـع التقـدم المعرفـي وكـذ تقـدم وسـائل االتصـال والتـي تتطلـب مـن )١("ت عالية للنمومعدال

تنمي قدرة اإلنسان على االستفادة من المعارف السريعة التـي تركـت بصـمات "اإلدارة المدرسية أن 
واضــحة علــى التعلــيم، فهــي مطالبــة بــأن تقــدم لإلنســان المعــارف التــي ســيحتاج إليهــا فــي مســتقبل 

  .)٢("ه المهنيةحيات
ومـــن ثـــم ينبغـــي إلدارة المدرســـة الثانويـــة العامـــة فـــي ضـــوء متغيـــرات العصـــر العمـــل علـــى 

تســهيل نظــام العمــل بطريقــة تســاهم فــي تعلــيم الطــالب، وتســهيل اإلجــراءات ومعاونــة المــوظفين "
  .)٣("للقيام بأعمالهم، وترتيب األدوات وبث روح التعاون داخل المدرسة

دارة المدرسة الثانوية مهمة تحقيق األهداف التعليمية المنشودة لتحقيق وبالتالي يقع على إ
  .أهداف المجتمع من التعليم

  )٤( :وتتمثل أهداف إدارة المدرسة الثانوية العامة فيما يلي

االهتمــــام بإنجــــاز جميــــع عمليــــات اإلدارة مــــن تخطــــيط وتنظــــيم ومتابعــــة وٕاشــــراف داخــــل  - ١
  .المدرسة بصورة جيدة فعالة

بمراعاة الفروق الفردية في توزيع المهام والمسئوليات بين أفـراد الجهـاز المدرسـي  االهتمام - ٢
 .بما يتناسب وقدرات واستعدادات وميول كل فرد من أفراد الجماعة

 .توفر االتصاالت الجيدة داخل المدرسة والفصول - ٣

 .العمل عل ربط المدرسة بالمجتمع - ٤

مختلفــة ومحاولــة وضــع الحلــول المناســبة توقــع أفــراد جهــاز اإلدارة المدرســية للمشــكالت ال - ٥
 .لها مقدماً 

                                                           

  .٣٦، مرجع سابق، صاإلدارة المصرية في مواجهة الواقع الجديد: ىعلى السلم) ١(
  ٩٦، ص١٩٩٢كتاب الهالل، القاهرة،  ثورة المعلومات والمنظومة القومية للمعرفة،: السيد نصر الدين) ٢(
  .١١، ص١٩٩١ ، دار الثقافة، الدوحة، قطر،اتجاهات جديدة في اإلدارة التعليمية في البالد العربية: عبد الغني النورى) ٣(
  .٣٣-٣٢مرجع سابق، ص ص اإلدارة المدرسية،: محمد حسنين عجمى) ٤(
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ـــع الجهـــود واألنشـــطة والســـلوكيات واألفعـــال التـــي تصـــدر مـــن قبـــل  - ٦ ـــى أن جمي ـــد عل التأكي
  .أعضاء اإلدارة المدرسية تعمل على المساعدة في بناء التلميذ من جميع النواحي

  :الهيكل التنظيمى إلدارة المدرسة الثانوية العامة في مصر
المدرسية تعد أصغر تشكيل إدارى فى النظام التعليمى ، وتعتبـر أهـم تشـكيل ألنهـا  اإلدارة

الوحــدة التــى تتــولى تنفيــذ السياســة التعليميــة ، ومــن ثــم يقــع عليهــا تحقيــق األهــداف المنشــودة مــن 
  .العملية التعليمية 

زاري رقــم وتتكــون مســتويات وظــائف اإلدارة المدرســية فــي المدرســة الثانويــة وفقــًا للقــرار الــو 
بشــأن تحديــد معــدالت وظــائف المجموعــات النوعيــة المختلفــة ألجهــزة مــديريات  ١٩٨٨لســنة  ٨٨

  )١( :التربية والتعليم واإلدارات التعليمية بالمحافظات من اآلتي

  ).أ(مدير مدرسة بدرجة مدير عام يعاونه مدير مدرسة  -

 .يعاونه مدير مدرسة) أ(مدير مدرسة  -

 .مدرسةمدير مدرسة يعاونه ناظر  -

 .ناظر مدرسة -

لكـل سـت فصـول ويضـاف إلـى ذلـك وكيـل لكـل مـن  –او وكيـل مدرسـة ) أ(وكيـل مدرسـة  -
الشــئون الماليــة والمخزنيــة بحــد  –شــئون العــاملين  –النشــاط  –شــئون الطلبــة واالمتحانــات 

 .أدنى خمسة وكالء

  .مدرس أول -

مدرسـة الثانويـة العامـة وفيما يلي عرض للمهام والمسئوليات التي يقوم بها أعضـاء إدارة ال
  .في مصر

  :مدير المدرسة الثانوية العامة -١

يتوقف نجاح أو فشل المدرسة في تحقيق أهدافها بدرجة كبيرة على عـاتق القائـد، ومـن ثـم 
بمســـئولياته وواجباتـــه التـــي تقـــع علـــى عاتقـــه ومـــا يتعلـــق "يجـــب أن يكـــون القائـــد علـــى وعـــي كامـــل 

ة ســــواء كانــــت متصــــلة بــــالمنهج واألنشــــطة المصــــاحبة لــــه، أو بإنجــــاز األعمـــــال اليوميـــــة للمدرســـــ

                                                           

بشــأن تحديــد معــدالت وظــائف المجموعــات النوعيــة المختلفــة  ١٧/٤/١٩٨٨بتــاريخ  ٨٨قــرار وزاري رقــم : وزارة التربيــة والتعلــيم) ١(
ــة بالمحافظــات،  ــيم واإلدارات التعليمي ــة والتعل ــديريات التربي ــيم،  المــادةألجهــزة م ، ص ١٩٨٨التاســعة، مطبعــة وزارة التربيــة والتعل

  .٢٢، ٢١ص



 
 
 
 

 الفصل الرابع ١٣٨

التالميــــذ وأمــــورهم العديــــدة، أو المعلمــــين وشــــئونهم المختلفــــة أو العــــاملين وأوليــــاء األمــــور بصــــفة 
  .)١("عامة

بشــأن تحديــد مســئوليات واختصاصــات  ١٩٨٩لســنة ) ١٢٠(وقــد حــدد القــرار الــوزاري رقــم 
التعليميـــة المختلفـــة، مســـئوليات واختصاصـــات مـــدير  مـــديري ونظـــار ووكـــالء المـــدارس بالمراحـــل

  :المدرسة في ثالث جوانب هي

  :الناحية اإلدارية -أ

بشــــأن تحديــــد مســــئوليات واختصاصــــات  ١٩٨٩لســــنة ) ١٢٠(حــــدد القــــرار الــــوزاري رقــــم 
مديري ونظـار ووكـالء المـدارس بالمراحـل التعليميـة المختلفـة المسـئوليات واالختصاصـات اإلداريـة 

  )٢( :مدرسة الثانوية العامة في مصر فيما يليلمدير ال
توجيـــه البريـــد الـــوارد إلـــى جهـــات االختصـــاص بالمدرســـة، واعتمـــاد البريـــد الصـــادر إلـــى  - ١

  .الجهات األخرى
 .تشكيل لجنة القبول بالمدرسة واإلشراف على أعمالها واعتماد قرارتها - ٢

 .تقييم جميع العاملين بالمدرسة - ٣

 .المدرسة وٕاليها، واإلشراف على أعمالها واعتماد قرارتهاتشكيل لجنة تحويالت الطالب من  -٤

  .إحالة العاملين المخالفين إلى الشئون القانونية - ٥

  :الناحية الفنية -ب

  )٣( :تتحدد المسئوليات والواجبات الفنية لمدير المدرسة الثانوية فى النقاط التالية

  .إلشراف على أعمالهمتوزيع مسئوليات وتحديد اختصاصات جميع العاملين بالمدرسة وا - ١

تكـــوين لجنـــة وضـــع الجـــدول المدرســـي واعتمـــاده واإلشـــراف علـــى وضـــع الجـــدول وتنفيـــذه  - ٢
 .وتغيره أثناء العام الدراسي

 ،.اعتماد توزيع المناهج الدراسية المختلفة على شهور السنة ومتابعة تنفيذها - ٣

وعـــــالج  المتابعـــــة المســـــتمرة لجميـــــع العـــــاملين بالمدرســـــة، بهـــــدف رفـــــع مســـــتوى آدائهـــــم، - ٤
 .السلبيات

                                                           

ــة الدراســات التربويــةمســئوليات وواجبــات مــدير المدرســة فــي ضــوء األنمــاط المختلفــة لــإلدارة المدرســية، : فهــد إبــراهيم حبيــب) ١( ، مجل
  .٢٤٢، ص١٩٩٣، )٥٦(المجلد الثامن، الجزء 

بشأن تحديد مسـئوليات واختصاصـات مـديري ونظـار ووكـالء  ٣٠/٥/١٩٨٩بتاريخ ) ١٢٠( قرار وزاري رقم: وزارة التربية والتعليم) ٢(
  .٢، المادة الرابعة، وزارة التربية والتعليم، القاهرة، صالمدارس بالمراحل التعليمية المختلفة

  .٢مرجع سابق، ص )٣(



 
 
 
 

 الفصل الرابع ١٣٩

إطــالع المختصــين بالمدرســة علــى جميــع التعليمــات والقــرارات التــي تــرد للمدرســة ومتابعــة  - ٥
 .تنفيذها

 .اعتماد توزيع خطة األنشطة المختلفة والتنسيق بينهما - ٦

 .رئاسة مجلس إدارة المدرسة - ٧

 .رئاسة مجلس األباء والمعلمين - ٨

 .اإلشراف على مجموعات التقوية بالمدرسة - ٩

 .مدرسة في االجتماعات الخارجيةتمثيل ال -١٠

رئاســة جميــع أعمــال االمتحانــات الخاصــة بالشــهور ونصــف العــام وآخــر العــام والــدور  -١١
  .الثاني وتعيين من يراه مناسب لحسن سير عمليات االمتحانات

  :الناحية المالية -ج

تتحدد المسئوليات واالختصاصـات الماليـة لمـدير المدرسـة الثانويـة فـي مصـر علـى النحـو 
  )١( :آلتيا

  .اعتماد تشكيل لجان جرد عهد المدرسة ومحاضرها - ١

 .اعتماد مستندات باقي األعمال المالية والمخزنية - ٢

 .التحقق من عدم تحصيل أية مبالغ مالية بدون إيصاالت رسمية - ٣

 .اإلشراف على بيع المنتجات الخاصة بالمدرسة - ٤

تــة ومقابــل الخــدمات اعتمــاد مســتندات الصــرف مــن نقــود الســلف المســتديمة والســلف المؤق - ٥
 .اإلضافية

اعتمــاد كشــوف األجــور المرســلة لــإلدارة أو المديريــة للصــرف بعــد مراجعتهــا، والتأكــد مــن  - ٦
  .إعادة الكشوف بعد الصرف، وتوريد األجور التي لم تصرف

باإلضــافة إلــى المســئوليات اإلداريــة والفنيــة والماليــة التــي يقــوم بهــا مــدير المدرســة الثانويــة 
، فهــو يقــوم أيضــًا بــبعض العمليــات اإلداريــة ١٩٨٩لســنة ) ١٢٠(للقــرار الــوزاري رقــم  العامــة وفقــاً 

داخل المدرسة وتتمثـل العمليـات اإلداريـة التـي يقـوم بهـا بمعاونـة نـاظر المدرسـة والوكيـل والمـدرس 
  :األول بالعمليات اآلتية

                                                           

  ٢، صالفقرة الثالثة :المرجع السابق) ١(



 
 
 
 

 الفصل الرابع ١٤٠

اإلداريـــة ، إال أن  اإلشـــراف، وغيرهـــا مـــن العمليـــات –المتابعـــة  –التوجيـــه  –التنظـــيم  –التخطـــيط 
المتابعـة وذلـك ألهميتهـا فـي مجـال  –التوجيـه  –التنظـيم  –الدراسة الحالية تقتصر علـى التخطـيط 

  .الدراسة الحالية

  :وفيما يلي عرض للدور الذي يقوم به مدير المدرسة في كل من العمليات اإلدارية السابقة

  :التخطيط -١

كــل مــن النــاظر والوكيــل ومجلــس إدارة المدرســة يقـوم مــدير المدرســة الثانويــة بالتعــاون مــع 
  )١( :باألعمال اآلتية في عملية التخطيط

  .وضع برامج العمل في المدرسة طوال العام الدراسي - ١

 .تحديد القواعد واألسس المنظمة للنظام المدرسي - ٢

  .العمل على ربط المدرسة بالبيئة المحيطة بها من خالل مجالس األباء والمعلمين - ٣

  :التنظيم -٢

يقوم مدير المدرسة الثانوية في مصر بالتعاون مع الناظر والوكيل ومجلـس إدارة المدرسـة 
  )٢( :باألعمال اآلتية فى عملية التنظيم

  .تحديد مستلزمات تنظيم النشاط المدرسي ورعاية الطالب - ١

 .تنظيم صرف الكتب الدراسية - ٢

 .االحتفاظ بالقرارات والنشرات المنظمة للعمل بالمدرسة - ٣

 .عمال السنة واالختبارات الشهرية ونصف العام وآخرهتنظيم أ - ٤

تنظيم قبول الطالب الجدد، وٕاعادة قيـد الطـالب الراسـبين وتـوزيعهم علـى الفصـول وٕاعـداد  - ٥
  .القوائم الخاصة بهؤالء الطالب

  

  

  :المتابعة -٣

                                                           

  ٢، مرجع سابق، ص٣٠/٥/١٩٨٩بتاريخ ) ١٢٠(لوزاري رقم القرار ا: وزارة التربية والتعليم) ١(
  ٣المرجع السابق، ص) ٢(



 
 
 
 

 الفصل الرابع ١٤١

يقوم مدير المدرسة الثانوية بالتعاون مع مجلس إدارة المدرسـة باألعمـال اآلتيـة فـى عمليـة 
  )١( :المتابعة

  .متابعة تنفيذ الجدول المدرسي - ١

 .متابعة ما يقوم به المدرسون واإلداريون من أعمال - ٢

 .متابعة تنفيذ األنشطة المدرسية التي يقوم بها الطالب - ٣

 .متابعة تنفيذ أعمال وتوصيات مجلس إدارة المدرسة - ٤

  .همتابعة نتائج الطالب في االمتحانات الشهرية وامتحانات نصف العام وآخر  - ٥

  :التوجيه -٤

يقوم مـدير المدرسـة الثانويـة العامـة باألعمـال اآلتيـة فـى عمليـة التوجيـه وذلـك علـى النحـو 
  )٢( :التالي

  .توجيه المدرسين إلى كيفية االستفادة من الوسائل التعليمية الموجودة بالمدرسة - ١

 .توجيه المدرسين إلى الطرق والقراءات التي تزيد كفاءتهم التعليمية والتربوية - ٢

توجيـــه المـــوظفين المـــاليين واإلداريـــين عـــن طريـــق تحديـــد اختصاصـــات كـــل مـــنهم، وبيـــان  - ٣
  .خطوات تنفيذها، وفحص أعمالهم والعهد من وقت آلخر

  :ناظر المدرسة الثانوية -٢

يعتبــــر نــــاظر المدرســــة الثانويــــة المســــئول الثــــاني بعــــد مــــدير المدرســــة فــــي إدارة المدرســــة 
  .ألكبر من المسئوليات واالختصاصات والمهام الفنية واإلداريةالثانوية، لذا يقع عليه العبء ا

مســئوليات واختصاصــات نــاظر المدرســة  ١٩٨٩لســنة  ١٢٠وقــد حــدد القــرار الــوزاري رقــم 
  .الثانوية في الناحية اإلدارية، والناحية الفنية والمالية

  :وفيما يلي عرض لهذه النواحي

  

  :الناحية اإلدارية -١

                                                           

بشــأن تحديــد معــدالت مســتويات وظــائف التوجيــه واإلدارة المدرســية  ١٩٨٨لســنة ) ١٧٩(قــرار وزاري رقــم : وزارة التربيــة والتعلــيم) ١(
  ٣، ص١٩٨٨، مطابع وزرة التربية والتعليم، القاهرة، بمدارس التعليم الفني

  ٤المرجع السابق ، ص) ٢(



 
 
 
 

 الفصل الرابع ١٤٢

لثانويــة بالمهــام والمســئوليات اإلداريــة كمــا حــددها القــرار الــوزاري رقــم يقــوم نــاظر المدرســة ا
  )١( :فيما يلي ١٩٨٩لسنة ) ١٢٠(

اإلشـــراف علـــى حضـــور جميـــع العـــاملين بالمدرســـة، والتحقـــق مـــن تـــوقيعهم عنـــد الحضـــور  -
  .واالنصراف

 .اعتماد الخطابات المرسلة المتعلقة بالطلبة -

 .ادهااإلشراف على إعداد قوائم الفصول واعتم -

 .متابعة تنفيذ العقوبات والجزاءات التي توقعها جهات التحقيق على العاملين بالمدرسة -

 .تلقى تقارير المشرفين على أقسام المدرسة يوميًا، ورفع مالحظات بها إلى المدير -

اعتماد االعتـذارات واألجـازات العارضـة وطلـب مغـادرة المدرسـة لظـروف طارئـة، وٕاقـرارات  -
 .الء الطرف للعاملين بالمدرسةاستالم العمل وٕاخ

التأكد من تسجيل عناوين العـاملين بالمدرسـة وغيـابهم وتـأخرهم فـي دفتـر الغيـاب، ومراقبـة  -
  .هذا الدفتر شهريًا، واعتماد المدون فيه

  :المهام الفنية -ب

  )٢( :تتحدد المسئوليات واالختصاصات الفنية لناظر المدرسة الثانوية في مصر فيما يلي     

  .عن رئيس مجلس إدارة المدرسة أثناء غيابه ينوب -

 .اإلشراف على أعمال وكالء المدرسة واإلداريين والعمال والشئون الصحية -

 .اقتراح توزيع الجدول المدرسي -

 .توزيع الفصول ودراسة مشكالت الطالب -

 .توزيع األنشطة التربوية ومتابعة تنفيذها -

 .اإلشراف على طابور الصباح -

 .خطة المسابقات العلميةاإلشراف على تنفيذ  -

 .المعاونة في اإلشراف على مجموعات التقوية -

 .المعاونة في اإلشراف على امتحانات الشهور ونصف العام وآخره والدور الثاني -
                                                           

  .٣مرجع سابق، الفقرة األولى، ص ،١٩٨٩لسنة ) ١٢٠(القرار الوزاري رقم : وزارة التربية والتعليم) ١(
  .٣المرجع السابق، الفقرة الثانية، ص) ٢(



 
 
 
 

 الفصل الرابع ١٤٣

  .متابعة تنفيذ توجيهات ومالحظات الموجهين الفنيين -

  :الناحية المالية -ج

لســنة ) ١٢٠(للقــرار الــوزاري رقــم  تتحــدد المســئوليات الماليــة لنــاظر المدرســة الثانويــة وفقــاً 
  )١( :فيما يلي ١٩٨٩

  .تشكيل لجان جرد خزينة وعهد المدرسة ورئاسة هذه اللجان -

 .رئاسة لجان المشتريات والترميمات -

 .متابعة وصول الكتب المدرسية وتوزيعها على التالميذ -

 .متابعة تنفيذ مالحظات الموجهين الماليين واإلداريين -

الترميمات واإلنشاءات واإلصالح ورفع تقارير متابعة دورية عنها إلـى متابعة أعمال لجنة  -
  .مدير المدرسة

  :وكيل المدرسة الثانوية العامة  -٣

يعد وكيل المدرسة هو المسئول عن إدارة المدرسة في حالة عدم وجود المدير أو الناظر، 
رســة الثانويــة العامــة ويكــون ذلــك بتفــويض مــن قبــل المــدير أو النــاظر بطريقــة رســمية، وتضــم المد

وكيــل لكــل ســت " )٢( :أن يكــون ١٩٨٨لســنة  ٨٨أكثــر مــن وكيــل حيــث حــدد القــرار الــوزاري رقــم 
 –شـئون العـاملين  –النشـاط  –فصول، ويضاف إلى ذلك وكيل لكل من شـئون الطلبـة واالمتحـان 

  .الشئون المالية والمخزنية بحد أدنى خمسة وكالء

  :الناحية اإلدارية -١

  :عرض لمهام وكيل المدرسة وفيما يلي

مسـئوليات واختصاصـات وكيـل المدرسـة  ١٩٨٨لسـنة ) ٨٨(وقد حـدد القـرار الـوزاري رقـم 
  )٣( :الثانوية في مصر في الناحية اإلدارية كما يلي

  .اإلشراف العام على النظام المدرسي، وعلى نظافة المدرسة -

                                                           

  .٣المرجع السابق، الفقرة الثالثة، ص) ١(
بشـأن تحديـد معـدالت وظـائف المجموعـات النوعيـة المختلفـة ألجهـزة  ١٩٨٨لسـنة  ٨٨القـرار الـوزاري رقـم : وزارة التربية والتعليم) ٢(

  .٢١، مرجع سابق، صمديريات التربية والتعليم واإلدارت التعليمية بالمحافظات
بشــأن تحديــد مســئوليات وكــالء المــدارس بالمراحــل التعليميــة المختلفــة،  ١٩٨٨لســنة  ٨٨قــرار وزاري رقــم : وزارة التربيــة والتعلــيم) ٣(

  ٤زارة التربية والتعليم، القاهرة، المادة التاسعة، صمطبعة و 
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 .تنظيم مجموعات التقوية للطالب، واإلشراف عليها -

 .العام على طابور الصباحاإلشراف  -

 .متابعة الطالب صحيًا واجتماعيًا وتوفير الخدمات األساسية لهم -

 .رئاسة لجنة النظام والمراقبة في امتحان النقل بالمدرسة -

 .اإلشراف على أعمال اإلداريين بالمدرسة -

 .اإلشراف على وضع الجدول الدراسي في ضوء توجيهات مدير المدرسة وناظرها -

 .كتابة االستثمارات التي يتقدم بها الطالب إلى االمتحانات العامةاإلشراف على  -

 .متابعة المدرسين في تقديم نتائج االمتحانات الشهرية، والتأكد من إرسالها ألولياء األمور -

 .إعداد لجان امتحان النقل، وتوزيع المالحظات على المدرسين -

ق الالزمــة للتقــدم لمراحــل التعلــيم إعــالن نتــائج االمتحانــات العامــة، وتســليم الطــالب األورا -
 .األعلى

وبعــد عــرض المهــام اإلداريــة التــي يقــوم بهــا وكيــل المدرســة الثانويــة توجــد بعــض المهــام 
 :الفنية التي يقوم بها والتي تتمثل فيما يلي

يقــوم وكيــل المدرســة المتفــرغ بتــدريس ســت حصــص فــي مــادة تخصصــه فــي حالــة وجــود  -
  .)١(عجز بها

  )٢( :ة التدريس فإنه يقوم بالمهام الفنية اآلتيةباإلضافة إلى عملي

 .اإلشراف الفني العام على مواد تخصصه -

 .متابعة المدرسين في تقويم النتائج الشهرية والفترية للتالميذ -

يقـــوم بتوزيـــع الحصـــص علـــى المدرســـين فـــي مـــادة تخصصـــه مـــع مراعـــاة الجـــدول العـــام  -
  .للمدرسة وقدرات المدرسين

  :المدرس األول -٤

                                                           

بشأن قواعد العمـل والتعيـين فـي وظـائف العـاملين بمـديريات  ١/١١/١٩٨٧بتاريخ ) ٢١٣(قرار وزاري رقم : وزارة التربية والتعلـيم) ١(
، )٢٤(، مـــادة ١٩٨٧تعلـــيم، القـــاهرة، ، مطبعـــة وزارة التربيـــة والالتربيـــة والتعلـــيم بالمحافظـــات وديـــوان عـــام وزارة التربيـــة والتعلـــيم

  .١٧ص
حتــى الوقــت الحاضــر، دراســة توثيقيــة،  ١٩٨٢تطــور نظــم وأســاليب اإلدارة التعليميــة مــن عــام  :المركــز القــومي للبحــوث التربويــة) ٢(

  .٣، ص١٩٨٥القاهرة، 
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بـــر المـــدرس األول عنصـــرًا هامـــًا مـــن عناصـــر اإلدارة المدرســـية فـــي المدرســـة الثانويـــة يعت
هـــو حلقـــة االتصـــال بـــين اإلدارة المدرســـية "العامـــة، وترجـــع هـــذه األهميـــة إلـــى أن المـــدرس األول 

واإلشـــراف الفنـــي، وفـــي ذات الوقـــت هـــو أقـــرب الرؤســـاء إلـــى المرءوســـين وأعـــرف بنـــواحي قـــوتهم 
  .)١(و أقدر على توجيههم وبحث مشكالتهم وحلها في ضوء إمكانياتهومن ثم فه –وضعفهم 

  :ويقوم المدرس األول بالعديد من المهام واالختصاصات نوضحها فيما يلي
  :المهام اإلدارية -١

بشأن تحديـد المعـدالت الوظيفيـة مـن المسـتويات  ١٩٨٠لسنة  ٢٥حدد القرار الوزاري رقم 
رات التعليمية بالمحافظات، االختصاصات اإلدارية التي يقوم بهـا المختلفة ألجهزة المديريات واإلدا

  )٢( :المدرس األول فيما يلي

  .المشاركة في اللجان التي يعهد بها ناظر المدرسة إليه -

 .القيام بعمل وكيل المدرسة أثناء غيابه، أو عمل الناظر إن لم يكن بالمدرسة وكيل -

 .في مادته وتسليمها للطالباستكمال الكتب واألدوات المدرسية الناقصة  -

 .معاونة إدارة المدرسة في األنشطة المدرسية المختلفة التي تقوم بها -

  .اإلشراف على قسم من أقسام المدرسة، ومتابعة سير العمل فيه -

  :المهام الفنية -ب

  )٣( :تتتمثل المهام الفنية للمدرس األول على النحو اآلتي

  .على المدرسين في مادة تخصصه توزيع موضوعات المنهج على شهور السنة -

 .عقد اجتماع مع المدرسين قبل بدء العام الدراسي إليقافهم على التعديالت في المنهج -

 .توزيع األنشطة المدرسية الخاصة بمادته، واختيار المدرسين لكل نشاط -

 .وضع أسئلة االمتحانات في مادته، واإلشراف على طبعها وتقدير درجاتها -

ضـــير للتأكـــد مـــن حســـن إعـــداد كـــل درس فـــي ميعـــاده، ومـــدى مناســـبة مراجعـــة دفـــاتر التح -
 .محتوى اإلعداد لقدرات الطالب

                                                           

لطباعـة الحديثـة للنشـروالتوزيع، القـاهرة، ، دار ااإلدارة التعليمية والتخطـيط التربـوي: حسن عبد المالك محمود: محمد محمود حسني )١(
   .٢٥٢، ص١٩٨٧

بشـأن تحديـد العالقـات الوظيفيـة مـن المسـتويات المختلفـة ألجهـزة  ١/٣/١٩٨٠بتاريخ  ٢٥قرار وزاري رقم : وزارة التربية والتعليم) ٢(
  ٤، ص١٩٨٠مطبعة وزارة التربية والتعليم، القاهرة،  المديريات واإلدارات التعليمية بالمحافظة،

  ٥المرجع السابق، ص) ٣(
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تقــديم تقريــر شــهري إلدارة المدرســة، موضــحًا فيــه جوانــب القصــور الموجــودة، ومقترحــات  -
 .عالجها

ومــن خــالل العــرض الســابق للعمليــات اإلداريــة التــي يقــوم بهــا مــدير المدرســة الثانويــة مــن 
يم ومتابعــة وتوجيــه، إلــى جانــب المهــام اإلداريــة والفنيــة التــي يقــوم بهــا بالتعــاون مــع تخطــيط وتنظــ

النــاظر والوكيــل ومجلــس إدارة المدرســة، فهنــاك بعــض المهــارات األساســية الالزمــة لمــدير المدرســة 
  )١( :ومعاونيه وتتمثل هذه المهارات فيما يلي

  :المهارات الذاتية -١

  .عقلية والمبادأة واالبتكار وضبط النفسوتشمل بعض السمات والقدرات ال

  :المهارات الفنية المادية -٢

وهي المعرفة المتخصصة في فرع من فروع العلم، والكفاءة في استخدام هذه المعرفة، بما 
  .يحقق الهدف المرغوب بفاعلية، وتكتسب هذه المهارات بالدراية والخبرة والتدريب

  :المهارات اإلدراكية التصورية -٣
قدرة القائد على رؤية التنظيم الذي يقوده، وفهمه للترابط بين أجزائه، وقدرته على تصور  وهي

  .وفهم عالقات الموظف بالمؤسسة، وعالقات المدرسة ككل بالمجتمع الذي تعمل فيه

  :المهارات اإلنسانية االجتماعية -٤

العمـــل  وتعنـــي قـــدرة القائـــد علـــى التعامـــل مـــع مرءوســـيه وتنســـيق جهـــودهم فـــي خلـــق روح
  .الجماعي بينهم

ومـــن ثـــم يتوقـــف نجـــاح المدرســـة فـــي تحقيـــق أهـــدافها التعليميـــة علـــى مـــدى إدراك مـــدير 
ـــادة اإلداريـــة  المدرســـة لمســـئولياته وواجباتـــه، وكـــذا تـــوافر المهـــارات الضـــرورية الالزمـــة لنجـــاح القي

ــ"التربويــة المدرســية، وعلــى ذلــك ينبغــي لمــدير المدرســة أن  ع مســئولياته يكــون مــدرك ومــتفهم لجمي
وواجباتــه التــي تقــع علــى عاتقــه ومــا يتعلــق بإنجــاز األعمــال اليوميــة للمدرســة ســواء كانــت متصــلة 
بالمنهج أو األنشطة المصاحبة له، أو التالميذ وأمورهم العديدة، أو المعلمين وشئونهم المختلفة أو 

  .)٢("العاملين أو أولياء األمور بصفة كاملة

                                                           

  .٦٥-٦٤مرجع سابق، ص ص اإلدارة المدرسية،: محمد حسنين العجمى) ١(
  .٢٤٢مرجع سابق، صمسئوليات وواجبات مدير المدرسة في ضوء األنماط المختلفة لإلدارة المدرسية، : فهد إبراهيم حبيب) ٢(
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رق اختيــار وٕاعــداد القــادة، حتــى يســتطيعوا تحقيــق األهــداف ومــن ثــم ينبغــي االهتمــام بطــ
المنشودة مـن العمليـة التعليميـة، وكـذا تكـون لـديهم القـدرة علـى مواجهـة المتغيـرات ومـا تفرضـه مـن 

  .متطلبات وأدوار جديدة ينبغي القيام بها في القرن الحادي والعشرين

وكـــذا االهتمـــام باألســـلوب  ويتطلـــب ذلـــك أن يكـــون هنـــاك معـــايير علميـــة الختيـــار القـــادة،
العلمي فـي طـرق اإلعـداد والتـدريب وذلـك تمشـيًا مـع األسـاليب اإلداريـة المعاصـرة ومـا تتطلبـه مـن 
مهــارات معينــة ينبغــي توافرهــا فــي القائــد اإلداري حتــى يســتطيع تحقيــق األهــداف المنشــودة بدرجــة 

  .عالية من الكفاءة

  مة في مصرمشكالت إدارة المدرسة الثانوية العا: ثالثاً 
  :مقدمة

تعــاني إدارة المدرســة الثانويــة العامــة فــي مصــر العديــد مــن المشــكالت التــي تعــوق قــدرتها 
على تحقيق األهداف التعليمية المنشـودة، وتجعلهـا غيـر قـادرة علـى مواجهـة متغيـرات العصـر ومـا 

  .تفرضه من متطلبات وأدوار جديدة ينبغي على إدارة المدرسة القيام بها

لتعليم الثــانوي العــام فــي مصــر يلقــى اهتمامــًا كبيــرًا مــن قبــل المهتمــين بــالتعليم ومــن ثــم فــا
تتظافر فيه جهود كل رجال التعليم، وهذا يفرض على القـائمين علـى إدارتـه أن يكونـوا علـى "حيث 

ــــة والمجتمــــع  ــــة ذات الصــــلة بالبيئ ــــاألمور االجتماعي ــــالعلوم المتصــــلة باإلنســــان، وب وعــــي كامــــل ب
تــدار بهــا، وأســاليب العمــل المتبعــة فيهــا حتــى تــنجح فــي أداء رســالتها علــى الوجــه والطريقــة التــي 

  .)١(المنشود

ويتطلــب ذلــك ضــرورة الوقــوف علــى المشــكالت التــي تعــوق فاعليــة إدارة المدرســة الثانويــة 
  .العامة في مصر، وتجعلها غير قادرة على مواجهة متطلبات القرن الحادي والعشرين

  :المدرسة الثانوية العامة في مصر في النواحي التاليةوتتمثل مشكالت إدارة 

قصور إدارة المدرسة الثانوية العامة في مصر عن تحقيق وظائفها وعدم مسـايرتها لألسـاليب : أوالً 
  .اإلدارية المعاصرة

  .ضعف مشاركة األعضاء في إدارة المدرسة الثانوية العامة في صنع واتخاذ القرار: ثانيا

  .تعلق بأساليب اختيار القيادات وطرق إعدادهامشكالت ت: ثالثاً 

                                                           

  .٨مرجع سابق، ص ة،اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسي: أحمد إسماعيل حجى) ١(



 
 
 
 

 الفصل الرابع ١٤٨

ــا وعــدم مســايرتها : أوالً  ــق وظائفه ــي مصــر عــن تحقي ــة العامــة ف قصــور إدارة المدرســة الثانوي
  :لألساليب اإلدارية المعاصرة

  :وقد أوضحت الدراسات ما يلي

 –تنظــيم  –يوجــد قصــور فــي تحقيــق إدارة المدرســة الثانويــة لوظــائف اإلدارة مــن تخطــيط " -
  .تقويم –تابعة م

 .يوجد قصور في إدارة المدرسة الثانوية فيما يتعلق بتنمية العالقات اإلنسانية -

 .)١("يوجد قصور في إدارة المدرسة الثانوية في خدمة البيئة المحيطة بها -

افتقار اإلدارة المدرسية في كثير من األحيان إلى القدرة على تحقيق أهـداف المدرسـة فـي " -
مــع وتعلـيمهم، بــل قـد تعــوق هـذه اإلدارة ذاتهــا العـاملين فــي المدرسـة عــن تربيـة أبنـاء المجت

 .القيام بأدوارهم وتحقيق وظائفهم بالصورة التي ترمي إليها فلسفة المجتمع في تربية أبنائه

ال تســتطيع إدارة المدرســة القيــام بأدوارهــا وتحمــل المســئوليات ومواجهــة متغيــرات العصــر  -
 .)٢(".وتحدياته

لوظيفي داخل التنظيم اإلداري للمدرسة الثانويـة العامـة، فـإدارة المدرسـة الثانويـة االنعزال ا" -
ذات تنظيمــات كالســيكية مقســمة إلــى أقســام مختلفــة، ومنعزلــة عــن بعضــها الــبعض تبعــا 

 .للتخصص األكاديمي

ممارســات إدارة المدرســة الثانويــة العامــة تقليديــة وتعتمــد علــى المحاولــة والخطــأ والعــادات  -
 .)٣("رثةالمتوا

 .تداخل االختصاصات وتكرار نفس األنشطة" -

 .التضخم الوظيفي ووضوح ظاهرة البطالة المقنعة -

 .)٤("وجود عدد من الموظفين في وظائف إدارية غير مؤهلين لها وال صلة لهم بها -

 .استخدام األساليب الروتينية في إدارة المدرسة الثانوية العامة" -

 .ة على التنظيم واإلشرافضعف قدرة إدارة المدرسة الثانوي -

                                                           

  .مرجع سابق نظام إدارة المدرسة الثانوية العامة في مصر وأثره على األداء المدرسي،: مسلم محمد عليوة) ١(
  .١٦٤مرجع سابق، ص اإلدارة المدرسية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول،: على السيد طنش) ٢(
رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة،  وي في التعليم الثانوي في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة،إدارة التجديد الترب: أمين محمد النبوي) ٣(

  .١٢٦، ص١٩٩٤كلية التربية، جامعة عين شمس، 
  .٩٧٩مرجع سابق، ص بعض أشكال التجديد في التعليم الثانوي في إطار التعليم المستمر،: ثناء يوسف العاصى) ٤(
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التخبط والعشوائية في الجدول المدرسي، حيث يمثـل عبئـًا علـى اإلدارة المدرسـية بالمرحلـة  -
ــــة مــــع حصــــص المــــواد  ــــة، حيــــث يحــــدث تضــــارب فــــي حصــــص المــــواد االختياري الثانوي

 .األساسية

 .ضعف اإلمكانيات وقلة الكوادر المتخصصة للعمل على األجهزة الحديثة -

لكامـل والـوعي لمعنـى الجـودة الشـاملة وأهـدافها ومسـئولية كـل مـن يعمـل فـي غياب الفهـم ا -
 .المدرسة عن المشاركة في تحقيقها

 .)١("عدم وضوح الواجبات اإلدارية للمدرسين والمشرفين خالل اليوم الدراسي -

 .انخفاض مستوى أداء العاملين ألسباب مهنية ونفسية -

 .)٢("عدم توافر اإلمكانيات المادية المطلوبة -

 .حدوث صراح مستمر في األدوار وتضارب في اآلراء والوظائف" -

حــدوث ارتبــاك فــي العمليــة اإلداريــة بســبب المعانــاة مــن تضــخم الجهــاز اإلداري بالمدرســة  -
الثانوية العامة، سواء كان تضخم في عدد الموظفين أو تعدد المسـتويات الوظيفيـة لـإلدارة 

مــدير عــام، مــدير إدارة، مــدير، أكثــر : المدرســية حيــث تشــتمل علــى خمســة مســتويات هــي
 .)٣(من ناظر، أكثر من وكيل

كثــرة الضــغوط الوظيفيــة التــي يتعــرض لهــا مــدير المدرســة الثانويــة العامــة لكثــرة األعبــاء " -
 .التي يقوم بها

عــدم التــوازن لــدى مــديري المــدارس الثانويــة العامــة بــين متطلبــات النظــام الجديــد وقــدراتهم  -
 .هذه المتطلبات وٕامكانياتهم لمواجهة

 .)٤("عجز مدراء المدارس عن اتخاذ القرارات السليمة والتفاعل اإليجابي مع اآلخرين -

 .محاولة تركيز السلطة في يد مدير المدرسة والتطبيق الحرفي للوائح والقوانين" -

                                                           

، مرجـع كالت المدرسة الثانوية العامة في مصـر ومواجهتهـا باسـتخدام األسـاليب اإلداريـة الحديثـةمش: سالمة عبد العظيم حسنين) ١(
  .٢٠٤سابق، ص

، ص ١٩٩٧، مكتبـة المعـارف الحديثـة، اإلسـكندرية، دراسـات نظريـة وميدانيـة –نحو تطوير اإلدارة المدرسـية : أحمد إبراهيم أحمد) ٢(
  .١٥-١٤ص

رسالة دكتوراه  الداخلية والخارجية للمدرسة الثانوية العامة في ضوء االتجاهات العالمية المعاصرة، الكفايات: حامد حماد أبو جبل) ٣(
  .١١٦، ص١٩٩٠، "فرع سوهاج"غير منشورة، كلية التربية، جامعة أسيوط 

، "الثانويـة العامـة تطبيـق نظـام الثانويـة العامـة الجديـد مـدى تـأثيره علـى ضـغوط العمـل لـدى مـديري المـدارس : "نشأت فضل محمـود) ٤(
  .٣٦٩-٣٦٨، جامعة األزهر، ص ص١٩٩٦، ديسمبر )٥٣(، العدد مجلة كلية التربية



 
 
 
 

 الفصل الرابع ١٥٠

 .النظرة الجامدة لألمور بعيدًا عن العالقات اإلنسانية -

هـدافهم تحديـدًا واضـحًا وقلـة خبـرتهم باألنظمـة ضـعف مقـدرة المـديرين الجـدد علـى تحديـد ا -
 .والقوانين والوائح المنظمة للعمل

 .ضعف الصالحيات الممنوحة لإلدارة المدرسية -

المدرســـة فـــي صـــراع مســـتمر مـــع اإلدارة التعليميـــة لـــنقص االعتمـــادات الالزمـــة إلصـــالح  -
 .)١("األثاث، ضعف العالقة بين المدرسة والبيئة

رس الثانوية العامة على إدارة وتنظـيم وقـتهم العتمـادهم علـى أنفسـهم عدم قدرة مدراء المدا -
فــي القيــام بكافــة األعمــال، وكــذا قيــامهم بنشــاطات متعــددة ومختلفــة ممــا يســبب ذلــك آثــار 

 .)٢(سلبية على العملية التعليمية

 .التحيز في توزيع األعمال على العاملين بالمدرسة -

 .ضعف تحمل بعض المعلمين للعمل المدرسي -

انتشار العنف فـي المـدارس بصـورة غيـر منتظمـة وظهـور السـلوكيات غيـر المرغـوب فيهـا  -
 .)٣(من قبل الطالب

 .اهتمام اإلدارة المدرسية بالجوانب المادية فقط على حساب الجوانب اإلنسانية -

 .التركيز على حرفية القواعد واللوائح والنظم -

 .نيةالنظرة الجامدة لألمور بعيدًا عن العالقات اإلنسا -

 .)٤(التسلط والفردية والتهرب من المسئولية -

قصــور اإلدارة عــن تبنــي المســتحدثات فــي علــوم اإلدارة المعاصــرة وتطويعهــا الحتياجــات  -
 .)٥(النظام التعليمي

                                                           

بحث مقـدم للمـؤتمر التربـوي السـادس عشـر بجمعيـة المعلمـين ، "اإلدارة المدرسية وعالقاتها باإلدارة التربوية : " عبد العزيز الغانم) ١(
  .١٥، ص١٩٨٦المعلمين الكويتية، الكويت، ، جمعية ٢٧/٣/١٩٨٦-٢٢الكويتية في الفترة من 

، "اســتراتيجية إدارة الوقــت لــدى مــديري المــدارس الثانويــة واقعهــا ومعوقاتهــا دراســة ميدانيــة بمحافظــة المنيــا : " أحمــد شــحاتة حســنين) ٢(
  .١٠٠، ص١٩٩٦العدد الرابع، المجلد التاسع، جامعة المنيا، أبريل  مجلة كلية التربية،

  .٢٦-٢٥، مرجع سابق، ص صالقصور اإلداري في المدارس: م أحمدأحمد إبراهي) ٣(
العالقة بين نمط اإلدارة المدرسية وفعالية العملية التربوية بالمرحلة الثانوية بالتعليم العام دراسة ميدانيـة، : منال رشاد عبد الفتـاح) ٤(

  .مرجع سابق
،        ١٩٩٦دار ســـعاد الصـــباح، الكويـــت،  ،١٩٩٠ – ١٩٨٧لتعلـــيم اســـترتيجية تطـــوير ا –المشـــروع القـــومي للتعلـــيم : ولـــيم عبيـــد) ٥(

  .٢٠ص
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يوجد معوقات تعوق تطبيق أسلوب إدارة الجودة الشاملة فـي القطـاع التربـوي منهـا ضـعف  -
واعتمـــاده علـــى أســـاليب تقليديـــة فـــي عملياتـــه  بنيـــة نظـــام المعلومـــات فـــي القطـــاع التربـــوي

 .المحددة

 .)١(عدم توافر الكوادر التدريبية المؤهلة في ميدان إدارة الجودة في القطاع التربوي -

 .ضعف فهم إدارة المدرسة لألساليب اإلدارية الحديثة -

 .)٢(غياب األساليب اإلدارية الحديثة في مجال إدارة المدرسة -

لمدرسـة الثانويـة مـن ضـعف مشـاركة األعضـاء فـي صـنع واتخـاذ القـرار وقـد تعاني إدارة ا: ثانياً 
  :أوضحت الدراسات ما يلي

  .تركيز السلطة في يد مدير المدرسة الذي يتحكم في صنع واتخاذ القرار -

 .التطبيق الحرفي في اللوائح والقوانين والنظم بعيدًا عن العالقات اإلنسانية -

 .)٣(قرارالتسلط والفردية في صنع واتخاذ ال -

وجــود تخــبط فــي قــرارات اإلدارة المدرســية نتيجــة تعــارض آراء العــاملين مــع المــدير، لعــدم  -
 .توافر المناخ الديمقراطي داخل المدرسة الثانوية

 .)٤(ضعف فهم اإلدارة المدرسية بالمرحلة الثانوية العامة لألساليب اإلدارية الحديثة -

لمشــاركة فــي األنشــطة المرتبطــة بتنميــة قصــور دور مجلــس إدارة المدرســة الثانويــة عــن ا -
 .)٥(المجتمع المحلي في مصر

عجــز مــدراء المــدارس الثانويــة العامــة عــن اتخــاذ القــرارات الســليمة والتفاعــل اإليجــابي مــع  -
اآلخــرين، لكثــرة الضــغوط الوظيفيــة التــي يتعــرض لهــا مــدير المدرســة الثانويــة العامــة لكثــرة 

 .)١(األعباء الملقاة على عاتقه

                                                           

إدارة الجــودة الكليــة مفهومهــا وتطبيقاتهــا التربويــة وٕامكانيــة اإلفــادة منهــا فــي القطــاع التعليمــي الســعودي،    : أحمــد ســعيد دربــاس) ١(
  .مرجع سابق

ي مصر ومواجهتهـا باسـتخدام بعـض األسـاليب اإلداريـة الحديثـة، مشكالت المدرسة الثانوية العامة ف: سالمة عبد العظيم حسـنين) ٢(
  .٢٠٥مرجع سابق، ص

دراسـة ميدانيـة "العالقة بين نمط اإلدارة المدرسية وفعالية العملية التربوية بالمرحلة الثانوية بالتعليم العام : منال رشاد عبد الفتاح) ٣(
  .، مرجع سابقعلى محافظة القليوبية

 مشكالت المدرسة الثانوية العامة فـي مصـر ومواجهتهـا باسـتخدام بعـض األسـاليب اإلداريـة الحديثـة،: يم حسـينسالمة عبد العظ) ٤(
  .٢٠٥مرجع سابق، ص

  .، مرجع سابقدور التنظيمات المدرسية بالمرحلة الثانوية العامة في تنمية المجتمع المحلي: إيمان راغب زغلول) ٥(
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 .ناخ المحيط بالمدرسة الثانوية ال يساعد على المشاركة في صنع واتخاذ القرارالم -

 .عدم مشاركة معلم المدرسة الثانوية في صنع واتخاذ القرار -

 .ال يتم تعاون بين هيئة التدريس واإلدارة المدرسية -

 .)٢(ال يتم تعاون بين أولياء األمور واإلدارة المدرسية -

انويــة العامــة فــي مصــر كــل أعــراض البيروقراطيــة ممــا يــؤدي تتمثــل فــي إدارة المدرســة الث -
 .)٣(إلى عدم مشاركة األعضاء في صنع واتخاذ القرارات

ورثت مصر تركة مثقلـة بـالجمود ومركزيـة السـلطة، ممـا أدى إلـى جعـل اإلدارة بوجـه عـام  -
واإلدارة التعليميـــــة والمدرســـــين بوجـــــه خـــــاص مركـــــزة حـــــول نفســـــها، عازفـــــة عـــــن أســـــلوب 

 .)٤(، بطيئة في تسيير األمورالمشاركة

قلــة فــرص المشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات التعليميــة والمدرســية ســواء فــرص مشــاركة مــدير  -
المدرســـة للقيـــادات اإلداريـــة فـــي مســـتوياتها األعلـــى فـــي صـــنع القـــرارات المنظمـــة للعمليـــة 

ارات أو الفــرص المتاحــة أمــام المعلمــين لمشــاركة مــدير المدرســة فــي صــنع القــر . التعليميــة
 .)٥(التعليمية بالعمل المدرسي

مشكالت تتعلق باختيار وٕاعداد وتدريب القيادات اإلدارية في المدرسة الثانوية العامة وقد : ثالثاً 
  :أوضحت الدراسات ما يلي

  :ما يتعلق بطرق واختيار القادة -١

بشــــأن قواعــــد النقــــل  ١٩٨٧لســــنة ) ٢١٣(فــــي القــــرار الــــوزاري رقــــم ) ١٣(نصــــت المــــادة 
تعيـــين علـــى أن تـــتم عمليـــة اختيـــار القـــادة للترقيـــة للوظـــائف األعلـــى باألقدميـــة واالختيـــار طبقـــًا وال

                                                                                                                                                                      

ليب مراقبـة الجـودة فـي العمليـة التعليميـة بمرحلـة التعلـيم قبـل الجـامعي فـي ضـوء االتجاهـات تطوير أسا: نادية محمد عبد المـنعم) ١(
  .٣٦مرجع سابق، ص العالمية المعاصرة،

  .، مرجع سابقاإلدارة المدرسية وأثرها على بعض األنشطة الطالبية في المرحلة الثانوية: عبد المنعم فهمي سعد) ٢(
نحو صيغة جديدة إلدارة التعليم الثانوي العام فـي مصـر لمواجهـة متطلبـات القـرن الحـادي : ميمحمد حسن رس –جمال أبو الوفا ) ٣(

  .، مرجع سابقوالعشرين
ــدورة الثالثــة تقريــر المجلــس القــومي للتعلــيم والبحــث العلمــي والتكنولوجيــا، : المجلــس القــومي للتعلــيم والبحــث العلمــى والتكنولوجيــا) ٤( ال

  .٢٦، ص١٩٩٦- ١٩٩٥س القومية المتخصصة ، ، القاهرة ، المجالوالعشرين
، مكتب التربية العربـي لـدول تطوير اإلدارة المدرسية في دول الخليج العربيةحسن عبد المالك محمود،  –محمد سيف الدين فهمي ) ٥(

  .٦٤م، ص١٩٩٣هـ، ١٤١٤الخليج، الرياض، 



 
 
 
 

 الفصل الرابع ١٥٣

للنسب المحددة قانونًا، وذلك بالنسبة لكل سنة على حـدة، علـى أن يبـدأ بـالجزء المخصـص للترقيـة 
  .)١(باألقدمية

ة واجتيـــاز تـــتم عمليـــة اختيـــار القـــادة لوظيفـــة مـــدير المدرســـة الثانويـــة علـــى أســـاس األقدميـــ -
  .التدريب مع إغفال المهارات والقدرات اإلدارية

 .)٢(غير راضين عن عملهم% ٦٠نسبة كبيرة من المديرين تصل إلى  -

اعتماد الترقية في أغلب األمـر علـى األقدميـة باعتبارهـا المعيـار األساسـي فـي الترقيـة فـي  -
 .الكثير من المستويات الوظيفية القيادية

راضــين عــن عملهــم وتــتم تــرقيتهم علــى أســاس األقدميــة ال علــى  كثيــرًا مــن القيــادات غيــر -
 .)٣(أساس الكفاءة في مجال العمل

اعتماد الترقيات للوظائف القياديـة واإلداريـة والفنيـة علـى األقـدميات المطلقـة، دون اعتبـار  -
 .)٤(كبير للكفايات الوظيفية القيادية ومتطلباتها

  :أوضحت الدراسات ما يلي ما يتعلق بإعداد وتدريب القيادات وقد) ب(

برامج التدريب لإلعداد لهـذه الوظيفـة فـي حاجـة إلعـادة النظـر مـن حيـث محتـوى البرنـامج   -
 .)٥(الفترة الزمنية المخصصة له -

ضعف اإلعداد اإلداري والفني لنظار ومدراء المدارس في جمهوريـة مصـر العربيـة بمـا ال  -
 .قيادية على المستوى المطلوبيمكنهم من القيام بمهام ومسئوليات وظائفهم ال

عدم مسايرة هذه القيـادات المدرسـية للنمـاذج اإلداريـة المعاصـرة فـي قيـادة العمليـة اإلداريـة  -
 .)٦(والتعليمية بمدارسهم

                                                           

بشـأن قواعـد النقـل والتعيـين فـي وظـائف العـاملين بمـديريات  ١/١١/١٩٨٧بتاريخ ) ٢١٣(قرار وزاري رقم : وزارة التربية والتعليم) ١(
، ١٩٨٧، )١٣(، مطبعة وزارة التربية والتعليم، القاهرة، المادة       التربية والتعليم بالمحافظات وديوان عام وزارة التربية والتعليم

  .١٢ص
  .مرجع سابق الثانوية في جمهورية مصر العربية، دراسة ميدانية ألساليب إعداد مديري المدارس: يوسف عبد المعطي مصطفى) ٢(
ــيم والبحــث العلمــي والتكنولوجيــا، : المجلــس القــومي للتعلــيم والبحــث العلمــى والتكنولجيــا) ٣( الــدورة الثالثــة تقريــر المجلــس القــومي للتعل

  .٢٨، ص ١٩٩٦ -١٩٩٥،القاهرة ،المجالس القومية المتخصصة ،  والعشرين
  .٢٠-١٩مرجع سابق،  ص ص ،)١٩٩٠-١٩٨٧استراتيجية تطوير التعليم  –القومي للتعليم المشروع : وليم عبيد) ٤(
،       مرجـع دراسة ميدانية ألساليب إعداد مديري المدارس الثانوية فـي جمهوريـة مصـر العربيـة: يوسف عبد المعطي مصـطفى) ٥(

  .سابق
الخبرة األمريكية ونماذج الفكر اإلداري المعاصر دراسة  مدراء المدارس في مصر وسلطنة عمان في ضوء: بيومي محمد ضـحاوي) ٦(

  .٣٦٩مرجع سابق، ص تحليلية مقارنة،



 
 
 
 

 الفصل الرابع ١٥٤

عـــدم مناســـبة بـــرامج التـــدريب بوضـــعها الحـــالي إلعـــداد اإلداريـــين ويرجـــع ذلـــك إلـــى عـــدم  -
 .ربويةمناسبة البرامج ومسايرتها لما يستجد من خبرات ت

 .)١(تتم عملية التدريب بوضع تقليدي لم يطرأ على محتويات برامجه أية تغيرات -

 .عدم استخدام أساليب متنوعة في التدريس واالقتصار على المحاضرة -

 .عدم مناسبة أماكن التدريب وأوقاته وعدم توافر حوافز للمتدربين -

 .رامج التدريبعدم تحقيق التدريب ألهدافه بالوضع الحالي الذي تقدم فيه ب -

ال تتم برامج التدريب والتأهيل للقيادات التربويـة علـى أيـدي متخصـون يـدركون أهميـة هـذا  -
 .)٢(العمل

ضعف تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية لبعض مستويات القيـادات التربويـة، ففـي كثيـر مـن  -
كافيــــة األحيـــان ال تصــــمم هــــذه البــــرامج وفقــــًا للحاجـــات الحقيقيــــة للمتــــدربين ودون معرفــــة 

 .بالتوصيف الوظيفي للوظائف المرقين إليها

 .قصر مدة البرامج التي ال تتجاوز عادة عدة أيام -

اعتمــاد هــذه البــرامج عــادة علــى التلقــين والمحاضــرات األكاديميــة فــي معظــم األحــوال دون  -
 .إعطاء الفرصة الكافية لتبادل األفكار والخبرات واكتساب المهارات والقدرات

لتدريبيــــة لــــدى كثيــــر مــــن القــــائمين بالتــــدريب وقلــــة معــــرفتهم بأســــاليب ضــــعف المهــــارات ا -
 .واستراتيجيات التربية الحديثة وعلى رأسها استخدام التقنيات الحديثة في التدريب

نقــص التمويــل الكــافي لبــرامج التــدريب، فالميزانيــة المخصصــة لبــرامج التــدريب ال تتناســب  -
لتي هي فـي حاجـة ماسـة إلـى التـدريب، والتـي مع األعداد الضخمة من القيادات التربوية ا

 .)٣(يمثل التدريب متطلبًا أساسيًا من المتطلبات الخاصة بالترقية

ومن خالل العرض السابق للمشكالت التي تعـاني منهـا إدارة المدرسـة الثانويـة العامـة فـي 
وقـــوف علـــى مصــر، كـــان البـــد مــن التعـــرف علـــى الواقــع الفعلـــي إلدارة المدرســـة الثانويــة العامـــة لل

  .المشكالت التي تعوق قدرتها عن القيام بوظائفها في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين
                                                           

بعـض مشـكالت تـدريب قيـادات المرحلـة الثانويـة بمصـر، دراسـة ميدانيـة عـل محافظـة : جمال الدين مسعد عبد الحميد نجـم الـدين) ١(
  .١٩٩٢امعة الزقازيق، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية ببنها، ج المنوفية،

، مرجــع ســابق، ص منظومــة لتــدريب القيــادات التربويــة بالمرحلــة الثانويــة أثنــاء الخدمــة: جمــال أبــو الوفــا –محمــد حســن رســمي ) ٢(
  .١٠٣٧-١٠٠٣ص

ــدورة الثالثــة تقريــر المجلــس القــومي للتعلــيم والبحــث العلمــي والتكنولوجيــا، : المجلــس القــومي للتعلــيم والبحــث العلمــى والتكنولوجيــا) ٣( ال
  .٢٨، ص١٩٩٦-١٩٩٥المجالس القومية المتخصصة،   والعشرين، القاهرة،



 
 
 
 

 الفصل الرابع ١٥٥

وهذا ما سوف تتعرض له الدراسة في الفصل التالي وهو التعـرف علـى مـدى مسـايرة إدارة 
المدرســة الثانويــة العامــة فــي مصــر لألســاليب اإلداريــة المعاصــرة، وكــذا التعــرف علــى المشــكالت 

ي تعــاني منهــا وتعــوق قـدرتها علــى القيــام بوظائفهــا، وذلــك مـن خــالل الدراســة الميدانيــة وتطبيــق التـ
االســتبيان علــى عينــة مــن مــديري ونظــار ووكــالء ومدرســين أوائــل مشــرفين فــي المدرســة الثانويــة 

  .العامة



  
  الفصل الخامس

  الدراسة الميدانية وإجراءاتھا
  

  .مقدمة -
 .دانيةأهداف الدراسة المي :أوالً  -

 .خطوات بناء االستبيان :ثانياً  -

 .صدق االستبيان وثباته :ثالثاً  -

 .العينة التي أجريت عليها الدراسة الميدانية :رابعاً  -

 .أسلوب تطبيق االستبيان :خامساً  -

 .المعالجة اإلحصائية :سادساً  -

 .نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها :سابعاً  -
 



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٥٦

  الفصل الخامس
  الدراسة الميدانية وٕاجراءاتها

  

  .مقدم -
 .أهداف الدراسة الميدانية: أوالً  -

 .خطوات بناء االستبيان: ثانياً  -

 .صدق االستبيان وثباته: ثالثاً  -

 .العينة التي أجريت عليها الدراسة الميدانية: رابعاً  -

 .أسلوب تطبيق االستبيان: خامساً  -

 .المعالجة اإلحصائية: سادساً  -

 .نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها: سابعاً  -



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٥٧

  الفصل الخامس
  الدراسة الميدانية وإجراءاتھا

  :مقدمة

تناولت الدراسة في فصولها السابقة في اإلطار النظري رصد المتغيـرات العالميـة والمحليـة 
وانعكاســـها علـــي إدارة المدرســـة الثانويـــة العامـــة ومتطلبـــات القـــرن الحـــادي والعشـــرين منهـــا ، وكـــذا 
عــرض بعــض األســاليب اإلداريــة المعاصــرة مثــل إدارة الجــودة الشــاملة واإلدارة بالمشــاركة وٕاعــادة 
هندســـة بنيـــة اإلدارة إضـــافة إلـــي اســـتخدام التكنولوجيـــا اإلداريـــة وكيفيـــة اإلســـتفادة منهـــا فـــي عـــالج 
ة مشـــكالت إدارة المدرســـة الثانويـــة العامـــة، وكـــذا عـــرض وتحليـــل مشـــكالت إدارة المدرســـة الثانويـــ

وذلـك مـن خـالل . العامة فـي مصـر والهيكـل التنظيمـي علـي مسـتوي إدارة المدرسـة الثانويـة العامـة
  .القوانين والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم بصفة عامة والتعليم الثانوي علي وجه الخصوص

  :هذا وتهدف الدراسة في الجزء الميداني منها إلى التعرف علي 
ارة المدرســة الثانويــة العامــة عــن القيــام بوظائفهــا فــي ضــوء المشــكالت التــي تعــوق إد -١

  .متطلبات القرن الحادي والعشرين 
  .مدي مسايرتها لألساليب اإلدارية المعاصرة -٢

  :وتسير الدراسة الميدانية في هذا الجزء وفقا للخطوات التالية

  .أهداف الدراسة الميدانية: أوالً 

  :خطوات بناء االستبيان وتشمل: ثانياً 
  صياغة الصورة المبدئية لالستبيان  - ١
 .إعداد االستبيان في صورته األولية - ٢

 .استطالع رأي السادة المحكمين  - ٣

 .وصف االستبيان في الصورة النهائية  - ٤

  .صدق االستبيان وثباته :ثالثاً 
  .العينة التي أجريت عليها الدراسة الميدانية :رابعاً 

  .أسلوب تطبيق االستبيان :خامساً 
  .عالجة اإلحصائيةالم :سادساً 
  .نتائج الدراسة الميدانية  :سابعا ً 

  :أهداف الدراسة الميدانية: أوال



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٥٨

  :تهدف الدراسة الميدانية إلي التعرف علي 

أهم المشكالت التي تعوق إدارة المدرسة الثانويـة العامـة عـن القيـام بوظائفهـا بفاعليـة فـي  - ١
  ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين

 المدرسة الثانوية العامة لألساليب اإلدارية العصرية  مدي مسايرة إدارة - ٢

 .التعرف علي مقترحات عينة الدراسة لمواجهة تلك المشكالت - ٣

  ":االستبيان"خطوات بناء أداه الدراسة الميدانية : ثانيا

هنــاك العديــد مــن األدوات والوســائل التــي يمكــن للبــاحثين إســتخدامها فــي جمــع المعلومــات 
واإلتجاهات ، ومن أكثر هذه األدوات إستخداما في البحوث التربوية والنفسـية  والتعرف علي اآلراء

  .)١(واالختبارات والمقاييس المتدرجة. والمقابالت الشخصية. االستفتاءات واالستبيانات

وقد وجدت الباحثة أن أنسب هـذه األدوات مالءمـة لطبيعـة الدراسـة الحاليـة آداه االسـتبيان 
للحصـــول علـــي "الشـــائعة فـــي البحـــوث التربويـــة حيـــث يســـتخدمه البـــاحثون باعتبارهـــا مـــن األدوات 

  .)٢("حقائق عن الظروف واألساليب القائمة بالفعل وٕاجراء البحوث التي تتعلق باإلتجاهات واآلراء

  :وقد مرت عملية بناء االستبيان بالمراحل التالية

 :صياغة الصورة المبدئية لالستبيان -١

راسـة ومـا أسـفرت عنـه عمليـة تحليـل نتـائج الدراسـات السـابقة بناء على اإلطار النظـري للد -
  :وهذه المحاور هي. ثم تحديد المحاور األساسية لالستبيان في ثالثة محاور

ويتناول المشكالت التي تعوق إدارة المدرسة الثانوية العامة عن القيام بوظائفها في ضـوء  -١
 .متطلبات القرن الحادي والعشرين

ســايرة إدارة المدرســة الثانويــة العامــة لألســاليب اإلداريــة المعاصــرة وتتمثــل ويتنــاول مــدى م -٢
 :في

  .أسلوب إدارة الجودة الشاملة  - أ

                                                 
، ١٩٧٨، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة،  ٢، طمنــاهج البحــث فــي التربيــة وعلــم الــنفس: أحمــد خيــري كــاظم –جــابر عبــد الحميــد ) ١(

  .٢٥٤ص
، ترجمة محمد نبيل نوفل وآخرون، األنجلـو المصـرية، القـاهرة ٣، طمناهج البحث في التربية وعلم النفس: ب فان دالين –لد ديوبو ) ٢(

  .٤١٣، ص١٩٨٥، 
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 .أسلوب اإلدارة بالمشاركة  - ب

 .أسلوب إعادة هندسة بنية اإلدارة  -ج

 .استخدام التكنولوجيا اإلدارية -د

ـــة لعـــالج المشـــكالت ال -٣ ـــراد العين ـــى مقترحـــات أف ـــاول التعـــرف عل تـــي تواجـــه إدارة المدرســـة ويتن
  .الثانوية العامة

  :إعداد االستبيان في صورته األولية) ٢( 

قامــت الباحثــة بإعــداد االســتبيان فــى صــورته األوليــة فــى ســبع صــفحات وتضــم الصــفحة   
األولى الغالف الخارجى لالستبيان موضح فيها عنوان الدراسة ، هدف الدراسة الميدانيـة ، محـاور 

ة ، وتضــم الصــفحة الثانيــة والثالثــة المحــور األول للدراســة الميدانيــة وهــو مشــكالت الدراســة الميدانيــ
عبـارة ، وتضـم الصـفحة  ٢٢تعوق إدارة المدرسة الثانوية العامة عن القيام بوظائفها وتحتوى علـى 

الرابعـــة المحـــور الثـــانى مـــدى مســـايرة إدارة المدرســـة الثانويـــة العامـــة لألســـاليب اإلداريـــة المعاصـــرة 
أســــلوب اإلدارة (عبــــارة ، وتضــــم الصــــفحة الخامســــة  ١٣وتحتــــوى علــــى ) ارة الجــــودة الشــــاملةإد(

) أسلوب إعادة هندسة بنيـة اإلدارة(عبارة ، وتضم الصفحة السادسة  ١٣ويحتوى على ) بالمشاركة
 ٦وتحتــــوى علــــى ) أســــتخدام لتكنولوجيــــا اإلداريــــة(عبــــارة ، وتضــــم الصــــفحة الســــابعة  ١١وتضــــم 
  .عبارات 

ء آراء السادة المحكمين ومالحظاتهم ، فقد أجريت بعض التعديالت علي الصـورة في ضو 
  .** :المبدئية لالستبيان وتمثلت هذه لتعديالت فيما يلي

  :استطالع رأي المحكمين) ٣( 

تــم اختيــار مجموعــة مــن الســادة أعضــاء هيئــة التــدريس بكليــات التربيــة بجامعــات األزهــر، 
محكمًا وذلك للتأكد من صدق مضـمون )* ٢١(وقد بلغ عددهم  عين شمس، الزقازيق، المنصورة،

جمــل االســتبيان واإلســتفادة مــن آرائهــم ومالحظــاتهم فــي تعــديل هــذه الصــورة المبدئيــة لتصــبح أكثــر 
مالءمــة لجوانــب الدراســة وطبيعتهــا للحصــول علــي إســتجابات صــريحة ومحــددة مــن المســتجيبين ، 

م فقـد أجريـت بعـض التعـديالت علـى الصـورة المبدئيـة وفى ضوء أراء السادة المحكمـين ومالحظـته
  :لالستبيان وتمثلت هذه التعديالت فيما يلى 

                                                 
 ٢٤٥الذى يوضح أسماء السادة المحكمين ، ص) ١(انظر الملحق رقم  *
 ٢٤٦االستبيان في صورته األولية ، ص) ٢(انظر الملحق رقم  **
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  .تعديل بعض ألفاظ جمل االستبيان -

 .أال تحمل جمل االستبيان أكثر من معني -

 .التنويع بين األسئلة الموجبة والسلبية -

المدرســــة  إضــــافة بعــــض الجمــــل الخاصــــة بمتطلبــــات القــــرن الحــــادي والعشــــرين مــــن إدارة -
 .الثانوية

 .حذف بعض جمل االستبيان -

ـــادة بعـــض جمـــل االســـتبيان الخـــاص بأســـلوب اإلدارة بالمشـــاركة وأســـلوب إدارة الجـــودة  - زي
 .الشاملة وٕاستخدام التكنولوجيا اإلدارية

 .االكتفاء بعدد محدد من األسئلة اإلستكشافية التي تحدد مدي صدق المستجيب -

ـــة االســـتقرار علـــي جعـــل االســـتجابات ا - ـــة مـــن جمـــل االســـتبيان ثالث لمتاحـــة أمـــام كـــل جمل
وذلـك للوقـوف علـي تحديـد دقيـق وواضـح للواقـع ) نـادرا –أحيانـا  –دائمـا (وهي . اختيارات

الواقــع اإليجــابي ، ) دائمــا(الفعلــي لمــا يريــد الباحــث التعــرف عليــه ، حيــث يمثــل االختيــار 
 .السلبيتمثل الواقع ) نادرا(تمثل الواقع المحايد ، و) أحيانا(و

  *:وصف لالستبيان في صورته النهائية) ٤(

فــــى ضــــوء أراء الســــادة المحكمــــين ومالحظــــتهم ، وبعــــد إجــــراء التعــــديالت علــــى الصــــورة 
المبدئية لالستبيان قامت الباحثة بإعداد االستبيان في صورته النهائية فـي سـبع صـفحات بـالغالف 

ف الخـــاجي لالســـتبيان ، وتضـــم تضـــم الصـــفحة األولـــي الغـــال. ، ويضـــم خمســـة وســـبعين عبـــارة 
بعــض التعليمــات التــي توضــح طريقــة اإلجابــة ،  –الصــفحة الثانيــة والثالثــة الهــدف مــن االســتبيان 

  .بيانات عامة لكل مستجيب مثل المدرسة ، الوظيفة الحالية ، سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية 

عــة بــين محــاوره ويمكــن عبــارة موز ) ٧٥(أمــا بــاقي صــفحات االســتبيان فقــد اشــتملت علــي 
  :توضيحها فيما يأتي

،  ٥٥،  ٥١،  ٤٦،  ٤١،  ٣٦،  ٣١،  ٢٦،  ٢١،  ١٦،  ١١،  ٦،  ١األسئلة رقم  - ١
تــــــــــــــــــــــدور  ٧٥،  ٧٤،  ٧٣،  ٧٢،  ٧١،  ٧٠،  ٦٩،  ٦٨،  ٦٧،  ٦٥،  ٦٢،  ٥٩

حــــول المحــــور األول وهــــو مشــــكالت تعــــوق إدارة المدرســــة الثانويــــة العامــــة عــــن القيــــام 
  .ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين بوظائفها في

  ٢٥٣ص: الصورة النهائية لالستبيان  ٣انظر الملحق رقم * 
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،  ٥٦،  ٥٢،  ٤٧،  ٤٢،  ٣٧،  ٣٢،  ٢٧،  ٢٢،  ١٧،  ١٢،  ٧،  ٢األسئلة رقم  - ٢
 .تدور حول أسلوب إدارة الجودة الشاملة  ٦٣،  ٦٠

،  ٥٧،  ٥٣،  ٤٨،  ٤٣،  ٣٨،  ٣٣،  ٢٨،  ٢٣،  ١٨،  ١٣،  ٨،  ٣األسئلة رقم  - ٣
 .ة بالمشاركةتدور حول أسلوب اإلدار  ٦٦،  ٦٤،  ٦١

 ٥٨،  ٥٤،  ٤٩،  ٤٤،  ٣٩،  ٣٤،  ٢٩،  ٢٤،  ١٩،  ١٤،  ٩،  ٤األســـــئلة رقـــــم  - ٤
 .تدور حول أسلوب إعادة هندسة بنية اإلدارة 

تـــدور حـــول  ٥٠،  ٤٥،  ٤٠،  ٣٥،  ٣٠،  ٢٥،  ٢٠،  ١٥،  ١٠،  ٥األســـئلة رقـــم  - ٥
 .إستخدام التكنولوجيا اإلدارية

  :صدق االستبيان وثباته -:ثالثا

  :ق االستبيانصد -أ

أن تكـــون صـــالحة لقيـــاس مـــا وضـــعت  " "االســـتبيان"يقصـــد بصـــدق أداة الدراســـة الميدانيـــة 
  :وللتحقق من ذلك ، اعتمدت الباحثة علي الطرق التالية)٣()١("لقياسه

  :العرض علي المحكمين -١

وذلــك لمعرفــة مــدي صــدق االســتبيان مــن حيــث المحتــوي ومــدي ســالمة صــياغة الجمــل ، 
  .ا لجوانب موضوع الدراسة ، ومدي مالءمة العبارات الواردة لذلكومدي تغطيته

  ) :الظاهري(الصدق السطحي  -٢

حيث تم تصميم االستبيان بطريقة تضمن الصدق الظاهري وذلك لتوافر عدة شـروط منهـا 
  :ما يلي

  .توضيح تعليمات االستبيان -

دا ، وٕانمــا يعبـــر أن ال تحتــاج جمــل االســتبيان إلــي إجابــات مطولــة تســتغرق وقتــا ومجهــو  -
 .في إحدي الخانات بما يجسد الواقع الفعلي) √( المستجيب عن رأيه بوضع عالمة 

تم صياغة جمل االستبيان بأسلوب سـهل وألفـاظ واضـحة ال تحتمـل أكثـر مـن معنـي واحـد  -
 .وال تشتمل الجملة إال علي فكرة واحدة

                                                 
  .٢٨٠، مرجع سابق، صمناهج البحث في التربية وعلم النفس: الحميد، أحمد خيريجابر عبد ) ١(
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  :صدق المحتوي -٣

الظـــاهرة التـــي يدرســـها ، ومـــا إذا كـــان إتفـــاق موضـــوع االختبـــار مـــع جوانـــب "ويقصـــد بـــه 
وبفحـص مضـمون االسـتبيان وجـد أنـه .)٤()١("يشتمل علي عينة ممثلة لميدان السلوك ، الذي يقيسه

  .اشتمل على معظم الجوانب األساسية المتصلة بالظاهرة موضوع البحث

  :ثبات االستبيان -ب

س األفـــراد فـــي ظـــروف أن ُتعطـــي نفـــس النتـــائج إذا مـــا أعيـــد تطبيقـــه علـــي نفـــ"ويقصـــد بـــه 
  .)٥()٢("مماثلة

طريقــة "ويوجــد العديــد مــن الطــرق االحصــائية التــي تســتخدم لقيــاس ثبــات االســتبيان منهــا 
إعادة االختبار ، طريقة التجزئـة النصـفية ، طريقـة تحليـل التبـاين ، طريقـة الصـورتين المتكـافئتين، 

  .)٦()٣("وطريقة معامل آلفا للتجزئة

ي معامل الفا للتجزئة ، وتقوم هذه الطريقة علي تطبيـق االسـتبيان وقد اعتمدت الباحثة عل
علـــي عينـــة إســـتطالعية ثـــم حســـاب تباينـــات مفـــردات االســـتبيان وحســـاب تبـــاين درجـــات االســـتبيان 

  )٧( )٤(:ككل

ولتحقيـــق ذلـــك فقـــد قامـــت الباحثـــة بتطبيـــق االســـتبيان علـــي عينـــة إســـتطالعية تتكـــون مـــن 
ع العينـة النهائيــة ، وتوزعـت بــين المـديرين والنظــار والــوكالء مـن مجمــو % ) ٢٠(خمسـين فــردا أي 

والمدرسين األوائل في مدارس للبنين وأخري للبنات وثالثة مشتركة وقامت بتفريغ البيانـات وحسـاب 
  :كالتالي  (Cronbach)ثبات االستبيان بإستخدام معامل الفاكرونباخ

  جـ٢ن      مجـ ع  
  ـــــ   ـــــــ= معامل الفا 

  ٢ع         ١-ن     

                                                 
  .٩٦، ص١٩٧٦، األنجلو المصرية، القاهرة، التقويم النفسي: فؤاد أبو حطب، سيد عثمان) ١(
  .٤٤٩مرجع سابق، ص مناهج البحث في التربية وعلم النفس،: فان دالين) ٢(
  .٤١٩، ص١٩٧١، دار الفكر العربي، القاهرة، صائي وقياس العقل البشريعلم النفس اإلح: فؤاد البهى السيد) ٣(
  .٢٥، ص١٩٨٥، مكتبة نهضة الشرق، القاهرة ، ١، طتطبيقات على ثبات االختبار: أحمد الرفاعي غنيم) ٤(
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  جـ مجموع تبايانات مفردات االستبيان٢، مجـ ع)عدد مفردات االستبيان(حيث ن 

  .تباين االستبيان ٢ع

  وهذه القيمة تدل على ثبات االستبيان ككل  ٠.٩١= وكان معامل الفا 

  )١(ويتضح ثبات االستبيان من حيث محاوره ومفردات من الجدول التالي 

  قة التجزئة النصفيةمعامل الثبات بطري  معامل الفاكرونباخ

  سيبرمان براون  جتمان

٠.٨٤  ٠.٧٦  ٠.٩١  

  :عينة الدراسة الميدانية: رابعاً 

يتمثل مجتمع الدراسة الميدانية فى المدارس الثانوية العامة فى محافظة الشرقية بقطاعتهـا 
المدارس الثانوية العامة بهـا ، حيث يبلغ عدد ) الصحراوية –الريفية  –الحضرية (السكانية الثالثة 

إدارة تعليميــة ، تتــوزع مــا بــين مــدارس ثانويــة للبنــين ومــدارس ) ١٧(مدرســة موزعــة علــى ) ١٠٢(
  .للبنات ، مدارس مشتركة 

قامت الباحثة باختيار عينة الدارسة الميدانية من المجتمع األصـل ويشـترط فيهـا أن تكـون 
لمجتمـــع األصـــلي الـــذي إشـــتقت منـــه حتـــي يصـــبح العينـــة الجيـــدة أن تتمثـــل فيهـــا جميـــع صـــفات ا"

  .)٨()١("االستنتاج صحيحا ، وٕاال أخطأنا في حكمنا علي صفات ذلك األصل
المجتمع الذي تختار منه العينة هـو نفـس المجتمـع الـذي يـراد بحثـه، "كما ينبغي أن يكون 

المجتمــع الــذي وال يســتبدل بــه مجتمــع آخــر لســهولة جمــع البيانــات والمعلومــات منــه ، وعنــد تحديــد 
تنتقـــي منـــه وحـــدات العينـــة ينبغـــي علـــي الباحـــث أن يـــربط بـــين وصـــفه للمجتمـــع األصـــل وأهـــداف 

  .)٩()٢("الدراسة
  :وبناء علي ما سبق فإنه

يشـــترط فـــي العينــــة التـــي تجـــري عليهــــا الدراســـة الميدانيـــة أن تتمثــــل فيهـــا جميـــع صــــفات   -
الدراســة الحاليــة ســواء فــي وقــد روعــي ذلــك فــي عينــة . المجتمــع األصــل الــذى اشــتقت منــه

  .العينة اإلستطالعية أو العينة النهائية

                                                 
  .٣٧٥مرجع سابق، ص علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري،: فؤاد البهي السيد) ١(
  .٢٣٩مرجع سابق، ص مناهج البحث في التربية وعلم النفس،: أحمد خيري كاظم –جابر عبد الحميد ) ٢(



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٦٤

وقامـــت الباحثـــة بتطبيـــق الدراســـة الميدانيـــة علـــي محافظـــة الشـــرقية التـــي تمثـــل القطاعـــات 
الســــكانية الثالثــــة الحضــــرية ، الريفيــــة ، الصــــحراوية ، ويبلــــغ عــــدد المــــدارس الثانويــــة العامــــة بهــــا        

  .إدارة تعليمية ) ١٧(مدرسة موزعة علي ) ١٠٢(
والجــدول التــالى يوضــح عــدد المــدارس الثانويــة العامــة علــى مســتوى اإلدارات فــى محافظــة 

  الشرقية 



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٦٥

  )٢(جدول رقم 
  *يوضح توزيع المدارس الثانوية في محافظة الشرقية علي اإلدارات التعليمية

  جملة  عدد المدارس  اإلدارة  م
  مشتركة  بنات  بنون

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠  
١١  
١٢  
١٣  
١٤  
١٥  
١٦  
١٧  

  غرب الزقازيق
  شرق الزقازيق

  بلبيس
  منيا القمح
  ديرب نجم
  ههيا

  اإلبراهيمية
  أبو كبير
  أبو حماد
  القرين

  مشتول السوق
  كفر صقر
  أوالد صقر
  فاقوس
  ينيةالحس

  القنايات
  العاشر من رمضان

٢  
٣  
٢  
٣  
١  
١  
١  
١  
١  
-  
-  
١  
١  
٢  
١  
-  
١  

٣  
٢  
٣  
١  
١  
١  
١  
١  
١  
-  
١  
١  
١  
١  
١  
-  
١  

٣  
٤  
٤  
٩  
٦  
٤  
١  
١  
٤  
١  
٣  
٢  
٤  
٦  
٨  
١  
-  

٨  
٩  
٩  
١٣  
٨  
٦  
٣  
٣  
٦  
١  
٤  
٤  
٦  
٩  
١٠  
١  
٢  

  ١٠٢  ٦١  ٢٠  ٢١  الجملة

ويتضــح مــن الجــدول الســابق أن المــدارس الثانويــة العامــة فــي محافظــة الشــرقية تتــوزع مــا 
بين مدارس بنين ، ومدارس بنات ، ومدارس مشتركة ، وقد راعت الباحـث أن تمثـل عينـة الدراسـة 

  .نا المجتمع األصله

وبعــد ذلــك تــم تحديــد عــدد أفــراد إدارة  المدرســة الثانويــة العامــة فــي تلــك المــدارس كمــا هــو 
  :موضح بالجدول التالي

                                                 
  :قامت الباحثة بتكوين هذا الجدول باالعتماد على المصادر التالية *
  .التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بالشرقية -
 .إدارة اإلحصاء بمديرية التربية والتعليم بالشرقية -



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٦٦

  )٣(جدول رقم 

  *يبين عدد أفراد إدارة المدرسة الثانوية العامة بمحافظة الشرقية

مدير   فةالوظي
  مدرسة

  وكيل ث   ناظر

  م

  وكيل ث

  ب

  مدرس اول

  مشرف

  الجملة

  ١٠٠٧  ٦٠٩  ٤٠  ٢٠٨  ٨٣  ٦٧  العدد

) ١٠٠٧(يتضــــح مــــن الجــــدول أن عــــدد أفــــراد إدارة المــــدارس الثانويــــة بمحافظــــة الشــــرقية 
يتوزعون ما بين مدير إدارة ، مـدير ، نـاظر ، وكيـل ، مـدرس أول مشـرف ولـم يتضـمن هـذا العـدد 

  .جلس إدارة المدرسةالمدرسين األوائل غير المشرفين وال المدرسين نظرا لعدم مشاركتهم في م

بعـــد ذلـــك تـــم تحديـــد عـــدد المـــدارس بمحافظـــة الشـــرقية وعـــدد أفـــراد إدراة المدرســـة الثانويـــة  -
الختيــار عينـــة الدراســـة والتـــي روعــي فيهـــا أن تمثـــل المجتمـــع األصــل الـــذي إختيـــرت منـــه 

  :كالتالي

  :عينة الدراسة اإلستطالعية -أ

رس موزعـــة علـــي خمـــس إدارات تـــم تطبيـــق عينـــة الدراســـة اإلســـتطالعية علـــي تســـع مـــدا
فـردا مـن بـين أعضـاء إدارة ) ٥٠(تعليمية تمثل القطاعـات السـكانية الثالثـة وبلـغ عـدد أفـراد العينـة 

المدرسة الثانوية الذين يشاركون في مجلس إدارة المدرسة ، ويوضح الجـدول التـالي توزيـع مـدارس 
  .العينة اإلستطالعية

                                                 
  :اعتمد على المصادر التاليةتكوين هذا الجدول  *
  .مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية –إدارة اإلحصاء  -
 .التعليم الثانوي بمديرية التربية والتعليم بالشرقية -



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٦٧

  )٤(جدول رقم 

  اإلستطالعية موزعة علي مدارس وٕادارات محافظة الشرقية بيان عدد أفراد العينة

  عدد أفراد العينة  عدد المدارس  اإلدارة

  غرب الزقازيق

  شرق الزقازيق

  مينا القمح

  أبو حماد

  بلبيس

٢  

٢  

٢  

٢  

١  

١٥  

١٠  

١٠  

١٠  

٥  

  ٥٠  ٩  الجملة

 يتضح من الجدول أنـه روعـي فـي العينـة أن تمثـل القطاعـات الثالثـة للمحافظـة وأن تكـون
موزعة بين مدارس للبنين وأخري للبنات وثالثـة مشـتركة ، كمـا روعـى مسـتوى المـدارس بالمحافظـة 

 ٣مدرسة من المستوى األول من إدارة غرب وشرق الزقازيق واختيار عدد  ٢حيث تم اختيار عدد 
مــدارس مــن المســتوى  ٤مــدارس مــن المســتوى الثــانى مــن إدارة منيــا القمــح وأبــو حمــاد ، واختيــار 

  .الث الث

  :عينة الدراسة النهائية -ب

تـــم اختيـــار عينـــة الدراســـة النهائيـــة مـــن بـــين مـــدارس المحافظـــة وقـــد روعـــي فيهـــا أن تمثـــل 
) ٢٠(القطاعــات الثالثــة وكــذا مــدارس البنــين والبنــات والمــدارس المشــتركة ومــن ثــم فقــد تــم اختيــار 

رقية ، ووزعـت علـي عشـرة تقريبا من العدد الكلي لمدارس محافظة الش% ) ٢٦(مدرسة أي بنسبة 
تقريبا من إدارات المحافظة البالغ عـددها % ) ٥٢(إدارات تعليمية من إدارات المحافظة أي بنسبة 

  . إدارة تعليمية) ١٧(

مــدارس ثانويــة  ٥مــدارس ثانويــة للبنــين ، و  ٧مــدارس ثانويــة للبنــات و ٨وتمثلــت العينــة فــى 
  .مشتركة 

  هائية على مدارس الشرقيةتوزيع العينة الن ٥ويوضح الجدول رقم

  



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٦٨

  )٥(جدول رقم 

  يوضح توزيع أفراد العينة النهائية علي إدارات ومدارس محافظة الشرقية

  عدد أفراد العينة  عدد المدارس  اإلدارة  م

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

  غرب الزقازيق

  شرق الزقازيق

  منيا القمح

  أبو حماد

  بلبيس

  الحسينية

  الد صقرأو 

  ههيا

  فاقوس

  مشتول السوق

٢  

٢  

٤  

٢  

٢  

٢  

١  

٢  

٢  

١  

٣٦  

٤٠  

٥٢  

٢٠  

٢٠  

١٨  

١٠  

١٤  

١٣  

٧  

  ٢٣٠  ٢٠  الجملة

يتضــح مــن الجــدول أن أكبــر عــدد مــن أفــراد العينــة تركــز فــي إدارة غــرب الزقــازيق وٕادارة 
  .شرق الزقازيق وٕادارة منيا القمح

ويرجـــع ذلـــك إلـــى زيـــادة عـــدد المـــدارس فـــى هـــذه اإلدارات ســـواء كانـــت مـــدارس للبنـــين أو 
  .للبنات أو مدارس مشتركة  مدراس

  .تعدد وتنوع مستويات المدارس فى هذه اإلدارات 



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٦٩

  :أسلوب تطبيق االستبيان: خامسا

  :قامت الباحثة بعدة إجراءات حتي يتسني لها تطبيق االستبيان تمثلت في

جامعـــة الزقـــازيق إلـــي مديريـــة التربيـــة والتعلـــيم  –كتابـــة خطـــاب موجـــه مـــن كليـــة التربيـــة  -
رض الحصول علي الموافقة إلجراء الدراسة الميدانية بالمدارس الثانوية العامـة بالشرقية بغ

  .، والحصول علي اإلحصاءات والبيانات الخاصة بكل مدرسة

حـــول الخطـــاب إلـــي أمـــن مديريـــة التربيـــة والتعلـــيم بالشـــرقية ، والـــذي قـــام بـــدورة بعـــد شـــهر  -
التعليميـة بالمحافظـة لتسـهيل  بإعطاء الباحثة خطابات موجهة إلي السـادة مـديري اإلدارات

مهمة الباحثة في تطبيق الدراسة الميدانية والحصـول علـي البيانـات واإلحصـاءات الالزمـة 
 .للدراسة

حصــلت الباحثــة علــي خطابــات موجهـــة إلــي مــديري إدارة المدرســة الثانويــة مـــن اإلدارات  -
 .التعليمية التي تقع في نطاقها مدارس العينة

 .علي مدارس العينة بمحافظة الشرقية" االستبيان"راستها الميدانية قامت الباحثة بتطبيق د -

، وقــد واجهــت الباحثــة  ٢٥/٣/٢٠٠٤حتــي  ٢١/٢/٢٠٠٤اســتغرق تطبيــق االســتبيان مــن  -
 :صعوبات كثيرة في تطبيق االستبيان تمثلت في

 .صعوبة الحصول علي الخطابات لتطبيق االستبيان علي مدارس العينة بسبب إجراءات األمن -

يــادة عــدد اإلســتبيانات المفقــودة ، لــذا إضــطرت الباحثــة إلــي توزيــع االســتبيان فــي بعــض ز  -
المـــدارس مـــرتين ، وبعـــد اإلنتهـــاء مـــن تطبيـــق االســـتبيان وجمـــع اإلســـتبيانات للتأكـــد مـــن 
اإلجابة عـن كـل األسـئلة المطلوبـة ، والتأكـد مـن اتبـاع التعليمـات الموجـودة فـي االسـتبيان 

 *.وقد إستبعد بعض اإلستبيانات التي لم تستكمل إجاباتهاأثناء اإلجابة عليه ، 

مـن أفـراد إدارة المدرسـة الثانويـة مـا بـين مـدير ) ٢٣٠(طبقت الدراسـة الميدانيـة علـي عـدد 
تقريًبا من % ) ٢٢(إدارة المدرسة ، مدير المدرسة ، ناظر ، وكيل ، مدرس أول ، وبلغت نسبتهم 

ثانويـة العامـة علـي مسـتوي محافظـة الشـرقية ، ويوضـح الجـدول العدد الكلي ألفراد إدارة المدرسة ال
  .التالي عدد اإلدارات والمدارس وعدد أفراد العينة الذين طبق عليهم االستبيان

  ــــــــــــــ
  يوضح عدد االستبيانات الموزعة والمستبعدة والصالحة ٦انظر الجدول رقم*



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٧٠

  )٦(جدول رقم 

  مستبعدة والصالحة ونسبتها علي أفراد العينةيوضح عدد االستثمارات الموزعة وال

عدد   المدرسة  م
االستمارات 
  الموزعة

عدد 
االستمارات 
  العائدة

عدد 
االستمارات 
  المستبعدة

عدد 
االستمارات 
  الصالحة

عدد االستمارات 
  الموزعة/الصالحة

١  

٢  

٣  

٤  

٥  

٦  

٧  

٨  

٩  

١٠  

١١  

١٢  

١٣  

١٤  

١٥  

١٦  

١٧  

١٨  

١٩  

٢٠  

  اصر الثانوية بناتجمال عبد الن

  أحمد عرابي الثاننوية بنين

  السادات الثانوية بنات

  النجاح الثانوية بنين

  األلفي الثانوية بنين منيا القمح

  بنات مينا . جمال عبد الناصر ث

  كمال عز الثانوية المشتركة

  عبد الحي مشهور الثانوية المشتركة

  الصوة الثانوية المشتركة أبو حماد

  ية بناتأبو حماد الثانو 

  بلبيس الثانوية بنين

  بلبيس الثانوية بنات

  الحسينية الثانوية بنين

  الحسينية الثانوية بنات

  الصوفية الثانوية المشتركة

  ههيا الثانوية بنات
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الفصل الخامس ١٧١

  :المعالجة اإلحصائية: سادسا

استخدمت الدراسة عـدة أسـاليب إحصـائية لمعالجـة مجموعـة البيانـات التـي حصـلت عليهـا 
  :هي

تــم تفريــغ بيانــات االســتبيان وٕاســتخدام الجــداول لحســاب التكــرارات لكــل عبــارة مــن   - أ
  ).نادرا –أحيانا  –دائما (بات األسئلة أمام اإلستجا

 –دائمـا (تم حساب النسبة المئوية لكـل اختيـار علـي حـدة مـن االختيـارات الثالثـة   - ب
  :ألفراد العينة بإستخدام المعادلة) نادرا–أحيانا 

  تكرار االستجابة                     
  ١٠٠× ــــــــــ = النسبة المئوية 

  العينة العدد الكلي ألفراد                
للتأكــد مــن درجــة الثقــة فــي اإلســتجابات ومــدي صــدقها ) ٢كــا(إســتخدمت الدراســة  -ج

  .وتوزيعها من تكرارات ونسب توزيعا حقيقيا

علــي اختبــار مــدي الداللــة اإلحصــائية للفــرق بــين النســبة التــي ) ٢كــا(ويقــوم هــذا األســلوب   
نســـبة نظريـــة حســـب الفـــرض حصـــل عليهـــا الباحـــث وتســـمي فـــي هـــذه الحالـــة بالنســـبة الحقيقيـــة ، و 

  .الصغري وتسمي بالنسبة المتوقعة

لكــل محــور مــن محــاور االســتبيان وكــل عبــارة مــن عباراتــه المعروفــة عمــا إذا  ٢وقــد تــم حســاب كــا
وقــد إســتخدمت ) نــادرا –دائمــا (كانــت دالــة إحصــائية ، مــع اعتبــار أن حســابها كــان بــين اتجــاهين 

  )١٠( )١(:المعادلة التالية لتحقيق ذلك
  ٢)التكرار المتوقع–التكرار الواقعى (مجموع        
  ــــــــــــــــــــــ=  ٢كا

  التكرار المتوقع                     
  

  ٢)ت م –ت و (مج        
  ـــــــــــ=  ٢كا

  ت م                           
، ٠.٠١(تـم الكشـف عـن داللـة الفـرق إحصـائيا عنـد مسـتوي داللـة  ٢بعد استخراج قيمة كـا

  .٢= ١-٣=  ١ –عدد االختبارات = حيث أن درجة الحرية  ٢= ودرجة حرية ) ٠.٠٥

                                                 
  .٥٠٨، مرجع سابق، ص اإلحصاء النفسي وقياس العقل البشري: فؤاد البهي السيد) ١(



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٧٢

  :تحليل ووصف النتائج: سابعا

بعـــد اإلنتهـــاء مـــن تطبيـــق االســـتبيان وتفريـــغ البيانـــات ومعالجتهـــا إحصـــائيا تمـــت عمليـــة 
فاعليــة  وصــف النتــائج التــي أســفرت عنهــا الدراســة الميدانيــة للوقــوف علــي المشــكالت التــي تعــوق

إدارة المدرســـة الثانويـــة العامـــة عـــن القيـــام بوظائفهـــا فـــي ضـــوء متطلبـــات القـــرن الحـــادي والعشـــرين 
  .ومدي مسايرتها لألساليب اإلدارية العصرية

مـــا يتعلـــق بالصـــعوبات والمشـــكالت التـــى تعـــوق المدرســـة الثانويـــة عـــن : المحـــور األول 
  .تحقيق أهدافها والقيام بوظائفها 

فــــرًدا مــــن أفــــراد إدارة ) ٢٣٠(اســــتجابات أفــــراد العينــــة وعــــددها ) ٧(م يوضــــح الجــــدول رقــــ
المدرسة الثانوية العامة موزعة مـا بـين مـدير المدرسـة ، نـاظر ، وكيـل ، مـدرس أول مشـرف علـى 
مســتوى إدارات ومــدارس محافظــة الشــرقية حــول الصــعوبات والمشــكالت التــى تعــوق إدارة المدرســة 

إلى ما ) ٧(لقيام بوظائفها وتشير النتائج اإلحصائية من الجدول رقم الثانوية عن تحقيق أهدافها وا
  :يلي
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الفصل الخامس ١٧٤

 :مثل ) فأكثر% ٥٠(هناك بعض العبارات التى نالت قبوًال من أفراد العينة 

 .الوكالء بالتطبيق الحرفي للوائح والقوانين/ النظار/ اهتمام معظم المديرين -١

شــير يمــع العــاملين لمناقشــة المشــكالت وهــذا  د اجتماعــات دوريــةقيــام معظــم المــديرين بعقــ -٢
 :إلى

 . النظرة الجامدة لألمور بعيد عن العالقات اإلنسانية -

غيـــــاب الفهـــــم الكامـــــل لألســـــاليب اإلداريـــــة المعاصـــــرة كـــــاإلدارة بـــــالجودة الشـــــاملة واإلدارة  -
 .بالمشاركة وغيرها من األساليب اإلدارية المعاصرة

طبيــق األســاليب اإلداريــة المعاصــرة والــي تعتمــد إضــافة إلــى تخــوف معظــم المــديرين مــن ت -
 .بنسبة كبيرة على مشاركة العاملين في اإلدارة وفي صنع القرار

 .وهذا يشكل صعوبة أمام قدرة إدارة المدرسة على تحقيق األهداف المنشودة منها  -

يعنى مما ) فأكثر% ٥٠(بينما هناك عبارات لم تحظى بدرجة عالية من القبول من أفراد العينة 
 :أن أفراد العينة ال ينظرون إليها على أنها تشكل معوقات مثل 

  .ضعف وضوح األدوار اإلدارية للمدرسين خالل اليوم الدراسي -

 .الوكالء بالمتغيرات المحلية/ النظار/ ضعف إدراك معظم المديرين -

 .الوكالء بالمتغيرات العالمية/ النظار / ضعف إدراك معظم المديرين -

 .الوكالء لمتطلبات وظائفهم المتطورة/ النظار/ م المديرينضعف إدراك معظ -

الوكالء عن متطلبات النظـام الجديـد / النظار/ ضعف التوازن بين ما لدى معظم المديرين -
 .للثانوية العامة وقدرتهم على مواجهة هذه المتطلبات

 .عجز معظم المديرين عن اتخاذ قرارات سليمة لعدم مشاركة العاملين -

 .تصاصات لوجود أكثر من قيادة إدارية داخل المدرسةتداخل االخ -

 .الوكالء في توزيع األعمال على العاملين بالمدرسة/ النظار/ تحيز معظم المديرين -

 .استخدام معظم المديرين الشدة في إصدار التعليمات دون مناقشة -

 .عزوف اآلباء عن المشاركة في صنع القرار -



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٧٥

 .يمي المواتي لالبتكارتهيء اإلدارة المدرسية المناخ التنظ -

 .تستثمر اإلدارة المدرسية المعلومات من اجل التعامل مع متغيرات البيئة -

تتبنـــى اإلدارة برنامجـــًا لتـــدريب القيـــادات اإلداريـــة القـــادرة علـــى تطبيـــق األســـاليب اإلداريـــة  -
 –أســــلوب إعــــادة البنــــاء  –اإلدارة بالمشــــاركة  –إدارة الجــــودة الشــــاملة (المعاصــــرة مثــــل 

 ).دام التكنولوجيا اإلداريةاستخ

 .الوكالء باألساليب اإلدارية المعاصرة/ النظار/ ضعف إلمام معظم المديرين -

 .تقام برامج تدريبية لتطوير أساليب القيادات اإلدارية على أيدي متخصصين -

 .تدريب القيادات اإلدارية القادرة على التفاعل مع األوضاع الجديدة المتطورة -

 .رسية أساليب المتابعةتطور اإلدارة المد -

 .تستفيد اإلدارة المدرسية من التطور في مجال تكنولوجيا اإلدارة -

 .تؤكد اإلدارة على أهمية التدريب المستمر للقيادات بما يتالءم مع المتغيرات -

  .الوكالء باألعمال اإلدارية فقط/ النظار/ اهتمام معظم المديرين -

  :وقد يرجع ذلك إلى 

ي األدوار وتضارب في اآلراء والوظائف ممـا يـؤدي إلـى عـدم حدوث صراع مستمر ف -١
  . وضوح األدوار اإلدارية للمدرسين خالل اليوم الدراسي 

الــوكالء قــد تــؤدي إلــى / النظــار/ كثــرة الضــغوط الوظيفيــة التــي يتعــرض لهــا المــديرين -٢
ـــيم عـــدم رغبـــة بعـــض المـــديرين فـــي معـــرفتهم بـــالمتغيرات العالميـــة والمحليـــة وانعكاســـها ع لـــى التعل

الثــانوي العــام وٕادارة المدرســة الثانويــة العامــة وذلــك لكثــرة األعبــاء الملقــاة علــيهم، ويــؤدي ذلــك إلــى 
  .عدم معرفتهم بمتطلبات وظائفهم المتطورة التي تفرضها هذه المتغيرات 

عـــدم اهتمـــامهم بـــالتطوير اإلداري مـــن تطـــوير لطـــرق العمـــل وأســـاليبه، تحســـين نظـــم -٣
بــة، تحســين نظــم المتابعــة، ممــا يجعلهــم غيــر قــادرين علــى مواجهــة متطلبــات القــرن التخطــيط والرقا

  .الحادي والعشرين



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٧٦

تركيــز الســلطة فــي يــد مــدير المدرســة والتطبيــق الحرفــي للــوائح والقــوانين، وعــدم رغبتــه فــي مشــاركة 
مشـاركة والتـي العاملين في صنع القرارات لعدم معرفته باألساليب اإلدارية المعاصرة مثل اإلدارة بال

تهــتم بمشــاركة األعضــاء فــي صــنع القــرارات بهــدف تحقيــق األهــداف المنشــودة مــن إدارة المدرســة 
 .الثانوية

  .عدم توافر قاعدة بيانات إلى حد ما تساعد مدير المدرسة في صنع القرار - ٤

تضــخم الجهــاز اإلداري بالمدرســة الثانويــة ســواء كــان تضــخم فــي عــدد المــوظفين أو تعــدد  -٦
ويات الوظيفية لـإلدارة المدرسـية، حيـث تشـتمل علـى خمسـة مسـتويات هـي مـدير عـام، مـدير المست

إدارة، مدير، أكثر من نـاظر، أكثـر مـن كيـل، ممـا يـؤدي إلـى تـداخل االختصاصـات أحيانـا لوجـود 
  .أكثر من قيادة إدارية

 تحيـــز المـــديرين فـــي توزيـــع األعمـــال علـــى العـــاملين بالمدرســـة ألســـباب مختلفـــة منهـــا -٧
  .االعتبارات الشخصية، وجود عدد من الموظفين في وظائف إدارية غير مؤهلين لها

عــدم تــوافر كــوادر تدريبيــة مؤهلــة فــي ميــدان اإلدارة المدرســية ممــا يــؤدي إلــى تحيــز  -٨
  .بعض المديرين في توزيع األعمال على العاملين

  .أحيانا دون مناقشةتركيز السلطة في يد المديرين، مما يؤدي إلى إصدار التعليمات  -٩

عجز المديرين عن صنع واتخـاذ قـرارات سـليم لعـدم قـدرتهم علـى مشـاركة اآلخـرين،  -١٠
وقـــد يرجـــع ذلـــك إلـــى عـــدم معرفتـــه باألســـاليب اإلداريـــة المعاصـــرة وتطويعهـــا الحتياجـــات النظـــام 

  .التعليمي

نـــا إلـــى أعمـــال مجـــالس اآلبـــاء غالبـــا مـــا تهـــتم بـــالنواحي الماليـــة فقـــط مـــا يـــؤدي أحيا -١١
عزوف اآلبـاء عـن المشـاركة فـي أعمـال مجـالس اآلبـاء، إضـافة إلـى أن مجـالس اآلبـاء فـي بعـض 

  .األحيان تكون غير موضوعية لقلة فرص المشاركة 

المناخ المحيط بالمدرسة الثانوية ال يساعد على المشاركة في وضع سياسـة خاصـة  -١٢
  .نشودة فهابإدارة المدرسة الثانوية العام لتحقيق األهداف الم

عــدم قــدرتهم علــى تهيئــة منــاخ تنظيمــي يســاعد علــى تحقيــق األهــداف بفاعليــة لعــدم  -١٣
  .معرفتهم باألساليب اإلدارية المعاصرة



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٧٧

عدم قدرتهم على توظيف المعلومات وكيفية اسـتخدامها واالسـتفادة منهـا وبالتـالي ال  -١٤
  .يستطيعوا مواجهة متطلبات القرن الحادي والعشرين

القدرة على تبنى برنامج لتدريب القيادات اإلدارية القـادرة علـى تطبيـق األسـاليب عدم -١٥
المعاصــرة، ويــؤدي ذلــك إلــى أن معظــم المــديرين لــيس لــديهم قــدرة علــى تطبيــق األســاليب اإلداريــة 

  .المعاصرة لعدم معرفتهم بكيفية تطبيقها

مجــال، إضــافة عــدم وجــود بــرامج تدريبيــة كافيــة علــى أيــدي متخصصــين فــي هــذا ال -١٦
غلى التركز حول النظم التقليدية في اإلدارة لتخوف معظم المـديرين مـن تطبيـق األسـاليب اإلداريـة 

  .المعاصرة

إعــــداد القيــــادات اإلداريــــة غيــــر قــــادرة علــــى التفاعــــل مــــع متغيــــرات القــــرن الحــــادي  -١٧
ق ببـــرامج والعشـــرين ومـــا تفرضـــه مـــن متطلبـــات وأدوار جديـــدة، وقـــد يرجـــع ذلـــك إلـــى أســـباب تتعلـــ

  .التدريب أو القائمين على عملية التدريب

وفــي ضــوء مــا ســبق يمكــن الوصــول إلــى بعــض االســتنتاجات العامــة بالنســبة للمحــور 
األول وهــو مــا يتعلــق بالصــعوبات والمعوقــات التــي تعــوق إدارة المدرســة الثانويــة عــن تحقيــق 

  :أهدافها والقيام بوظائفها وهي

  .الوكالء باألعمال اإلدارية فقط النظار/ اهتمام معظم المديرين - ١

 .قيام معظم المديرين بعقد اجتماعات دورية مع العاملين لمناقشة المشكالت - ٢

 .تداخل االختصاصات لوجود أكثر من قيادة إدارية داخل المدرسة - ٣

 .ضعف األدوار اإلدارية للمدرسين إلى حد كبير خالل اليوم الدراسي - ٤

 .وكالء بالمتغيرات العالمية والمحليةال/ النظار/ ضعف إدراك معظم المديرين - ٥

الـــوكالء لمتطلبـــات وظـــائفهم فـــي القـــرن الحـــادي / النظـــار/ ضـــعف إدراك معظـــم المـــديرين - ٦
 .والعشرين

 .عجز معظم المديرين عن اتخاذ قرارات سليمة لعدم مشاركة العاملين - ٧

 .استخدام معظم المديرين أحيانا الشدة في إصدار التعليمات دون مناقشة - ٨

 .باء أحيانا عن المشاركة في صنع القرارعزوف اآل - ٩

 .عدم توافر المناخ التنظيمي داخل المدرسة الذي يساعد على االبتكار -١٠



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٧٨

 .الوكالء باألساليب اإلدارية المعاصرة/ النظار/ ضعف إلمام معظم المديرين -١١

تقــــــام بــــــرامج تدريبيــــــة أحيانــــــا لتطــــــوير أســــــاليب القيــــــادات اإلداريــــــة علــــــى أيــــــدي  -١٢
 .متخصصين

 .إلدارة المدرسية أحيانا من التطور في مجال تكنولوجيا اإلدارةتستفيد ا -١٣

مــدى مســايرة إدارة المدرســة الثانويــة العامــة فــي مصــر لألســاليب اإلداريــة : المحــور الثــانى 
  .المعاصرة 

  . أسلوب إدارة الجودة الشاملة - ١

المدرسـة فرًدا مـن أفـراد إدارة  ٢٣٠استجابات أفراد العينة وعددها ) ٨(يوضح الجدول رقم 
الثانويـــة العامـــة بمحافظـــة الشـــرقية مـــا بـــين مـــدير مدرســـة ، نـــاظر ، وكيـــل ، مـــدرس أول 
مشــرف علــى مســتوى إدارات ومــدارس محافظــة الشــرقية حــول مــدى مســايرة إدارة المدرســة 

  .الثانوية ألسلوب إدارة الجودة الشاملة 

  :إلى ما يلى ) ٨(تشير النتائج االحصائية من الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٧٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٨٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

% ٥٠(توجد مجموعة من العبارات لم تحظى بدرجة عالية من القبول من أفراد العينة 
  :مثل ) فأكثر

ويقصــد بهــا تبنــى قــيم ومفــاهيم قائمــة علــى (تهــتم اإلدارة بتغييــر الثقافــة التنظيميــة للمدرســة  - ١
ي بمشاركة جميع أفراد المدرسة من خالل مبادئ إدارة الجودة الشاملة ومنها العمل التعاون

 .فرق عمل لتحقيق الجودة

 .تشجع اإلدارة العاملين على وضع أهداف لتحسين األداء - ٢

 .تكافئ اإلدارة األعضاء المشاركين على إنجاز األعمال - ٣

 .تشكل اإلدارة لجنة تخطيط البرامج لتحقيق الجودة - ٤

 .تشجع اإلدارة األفراد على تحمل المسئولية - ٥

 .إلدارة بتدريب المستويات اإلدارية المختلفة لتحسين األداءتهتم ا - ٦

 .تهتم اإلدارة باحترام احتياجات األفراد - ٧



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٨١

 .يتخذ معظم المديرين القرارات على أساس الحقائق والمعلومات - ٨

تبحث اإلدارة المدرسية عن الشكل التنظيمي إلدارة المدرسـة الثانويـة العامـة الـذي يتناسـب  - ٩
 .ملةمع إدارة الجودة الشا

 .تهتم اإلدارة بمشاركة جميع العاملين داخل المدرسة في تحسين البرامج -١٠

تتبنــى اإلدارة برنامجــا لتــدريب القيــادات القــادرة علــى تطبيــق أســلوب إدارة الجــودة  -١١
 .الشاملة

الـوكالء بتطبيـق القواعـد اإلداريـة التـي تكفـل حسـن / النظار/ يقوم معظم المديرين -١٢
 .العامة سير العمل بالمدرسة الثانوية

 .تهتم إدارة المدرسة الثانوية بتطبيق أسلوب إدارة الجودة الشاملة -١٣



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٨٢

  :وقد يرجع ذلك إلى 

  .معظم المديرين يتخوفون من تطبيق األساليب اإلدارية المعاصرة  -١

 .النظرة التقليدية لإلدارة على أنها مجرد تسيير األمور سيرا روتينيا -٢

  .ب إدارة الجودة الشاملة في إدارة المدرسة الثانوية العامةضعف إلمام معظم المديرين بأسلو  -٣

  .اهتمام اإلدارة باألعمال اإلدارية فقط وانشغال المديرين بالنواحي المالية واإلدارية فقط -٤

عدم معرفة المديرين بمبادئ إدارة الجودة الشاملة، إضافة إلى عدم قدرة معظـم المـديرين علـى  -٥
  .مج لتحقيق الجودةتكوين لجنة تخطيط البرا

وفي ضوء ما سبق يمكن التوصل إلى مدى مسايرة إدارة المدرسة الثانوية العامة 
  :ألسلوب إدارة الجودة الشاملة ويوضح الجدول التالي ذلك

  )  ٩(  جدول رقم 

  .يوضح مدي مسايرة إدارة المدرسة الثانوية العامة ألسلوب إدارة الجودة الشاملة

 ٢كا االستجابات المحور

 نادًرا أحياًنا دائًما

    %  العدد  %  العدد  %  العدد  

  مدى مسايرة إدارة المدرسة

  الثانوية ألسلوب اإلدارة

  الجودة الشاملة

٢٠٢.٣٢  ٢١.٥٣  ٦٩٣  ٣٨.٩٤  ١٢٥٤  ٣٩.٥٣  ١٢٧٣  

  :إلى)   ٩(  تشير النتائج المستخلصة من الجدول رقم 

المدرســة الثانويــة تســاير أســلوب إدارة مــن أفــراد العينــة رأت أن إدارة %) ٣٩.٥٣(أن نســبة  -
  .الجودة الشاملة

مـن أفـراد العينـة رأت أن إدارة المدرسـة الثانويـة ال تسـتطيع %) ٦٠.٤٧(في حـين أن نسـبة  -
 .مسايرة أسلوب إدارة الجودة الشاملة



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٨٣

 ٢=ودرجــة حريــة) ٠.٠٥، ٠.٠١(عنــد مســتوى داللــة  ٢٠٢.٣٢=٢وبالكشــف عــن قيمــة كــا -
 ).٠.٠١(ائيا عند مستوى وجد أنها دالة إحص

ـــم يســـتطيعوا تطبيـــق %) ٦٠.٤٧(وهـــذا يعنـــي أن نســـبة  - مـــن المـــديرين والنظـــار والـــوكالء ل
 .أسلوب إدارة الجودة الشاملة

 :وقد يرجع ذلك إلى

 .ضعف إلمام مديري المدارس بأسلوب إدارة الجودة الشاملة -

 .شاملةعدم وجود قيادات إدارية قادرة على تطبيق إدارة الجودة ال -

عدم وجود دورات تدريبية كافية على أيدي متخصصين إلعداد القادة القـادرين علـى تطبيـق  -
 .إدارة الجودة الشاملة

 .تخوف معظم المديرين من تطبيق أسلوب إدارة الجودة الشاملة -

  :مدى مسايرة إدارة المدرسة الثانوية لألساليب اإلدارية المعاصرة : المحور الثانى 

  اإلدارة بالمشاركة أسلوب  -٢

فــرًدا مــن أفــراد إدارة المدرســة  ٢٣٠اســتجابات أفــراد العينــة وعــددها ) ٩(يوضــح الجــدول رقــم 
الثانوية العامة ما بين مدير مدرسة ، نـاظر ، وكيـل ، مـدرس أول مشـرف علـى مسـتوى إدارات 

بالمشـاركة  ومدارس محافظة الشرقية حول مدى مسـايرة إدارة المدرسـة الثانويـة ألسـلوب اإلدارة
  :إلى ما يلى ) ٩(حيث تشير النتائج االحصائية من الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٨٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٨٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) فـأكثر% ٥٠(توجد مجموعة من العبارات لم تحظى بدرجة عالية مـن القبـول مـن أفـراد العينـة 
  :مثل 

  .يفوض معظم المديرين بعض السلطات للموظفين -١

 .المدرسية فرص لمشاركة الطالب في إدارة المدرسة الثانوية العامةتوفر اإلدارة  - ٢

 .يسعى معظم المديرين لتطبيق مدخل اإلدارة بالمشاركة في إدارة مدرسته - ٣

 .تتوجه إدارة المدرسة الثانوية العامة نحو الالمركزية لتيسير أداء األعمال - ٤

 .دارة بالمشاركةتتبنى اإلدارة برامج لتدريب القادة والعاملين على تطبيق اإل - ٥

الــوكالء األســلوب الــديمقراطي فــي إدارة المدرســة الثانويــة / النظــار/ يتبــع معظــم المــديرين - ٦
 .العامة

الـــوكالء بمناقشـــة العـــاملين علـــى جميـــع المســـتويات فـــي / النظـــار/ يقـــوم معظـــم المـــديرين - ٧
 .استراتيجيات العمل

 .داخل المدرسةيلتزم معظم المديرين بمبادئ اإلدارة بالمشاركة لدعم العمل  - ٨



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٨٦

 .يتخوف معظم المديرين من تطبيق أسلوب اإلدارة بالمشاركة - ٩

 .يتم إعداد القيادات اإلدارية بالمدرسة لتطبيق أسلوب اإلدارة بالمشاركة -١٠

 .تتوجه اإلدارة المدرسية لتحقيق مشاركة أوسع في صنع القرار -١١

 .ملين بالمدرسةتدعم اإلدارة المدرسية االتصال بين القيادات اإلدارية وجميع العا -١٢

الــــوكالء بالعالقــــات اإلنســــانية بــــين األعضــــاء / النظــــار/ يهــــتم معظــــم المــــديرين -١٣
 المشاركين

  :وقد يرجع ذلك إلى 

يقوم بعض المديرين بتفويض بعـض السـلطات للمـوظفين ال يتحـدون حـدودها، تسـمح  -١
هم علــى تحقيــق لهــم باتخــاذ القــرارات الخاصــة بكيفيــة تنفيــذ األعمــال واختيــار الطــرق التــي تســاعد

  .األهداف

التقاليـــد التنظيميـــة التـــي تقـــف عائقـــا فـــي ســـبيل االنتقـــال مـــن اإلدارة التقليديـــة إلـــى اإلدارة  - ٢
  .بطريقة المشاركة

 .قيم المديرين فإذا كان استبداديا فهو لن يسمح ألحد بمشاركته في إدارة المدرسة - ٣

ج لتــدريب القــادة والعــاملين إدارة المدرســة الثانويــة العامــة ال تســتطيع تصــميم وٕاعــداد بــرام - ٤
 .على كيفية تطبيق اإلدارة بالمشاركة 

عـــدم اهتمـــام معظـــم المـــديرين بتطبيـــق األســـلوب الـــديمقراطى فـــى إدارة المدرســـة الثانويـــة  - ٥
ــا مــن عــدم قدرتــه علــى تســيير األمــور وكــذلك عــدم إدراك األعضــاء بالمهــام  العامــة خوًف

  .على تحقيق األهداف والمسئوليات مما يؤدى إلى عدم قدرة اإلدارة 

الخبرة والمعرفة والتخصص المهني لدى المدير والـذي ال يسـمح باهتمامـه بالمشـاركة فـي  - ٦
  .أمور ال يفهمها

عدم إدراك معظـم المـديرين بأهميـة العالقـات اإلنسـانية بـين األعضـاء المشـاركين ودورهـا  - ٧
  .فى تحسين وتطوير اإلدارة المدرسية 

  : هي) فأكثر% ٥٠(سبة قبول من أفراد العينة أما العبارات التي حصلت على ن

  .تهتم اإلدارة بمشاركة االباء والمجتمع المحلي فيما يجرى داخل المدرسة



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٨٧

وقد يرجع ذلك إلـى رغبـة بعـض المـديرين والنظـار بمشـاركة األبـاء والمجتمـع المحلـى فيمـا 
ت المتعلقـة يجرى داخل المدرسة بغرض الحصول على معونات ماديـة تسـاعدهم فـى حـل المشـكال

  .بتوفير األجهزة وصيانتها وٕاصالح أساس المدرسة وغيرها 



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٨٨

وفي ضوء ما سبق يمكن التوصل إلى مدى مسايرة إدارة المدرسة الثانوية العامة ألسـلوب 
  :اإلدارة بالمشاركة ويوضح الجدول التالي ذلك

  )  ١٠(  جدول رقم 

  وب اإلدارة بالمشاركةيوضح مدي مسايرة إدارة المدرسة الثانوية العامة ألسل

 ٢كا االستجابات المحور

 نادًرا أحياًنا دائًما

    %  العدد  %  العدد  %  العدد  

  مدى مسايرة إدارة المدرسة

  الثانوية ألسلوب اإلدارة

  بالمشاركة

٢٤٣.٩٦  ٢١.٢٥  ٧٣٣  ٤٢.٢٣  ١٤٥٧  ٣٦.٥٢  ١٢٦٠  

  :إلى)  ١٠( تشير النتائج المستخلصة من الجدول رقم 

مــن أفــراد العينــة تــرى أن إدارة المدرســة تســاير %) ٣٦.٥٢(جــدول أن نســبة يتضــح مــن ال -
  .أسلوب اإلدارة بالمشاركة

مـــن أفـــراد العينـــة تـــرى أن إدارة المدرســـة الثانويـــة ال %) ٦٣.٤٨(هـــذا فـــي حـــين أن نســـبة  -
 .تستطيع مسايرة أسلوب اإلدارة بالمشاركة

 ٢=ودرجــة حريــة) ٠.٠٥، ٠.٠١(عنــد مســتوى داللــة  ٢٤٣.٩٦=٢وبالكشــف عــن قيمــة كــا -
 ).٠.٠١(وجد أنها دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

ـــم يســـتطيعوا تطبيـــق %) ٦٣.٤٨(وهـــذا يعنـــي أن نســـبة  - ـــوكالء ل مـــن المـــديرين والنظـــار وال
 .أسلوب اإلدارة بالمشاركة

 :وقد يرجع ذلك إلى

 .ليدية إلى اإلدارة بالمشاركةالتقاليد التنظيمية التي تقف عائقا في سبيل االنتقال من اإلدارة التق -

 .قيم بعض المديرين التي ال تسمح ألحد بالمشاركة في إدارة المدرسة -

 .تخوف معظم المديرين تطبيق أسلوب اإلدارة بالمشاركة -



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٨٩

مدى مسايرة إدارة المدرسة الثانوية العامة فى مصر لألساليب اإلدارية : المحور الثانى 
  :المعاصرة 

  :دسة بنية اإلدارة أسلوب إعادة هن -٣

ـــم  ـــة وعـــددها ) ١١(يوضـــح الجـــدول رق ـــراد العين ـــراد إدارة المدرســـة  ٢٣٠اســـتجابات أف ـــرًدا مـــن أف ف
الثانويــة العامــة مــا بــين مــدير مدرســة ، نــاظر ، وكيــل ، مــدرس أول مشــرف علــى مســتوى إدارات 

هندســة بنيــة ومــدارس محافظــة الشــرقية حــول مــدى مســايرة إدارة المدرســة الثانويــة ألســلوب إعــادة 
  :إلى ما يلى ) ١١(اإلدارة حيث تشير النتائج االحصائية من الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٩٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٩١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من أفراد العينة ) فأكثر% ٥٠(توجد مجموعة من العبارات لم تحظى بدرجة عالية من القبول 
  :مثل 

  .ط المدرسة الثانوية العامةتعمل اإلدارة على إحداث تغير شامل في خط - ١

  .يتم إعداد فريق عمل لتطبيق إعادة البناء في إدارة المدرسة الثانوية العامة - ٢

  .تتبنى اإلدارة برامج لتدريب القيادات اإلدارية على تطبيق إعادة البناء - ٣

  .تؤمن اإلدارة بمفهوم إعادة البناء في إدارة المدرسة الثانوية العامة - ٤

ة علــــى إحــــالل العالقــــات التعاونيــــة بــــين المعلمــــين واإلداريــــين فــــي تعمــــل اإلدارة المدرســــي - ٥
  .المدرسة محل التسلسل الهرمي

 .تقوم اإلدارة بإعادة النظر في أدوار العاملين بالمدرسة بما يتناسب وفلسفة إعادة البناء - ٦



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٩٢

 .تعمل اإلدارة على إحداث التغير في أساليب إدارة المدرسة - ٧

 .ديدة في اتخاذ القرارات تتناسب مع العصرتبحث اإلدارة المدرسية عن أسس ج - ٨

 .توظف اإلدارة التكنولوجيا الحديثة لتحقيق األهداف - ٩

 .تهتم اإلدارة بتحسين األداء لمواجهة متغيرات العصر -١٠

  .تعمل اإلدارة المدرسية على التوجيه المستمر للعاملين في المدرسة -١١

  :وقد يرجع ذلك إلى 

إحــداث تغييــر فــى خطــط المدرســة الثانويــة العامــة  عــدم قــدرة إدارة المدرســة الثانويــة علــى - ١
ألنــه لــيس مــن شــأنها تغييــر الخطــط وٕانمــا يمكــن أن تبحــث عــن طــرق لكيفيــة تنفيــذ هــذه 

  .الخطط بما يتالئم مع إمكانيات إدارة المدرسة دون التغيير فى الخطط 

للعـاملين  إعداد فريق عمل لتطبيق إعـادة البنـاء يتطلـب إعـادة النظـر فـى األدوار التقليديـة - ٢
بالمدرسـة ، ويتطلــب ذلـك وجــود مـديرين يــدركون كيفيــة تطبيـق أســلوب إعـادة هندســة بنيــة 

 .اإلدارة ولديهم القدرة على إعداد فريق عمل لتطبيق إعادة البناء 

برامج التدريب ال تتم على أيدى متخصصين فى مجال اإلدارة وبالتالى ال تؤهل المـديرين  - ٣
 .هندسة بنية اإلدارة  على كيفية تطبيق أسلوب إعادة

وجــود القواعــد واألنمــا ط الجامــدة التــي تعــوق قيــام إدارة المدرســة الثانويــة القيــام بوظائفهــا   -٤
  .في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين

عدم توافر نظام فعال للمعلومات لترشيد عملية صنع القرار، مما يعوق اتخاذ  - ٥
  . غيرات العصر  القرارات داخل المدرسة بما يتناسب ومت

عــــدم تــــوافر كــــوادر بشــــرية قــــادرة علــــى التعامــــل مــــع نظــــام المعلومــــات والتكنولوجيــــا  -٦
لالســـتفادة منهـــا فـــى إدارة المدرســـة لتحقيـــق األهـــداف وحـــل المشـــكالت واالســـتفادة مـــن معطيـــات 

  .العصر

ضــعف إدراك المــديرين للمتغيــرات العالميــة والمحليــة ومــا تفرضــه مــن تحــديات حتــى   -٧
كنوا من مواجهة متغيرات العصر بتحسـين األداء واسـتخدام األسـاليب اإلداريـة المعاصـرة ومنهـا يتم

  .أسلوب إعادة البناء



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٩٣

عــن أســس  –إلــى حــد مــا  –ممــا ســبق يتضــح لنــا أن إدارة المدرســة الثانويــة العامــة تبحــث 
عصــر، كمــا جديــدة فــي اتخــاذ القــرارات إضــافة إلــى اهتمامهــا بتحســين األداء لمواجهــة متغيــرات ال

تسعى اإلدارة المدرسية على االهتمام بالعالقـات التعاونيـة بـين المعلمـين واإلداريـين محـل التسلسـل 
  .الهرمي مما يساعد على تحقيق األهداف المنشودة

ومـن خــالل النتـائج الســابقة يمكـن يمكــن التوصــل إلـى مــدى مسـايرة إدارة المدرســة الثانويــة 
  .ل التالي ذلكألسلوب إعادة البناء ويوضح الجدو 

  ) ١٢( جدول رقم 

  يوضح مدي مسايرة إدارة المدرسة الثانوية العامة ألسلوب إعادة هندسة بنية اإلدارة

 ٢كا االستجابات المحور

 نادًرا أحياًنا دائًما

    %  العدد  %  العدد  %  العدد  
  مدى مسايرة إدارة المدرسة

لعامـــة ألســـلوب إعـــادة الثانويــة ا
  هندسة بنية اإلدارة

١٨٥.٠٦  ٢١.٥٣  ٥٨٩  ٣٩.٧٧  ١٠٨٨  ٣٨.٧  ١٠٥٩  

  

  :إلى) ١٢(تشير النتائج المستخلصة من الجدول رقم 

مــن أفــراد العينــة رأت أن إدارة المدرســة الثانويــة تســاير أســلوب إعــادة %) ٣٨.٧(أن نســبة  -
  .هندسة بنية اإلدارة 

ســـتطيع مســـايرة مـــن أفـــراد العينـــة رأت أن إدارة المدرســـة ال ت%) ٦١.٣(فـــي حـــين أن نســـبة  -
 .أسلوب إعادة هندسة بنية اإلدارة

 ٢=ودرجــة حريــة) ٠.٠٥، ٠.٠١(عنــد مســتوى داللــة  ١٨٥.٠٦=٢وبالكشــف عــن قيمــة كــا -
 ).٠.٠١(وجد أنها دالة إحصائيا عند مستوى 

من المديرين والنظار والوكالء لم يسـتطيعوا تطبيـق أسـلوب %) ٦١.٣(وهذا يعني أن نسبة  -
  .دارة البناء في إدارة المدرسة الثانوية العامةإعادة هندسة بنية اإل



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٩٤

مدى مسايرة إدارة المدرسة الثانوية العامة فى مصر لألساليب اإلدارية : المحور الثانى 
  :المعاصرة 

  :استخدام التكنولوجيا اإلدارية  -٤

ـــم  ـــة وعـــددها ) ١٣(يوضـــح الجـــدول رق ـــراد العين ـــراد إدارة المدرســـة ٢٣٠اســـتجابات أف ـــرًدا مـــن أف  ف
الثانويــة العامــة مــا بــين مــدير مدرســة ، نــاظر ، وكيــل ، مــدرس أول مشــرف علــى مســتوى إدارات 
ومدارس محافظة الشرقية حـول مـدى مسـايرة إدارة المدرسـة الثانويـة السـتخدام التكنولوجيـا اإلداريـة 

  :إلى ما يلى ) ١٣(حيث تشير النتائج االحصائية من الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٩٥
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  :من أفراد العينة مثل ) فأكثر% ٥٠(هناك عدد من العبارات لم تحظى بدرجة قبول عالية 

  .تستخدم اإلدارة المدرسية الحاسب اآللي في عمل الجدول المدرسي )١

 .تستخدم اإلدارة المدرسية الحاسب اآللي فى عمل سجالت خاصة بالمشكالت اإلدارية )٢

 .لي في االتصال بالمدارس األخرىتستخدم اإلدارة الحاسب اآل )٣

 .تستخدم اإلدارة المدرسية الحاسب اآللي في تسجيل نتائج االمتحانات )٤

ـــى معلومـــات  )٥ ـــات وترجمتهـــا إل ـــل البيان ـــي فـــي تحلي تســـتخدم اإلدارة المدرســـية الحاســـب اآلل
 .مختلفة تفيد تخاذ القرار

 .هاتستخدم اإلدارة تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التكامل من وظائف )٦

 .تستفيد اإلدارة المدرسية من وسائل االتصال الحديثة في اإلدارة )٧

 .تستخدم اإلدارة المدرسية الحاسب اآللي في تسجيل بيانات الطالب )٨

  :وقد يرجع ذلك إلى

ال تستطيع إدارة المدرسة الثانوية العامة استخدام الحاسب اآللى فى إعداد الجدول  - ١
  .حد ما بكيفية استخدامه فى عمل الجدول المدرسى المدرسى لعدم مقدرة العاملين إلى 

عدم االستفادة من الميكنة اإلدارية فـي تطـوير الشـئون اإلدريـة وأعمـال المخـازن وفـي  -٢
ــام بوظائفهــا فــي  عمــل ســجالت خاصــة بالمشــكالت اإلداريــة ممــا تعــوق اإلدارة المدرســية عــن القي

  .ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين

م المـــديرين بالهمـــام والمســـئوليات المختلفـــة تجعلـــه ال يســـتطيع االتصـــال اهتمـــام معظـــ -٣
  .بالمدارس األخرى للحصول على المعلومات واالحصاءات التى تساعده فى صناعة القرار 

اإلدارة المدرســـــية ال تســـــتخدم الحاســـــب االلـــــي فـــــي تحليـــــل البيانـــــات وترجمتهـــــا إلـــــى  -٤
رة المـديرين والنظـار والـوكالء علـى كيفيـة االسـتفادة مـن معلومات مختلفة تفيد اتخاذ القرار لعدم قـد
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الحاسب اآللى فى تحليل البيانات وترجمتها وقد يرجع ذلك إلى عدم توافر برامج تدريبية كافية تـتم 
  .على أيدى متخصصين 

  :من أفراد العينة هي) فأكثر% ٥٠(أما العبارة التي حصلت على نسبة قبول 

  .ر التكنولوجي وفاعليته في تحقيق األهدافتؤمن اإلدارة بأهمية التطوي

وقـــد يرجـــع ذلـــك إلـــى ســـرعة التغييـــر فـــي طبيعـــة القضـــايا والمشـــكالت التـــي تواجـــه اإلدارة 
المدرســية نتيجــة التــدفق المعرفــي وتنــوع التعلــيم، تــؤدي إلــى ضــرورة االهتمــام بــالتطوير التكنولــوجي 

  .في تحقيق األهداف

الثانوية العامة أحيانا ما تستخدم الحاسب اآللـي فـي  مما سبق يتضح لنا أن إدارة المدرسة
تســجيل بيانــات الطــالب، إضــافة إلــى االتصــاالت بالمــدارس األخــرى عــن طريــق اإلنترنــت وذلــك 
لتبــــادل الملفــــات والمعلومــــات ممــــا يتــــيح الفرصــــة لبنــــاء قــــرارات ســــليمة وموضــــوعية إال أن اإلدارة 

تحليـل البيانـات وترجمتهـا إلـى معلومـات مختلفـة  المدرسية ال تسـتطيع اسـتخدام الحاسـب اآللـي فـي
  .تفيد في اتخاذ القرار

ومــن خــالل النتــائج الســابقة يمكــن التوصــل إلــي مــدي مســايرة إدارة المدرســة الثانويــة فــي 
  :مصر للتكنولوجيا اإلدارية ويوضح الجدول التالي ذلك

  ) ١٤( جدول رقم 

  للتكنولوجيا اإلداريةيوضح مدي مسايرة إدارة المدرسة الثانوية العامة 

 ٢كا االستجابات المحور

 نادًرا أحياًنا دائًما

    %  العدد  %  العدد  %  العدد  

  مدى مسايرة إدارة المدرسة

ـــــا  الثانويـــــة العامـــــة للتكنولوجي
  اإلدارية

٨٦.٩٢  ٢٤.٢١  ٥٥٧  ٣٨.٥٩  ٨٨٨  ٣٧.٢  ٨٥٦  

  :إلى) ١٤(تشير النتائج المستخلصة من الجدول رقم 

  .من أفراد العينة رأت أن إدارة المدرسة تساير التكنولوجيا اإلدارية %)٣٧.٢٠(نسبة  -



 
 
 
 
 

الفصل الخامس ١٩٨

مـن أفـراد العينـة رأت أن إدارة المدرسـة الثانويـة ال تسـتطيع %) ٦٢.٨٠(في حـين أن نسـبة  -
 .استخدام التكنولوجيا اإلدارية

 ٢=ودرجـــة حريـــة) ٠.٠٥، ٠.٠١(عنـــد مســـتوى داللـــة  ٨٦.٩٢=٢وبالكشـــف عـــن قيمـــة كـــا -
 ).٠.٠١(دالة إحصائيا عند مستوى  وجد أنها

مـــن المـــديرينم والنظـــار والـــوكالء لـــم يســـتطيعوا اســـتخدام %) ٦٢.٨٠(وهـــذا يعنـــي أن نســـبة  -
 .التكنولوجيا اإلدارية

 :وقد يرجع ذلك إلى 

بـــرامج التـــدريب للقيـــادات اإلداريـــة ال تـــتم علـــى أيـــدى متخصصـــين فـــى مجـــال التكنولوجيـــا  -
 .اإلدارية 

 .الوكالء باألعمال اإلدارية فقط / النظار / لمديرين انشغال معظم ا -

  .الوكالء بكيفية تطوير اإلدارة المدرسية / النظار / عدم اهتمام معظم المديرين -



  سادسالفصل ال

  النتائج والمقترحات

  .مقدمة -
الصـــــــعوبات والمعوقـــــــات التـــــــي تعـــــــوق إدارة  :المحـــــــور األول -

 :المدرسة الثانوية عن تحقيق أهدافها والقيام بوظائفها

  المقترحات -ب        النتائج -أ
مدى مسايرة إدارة المدرسـة الثانويـة العامـة فـي  :المحور الثاني -

  .مصر لألساليب اإلدارية العصرية
 أسلوب إدارة الجودة الشاملة )١(

  المقترحات -ب        النتائج  -أ
 أسلوب اإلدارة بالمشاركة )٢(

  المقترحات -ب        النتائج  -أ
 أسلوب إعادة هندسة بنية اإلدارة )٣(

  المقترحات -ب        النتائج  -أ
 استخدام التكنولوجيا اإلدارية )٤(

  المقترحات -ب        النتائج  -أ
  .خاتمة -

 



 
 
 

١٩٦  الفصل السادس

  سادسالفصل ال
  النتائج والمقترحات

  .مقدمة -
الصـــــعوبات والمعوقـــــات التـــــي تعـــــوق إدارة : المحـــــور األول -

 :المدرسة الثانوية عن تحقيق أهدافها والقيام بوظائفها

  التوصيات والمقترحات -ب        النتائج -أ
مــدى مســايرة إدارة المدرســة الثانويــة العامــة : المحــور الثــاني -

  .ة العصريةفي مصر لألساليب اإلداري
 .أسلوب إدارة الجودة الشاملة )١(

  التوصيات والمقترحات -ب        النتائج  -أ
 أسلوب اإلدارة بالمشاركة )٢(

  التوصيات والمقترحات -ب        النتائج  -أ
 أسلوب إعادة البناء )٣(

  التوصيات والمقترحات -ب        النتائج  -أ
 استخدام التكنولوجيا اإلدارية )٤(

  قترحاتالتوصيات والم -ب        النتائج  -أ
  .خاتمة -



 
 
 

١٩٧  الفصل السادس

  الفصل السادس
  النتائج والمقترحات

  :المقدمة

بعــد العــرض الســابق للمتغيــرات العالميــة والمحليــة ومتطلبــات القــرن الحــادي والعشــرين، وألهــم 
األساليب اإلدارية المعاصرة، وألهم المشكالت التي تعوق إدارة المدرسة الثانويـة العامـة فـي مصـر 

  .مية والمحلية وما تفرضه من متطلبات وأدوار جديدةعن مواكبة المتغيرات العال

تعرض الدراسة في هذا الفصل أهم النتائج المتعلقـة بكـل محـور مـن محـاور االسـتبيان ثـم أهـم 
المقترحات  الخاصة له، والخطوات اإلجرائية لتطبيقها في إدارة المدرسة الثانوية العامة فـي مصـر 

ف مــن الدراســة أال وهــو تطــوير إدارة المدرســة الثانويــة فــي تحقيــق الهــد –إلــى حــد مــا  –بمــا يســهم 
  .العامة في مصر في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين واألساليب اإلدارية المعاصرة

المشــكالت التــي تعــوق إدارة المدرســة الثانويــة العامــة عــن القيــام بوظائفهــا فــي : المحــور األول
  .ضوء متطلبات القرن الحادي والعشرين

  جالنتائ  ) أ(

  المقترحات) ب(  

  .مدي مسايرة إدارة المدرسة الثانوية العامة لألساليب اإلدارية المعاصرة: المحور الثاني

 النتائج  ) أ(

 المقترحات) ب(   

ــام : أوال النتــائج والمقترحــات الخاصــة بالمشــكالت التــي تعــوق إدارة المدرســة الثانويــة عــن القي
  .نبوظائفها في ضوء متطلبات القرن الحادي والعشري

  :النتائج -أ

  :كشفت الدراسة الميدانية عن وجود عدد من النتائج في هذا المحور ولعل من أهمها

  .الوكالء باألعمال اإلدارية فقط/ النظار / إهتمام معظم المديرين  -

 .إستخدام معظم المديرين الشدة في إصدار التعليمات دون مناقشة -

 .مشاركة العاملين عجز معظم المديرين عن إتخاذ قرارات سليمة لعدم -

 .عزوف اآلباء أحيانا عن المشاركة في أعمال مجالس اآلباء -

 .المناخ المدرسي ال يساعد علي المشاركة في صنع القرار -



 
 
 

١٩٨  الفصل السادس

 .الوكالء بالمتغيرات العالمية والمحلية/ النظار / ضعف إدراك معظم المديرين  -

لبــــات وظــــائفهم الــــوكالء إلــــى حــــد كبيــــر لمتط/ النظــــار / ضــــعف إدراك معظــــم المــــديرين  -
 .المتطورة

 .الوكالء باألساليب اإلدارية المعاصرة/ النظار / ضعف إلمام معظم المديرين  -

 .الطرق التقليدية في إختيار القيادات اإلدارية تؤثر علي أسلوب اإلدارة -

 .قصور إدارة المدرسة الثانوية عن تبني المستحدثات في علوم اإلدارة المعاصرة -

 .نظيمي داخل المدرسة الذي يساعد علي اإلبتكارعدم توافر المناخ الت -

 .قيام معظم المديرين بعقد اجتماعات دورية مع العاملين لمناقشة المشكالت -

  .الوكالء في توزيع األعمال علي العاملين بالمدرسة/ النظار / تحيز معظم المديرين  -

 .تداخل اإلختصاصات أحيانا لوجود أكثر من قيادة إدارية داخل المدرسة -

 .ضعف وضوح األدوار اإلدارية للمدرسين إلى حد كبير خالل اليوم الدراسي -

الـــوكالء بـــين متطلبـــات النظـــام الجديـــد / النظـــار / ضـــعف التـــوازن لـــدي معظـــم المـــديرين  -
 .للثانوية العامة وقدرتهم علي مواجهة هذه المتطلبات

  :المقترحات) ب(

  :اليةفي ضوء النتائج السابقة تقدم الدراسة المقترحات الت

 .أن تؤكد إدارة المدرسة الثانوية علي قيمة العمل الجماعي) ١(

  : ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .تهيئة المناخ التنظيمي الذي يساعد علي المشاركة -

تحول اإلدارة المدرسية في توجهاتها وممارسـتها إلـي الالمركزيـة الحقيقيـة التـي تحفـز علـي  -
 .اإلبداع والتجديد

 .البيروقواطية لبناء شخصية ديمقراطية قادرة علي المشاركةتقليل حجم الهرمية  -

اإلهتمام بإعـداد وتـدريب القيـادات التربويـة القـادرة علـي خلـق منـاخ يسـاعد علـي المشـاركة  -
 .في مجاالت عمل إدارة المدرسة الثانوية العامة

  ).الثانوية ظاهرة تعدد القيادات في المدرسة(تقليل عدد الوظائف القيادية داخل المدرسة ) ٢(



 
 
 

١٩٩  الفصل السادس

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .الحد من تعدد الوظائف القيادية داخل إدارة المدرسة الثانوية العامة -

 .تحديد المسئوليات واإلختصاصات للقيادات داخل المدرسة بدقة -

 .وضع خريطة تنظيمية توضح خطوط السلطة والمسئولية للعاملين في المدرسة -

  .س الثانوية سلطة توقيع بعض الجزاءاتنظار المدار / إعطاء مديري ) ٣(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .تفويض اإلدارة التعليمية للمديرين والنظار السلطة الكافية لتوقيع بعض الجزاءات -

إعادة النظـر فـي القـوانين اإلداريـة والماليـة التـي تـنظم العمـل بمـا يتناسـب مـع المسـتجدات  -
 .ارة التعليمية والمدرسةالتي تطرأ علي شبكة العالقات بين اإلد

 .اإلهتمام بحسن إختيار القيادات التربوية طبقا للكفاءة وليس األقدمية -

  .توفير قدر كاف من الالمركزية في اإلدارة المدرسية) ٤(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .تفويض بعض السلطات ألعضاء إدارة المدرسة الثانوية -

ــــة ال - ــــين المدرســــة والبيئ ــــوات إتصــــال ب ــــي(محيطــــة بهــــا فــــتح قن ــــف ) المجتمــــع المحل بمختل
مؤسســاته بحيــث يمكــن اإلســتفادة مــن اإلمكانيــات المتــوفرة فــي كــل مــن المدرســة والمجتمــع 

 .المحلي

 .أن يكون للمجالس المحلية مسئولياتها وفعاليتها في تسيير وتوجيه التعليم -

أوسـع فـي تسـيير  إعطاء التنظيمات اإلدارية للمدارس الثانوية العامة سلطات إداريـة وفنيـة -
 .النظام التعليمي ، والتقليل من اإلجراءات اإلدارية البيروقراطية المركزية

 .اإلهتمام بحسن إختيار القيادات القادرة علي تحمل المسئوليات وتحقيق األهداف -

  .تفعيل دور مجالس اآلباء والمعلمين) ٥(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .صنع القرارات لصالح العملية التربويةمنح مجالس اآلباء والمعلمين سلطة  -

 .المشاركة اإليجابية لمجالس اآلباء والمعلمين في حل بعض مشكالت المدرسة -



 
 
 

٢٠٠  الفصل السادس

 .تشجيع الحوار البناء في المدرسة في اإلجتماعات المدرسية ومجلس اآلباء والمعلمين -

  .تهيئة مناخ مدرسي يساعد علي المشاركة في صنع القرار) ٦(

  :ما يليويتطلب تحقيق ذلك 

  .توافر نظام فعال للمعلومات -

 .المناقشة المستمرة بين الرؤساء والمرؤسين في صنع وٕاتخاذ القرار -

خلــــق ثقافــــة تنظيميــــة داخــــل إدارة المدرســــة تتمثــــل فــــي إدراك كــــل فــــرد مســــئولياته والقــــدر  -
 .المسموح له بالمشاركة في صنع القرار

يـــة القـــادرة علـــي صـــنع وٕاتخـــاذ القـــرارات اإلهتمـــام بإعـــداد وتـــدريب القيـــادات التربويـــة اإلدار  -
 .السليمة

  .جعل المدرسة الوحدة األساسية المسئولة عن التطوير وٕادارته) ٧(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .تهيئة المناخ المدرسي لتحقيق األهداف التربوية المرغوبة -

 .السماح ألولياء األمور في مشاركة إدارة المدرسة وفي حل مشكالتها -

 .اء العاملين لمواجهة المتغيرات والقوي العالميةتحسين آد -

اعــداد الكــوادر اإلداريــة القــادرة علــي إحــداث التطــوير اإلداري داخــل المدرســة الثانويــة مــن  -
 .خالل معرفته باألساليب اإلدارية العصرية وكيفية تطبيقها

لمدرسـة توظيف التكنولوجيا المتاحة إلحـداث التطـوير اإلداري داخـل مجـاالت عمـل إدارة ا -
 .الثانوية العامة

أن تفــتح اإلدارة المدرســية بــاب التجريــب أمــام نمــاذج جديــدة فــي اإلدارة المدرســية تــتالئم ) ٨(
  .ومتطلبات التغيير

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .إحداث تغيرات أساسية في األوضاع والمفاهيم اإلدارية داخل المدرسة الثانوية العامة -

 .ة في إدارة المدرسة الثانوية العامةالتحرر من النظم التقليدي -



 
 
 

٢٠١  الفصل السادس

اعـــداد بـــرامج تدريبيـــة متخصصـــة للقـــادة تســـاعدهم فـــي التعـــرف علـــي األســـاليب اإلداريـــة  -
العصـــرية كـــاإلدارة بالمشـــاركة وٕادارة الجـــودة الشـــاملة وٕاعـــادة البنـــاء واســـتخدام التكنولوجيـــا 

 .إلخ........ اإلدارية 

األســاليب اإلداريــة العصــرية ويتطلــب ذلــك  إعطــاء فرصــة للقــادة لفــتح بــاب التجريــب أمــام -
 .توافر قدر من المسئولية لدي كافة العاملين بالمدرسة

أن تكـــون إدارة المدرســـة مســـئولة عـــن إتخـــاذ القـــرارات إلعـــادة هيكلـــه المدرســـة بمـــا يـــتالئم  -
 .ومتطلبات التغيير

  .أن يدرك المديرون المتغيرات العالمية والمحلية ومتطلباتها) ٩(

  :قيق ذلك ما يليويتطلب تح

اعــداد بــرامج تدريبيــة للقــادة علــي أيــدي متخصصــين تــؤهلهم للتعــرف علــي أهــم المتغيــرات  -
  .العالمية والمحلية

اعداد ندوات ومحاضرات يقوم بهـا أسـاتذة متخصصـون يوضـحون فيهـا مالمـح المتغيـرات  -
المدرســـية  العالميـــة والمحليـــة وانعكاســـها فـــي مجـــال اإلدارة التعليميـــة بصـــفة عامـــة واإلدارة

 .بصفة خاصة

تحسـين اآلداء مـن خـالل تبنـي أسـاليب اإلدارة العصـرية حتـي تسـتطيع مواجهـة المتغيــرات  -
 .ومتطلباتها

إمداد مديري المدارس بكل ما هو جديد ومستحدث في مجال المتغيرات العالميـة والمحليـة  -
 .وانعكاساتها على إدارة المدرسة الثانوية واإلدارة التعليمية

  .يتم إختيار القيادات اإلدارية علي أساس الكفاءة وليس األقدميةأن ) ١٠(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .إختيار القيادات التربوية اإلدارية علي أسس علمية ال علي أساس األقدمية -

إجتياز الفرد مجموعـة مـن اإلختبـارات يضـعها المتخصصـون فـي اإلدارة التعليميـة واإلدارة  -
 .المدرسية



 
 
 

٢٠٢  الفصل السادس

تـــتم بـــرامج االعـــداد والتـــدريب للقيـــادات اإلداريـــة مـــن خـــالل التعـــاون بـــين أســـاتذة أن ) ١١( 
  .الجامعات المتخصصين وبين كبار رجال التعليم

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .تحديد أهداف برنامج التدريب -

 .إشراك القوي البشرية المعنية بالتدريب في اعداد وتنفيذ البرامج -

 .ت المتخصصين وبين رجال التعليم في عملية التدريبالتعاون بين أساتذة الجامعا -

تهيئة الظروف المناسبة لعملية االعداد والتـدريب مـن حيـث الزمـان والمكـان ، والتجهيـزات  -
 .وكذا الحوافز المادية والمعنوية

إختيـــار موضـــوعات برنـــامج التـــدريب بمـــا يـــتالئم مـــع متغيـــرات العصـــر ومتطلبـــات هـــذا   -
 .التغير

 .التقويم لكل مدخالت برنامج التدريب اإلهتمام بعملية -

  .فتح قنوات إتصال بين إدارة المدرسة واإلدارة التعليمية) ١٢(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .أن تستثمر إدارة المدرسة الثانوية المعلومات من أجل التعامل مع المتغيرات -

نهــا فــي صــنع وٕاتخــاذ فــتح قنــوات إتصــال بــين إدارة المدرســة واإلدارة التعليميــة لإلســتفادة م -
 .القرار

 .توافر قاعدة من المعلومات تمكن إدارة المدرسة الثانوية العامة في حل مشكالتها -

إعداد القائد اإلداري التربوي القادر علي تجديد معارفه وتطوير مهارته للتعامل مـع قنـوات  -
 .طلبات العصراإلتصال وكيفية اإلستفادة منها في تطوير اإلدارة المدرسية بما تتالئم ومت



 
 
 

٢٠٣  الفصل السادس

النتـــائج والمقترحـــات الخاصـــة بمـــدي مســـايرة إدارة المدرســـة الثانويـــة العامـــة لألســـاليب : ثانيـــا
  .اإلدارية المعاصرة

  :أسلوب إدارة الجودة الشاملة ) ١(

  :النتائج) أ(

  :كشفت الدراسة الميدانية عن وجود عدد من النتائج في هذا المحور لعل من أهمها

يرين والنظـار والـوكالء ال يسـتطيعوا تطبيـق أسـلوب إدارة الجـودة من المد% ٦٠.٤٧نسبة  -
 .الشاملة في إدارة المدرسة الثانوية العامة

  .اإلدارة المدرسية ال تهتم بمشاركة جميع العاملين داخل المدرسة في تحسين البرامج -

 .اإلدارة المدرسية ال تهتم بإحترام إحتياجات األفراد -

 .األعضاء المشاركين علي إنجاز األعمال اإلدارة المدرسية ال تكافيء -

 .اإلدارة المدرسية ال تشكل لجنة تخطيط البرامج لتحقيق الجودة -

 .اإلدارة المدسية ال تهتم بتدريب المستويات اإلدارية المختلفة لتحسين اآلداء -

 .اإلدارة المدرسية تشجع أحيانا األفراد علي تحمل المسئولية -

 .لثقافة التنظيمية للمدرسة لتحقيق الجودةاإلدارة تهتم أحيانا بتغيير ا -

 .معظم المديرين يتخذون القرارات أحيانا علي أساس الحقائق والمعلومات -

 .معظم المديرين يقومون بتطبيق القواعد اإلدارية التي تكفل حسن سير العمل بالمدرسة -



 
 
 

٢٠٤  الفصل السادس

  :المقترحات) ب(

  :في ضوء النتائج السابقة تقدم الدراسة المقترحات التالية

خلــق ثقافــة تنظيميــة لــدي مــديري المــدارس الثانويــة تســعي إلــي تحســين الجــودة داخــل ) ١(
  .المدرسة

  :ويتطلب تحقيق هذه ذلك ما يلي

  .تدريب مديري المدارس علي المسئوليات والمهام في ظل أسلوب إدارة الجودة الشاملة -

 .تدريب مديري المدارس علي كيفية تنمية وتوظيف القيادة التشاركية -

ل إدارة المدرســـة الثانويـــة علـــي خلـــق منـــاخ مـــن التعـــاون والثقـــة بـــين العـــاملين بهـــدف تعمـــ -
 .تحسين الجودة

اإلهتمـــام بتـــدريب فريـــق العـــاملين علـــي أســـلوب إدارة الجـــودة الشـــاملة وكـــذا تغيـــر الثقافـــة  -
 .اإلدارية السائدة داخل المدرسة بما يتناسب وأسلوب إدارة الجودة الشاملة

ـــة والعـــاملين خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بمـــواقفهم تبنـــي بـــرامج لتطـــوير و  - ـــادات اإلداري تثقيـــف القي
 " خلق ثقافة تنظيمية جديدة"وأفكارهم تجاه عملية التغير 

التخطيط لبرامج تدريبية شاملة في القيادة التربوية لإلداريين والمعلمين تعنـي بمفـاهيم إدارة  -
 .الجودة الشاملة

  .ة وقيادتها بأسلوب إدارة الجودة الشاملةالتزام إدارة المدرسة الثانوية العام) ٢(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .التركيز علي فلسفة إدارة الجودة الشاملة -

 .إعتبار كل فرد في المدرسة مسئول عن الجودة -

التزام إدارة المدرسة الثانوية العامة والقيادات اإلدارية وجميع العاملين بالمدرسة بالمبـاديء  -
 .ودة الشاملةاألساسية إلدارة الج

 .التوازن الدقيق بين المركزية والالمركزية في صنع القرار -

تقــدير جهــود العــاملين ، وٕاثــارة القــدرات اإلبداعيــة لــديهم إلكتشــاف المشــكالت قبــل حــدوثها  -
 .وٕايجاد الحلول الفعالة لها



 
 
 

٢٠٥  الفصل السادس

تقـــوم إدارة المدرســـة الثانويـــة العامـــة بتنســـيق الجهـــود بـــين العـــاملين فـــي المدرســـة لتحقيـــق  -
 . أهداف المدرسة

  .تطوير اإلتصال والتعاون بين القيادات اإلدارية وجميع العاملين في اإلدارة المدرسية) ٣(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

تحقيــق التعــاون بــين القيــادات اإلداريــة وجميــع العــاملين فــي المدرســة واالهتمــام بالعالقــات  -
  .اإلنسانية

 .األهداف التربوية مكافأة العاملين علي مشاركتهم في تحقيق -

المتابعة المستمرة من قبل القيادات اإلدارية للعاملين في المدرسة للوقوف علـي نقـاط القـوة  -
 .والضعف وتذليل الصعوبات التي تعوق قدرتهم علي القيام باألعمال المنوطة لهم

تـــوافر المعلومـــات األوليـــة عـــن أهـــداف المدرســـة ، الوظـــائف ، والمعلومـــات المرتـــدة عـــن  -
 .إلخ... ي اآلداء والتدريب علي المهام مستو 

عقــد إجتماعــات دوريــة لمناقشــة العــاملين وتحديــد المشــكالت التــي تعــوق القيــام بأعمــالهم  -
 .وٕايجاد الحلول المناسبة لها

  .وضع رؤية مستقبلية محددة وأهداف بعيدة المدي تسعي المدرسة لتحقيقها) ٤(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .ة داخل المدرسة تنسق بين الجهود وتوحدها لتحقيق األهدافوضع خطة إستراتيجي -

 . مشاركة جميع أفراد المدرسة في وضع الرؤية المستقبلية للمدرسة -

 .تنمية الوعي واإلهتمام بالجودة -

تبنــي قــيم ومفــاهيم قائمــة علــي العمــل التعــاوني ويــتم ذلــك مــن خــالل عقــد دورات تدريبيــة  -
 .دارة الجودة الشاملةعلي أيدي متخصصين لتوضيح مباديء إ

التخطـــيط إلســـتخدام األدوات واألســـاليب والـــنظم إلدارة الجـــودة الشـــاملة فـــي ضـــوء الخطـــة  -
 .اإلستراتيجية

 .ضرورة إهتمام مدير المدرسة بالتقدير والمكافأت عند إنجاز األعمال بفاعلية -

يميـة بمـا التعرف علي متطلبات المجتمع وحاجات التالميـذ ، وٕانتقـاء خبـرات المواقـف التعل -
 .يسهم في تحقيق األهداف المرجوة



 
 
 

٢٠٦  الفصل السادس

تحديد ما يجب أن يقوم به كل شـخص مـن عمـل ومـا هـو المطلـوب إنجـازه ، مـع ضـرورة  -
 .التأكد علي أن الجودة في اآلداء والنتائج هي عملية دائمة

تعمــل إدارة المدرســة الثانويــة العامــة علــي صــياغة فلســفة خاصــة بتطبيــق إدارة الجــودة ) ٥( 
  .الشاملة

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

ربــط الفلســفة الخاصــة بــإدارة الجــودة الشــاملة فــي المدرســة الثانويــة بالسياســة التعليميــة بمــا  -
  .يبرز فعالية العمل بها

ربــــط مســــتوي اآلداء فــــي إدارة المدرســــة الثانويــــة بتوجهــــات متطلبــــات المتغيــــرات العالميــــة  -
 .والمحلية

داريـــة ، كإعـــادة تحديـــد الواجبـــات أو تصـــحيح إجـــراء تعـــديالت فـــي متطلبـــات المواقـــف اإل -
طــــرق العمــــل ، أو تغيــــر اإلختصاصــــات أو إعــــادة هيكــــل التنظــــيم داخــــل إدارة المدرســــة 

 .الثانوية

تـــدريب مـــديري المـــدارس ومعـــاونيهم علـــي كيفيـــة تنميـــة مهـــارات القيـــادة علـــي نحـــو يؤهلهـــا  -
 .لتطبيق إستراتيجيات إدارة الجودة الشاملة

  .المدرسة الثانوية بتنفيذ أهداف ومعايير الجودة الشاملةالتزام إدارة ) ٦(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .التزام اإلدارة المدرسية وقيادتها لتطبيق أسلوب إدارة الجودة الشاملة -

 .شمول مدخل إدارة الجودة الشاملة جميع الوظائف والمستويات التنظيمية -

 .المدرسةخلق مناخ من التعاون والثقة بين العاملين في  -

فتح قنوات إتصال بـين المدرسـة والمجتمـع والمسـتويات اإلداريـة العليـا لمناقشـة المشـكالت  -
 .وٕايجاد حلول لها

رفع كفاءة القيادات وجميع العاملين بالمدرسة علي توظيف آليات إدارة الجودة لشاملة من  -
 .خالل التدريب



 
 
 

٢٠٧  الفصل السادس

  .لية صنع القرارتوافر قاعدة من البيانات والمعلومات الالزمة في عم) ٧(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  تزويد العاملين بالمعلومات الالزمة لتحقيق أهداف -

تــوافر البيانــات والمعلومــات عــن مســتوي التقــدم فــي العمــل والمشــكالت التــي تعــوق تحقيــق  -
 .األهداف

 .جمع البيانات عن اآلداء والنتائج في المدرسة -

 .البيانات عن مدى تحقيق األهداف لتربويةتوظيف نظام لمتابعة الجودة يسهم في جمع  -

تبنـــــي برنـــــامج لتطـــــوير العـــــاملين خاصـــــة فيمـــــا يتعلـــــق بقـــــدرتهم علـــــي توظيـــــف البيانـــــات  -
 .والمعلومات الالزمة في عملية صنع القرار

  .إهتمام إدارة المدرسة الثانوية العامة بعملية التقويم) ٨(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

بعمليـــة التقـــويم الـــذاتي فـــي كـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل تنفيـــذ الجـــودة  التـــزام القيـــادات اإلداريـــة -
  .الشاملة

 .تقييم جميع العاملين داخل إدارة المدرسة الثانوية العامة -

 .إستخدام معايير وقياسات ضبط الجودة في ضوء مفاهيم تربوية سليمة -

يم ، كيفيـة تبني برنامج لتدريب القيادات يشمل التعـرف علـي أهميـة التقـويم ، معـايير التقـو  -
 .إجراء عملية التقويم ، كيفية اإلستفادة من التقويم

النتـــائج والمقترحـــات الخاصـــة بمـــدي مســـايرة إدارة المدرســـة الثانويـــة ألســـلوب اإلدارة : ثالثـــا
  .بالمشاركة

  :النتائج) أ(

  :كشفت الدراسة الميدانية عن وجود عدد من النتائج في هذا المحور ولعل من أهمها

ـــ - ـــم يســـتطيعوا تطبيـــق أســـلوب اإلدارة توجـــد نســـبة كبي ـــوكالء ل رة مـــن المـــديرين والنظـــار وال
 .بالمشاركة في إدارة المدرسة الثانوية العامة

  .اإلدارة المدرسية ال توفر فرص لمشاركة الطالب في إدارة المدرسة الثانوية -

 .العملالوكالء أحيانا بمناقشة العاملين في إستراتيجيات / النظار / يقوم معظم المديرين  -



 
 
 

٢٠٨  الفصل السادس

 .تتوجه إدارة المدرسة الثانوية العامة نحو الالمركزية أحيانا لتيسير آداء األعمال -

 .تهتم اإلدارة المدرسية بمشاركة اآلباء والمجتمع المحلي فيما يجري داخل المدرسة -

الــوكالء األســلوب الــديمقراطي أحيانــا فــي إدارة المدرســة / النظــار / يتبــع معظــم المــديرين  -
 .امةالثانوية الع

 .يتخوف معظم المديرين تطبيق أسلوب اإلدارة بالمشاركة  -

 .يهتم معظم المديرين بالعالقات اإلنسانية بين األعضاء المشاركين -

  .تتوجه اإلدارة المدرسية لتحقيق مشاركة أوسع في صنع القرار -

تــــدعم اإلدارة المدرســــية إلــــى حــــد مــــا اإلتصــــال بــــين القيــــادات اإلداريــــة وجميــــع العــــاملين  -
 .مدرسةبال

 .يفوض معظم المديرين بعض السلطات للموظفين -

 .يلتزم معظم المديرين أحيانا بمباديء اإلدارة بالمشاركة لدعم العمل داخل المدرسة -

 .يتم اعداد القيادات اإلدارية أحيانا لتطبيق أسلوب اإلدارة بالمشاركة -

 .دارة بالمشاركةتتبني اإلدارة أحيانا برامج لتدريب القادة والعاملين علي تطبيق اإل -

 :المقترحات

  :في ضوء النتائج السابقة تقدم الدراسة المقترحات التالية

  .إدراك األعضاء المشاركين في إدارة المدرسة ألدوارهم ومسئولياتهم) ١(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

وضـــــع برنـــــامج يرمـــــي إلـــــي معرفـــــة العـــــاملين فـــــي إدارة المدرســـــة الثانويـــــة العامـــــة اإلدارة  -
  .اركة أهميتها وأهدافهابالمش

وضــع برنــامج يهــدف إلــي تعــرف األعضــاء علــي أدوارهــم ومســئولياتهم فــي ضــوء اإلدارة  -
 .بالمشاركة

إدراك كـــل عضـــو مـــن األعضـــاء المشـــاركين كيـــف يقومـــون بمهـــامهم وأدوارهـــم وذلـــك مـــن  -
خـالل برنــامج تـدريبي كــاف علــي أيـدي متخصصــين إلكتســاب األعضـاء بعــض المهــارات 

 . م علي القيام باألدوار والمسئوليات في ضوء اإلدارة بالمشاركةالتي تساعده



 
 
 

٢٠٩  الفصل السادس

وضع نظام جيد للمتابعة والتقويم لمعرفة تقدم وتحسـين مسـتوي آداء األعضـاء المشـاركين  -
 .في إدارة المدرسة الثانوية

  .تدعيم وتشجيع األعضاء على المشاركة وتحسين العالقات بينهم) ٢(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .د مناخ مدرسي يؤثر في سلوك العاملين بالمدرسةوجو  -

تدعيم نظم اإلتصال بين الرؤساء والرؤسين ، ممـا يـؤدي إلـي تحسـين وجهـات النظـر بـين  -
 .اإلدارة والعاملين

 .اإلهتمام بالعالقات اإلنسانية بين األعضاء لما لها من تأثير علي فاعليتهم -

 .ة سلبية علي آدائهمعدم تحيز المديرين للعاملين حتي ال يؤثر بطريق -

خلق ثقافـة تنظيميـة داخـل إدارة المدرسـة يـدرك كـل فـرد فيهـا مسـئولياته ومهامـه فـي ضـوء  -
 .اإلدارة بالمشاركة

  .رسم السياسة الخاصة بإدارة المدرسة الثانوية العامة) ٣(

  : ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

م الهيكـــل الخـــاص بـــإدارة أن تقـــوم إدارة المدرســـة الثانويـــة العامـــة مـــع بـــاقي العـــاملين برســـ -
  .المدرسة لتحقيق األهداف

العـاملين  –إدارة المدرسة الثانويـة (وجود مناخ من الحرية يسمح بمشاركة جميع األطراف  -
فــي وضــع األهــداف الخاصــة بالمدرســة ) المجتمــع المحلــي –أوليــاء األمــور  –الطــالب  –

 .وكيفية تحقيقها

مكانيــات المدرســة والعــاملين فيهــا تســاعد فــي تــوافر قاغــدة مــن البيانــات والمعلومــات عــن إ -
 .رسم السياسة الخاصة بإدارة المدرسة

 .تحديد أدوار األعضاء المشاركين واألدوار المشتركة بينهم -



 
 
 

٢١٠  الفصل السادس

       :مشاركة األعضاء في صنع واتخاذ القرارات) ٤(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .تحديد األهداف الخاصة بالمدرسة -

 .الرؤساء والمرءوسين في المشكالت التي تواجههم المناقشة المستمرة بين -

 .وجود مناخ مدرسي يساعد على المشاركة اإلبجابية لألعضاء في صنع واتخاذ القرار -

 .أن يكون القائد على وعي كامل بأهمية مشاركة األعضاء في صنع القرارات -

 .تدعيم االتصال بين القيادات اإلدارية وبين األعضاء داخل إدارة المدرسة -

وضع برنامج تدريبي للقادة والعاملين في إدارة المدرسة لتوضـيح مبـادئ اإلدارة بالمشـاركة  -
وكيفية تطبيقها من أجل تحقيق األهداف المطلوبة، إضافة لمعرفتهم بأهمية المشـاركة فـي 

 .صنع واتخاذ القرارات

  :تحديد المجاالت التي يتم فيها المشاركة في إدارة المدرسة الثانوية) ٥(

  :تطلب تحقيق ذلك ما يليوي

أن يكون القائد على دراية كاملة بـأهم المجـاالت التـي تسـمح بمشـاركة األعضـاء سـواء مـا  -
  .يتعلق باإلدارة، األبنية، التمويل، التجهيزات

 .قدرة القائد على اختيار العناصر البشرية التي تتولى هذه المجاالت -

رة المدرســة الثانويــة مثــل أجهــزة الحكــم أن يســمح القائــد بمشــاركة الجهــات المختلفــة فــي إدا -
 .المحلي، مجالس اآلباء، الجمعيات األهلية

  .إدراك األعضاء المشاركين ألدوارهم ومسئولياتهم تجاه هذه المجاالت -

  :خلق ثقافة تنظيمية داخل إدارة المدرسة الثانوية تعتمد على أسلوب اإلدارة بالمشاركة) ٦(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

ثقافة تنظيمية تجعل رجال اإلدارة التعليمية والمعلمين والعاملين والطالب متحمسـين إيجاد  -
  .لمبادئ اإلدارة بالمشاركة

 .تبني القادة والعاملين قيم ومفاهيم قائمة على العمل التعاوني -



 
 
 

٢١١  الفصل السادس

أن يعمــل القائــد علــى إتاحــة الفــرص المختلفــة لمشــاركة األعضــاء فــي بعــض مســئولياتها  -
بحــث واالســتماع إلــى وجهــات نظــر األعضــاء، وكــذا االســتفادة مــن ومهامهــا مــن خــالل ال

  .مقترحاتهم والعمل من خاللها

إعــداد بــرامج تدريبيــة كافيــة الكتســاب القــادة والعــاملين المهــارات والمبــادئ الالزمــة لــإلدارة ) ٧(
  :بالمشاركة

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

ت واألسـس السـليمة لتطبيـق اإلدارة وضع برنامج تدريبي يهدف إلى اكتساب القادة المهـارا -
  .بالمشاركة

 .تنمية الوعي واالهتمام بالمشاركة لدى كافة العاملين بالمدرسة -

 .تكوين فريق العمل المختلفة للمشاركة في حل المشكالت -

 .التعرف على خطوات صنع واتخاذ القرار -

 .اعتبار التدريب استثمار في القوى البشرية لمسايرة متطلبات العصر -

  :تنمية روح التعاون بين األفراد داخل إدارة المدرسة الثانوية )٨(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .أن يعمل القائد على تشجيع العالقات بين األفراد -

 .إمداد األفراد بالمعلومات التي يحتاجون لها لحل مشكالتهم واتخاذ القرارات السليمة -

وعــي جميــع العــاملين بالعمــل الجمــاعي وضــع برنــامج تــدريبي للقــادة والعــاملين يهــدف إلــى  -
 .والمشاركة في صنع القرار وتنمية القدرة على التفاهم وتبادل األفكار

  .وجود مناخ مدرسي يسمح بمشاركة األفراد في إدارة المدرسة الثانوية -

النتائج والمقترحات الخاصة بمدى مسايرة إدارة المدرسـة الثانويـة ألسـلوب إعـادة هندسـة : رابعاً 
  :اإلدارة بنية 

  :النتائج -أ

  :كشفت الدراسة الميدانية عن وجود عدد من النتائج في هذا المحور لعل من أهمها

  .اإلدارة المدرسية تثق في المعلمين وفي مسئولياتهم تجاه اإلصالح اإلداري بالمدرسة -

 .اإلدارة المدرسية تبحث أحيانا عن أسس جديدة في اتخاذ القرارات تتناسب مع العصر -



 
 
 

٢١٢  الفصل السادس

 .ارة المدرسية تستفيد إلى حد ما من وسائل االتصال الحديثة اإلد -

 .تهتم اإلدارة المدرسية تتحسن األداء لمواجهة متغيرات العصر -

 .تعمل اإلدارة المدرسية على التوجيه المستمر للعاملين في المدرسة -

داريين تعمل اإلدارة المدرسية إلى حد ما على إحالل العالقات التعاونية بين المعلمين واإل -
  .في المدرسة محل التسلسل الهرمي

  .تؤمن اإلدارة إلى حد ما بمفهوم إعادة البناء في إدارة المدرسة الثانوية -

 .تعمل اإلدارة أحيانا على إحداث تغير شامل في خطط المدرسة الثانوية -

 .يتم أحيانا اعداد فريق عمل لتطبيق إعادة البناء في إدارة المدرسة الثانوية العامة -

 .ني اإلدارة أحيانا برامج لتدريب القيادات اإلدارية علي تطبيق إعادة البناءتتب -

 .تقوم اإلدارة بإعادة النظر في أدوار العاملين بالمدرسة بما يتناسب وفلسفة إعادة البناء -

 .تعمل اإلدارة علي إحداث التغير في أساليب إدارة المدرسة -

يســتطيعوا تطبيــق أســلوب إعــادة البنــاء مــن المــديرين والنظــار والــزكالء لــم % ٦١.٣نســبة  -
 .في إدارة المدرسة الثانوية العامة

  :المقترحات) ب(

  :في ضوء النتائج السابقة تقدم الدراسة المقترحات التالية

تحويــل الشــكل التنظيمــي إلدارة المدرســة الثانويــة العامــة مــن الشــكل الهرمــي إلــي الهيكــل ) ١(
  .المسطح

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .مان اإلدارة العليا بمفهوم إعادة البناءإي -

 .تذليل الصعوبات أمام إدارة المدرسة -

 .وجود قيادات ذات خبرة قادرة علي قيادة التنظيم المدرسي -

 .اإلهتمام بالعالقات اإلنسانية داخل التنظيم المدرسي -

  .وجود فريق عمل للقيام بالعمليات اإلدارية المستحدثة داخل المدرسة) ٢(

  :حقيق ذلك ما يليويتطلب ت



 
 
 

٢١٣  الفصل السادس

  .حسن إختيار وتدريب االفراد -

 .تغير ثقافة المدرسة وجوانبها اإلدارية بما يتالئم مع فلسفة إعادة البناء -

 .تحديد المسئوليات والمهام لألفراد داخل إدارة المدرسة -

  .توافر نظام فعال للمعلومات والتكنولوجيا) ٣(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .لمتاحة لتحقيق مستوي أفضلتوظيف التكنولوجيا ا -

 .اإلهتمام بالعنصر البشري وقدرته علي إستخدام التكنولوجيا المتاحة -

 .اإلهتمام بتدريب القادة والعاملين علي كيفية توظيف التكنولوجيا المتاحة -

 .ضرورة توافر نظام فعال للمعلومات لترشيد عملية إتخاذ القرارات -

  .لتكامل بين إدارات المدرسةوجود نوع من الترابط والتنسيق وا) ٤(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .اإلهتمام بالعالقات التعاونية بين المعلمين واإلداريين -

تحول الدور األساسـي للفـرد العامـل مـن شـخص يعمـل تحـت اإلشـراف إلـي شـخص يتمتـع  -
  .  بالقوة اإلدارية الالزمة إلتخاذ القرار وتحمل المسئوليات

ج لتدريب القيـادات اإلداريـة علـى تطبيـق إعـادة البنـاء فـي إدارة المدرسـة تتبنى اإلدارة برام) ٥(
  :الثانوية لعامة

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  ).إعادة البناء(إعداد دورات تدريبية للقادة على أيدي متخصصين في مجال اإلدارة  -

 –ه أهميتـ –أن تتضمن برامج التـدريب محاضـرات يـتم فيهـا توضـيح أسـلوب إعـادة البنـاء  -
 .كيفية تطبيقه واالستفادة منه



 
 
 

٢١٤  الفصل السادس

  :إعادة النظر في القوانين اإلدارية بما يتناسب مع أسلوب إعادة البناء) ٦( 

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .وضع خريطة تنظيمية توضح خطوط السلطة والمسئولية للعاملين في المدرسة -

 .ية التربويةمنح مجالس اآلباء والمعلمين سلطة اتخاذ القرارات لصالح العمل -

نظـار المـدارس سـلطات تتناسـب مـع المسـئوليات والمهـام المنـوط القيـام بهـا / منح مـديري  -
 .المعلمين والطالب

 .إعداد ضوابط صارمة بالمدارس للرقابة على أداء المعلمين -

  .التخلص من القواعد القديمة واألنماط الجامدة والتمكين من الحركة والمرونة -

  :دم السريع في التكنولوجيا الجديدة للمعلومات واالتصالاالستفادة من التق) ٧(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .إدخال تكنولوجيا المعلومات في المدارس مما يساعد على تطوير إدارتها -

 .االستفادة من المعلومات والبيانات المتوافرة وتوظيفها في إدارة المدرسة -

 .ة اتخاذ القراراتضرورة توافر نظام فعال لمعلومات لترشيد عملي -

  :إعادة النظر في األدوار التقليدية للمدرسين ولمديري المدارس) ٨(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .تعديل الثقافة التنظيمية الخاصة بإدارة المدرسة -

أن تثــــق اإلدارة المدرســــية فــــي المعلمــــين وفــــي مســــئولياتهم داخــــل إدارة المدرســــة الثانويــــة  -
 .العامة

يــة والتقــدم الــوظيفي مــن االهتمــام بكفــاءة األداء فــي العمــل إلــى العنايــة تحويــل قــرار الترق -
  .بالقدرة على أداء الدور الجديد



 
 
 

٢١٥  الفصل السادس

  :النتائج والمقترحات الخاصة بمدى مسايرة إدارة المدرسة الثانوية للتكنولوجيا اإلدارية: خامساً 

  :النتائج -أ

  :محور لعل من أهمهاكشفت الدراسة الميدانية عن وجود عدد من النتائج في هذا ال

  .اإلدارة المدرسية تستفيد من وسائل االتصال الحديثة في اإلدارة -

 .تستخدم اإلدارة المدرسية أحيانا تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التكامل بين وظائفها -

 .تؤمن اإلدارة بأهمية التطوير التكنولوجي وفاعليته في تحقيق األهداف -

حاســب اآللــي فــي تحليــل البيانــات وترجمتهــا إلــى معلومــات اإلدارة المدرســية ال تســتخدم ال -
 .مختلفة تفيد اتخاذ القرار

 .تستخدم اإلدارة المدرسية أحيانا الحاسب اآللي في االتصال باإلنترنت -

اإلدارة المدرســـية تســـتخدم الحاســـب اآللـــي أحيانـــا فـــي عمـــل ســـجالت خاصـــة بالمشـــكالت  -
  .اإلدارية

  .لحاسب اآللي في االتصال بالمدارس األخرىتستخدم اإلدارة المدرسية أحيانا ا -

 .تستخدم اإلدارة المدرسية الحاسب اآللي في تسجيل نتائج االمتحانات -

  .تستخدم اإلدارة المدرسية أحيانا الحاسب اآللي في عمل الجدول المدرسي -

  :المقترحات) ب(

  :في ضوء النتائج السابقة تقدم الدراسة المقترحات التالية

  :ئل الحديثة في اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات لتطوير اإلدارة المدرسيةإدخال الوسا) ١(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .استخدام الكمبيوتر في اإلدارة المدرسية بمختلف مستوياتها -

 .توافر البيانات والمعلومات إلحداث تطوير في بنية النظام التعليمي -

  .بالوسائل التكنولوجية الحديثةتطوير االتصال بالمدارس واإلدارات التعليمية  -



 
 
 

٢١٦  الفصل السادس

  :إنشاء قواعد البيانات عن المدارس) ٢(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .إنشاء قواعد بيانات عن المعلمين وأحوالهم -

 .إنشاء قواعد بيانات عن المدارس وتجهيزاتها -

 .إدخال البرامج الحديثة في المخازن، الشئون المالية لتطوير وتحسين األداء اإلداري -

  .نشاء قواعد بيانات عن الطالبإ -

  :تنظيم دورات تدريبية للقيادات التعليمية) ٣(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

ـــة  - ـــالنظم المعلوماتي ـــق ب ـــة خاصـــة فيمـــا يتعل ـــوم اإلدارة الحديث ـــة فـــي عل إعـــداد دورات تدريبي
  .وكيفية استخدامها في مجال العمل التربوي

فـي المدرسـة حتـى يتمكنـوا مـن اسـتخدام الحاسـب إعداد دورات تدريبيـة للقيـادات والعـاملين  -
 .اآللي في تطوير وتحسين األداء اإلداري في المدرسة

االســـتفادة مـــن تطبيقـــات تكنولوجيـــا الحاســـوب واالتصـــال فـــي تطـــوير بنيـــة إدارة المدرســـة  -
  .وبرامجها، وأساليبها وٕادارتها وطرق تقويمها

  :تحسين العمل اإلداريتطوير االتصاالت بالكمبيوتر لتبادل الملفات و ) ٤(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

االســتفادة مـــن الميكنــة اإلداريـــة وتشــمل تطـــوير الشــئون اإلداريـــة، تطــوير الشـــئون الماليـــة  -
  .والميزانية، تطوير أعمال المخازن والمشتريات

 .بناء قاعدة معلومات مدرسية متطورة لصنع القرارات -

 .ترنتاالستفادة من بنوك المعلومات وشبكة اإلن -

الحصول على المعلومات واإلحصاءات الحديثـة، التـي تجعـل مـدير المدرسـة يبنـي قراراتـه  -
  .على معلومات حديثة ودقيقة



 
 
 

٢١٧  الفصل السادس

  :أن تعي القيادة التربوية األهمية االستراتيجية لتقنية التطوير وتتبناها) ٥(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .في عملية التطوير إيمان اإلدارة العليا بأهمية الوسائل التكنولوجية -

 .تطوير دور الكمبيوتر بالمدرسة -

  .إنشاء قواعد البيانات الضرورية عن المدارس وتجهيزاتها -

  :تطوير العمل اإلداري بالمدرسة بإدخال الكمبيوتر) ٦(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

اســــتخدام الكمبيــــوتر فــــي تســــجيل البيانــــات عــــن المعلمــــين، والطــــالب، والشــــئون الماليــــة،  -
  .دارية، والمشتريات، والمخازن، والمكتبةواإل

 .استخدام الكمبيوتر في عمل سجالت خاصة بالمشكالت اإلدارية في المدرسة -

 .إدخال نظم معلومات يفيد اإلدارة المدرسية في صنع واتخاذ القرار -

  .، لربط المدارس ببعضها البعضE.Mailإدخال خدمة البريد اإللكتروني  -

  :الموجودة باإلدارة المدرسية إعادة توجيه الطاقات) ٧(

  :ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي

  .االهتمام بالعنصر البشري في منظومة التطوير اإلداري -

 .تعيين عناصر جديدة في تخصصات مختلفة  -

  .وخاصة الكمبيوتر –تنظيم عدة دورات مكثفة في مجاالت التكنولوجيا الجديدة  -



 
 
 

٢١٨  الفصل السادس

  :خاتمة

دارة المدرســة الثانويــة العامــة بوجــه خــاص، لهــي إن عمليــة تطــوير التعلــيم بوجــه عــام، وإ 
عملية معقدة وصعبة، وما يزيد من صعوباتها وتعقيدها، أن إدارة المدرسة الثانوية العامة جزء من 
اإلدارة التعليمية، ومن ثـم وجـب أخـذ الكـل فـي االعتبـار، بـل الرجـوع إليـه واالنطـالق منـه عنـد كـل 

العامـــة، وٕاال فقـــد هـــذا التطـــوير كثيـــرًا مـــن مقومـــات فاعليتـــه تحـــرك لتطـــوير إدارة المدرســـة الثانويـــة 
ونجاحــه، فبغيــر الالمركزيــة فــي اإلدارة التعليميــة، تصــبح ال مركزيــة اإلدارة المدرســية إســمًا بغيـــر 

  .فعل

إن فاعليـــة تطـــوير إدارة المدرســـة الثانويـــة العامـــة فـــي مصـــر، تتطلـــب مناخـــًا ديمقراطيـــًاُ◌ 
لشـــعبية والسياســـية فـــي صـــنع واتخـــاذ القـــرار، إضـــافة إلـــى ضـــرورة فعليـــًا، يســـتند علـــى المشـــاركة ا

االهتمـــام بتطبيـــق األســـاليب اإلداريـــة المعاصـــرة حتـــى تـــتمكن مـــن مواجهـــة متغيـــرات العصـــر ومـــا 
  .تفرضه من متطلبات وأدوار جديدة

ـــواءم مـــع األســـاليب  ويتطلـــب ذلـــك تغيـــر فـــي الثقافـــة التنظيميـــة داخـــل المدرســـة بشـــكل يت
رة، وكذا تدريب القيـادات والكـوادر البشـرية علـى كيفيـة تطبيـق هـذه األسـاليب، مـن اإلدارية المعاص

  .أجل تطوير التعليم وٕادارته بصفة عامة وٕادارة المدرسة الثانوية العامة بصفة خاصة

ولعل مـا قدمتـه الدراسـة الحاليـة يسـهم إلـى حـد مـا فـي مسـاعدة المسـئولين عـن التعلـيم فـي 
يمية التي تؤدي إلـى تطـوير إدارة التعلـيم عامـة، والمدرسـة الثانويـة مصر في وضع السياسات التعل

  .العامة خاصة

  .ولعله أيضا يساعد في تقديم أبحاث أخرى في هذا المجال

  واهللا ولي التوفيق،،،
   



 
 
 

٢٢٠ المراجع

  المراجع العربية:  أوالً 

  :والقوانين والوثائق ودراسات الهيئات الرسمية القرارات الوزارية :  أوالً 
 بشـــأن التعلـــيم العـــام ومذكراتـــه ، ١٩٦٨لســـنة  ٦٨قـــانون رقـــم :وزارة التربيـــة والتعلـــيم  - ١

 . ١٩٧١مطبعة التربية والتعليم ، القاهرة ، 

، مطبعــة فــى شــان التعلــيم العــام  ١٩٧٦ لســنة ١٦٧قــانون رقــم : وزارة التربيــة والتعلــيم - ٢
  . ١٩٧٦وزارة التربية والتعليم ، القاهرة ، 

بشــــان تحديــــد المعــــدالت  ١٩٨٠لســــنة  ٢٥قــــرار وزارى رقــــم  : وزارة التربيــــة والتعلــــيم - ٣
،  الوظيفيـة مــن المســتويات المختلفــة ألجهــزة المــديريات واإلدارات التعليميــة بالمحافظــة

 . ١٩٨٠هرة ، مطبعة وزارة التربية ، القا

، مطبعــة وزارة التربيــة والتعلــيم ،  ١٩٨١لســنة  ١٣٩قــانون رقــم  : وزارة التربيــة والتعلــيم - ٤
 . ١٩٨١القاهرة ، 

 يـينبشان قواعد النقل والتع ١٩٨٧لسنة ) ٢١٣(قرار وزارى رقم  : وزارة التربية والتعليم - ٥
عـام وزارة التربيـة فى وظـائف العـاملين بمـديريات التربيـة والتعلـيم بالمحافظـات وديـوان 

  . ١٩٨٧، مطبعة وزارة التربية والتعليم ، القاهرة ،  والتعليم

ـــم  : وزارة التربيـــة والتعلـــيم - ٦ ـــد معـــدالت  ١٩٨٨لســـنة ) ١٧٩(قـــرار وزارى رق بشـــان تحدي
، مطبعـــة وزارة مســـتويات وظـــائف التوجيـــه واإلدارة المدرســـية بمـــدارس التعلـــيم الفنـــي 

 . ١٩٨٨التربية والتعليم ، القاهرة ، 

بشـــان تحديـــد معـــدالت  ١٧/٤/١٩٨٨بتـــاريخ  ٨٨قـــرار وزارى رقـــم   : وزارة التربيـــة والتعلـــيم - ٧
وظــائف المجموعــات النوعيــة المختلفــة ألجهــزة مــديريات التربيــة والتعلــيم واإلدارات التعليميــة 

  . ١٩٨٨المادة التاسعة ، مطبعة وزارة التربية والتعليم ، القاهرة ،  ،بالمحافظات 

بشـان مسـئوليات وكـالء المـدارس  ١٩٨٨لسـنة  ٨٨قرار وزارى رقـم   : تربية والتعليموزارة ال - ٨
  . ١٩٨٨، مطبعة وزارة التربية والتعليم ، القاهرة ،  بالمراحل التعليمية المختلفة

بشـان تعـديل بعـض أحكـام قـانون  ١٩٨٨لسنة  ٢٣٣قانون رقم  : وزارة التربية والتعليم - ٩
  . ١٩٨٨ة وزارة التربية والتعليم ، القاهرة ، مطبع ١٩٨١لسنة  ١٣٩التعليم 



 
 
 

٢٢١ المراجع

بشـــان  ٣٠/٥/١٩٨٩بتـــاريخ ) ١٢٠(قـــرار وزارى رقـــم  : وزارة التربيـــة والتعلـــيم -١٠
،  تحديــد مســئوليات واختصاصــات مــديرى ونظــار ووكــالء المــدارس بالمراحــل المختلفــة

 . ١٩٨٩المادة الرابعة ، مطبعة وزارة التربية والتعليم ، القاهرة ، 

الصادر التعليم بشان تعديل بعض أحكام قانون  ١٩٩٤لسنة  ٢قانون رقم :  ـــــــــــ -١١
 .١٩٩٤، مطبعة وزارة التربية والتعليم ، القاهرة  ١٩٨١لسنة  ١٣٩بالقانون رقم 

ـــ -١٢ ، القــاهرة  ، الجديــدةأعــوام ، مطــابع روزليوســف ) ٤(إنجــازات التعلــيم فــى :  ــــــــــ
  . ١٩٩٥أكتوبر ، 

، األهــرام ،  لتقريــر الســنوى لصــندوق االمــم المتحــدة للســكانا: األمــم المتحــدة  -١٣
  . ٦/٦/١٩٩٧،بتاريخ ) ٤٠٣٥٩(، العدد ) ٢١١(   السنة 

العـالم  ، توقعات السكان فى دائرة الشئون االقتصادية واالجتماعية الدولية: ـــــــ  -١٤
  . ١٩٨٦، نيويورك  ١٩٨٤، تقديرات وتنبؤات وضعت عام 

، مركــز الدراســات السياســية واالســتراتيجية  ١٩٩١ربــى التقريــر اإلســتراتيجي الع -١٥
  . ١٩٩٢باألهرام ، القاهرة ، 

، برنامج األمـم المتحـدة اإلنمـائي،  ٢٠٠٢تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام  -١٦
  .الصندوق العربى لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 

،  رينمجلــس الــوزراء مصــر والقــرن الحــادى والعشــ: جمهوريــة مصــر العربيــة  -١٧
  . ١٩٩٧، يوليو ) ١١٤(كتاب األهرام االقتصادى ، العدد 

ـــ  -١٨ ، المعجــم الــوجيز ، وزارة التربيــة والتعلــيم ، القــاهرة ،  مجمــع اللغــة العربيــة :ــــــــــ
١٩٩٥  

تطــوير التعلــيم فــى جمهوريــة مصــر : المركــز القــومى للبحــوث التربويــة والتنميــة  -١٩
 . ١٩٨٩، القاهرة ،  )١٩٨٦-١٩٨٤(العربية 

، القـاهرة  )١٩٩٦-١٩٩٤( تطوير التعليم فى جمهوريـة مصـر العربيـة :  ــــــــــــــــ -٢٠
 ،١٩٩٦ . 

، أثارهــا االجتماعيــة ، مــؤتمر العمــل العربــى و العولمــة  منظمــة العمــل العربــى ، -٢١
  . ١٩٩٨، مكتب العمل العربى ، مارس ، ) ٢٥(      الدورة 



 
 
 

٢٢٢ المراجع

عـوام أجازات التعليم فى خمسـة مشروع مبارك القومى ان :جمهورية مصر العربية -٢٢
  . ١٩٩٦، اكتوبر  وزارة التعليم ، ١٩٩٦ – ١٩٩١، 

تقريـــر المجلـــس القـــومى :  للتعلـــيم والبحـــث العلمـــى والتكنولوجيـــاالمجلـــس القـــومي  -٢٣
ـــــة للتعلـــــيم والبحـــــث العلمـــــى والتكنولوجيـــــا ،  ـــــدورة الثالث القـــــاهرة، المجـــــالس القوميـــــة ، ال

  .١٩٧٦ – ١٩٧٥المتخصصة 

ــــــــــــــ -٢٤ ـــا ، :  ــ ـــيم والبحـــث العلمـــى والتكنولوجي ـــر المجلـــس القـــومى للتعل ـــدورة تقري ال
 . ١٩٨٨ - ١٩٨٧، المجالس القومية المتخصصة ، ، القاهرة  الخامسة عشرة

ـــ -٢٥ االســتخدام األمثــل (تقريــر المجلــس القــومى للخــدمات والتنميــة االجتماعيــة :  ـــــــــــــ
 ١٩٩٢المجالس القومية المتخصصـة ، ، القاهرة ،  الدورة الثالثة عشر)  للموارد البشرية

– ١٩٩٣. 

الــــدورة تقريــــر المجلــــس القــــومى للتعلــــيم والبحــــث العلمــــى والتكنولوجيــــا ، :/  ــــــــــــــــــ -٢٦
  .١٩٩٤ - ١٩٩٣المجالس القومية المتخصصة ، ، القاهرة ، الحادية والعشرون 

ــــ -٢٧ ـــيم والبحـــث ا:  ـــــــــــــ ـــا ، تقريـــر المجلـــس القـــومى للتعل ـــدورة لعلمـــى والتكنولوجي ال
  . ١٩٩٥ – ١٩٩٤ القاهرة ، المجالس القومية المتخصصة، ، الثامنة والعشرون

ــــ -٢٨ ـــا ، :  ـــــــــــــ ـــيم والبحـــث العلمـــى والتكنولوجي ـــدورة تقريـــر المجلـــس القـــومى للتعل ال
  . ١٩٩٥ - ١٩٩٤المجالس القومية المتخصصة ، ، القاهرة ،  الثانية والعشرين

ــــــــــــ -٢٩ ـــا ، :  ـــــ ـــيم والبحـــث العلمـــى والتكنولوجي ـــدورة تقريـــر المجلـــس القـــومى للتعل ال
  . ١٩٩٦ - ١٩٩٥المجالس القومية المتخصصة ، ، القاهرة ،  الثالثة والعشرون

ــــ -٣٠ ـــا ، :  ـــــــــــــ ـــيم والبحـــث العلمـــى والتكنولوجي ـــدورة تقريـــر المجلـــس القـــومى للتعل ال
  .١٩٩٦ - ١٩٩٥ ، الس القومية المتخصصةالقاهرة، المج، الثالثة والعشرين 

تقريـــر المجلـــس القـــومى :  للتعلـــيم والبحـــث العلمـــى والتكنولوجيـــاالمجلـــس القـــومي  -٣١
، المجـــالس ، القـــاهرة  الـــدورة الرابعـــة والعشـــرونللتعلـــيم والبحـــث العلمـــى والتكنولوجيـــا ، 

  . ١٩٩٧ – ١٩٩٦،  القومية المتخصصة

ــــ  -٣٢ ـــا ، تقريـــر المجلـــس القـــوم: ـــــــــــــ ـــيم والبحـــث العلمـــى والتكنولوجي ـــدو ى للتعل ة ر ال
 . ١٩٩٩،  المجالس القومية المتخصصة القاهرة، ، السابعة والعشرون



 
 
 

٢٢٣ المراجع

الـــدورة تقريـــر المجلـــس القـــومى  للتعلـــيم والبحـــث العلمـــى والتكنولوجيـــا ،  : ـــــــــــــــــ -٣٣
  . ٢٠٠٠ – ١٩٩٩،  المجالس القومية المتخصصة، القاهرة ،  السابعة والعشرون

، الـدورة العشـرون تقرير المجلس القومى للخدمات والتنميـة االجتماعيـة  : ـــــــــــــــ -٣٤
  . ٢٠٠٠ – ١٩٩٩،  المجالس القومية المتخصصة القاهرة، ،

  :الكتب : ثانًيا 
  ١٩٨٠، دار الفكر العرىب ، القاهرة ، معجم مصطلحات التربية والتعليم : أمحد زكى بدوي  - ٣٥

تربويـــات الحاســـوب وتحـــديات مطلـــع القـــرن الحـــادى : ار إبـــراهيم الوكيـــل الفـــ -٣٦
  . ١٩٩٨، دار الفكر العربى ، القاهرة ،  والعشرين

  ١٩٨٠، المستقبل العربى ،  ٢٠٠٠الوطن العربى سنة : إبراهيم سعد الدين  -٣٧

،  رفــع كفــاءة اإلدارة المدرســية بمــدارس التعلــيم األساســي: احمــد إبــراهيم احمــد  -٣٨
  . ١٩٨٤/القومى للبحوث التربوية ، القاهرة  دراسة ميدانية ، المركز

 . ١٩٩١، دار المطبوعات الجديدة ، اإلسكندرية ،  فى التربية المقارنة: ـــــــــ  -٣٩

ـــــــ  -٤٠ ــــــدة ، ، ٢ط،  نحــــــو تطــــــوير اإلدارة المدرســــــية :ــــــــ دار المطبوعــــــات الجدي
  . ١٩٩٧اإلسكندرية ، 

-١٩٩٧المعارف الحديثـة ، القـاهرة، ، مكتبة  رفع كفاءة اإلدارة المدرسية:  ـــــــــ -٤١
١٩٩٨ .  

، دار الفكـر العربـى ، ١، طالقصـور اإلداري فـى المـدارس : احمد إبراهيم احمـد  -٤٢
  . ٢٠٠٠القاهرة ، 

مكتبــة المعــارف الحديثــة ، ، ١ط ، اإلدارة المدرســية فــى األلفيــة الثالثــة:  ــــــــــــ -٤٣
  . ٢٠٠١اإلسكندرية ،

دار النهضـــــة  اإلدارة المدرســـــية ،و ليميـــــة اإلدارة التع: احمـــــد إســـــماعيل جحـــــى  -٤٤
  . ١٩٩٥العربية ، القاهرة ، 

، مكتبة نهضة الشـرق  ١، ط تطبيقات على ثبات االختيار: احمد الرفاعى غنيم  -٤٥
  . ١٩٨٥، القاهرة ، 



 
 
 

٢٢٤ المراجع

ـــى  ٩٠٠٠إدارة الجـــودة الشـــاملة وااليـــزو : احمـــد ســـيد مصـــطفى  -٤٦ ، دليـــل عمل
  .ت .مطابع الدار الهندسية ، القاهرة ، د

ــيم فــى مصــر: حمــد فتحــي ســرور ا -٤٧ ، الجهــاز المركــزى  اســتراتيجية تطــوير التعل
  . ١٩٨٧للكتب الجامعية والوسائل التعليمية ، القاهرة ، 

ــــ -٤٨ ـــيم فـــى مصـــر:  ـــــــــ ، مطـــابع األهـــرام التجاريـــة ، القـــاهرة ، ٢، ط تطـــوير التعل
١٩٨٩ .  

المدرســية دور المشــاركة الشــعبية فــى حــل المشــكالت : احمــد كامــل الرشــيدى  -٤٩
القـاهرة ، ، ، المكتبـة األكاديميـة ١ط،  دراسة ميدانية بحوث ودراسات تربوية فى الميـزان

١٩٩٨.  

، دار عمـــر المختـــار  مبـــادئ وتطبيقـــات اإلدارة الفعالـــة: بشـــير علـــى التـــوبرقى  -٥٠
  . ١٩٩٠للطباعة ، 

، دار النهضة العربيـة،  تقيم األداء مدخل لعالم جديد :توفيق محمد عبد الحسن  -٥١
  . ١٩٩٧القاهرة ، 

منـاهج البحـث فـى التربيـة وعلـم : احمد خيـرى كـاظم  –جابر عبد الحميد جابر  -٥٢
  . ١٩٧٨دار النهضة العربية ، القاهرة ، ،٢طالنفس ، 

، األلفية الجديدة الرابحون والخاسرون فى النظام التعليمي الجديـد: جاك اتـالى  -٥٣
  . ١٩٩٥مية ، القاهرة ، تلخيص وتعليق المركز القومى للبحوث التربوية والتن

، ٢ط،  إدارة وتنظــيم المؤسســات التربويــة الجامعيــة كنمــوذج: جمــال أبــو الوفــا  -٥٤
  . ١٩٩٣مؤسسة اإلخالص للطباعة والنشر ، بنها ، 

، ترجمــة عبــد  تطبيــق ادارة الجــودة الشــاملة نظــرة عامــة: جوزيــف حــابلونكس  -٥٥
لمهنيــــة لــــإلدارة ، القــــاهرة ، الفتــــاح الســــيد النعمــــانى ، سلســــلة إصــــدارات مركــــز الخبــــرات ا

١٩٩٦ .  

، الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب ، دار  على أبواب عصر جديد: حازم الببالوى  -٥٦
 . ١٩٩٧الشروق ، القاهرة ، 

الجامعات وتحـديات العصـر ، وزارة التربيـة والتعلـيم ، :  حسين كامل بهاء الدين -٥٧
  . ١٩٩٥قطاع الكتب ، القاهرة ، 



 
 
 

٢٢٥ المراجع

   ١٩٩٨، دار المعارف ، القاهرة ،  والمستقبل التعليم:  ـــــــــــ -٥٨

، دار المعـارف، القـاهرة ،  تحديـد العولمـة –الوطنية فى عـالم بـال هويـة :  ـــــــــــ -٥٩
٢٠٠٠ .  

، مركــز دراســات الوحــدة  الديمقراطيــة فــى الــوطن العربــى أزمــة : خالــد الناصــر  -٦٠
  .١٩٨٤العربية، دار المستقبل ، 

، ترجمـة محمـد  البحـث فـى التربيـة وعلـم الـنفس منـاهج: ديوبولد ب فان دالين  -٦١
  . ١٩٨٥، االنجلو المصرية ، القاهرة ،  ٣نبيل نوفل واخرون ، ط

المدرســــية فـــــى التربيـــــة  التنظيمـــــاتتفعيــــل دور  :رســــمى عبــــد الملـــــك رســــتم  -٦٢
  . ١٩٩٩، المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية ، القاهرة ، الديمقراطية 

، المكتـــب الجـــامعى  دارة فـــى المؤسســـات االجتماعيـــةاإل: ســـامية محمـــد فهمـــى  -٦٣
  .ت .الحديث ، اإلسكندرية ،د

  . ١٩٩٧عالم الكتب ، القاهرة ،  ،٢ط، التربية والتقدم: سعد مرسى احمد  -٦٤

، كتـاب  التعلـيم علـى مشـارف القـرن الحـادى والعشـرين: سعيد إسـماعيل علـى  -٦٥
  . ١٩٩٤، القاهرة ،  الهالل

الفكـــر المعاصـــر فـــى التنظـــيم : بـــد الوهـــاب علـــى محمـــد ع –ســـعيد يـــس عـــامر  -٦٦
  . ١٩٩٣، مركز وايد سيرفيس لالستشارات والتطوير االدارى ، القاهرة ،  واإلدارة

الفكـــر المعاصـــر فـــى التنظـــيم : علـــى محمـــد عبـــد الوهـــاب  –ســـعيد يـــس عـــامر  -٦٧
  . ١٩٩٤، مركز دايد سيرفس لالستشارات والتطوير اإلداري ، القاهرة ،  واإلدارة

، كتـاب الهـالل  ثورة المعلومات والمنظومة القومية للمعرفة: ر الدين السيد نص -٦٨
  . ١٩٩٢، القاهرة ، 

، مكتبـة عـين شـمس ، مقدمـة فـى اإلدارة وتنظـيم التعلـيم : صالح الـدين جـوهر  -٦٩
  . ١٩٨٤القاهرة ، 

اإلدارة المدرســــية فــــى ضــــوء الفكــــر اإلداري : صــــالح عبــــد الحميــــد مصــــطفى  -٧٠
  . ١٩٨٢،  ، المريخ ، الرياضالمعاصر 

، سلسـلة معـالم تربويـة ، مؤسسـة  القـيم فـى العمليـة التربويـة :ضياء الـدين زاهـر -٧١
  .١٩٨٤الخليج العربى، 



 
 
 

٢٢٦ المراجع

ـــ  -٧٢ ــة: ــــــــ ــرامج والمشــروعات التعليمي ،دار ســعاد الصــباح ،  التخطــيط الشــبكي للب
  . ١٩٩٢القاهرة ، 

 ٩٠٠٠و الــدليل العملــى لتطبيــق ادارة الجــودة الشــاملة ايـــز  :عــادل الشــبراوى  -٧٣
  . ١٩٩٥، القاهرة ، " شعاع "، الشركة العربية لالعالم  لمقارنة المرجعيةاو 

،  )منظـور تطبيقـى ( دراسات معاصـرة فـى التطـوير اإلداري : عاصم االعرجـى  -٧٤
  .١٩٩٥دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ،  ، ١ط

القـاهرة  ، دار الفكـر العربـى ، والتخطيط اإلستراتيجي اإلدارة :عايدة سيد خطاب  -٧٥
 ،١٩٨٥.  

، دار المعـارف ،  تكنولوجيـة تطـوير التعلـيم: عبد السالم عبـد العظـيم الفرجـانى  -٧٦
  . ١٩٩٣القاهرة، 

 ، اتجاهــات جديــدة فــى اإلدارة التعليميــة فــى الــبالد العربيــة: عبــد الغنــى النــورى  -٧٧
  . ١٩٩١، دار الثقافة ، الدوحة ، قطر ،  ١ط

رؤية عصـرية  –التربية فى المجتمعات  ديناميكية: عرفات عبد العزيز سـليمان  -٧٨
  . ١٩٩١االنجلو المصرية ، القاهرة ، ،  مقارنة

دار  ٩٠٠٠إدارة الجـــودة الشـــاملة ومتطلبـــات التأهيـــل لاليـــزو : علـــى الســـلمى  -٧٩
  . ١٩٩٥غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

يـــب ، ، مكتبـــة غر  اإلدارة المصـــرية فـــى مواجهـــة الواقـــع الجديـــد: علـــى الســـلمى -٨٠
  .١٩٩٢القاهرة ، 

، عــــالم اإلدارة ، دار غريــــب اإلدارة باألهــــداف طريــــق المــــدير المتفــــوق :  ـــــــــــ -٨١
  . ١٩٩٩للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

ـــاهيم: علـــى محمـــد منصـــور  -٨٢ ـــادئ اإلدارة أســـس ومف ، مجموعـــة النيـــل ١ط ، مب
  . ١٩٩٩العربية ، القاهرة ، 

، االنجلـو المصـرية ، القـاهرة ،  فسىالتقويم الن:  سيد عثمان  –فؤاد ابو حطب  -٨٣
١٩٧٦ .  

، دار الفكــر  علــم الــنفس اإلحصــائي وقيــاس العقــل البشــرى: فــؤاد البهــى الســيد  -٨٤
  .١٩٧١العربى ، القاهرة ، 



 
 
 

٢٢٧ المراجع

المــنهج العلمــى لتطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة فــى المؤسســة : فريــد زيــن الــدين  -٨٥
  . ١٩٩٦، بدون ناشر ، القاهرة ، العربية

دار قــــابس ،  ١ط مهــــارات األشــــراف اإلداري الفعــــال ،: بــــاكر  فيصــــل عبــــد اهللا -٨٦
  . ١٩٩٩يع  ، بيروت ، ز للطباعة والنشر والتو 

،  إدارة الجودة التقدم والحكمـة وفلسـفة هـنج: لويد دوبينز وكليركراوفود ماسـون  -٨٧
  . ١٩٩٧ترجمة حسين عبد الواحد ، الجمعية المصرية والثقافة العالمية ، القاهرة ، 

ضـرورة اسـتراتيجية لتطـوير الـنظم التربويـة " تجديـد اإلدارة : الغنام  محمد احمد -٨٨
   ١٩٨٤، مكتب التربية العربي لدول الخليج ، الرياض ،  فى البلدان العربية

،  ٢ط ،التعلـيم الثـانوي فـى الـبالد العربيـة  : رمضـان القـذافى –محمد الفـالوقى  -٨٩
  .ت .المكتب الجامعى الحديث ،القاهرة ، د

ـــ -٩٠ دار  ،إدارة الجـــودة الشـــاملة مـــدخل النظـــام المتكامـــل : ق ماضـــى محمـــد توفي
  . ١٩٩٥المعارف ، القاهرة ، 

، دار الفكــر العربــى، القــاهرة ، ٢ط ، اإلدارة المدرســية: ين العجمــى نمحمــد حســ -٩١
٢٠٠٠ .  

ـــة حـــوار: ين هيكـــل نمحمـــد حســـ -٩٢ ، دار  مصـــر والقـــرن الحـــادى والعشـــرين ورق
  . ١٩٩٤الشروق ، القاهرة ، 

، مطــابع الــوالء الحديثــة، شــبين الكــوم ، الــنظم المعلوماتيــة: ضــان زهــو محمــد رم -٩٣
١٩٩٨ .  

األبعـاد  ٢١التكنولوجيـا وسـيلة لتطـوير التعلـيم فـى القـرن :  محمد سامح سـعيد -٩٤
مركز التطـوير التكنولـوجى ، وزارة : الكاملة للثورة التكنولوجية لتطوير التعليم فى مصر 

  . ١٩٩٥كتب ، القاهرة ، أكتوبر التربية والتعليم ، مطابع قطاع ال

تطـوير اإلدارة المدرسـية : حسن عبـد المالـك محمـود  –محمد سيف الدين فهمى  -٩٥
/ هـــ  ١٤١٤الريــاض ،  ،، مكتــب التربيــة العربــى لــدول الخلــيج فــى دول الخلــيج العربيــة

١٩٩٣  

 ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،قضــايا الفكــر المعاصــر: محمــد عابــد الجــابرى  -٩٦
  . ١٩٨٤تقبل، دار المس



 
 
 

٢٢٨ المراجع

، مركـز تطـوير االداء ٢ط ، مهـارة بنـاء الفريـق :محمد عبد الغنى حسـن هـالل  -٩٧
  .١٩٩٥والتنمية ، القاهرة ، 

، دار الطباعــــة  اإلدارة التعليميــــة والتخطــــيط التربــــوى: محمــــد محمــــود حســــنى  -٩٨
  . ١٩٨٧الحديثة للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

، عــــالم الكتــــب ،  ها وتطبيقاتهــــااإلدارة التعليميــــة أصــــول: محمــــد منيــــر مرســــى  -٩٩
  . ١٩٩٨القاهرة ، 

، دار النهضـــة  التنظـــيم اإلداري وتحليـــل الـــنظم: احمـــد رشـــيد  –محمـــد يســـرى  -١٠٠
  . ١٩٧٢العربية ، القاهرة ، 

، مكتبـــة النهضـــة ١ط ، إدارة المـــدارس بـــالجودة الشـــاملة: مـــريم محمـــد إبـــراهيم  -١٠١
  . ٢٠٠٢المصرية ، القاهرة ، 

، عمــال وخلــق متــررة تنافســية للصــناعات المصــرية تحســين األ: نــادر ريــاض  -١٠٢
  . ١٣/١/١٩٩٧، القاهرة ، ) ١٤٦٢(كتاب األهرام االقتصادي ، العدد 

، المركــز المتطلبــات الفنيــة لمــدير المدرســة العصــري : ناديـة محمــد عبــد المــنعم  -١٠٣
  . ٢٠٠٠القومى للبحوث التربوية والتنمية ، القاهرة ، 

بــــدون ناشــــر ، الريــــاض ، ، ١ط،  تنظيمــــيالســــلوك ال: ناصــــر محمــــد العــــديلى  -١٠٤
١٩٩٣ .  

  . ١٩٨٠، دار العلوم ، الرياض ،  القيادة اإلدارية: نواف كنعان  -١٠٥

ـــدليل العملـــى للقـــادة : واريـــن شـــموت وجيـــروم فانجـــا  -١٠٦ مـــدير الجـــودة الشـــاملة ال
، ترجمـــة محمـــود عبـــد الحميـــد مرســـى ، دار أفـــاق  والمـــديرين لتحقيـــق الجـــودة الشـــاملة

  . ١٩٩٧ية للنشر واالعالم ، المملكة العربية السعودية ، اإليداع العالم

-١٩٨٧اســتراتيجية تطــوير التعلــيم  –المشــروع القــومي للتعلــيم : عبيــد   مولــي -١٠٧
  . ١٩٦٦، دار سعاد الصباح ، الكويت ،  ١٩٩٠

، عـــالم ٢ط ، األداة المدرســـية الحديثـــة: محمـــد منيـــر مرســـى  –وهيـــب ســـمعان  -١٠٨
  .الكتب ، القاهرة 

ــــــــــــــ -١٠٩ االنجلـــو المصـــرية ، القـــاهرة ، ، ٣ط،  المـــدخل فـــى التربيـــة المقارنـــة:  ـــــــ
  .ت.د



 
 
 

٢٢٩ المراجع

ة الجامعـات وتنميـة ر هنـد: محمـد رجـائى الطحـالوى  –عبـد الحميـد إبـراهيم  يحى -١١٠
  . ١٩٩٧، أسيوط ، مارس الموارد البشرية 

  :الدوريات والمجالت العلمية : ثالثًا
اإلدارة تطـــــوير اإلداري ، الودوره فـــــى  التغييـــــر: ابتســـــام عبـــــد الـــــرحمن الحلـــــوانى  -١١١

  . ١٩٩٠يوليو / هـ  ١٤١١، محرم ) ٦٧(، العدد  العامة

ادارة الجــودة الكليــة ومفهومهــا وتطبيقاتهــا التربويــة وامكانيــة : احمــد ســعيد دربــاس  -١١٢
، العــدد الخمســون ،  رســالة الخلــيج العربــىفــى القطــاع التعليمــي الســعودي،  هــااإلفــادة من

  . ١٩٩٤شر ، السنة الرابعة ع

ـــة : احمـــد شـــحاتة حســـنين  -١١٣ ـــدى مـــديرى المـــدارس الثانوي اســـتراتيجية إدارة الوقـــت ل
، المجلـد التاسـع ،  مجلـة كليـة التربيـةانيـة بمحافظـة المنيـا ، دواقعها ومعوقاتهـا دراسـة مي

  . ١٩٩٦العدد الرابع ، جامعة المنيا ، إبريل 

الجـودة فـى الفكـر اإلداري  ثقافـة: السيد محمد ناس  –احمد عبد الحميد الشافعى  -١١٤
 ، ، المجلــد الثــانىمجلــة التربيــة التربــوى اليابــاني وٕامكانيــة االســتفادة منهــا فــى مصــر ، 

  . ٢٠٠٠العدد األول ، فبراير 

جــــدوى اســــتخدام أســــاليب التنبــــؤ فــــى مجــــال اإلدارة : احمــــد عبــــد الــــرحمن الســــيد  -١١٥
 ١٩٩٥عة األزهر ، أكتوبر جام ،) ٥٢(العدد  ، التربية مجلة كليةالتعليمية فى مصر ، 

.  

،  مجلــة عــالم الفكــرالعولمــة وتهمــيش الثقافــة الوطنيــة ، : احمــد مجــدى حجــازى  -١١٦
  . ١٩٩٩المجلس الوطنى للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، ديسمبر 

مجتمع مـا بعـد الحداثـة واعـادة هندسـة بنيـه اإلدارة المدرسـية : أمين محمد النبوى  -١١٧
، المكتــب ) ١٣(، الســنة الخامســة ، العــدد  التربيــة والتنميــةمجلــة فــى الــوطن العربــى ، 

  . ١٩٩٨االستشاري للخدمات التربوية ، القاهرة ، 

تربيــة متكاملــة لتنميــة متكاملــة رؤيــة فــى إصــالح التعلــيم : حســن حســين البــبالوى  -١١٨
، العـدد ) ٢(، السـنة  مجلة التربية والتنميـةفى ضوء متغيرات القرن الحادى والعشرين ، 

  .١٩٩٣، يناير  )٢(



 
 
 

٢٣٠ المراجع

رؤية مستقبلية لبنية التعليم الثـانوى فـى ضـوء تحـديات القـرن : خالد قدرى إبراهيم  -١١٩
المركـز  ، المجلد الخامس ، العـدد الثـانى عشـر ،مجلة التربية والتعليمالحادى والعشرين، 

  . ١٩٩٨ابريل  القومي للبحوث التربوية، القاهرة ،

ــ :روبــرت مــاكلين  -١٢٠ ،  مســتقبليات ،انوى عنــد مفتــرق الطــرقنظــرة عامــة التعلــيم الث
  . ٢٠٠١، مركز مطبوعات اليونسكو ، القاهرة ،مارس ) ١١٧(، العدد ) ٣١(المجلد 

إدارة الجودة الكلية وامكانية تطبيقها فى القطاع الحكـومى : سالم سعيد القحطانى  -١٢١
المملكــة ، الســنة الثامنــة والثالثــون ، الريــاض ، ) ٧٨(، العــدد اإلدارة العامــة، بحــث فــى 

  .  ١٩٩٣ابرايل/ هـ ١٤١٣العربية السعودية ، شوال 

التربيــة وتنميــة اإلنســان المصــرى فــى ضــوء تحــديات : ى فســعاد محمــد عبــد الشــا -١٢٢
، كليـة ) ٣( ، العـدد) ١(، المجلـد  دراسـات تربويـة واجتماعيـةالقرن الحـادى والعشـرين ، 

  . ١٩٩٥التربية ، جامعة حلوان ، سبتمبر 

حوليـة كليـة القيادات التربوية فى الفكر المعاصـر ،  :هاشل سعد جاسم يوسف ال -١٢٣
  .م ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٧الخامسة ، العدد الخامس ، قطر ،  نة،جامعة قطر ، الس التربية

دور التكنولوجيا اإلدارية فى تطوير أنظمة التعليم  :صالح عبد الحميد مصطفى  -١٢٤
لـى ، جامعـة اإلمـارات ، يونيـو ، ، العـدد األول ، السـنة األو  مجلة كليـة التربيـةالعربية ، 
١٩٨٦ .  

،  لتربيـةكليـة امجلـة التعلـيم فـى عصـر المعلومـات ، : عبد التواب شـرف الـدين  -١٢٥
، ) ١٠٥(، العــدد )٢٢(تصــدرها اللجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم، الســنة 

  . ١٩٩٣يونية 

ل المصـرى فـى دور األعـالم فـى تربيـة الطفـ: سـعيد حسـن  –عبد الخالق يوسـف  -١٢٦
 مجلـة البحـث التربـويضوء بعض التغيرات الثقافية المتصلة بالعولمة ، دراسـة تحليليـة ، 

، القــاهرة ، ينــاير المركــز القــومى للبحــوث التربويــة والتنميــة ، العــدد األول، ، المجلــد األول
٢٠٠٤.  

مـــنهج عملـــى لتطبيـــق مفـــاهيم إدارة الجـــودة : عبـــد الـــرحمن احمـــد محمـــد هيجـــان  -١٢٧
الريـــاض ، المملكـــة العربيـــة الســـعودية ، العـــدد الثالـــث ، المجلـــد  اإلدارة العامـــة ، ، الكليـــة

  . ١٩٩٤ديسمبر / هـ ١٤١٥الرابع والثالثون ، رجب 



 
 
 

٢٣١ المراجع

مجلـة العلـوم تجديـد العمليـة التعليميـة فـى جامعـة المسـتقبل ،  : عبد الفتاح جالل -١٢٨
يوليـة  ويـة ، جامعـة القـاهرة ،المجلد األول ، العدد األول، معهـد الدراسـات الترب ، التربوية
١٩٩٣.  

األمــم المتحـدة والتطــورات الجديــدة فــى النظــام الــدولى، : عبـد الفتــاح علــى الرشــدان -١٢٩
  . ١٩٩٨، ) ٢(، العدد ) ٢٥(، المجلد  دراسات العلوم اإلنسانية واالجتماعيةمجلة 

ـــد اهللا بـــن موســـى الخلـــف  -١٣٠ ـــة : عب ـــالوث التميـــز تحســـين الجـــودة وتخفـــيض التكلف ث
الريـــاض، المجلـــد الســـابع والثالثـــون ، العـــدد األول ،  اإلدارة العامـــة ،اإلنتاجيـــة ،  وزيـــادة
  . ١٩٩٧هـ ، مايو  ١٤١٨محرم 

إعــداد المعلــم وتدريبــه فــى مصــر فــى ضــوء : ســعيد طــه  – وقيعبــد اهللا محمــد شــ -١٣١
، ) ٥(، الســنة  مجلــة التربيــة والتنميــة الشــاملةبعــض التغيــرات والتحــديات المعاصــرة ، 

  .١٩٩٧، نوفمبر ) ١٢( العدد

األهـــداف التربويـــة بـــين صـــياغة القـــرار ومســـئولية التنفيـــذ : م و عبـــد الـــودود مكـــر  -١٣٢
مجلــة كليــة دراســة تحليلــة فــى ضــوء مفهــوم إدارة الجــودة الشــاملة للمؤسســات التعليميــة ، "

  . ١٩٩٦جامعة المنصورة ، سبتمبر  ،، العدد الثانى والثالثون التربية 

م الــدولى الجديــد الواقــع الــراهن واحتمــاالت المســتقبل ، النظــا: علــى الــدين هــالل  -١٣٣
، ١٩٩٥يونيـــة  –مـــارس  –، ينـــاير ) ٣،٤(، العـــدد ) ٢٣(المجلـــد  مجلـــة عـــالم الفكـــر ،

  . ١٩٩٥المجلس الوطنى للثقافة واألدب ، الكويت ، 

مالمح التغير فى منظومة إعداد المعلم فـى ضـوء التحـديات : عنتر لطفي محمد  -١٣٤
  .١٩٩٦يونية ، ، جامعة األزهر ) ٥٦(، العدد  ة كلية التربيةمجلالمستقبلية ، 

تخطـيط التربيـة وٕادارتهـا فـي أمريكـا الالتينيـة مـن التفـاؤل إلـى :  بوستوس -فابيو  -١٣٥
، مركز مطبوعات اليونسكو، القاهرة، )١(، العدد )٢١(المجلد مستقبليات، الشك والريبة، 

١٩٩١.  

م الثـــانوى العـــام فـــى مصـــر فـــى ضـــوء تطـــوير إدارة التعلـــي: فاطمـــة محمـــد الســـيد  -١٣٦
، العـــدد األول ، الســـنة الســـابعة  مجلـــة صـــحيفة التربيـــةبعـــض االتجاهـــات المعاصـــرة ، 

  . ١٩٩٥واألربعون ، تصدرها رابطة خريجي معاهد وكليات التربية ، القاهرة ، 

حلقـــات الجـــودة كمـــدخل لتحســـين وحـــدات الجهـــاز : فريـــد عبـــد الفتـــاح زيـــن الـــدين  -١٣٧
  . ١٩٩٥، العدد الثالث ، يناير ) ٢٧(، المجلد  مجلة اإلدارة،  الحكومى المصرى



 
 
 

٢٣٢ المراجع

مســــئوليات وواجبــــات مــــدير المدرســــة فــــى ضــــوء األنمــــاط : فهــــد إبــــراهيم حبيــــب  -١٣٨
، ) ٥٦(، المجلــد الثــامن ، الجــزء  مجلــة الدراســات التربويــةالمختلفــة لــإلدارة المدرســية ، 

١٩٩٣.  

، ) ٢٧(المجلــد  مســتقبليات،ين عــالمين بــ التعلــيم والعمــل حــوار: فيليــب هــوجز  -١٣٩
  . ١٩٩٧، مركز مطبوعات اليونسكو ، القاهرة ،مارس ) ١٠١(العدد 

       ، العـــدد ) ٢٧(، المجلـــد  مســـتقبلياتتحـــديات العولمـــة ؟، : ميليـــان و كريســـتيان ك -١٤٠
  . ١٩٩٧، مركز مطبوعات اليونسكو ، القاهرة ) ١٠١(

،  ٣٧، الســنة  العربــىمجلــة الجــات وتحريــر التجــارة الدوليــة ، : مجــدي صــبحى  -١٤١
  .١٩٩٤، إبريل  ٤٢٥العدد 

دراســة لنمــاذج التطــوير المدرســي فــى بعــض الــدول وكيفيــة : محمــد احمــد عــالم  -١٤٢
ــةاالســتفادة منهــا فــى مصــر ،  ــة التربي ــة كلي مــايو ، ، جامعــة الزقــازيق  ٢٦، العــدد  مجل

١٩٩٦ .  

ن العربـى، التربيـة ومسـتقبل التحـوالت المجتمعيـة فـى الـوط: محمـد عابـد الجـابرى  -١٤٣
  . ١٩٩٧، المجلد السابع عشر ، العدد األول ، يونية  المجلة العربية للتربية

ديـــد التربـــوى جللت تصـــور مســـتقبلى: عـــاطف بـــدر ابوزينـــة  –محمـــد عبـــد الحميـــد  -١٤٤
المعاصــر بــالتعليم الثــانوي العــام فــى ضــوء المتغيــرات المجتمعيــة واالتجاهــات العالميــة ، 

  هـ ١٤١٧، شعبان  ١٩٩٦، جامعة األزهر ،ديسمبر  ٥٩، العدد  بحث مجلة التربية

رؤى المســتقبل المجتمــع والتعلــيم فــى القــرن الحــادي والعشــرين : محمــد نبيــل نوفــل  -١٤٥
، العـدد األول ) ١٧(، المجلـد المجلة العربيـة للتربيـةور العالمى والمنظور العربـى، نظالم

  . ١٩٩٧ يونيةتونس ، ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، 

 مجلة كليـة التربيـةالتربية المستمرة وتحديات المستقبل ، : ى و محمود احمد عجا -١٤٦
  . ١٩٨٧، يونيو  ، العدد الثالث ، السنة الثالثة ، جامعة اإلمارات المتحدة 

مســـتقبل التعلـــيم فـــى الـــوطن العربـــي فـــى ظـــل اســـتراتيجية إعـــادة : محيـــا زيتـــون  -١٤٧
، العـــدد األول ، المنظمـــة ) ١٧(، المجلـــد  للتربيـــةالمجلـــة العربيـــة الهيكلـــة الرأســـمالية ، 

  . ١٩٩٧العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس ، يونيه 

مجلـة مؤشرات الجـودة فـى التعلـيم الجـامعى المصـرى ، : اد زيدان ر اد صالح مر م -١٤٨
  . ١٩٩٨، جامعة الزقازيق ، يوليو ) ٧٢(، العدد  التربية



 
 
 

٢٣٣ المراجع

سلسلة إصـدارات مجلـة النهضـة لبشرية ، التنمية ا: مصطفى رضا عبد الرحمن  -١٤٩
  . ١٩٩٨فرع طنطا ، ، ، أكاديمية السادات للعلوم اإلدارية ) ٩(، رقم اإلدارية

أفكــار ومالحظــات علــى هــوامش بعــض مجــاالت التخطــيط ووضــع : منيــر بشــور  -١٥٠
،  )١٧(، المجلـــد  ، المجلـــة العربيـــة للتربيـــةاإلســـتراتيجيات التربويـــة فـــى الـــبالد العربيـــة 

  .١٩٩٧، يونيه  ، تونساألول، تصدرها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم العدد

اتجاهات تطوير التعليم الثانوى فى إنجلترا وويلز خالل : نادية محمد عبد المنعم  -١٥١
، المجلـد الخـامس ، العـدد الثـامن  مجلة التربية والتعلـيمعصرى الثمانينات والتسعينات ، 

  .١٩٩٨ابريل بحوث التربوية، القاهرة، المركز القومي للعشر ، 

ـــ -١٥٢ ــيم الثــانوى العــام فــى مصــر فــى ضــوء خبــرات بعــض الــدول :  ـــــــــــ تطــوير التعل
المركز القـومي ، المجلد الخامس ، العدد الثانى عشر ،  مجلة التربية والتعليمالمتقدمة ، 

  . ١٩٩٨ابريلالقاهرة ،  للبحوث التربوية ،

  :ة الرسائل العلمي: رابًعا 
ـــى ضـــوء : أمـــين محمـــد النبـــوي  -١٥٣ ـــانوى ف ـــيم الث ـــى التعل ـــوي ف ـــد الترب إدارة التجدي

، رسالة دكتوراه غير منشـورة ، كليـة التربيـة ، جامعـة عـين االتجاهات العالمية المعاصرة 
  . ١٩٩٤شمس ، 

دور التنظيمــات المدرســية بالمرحلــة الثانويــة العامــة فــى : أيمــان راغــب زغلــول  -١٥٤
، رســـالة ماجســـتير غيـــر منشـــورة ، كليـــة التربيـــة ،جامعـــة عـــين  تنميـــة المجتمـــع المحلـــى

  . ١٩٩٨شمس ، 

بعـــض مشـــكالت تـــدريب قيـــادات : جمـــال الـــدين مســـعد عبـــد الحميـــد نجـــم الـــدين  -١٥٥
، رسـالة ماجسـتير غيـر  دراسة ميدانية على محافظة المنوفيـة" المرحلة الثانوية بمصر 

  . ١٩٩٢منشورة ، كلية التربية بنها ، جامعة الزقازيق ، 

الكفايــات الداخليــة والخارجيــة للمدرســة الثانويــة العامــة : حامــد حمــاد أبــو جبــل  -١٥٦
، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة ، كليــة التربيــة ، فــى ضــوء االتجاهــات العالميــة المعاصــرة 

  . ١٩٩٠جامعة أسيوط ، 

دور ادارة المدرســـة الثانويـــة الفنيـــة فـــى ترشـــيد  :ين نســـالمة عبـــد العظـــيم حســـ -١٥٧
، رســـالة "دراســـة ميدانيـــة "عليمـــى فـــى ضـــوء المتغيـــرات العالميـــة المعاصـــرة االنفـــاق الت

  .١٩٩٥ماجستير غير منشورة ، كلية التربية ، فرع بنها ، جامعة الزقازيق ، 



 
 
 

٢٣٤ المراجع

مشــكالت المدرســة الثانويــة العامــة فــى مصــر ومواجهتهــا باســتخدام : ــــــــــــــــ  -١٥٨
، كليـــة التربيـــة بنهـــا ، جامعـــة  ، رســـالة دكتـــوراه غيـــر منشـــورة بعـــض األســـاليب الحديثـــة

  . ١٩٩٨الزقازيق ، 

ــادات : عبــد الخــالق فــؤاد عبــد الخــالق  -١٥٩ واقــع الممارســات والمهــارات اإلداريــة للقي
، رسـالة دكتـوراه غيـر منشـورة  "دراسـة تقويميـة " التربوية فى اإلدارة التعليمية فى مصر 

  . ١٩٩٦، كلية البنات ، جامعة عين شمس ، 

ــ -١٦٠ ــالتعليم و دراســة تق : ب مجاهــدعبــد العزيــز الغري ــع اإلدارة المدرســية ب ــة لواق يمي
، رسالة ماجستير غير منشورة ، كليـة التربيـة ، جامعـة طنطـا ، الثانوى فى ضوء أهدافه 

١٩٨٨ .  

أثرها علـى بعـض األنشـطة الطالبيـة و اإلدارة المدرسية  :عبد المنعم فهمى سـعد  -١٦١
،  سورة ، كليــة التربيــة ، جامعــة عــين شــم، رســالة ماجســتير غيــر منشــالمرحلــة الثانويــة فــى 

١٩٨٢ .  

اختالف نمـط اإلدارة فـى المدرسـة الثانويـة واثـر ذلـك علـى :  عفاف هاشم خليـل -١٦٢
، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة ، كليــة البنــات ، جامعــة  بعــض جوانــب العمليــة التعليميــة

  . ١٩٨٨عين شمس، 

بوية واإلدارية فـى مجـال دراسة مقارنة الوضاع القيادات التر  : على هود باعباد -١٦٣
التربيـــة والتعلـــيم فـــى كـــل مـــن الجمهوريـــة العربيـــة اليمنيـــة وجمهوريـــة مصـــر العربيـــة 

 ، رسالة دكتـوراه غيـر منشـورة ، كليـة التربيـة ، جامعـة عـين شـمس،والواليات المتحدة األمريكية 
١٩٨٢.  

ــم مؤسســات إعــداد : محمــد احمــد حســين ناصــف  -١٦٤ ــانوى العــام معل ــيم الث " التعل
  . ١٩٩٥دكتوراه غير منشورة ، كلية التربية ، جامعة الزقازيق ،  رسالة" سة مقارنة درا

بعض المهـارات اإلداريـة الالزمـة لمـديري مـدارس : محمد محمد على خضراوى  -١٦٥
، رسالة ماجستير غيـر منشـورة بمحافظة سوهاج " دراسة ميدانية " التعليم الثانوى العام 

  . ١٩٩٤، كلية التربية ، جامعة أسيوط ، 
نظــام إدارة المدرســة الثانويــة العامــة فــى مصــر أثــره علــى األداء : مســلم محمــد عليــوة  -١٦٦

رســـالة دكتـــوراه غيـــر منشـــورة ، كليـــة التربيـــة ، جامعـــة الزقـــازيق ،  "دراســـة ميدانيـــة "المدرســـى 
١٩٩٥ .  



 
 
 

٢٣٥ المراجع

ــة العمليــة : منــال رشــاد عبــد الفتــاح  -١٦٧ ــين نمــط اإلدارة المدرســية وفعالي ــة ب العالق
، رسالة ماجستير غير منشـورة ،  المرحلة الثانوية بالتعليم العام دراسة ميدانيةالتربوية ب

  . ١٩٩٣كلية التربية ،جامعة الزقازيق ، 

،  تطـــوير اإلدارة المحليـــة فـــى التعلـــيم رؤيـــة مســـتقبلية: نجـــدة إبـــراهيم ســـليمان  -١٦٨
 ١٩٩٧ة ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، معهد الدراسات والبحوث التربوية ، جامعـة القـاهر 

.  

دراســـة مقارنـــة لـــبعض مشـــكالت اإلدارة فـــى : نـــور الـــدين محمـــد عبـــد الجـــواد  -١٦٩
، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، كليــة التربيــة ، جامعــة عــين شــمس ، المدرســة الثانويــة 

١٩٧٤.  

ألساليب إعداد مـديري المـدارس ميدانية دراسة : يوسف عبد المعطى مصـطفى  -١٧٠
، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، كليــة التربيــة ،  الثانويــة فــى جمهوريــة مصــر العربيــة

 . ١٩٨٠جامعة عين شمس ،

  :المؤتمرات والندوات :  خامًسا
األبعـــاد السياســـية واالجتماعيـــة وانعكاســـاتها علـــى تطـــوير : احمـــد إبـــراهيم احمـــد  -١٧١

بحـــث مقـــدم للمـــؤتمر العلمـــى التعلـــيم الثـــانوى العـــام فـــى مصـــر دراســـة تحليليـــة نقديـــة ، 
مـن  المنعقـد،  )التعلـيم الثـانوى الحاضـر والمسـتقبل ( التربية الحديثـة  لرابطة السادس 

  . ١٩٩١الجزء الثاني، القاهرة، يولية ،  ٨-٦

العمـال مقدمـة ورقة عمل " ؟ …لماذا اإلدارة التعليمية " : احمد إسماعيل جحى  -١٧٢
ــة  ــة والمقارنــة واإلدارة التعليمي ــة المصــرية للتربي ــانى للجمعي إدارة (المــؤتمر الســنوى الث

ينـاير ، دار الفكــر  ٢٤-٢٢، المنعقـد مــن )  التعلـيم فــى الــوطن العربـى فــى عــالم متغيــر
  .١٩٩٤العربى ، القاهرة ، 

فـى المـؤتمر العلمـى كلمـة إستراتيجية مقترحة لتطوير التعليم فى مصر ، :  ـــــــــــ -١٧٣
 ٣٠-٢٩مــن ، المنعقــد فــى الفتــرة) التعلــيم وتحــديات القــرن الحــادى والعشــرين ( الثالــث 

   ١٩٩٥ابريل ، كلية التربية ، جامعة حلوان ، المجلد األول ، ابريل 

ـــ  -١٧٤ كلمــة فــى المــؤتمر العلمــى التحــديات الخارجيــة والتعلــيم وهــذا المــؤتمر ، : ــــــــــ
إبريل ، كلية  ٣٠-٢٩المنعقد من  ، )التعليم وتحديات القرن الحادى والعشرين( الثالث 

  . ١٩٩٥المجلد األول ، ابريل التربية ، جامعة حلوان ، 
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إدارة الجودة الشاملة فى التعليم الجامعى لمواجهـة تحـديات : احمد سيد مصطفى  -١٧٥
مــؤتمر إدارة الجــودة الشــاملة فــى تطــوير التعلــيم فــي بحــث (القــرن الحــادى والعشــرين ، 

 مـايو ، كليـة التجـارة ، جامعـة الزقـازيق ، فـرع ١٢-١١، المنعقد فى الفترة مـن  )الجامعى
  ١٩٩٧بنها ، 

إدارة الجـــودة الشـــاملة مـــدخل لفاعليـــة إدارة التغيـــر التربـــوى : أمـــين محمـــد النبـــوي  -١٧٦
المـؤتمر العلمـي الثالـث بحث مقدم الى على مستوى المدارس بجمهورية مصر العربية ، 

الجمعيـة المصـرية للتربيـة المقارنـة ،  )إدارة التغير فى التربيـة أدارتـه فـى الـوطن العربـى(
  . ١٩٩٥يناير ، القاهرة ،  ٢٢-٢١المنعقد فى الفترة من ، التعليمية واإلدارة 

مـــدراء المـــدارس فـــى مصـــر وســـلطنة عمـــان فـــى ضـــوء : ى و بيـــومى محمـــد ضـــحا -١٧٧
بحـــث مقـــدم الخبـــرة األمريكيـــة ونمـــاذج الفكـــر اإلداري المعاصـــر دراســـة تحليليـــة مقارنـــة ، 

، المنعقـد فـى الفتـرة  )تغيـرإدارة التعلـيم فـى الـوطن العربـى فـى عـالم م(للمؤتمر السنوى 
  .  ١٩٩٤يناير ، الجزء الثانى ، كلية التربية ، جامعة عين شمس ،  ٢٤-٢٢من 

بعض أشكال التجديد فى التعليم الثانوى فـى إطـار التعلـيم : ثناء يوسف العاصى  -١٧٨
التعلـيم الثـانوى ( بحـث مقـدم الـى المـؤتمر السـادس لرابطـة التربيـة الحديثـة المستمر ، 
  . ١٩٩١يونية ، الجزء األول ، القاهرة ،  ٨-٦، المنعقد من  )المستقبل الحاضر و 

نحـو صـيغة جديـدة الدارة التعلـيم الثـانوى : محمد حسن رسمى  –الوفا  أبوجمال  -١٧٩
بحث مقدم للمؤتمر السـادس العام فى مصر لمواجهة تحديات القرن الحادى والعشرين ، 

يوليـو  ٨-٦، المنعقد مـن  )لحاضر والمستقبل التعليم الثانوى ا( لرابطة التربية الحديثة 
  . ١٩٩١، الجزء الثانى ، القاهرة ، 

اإلدارة باالتفــاق كأســـلوب عصـــرى الدارة المدرســة فـــى الـــوطن : جمــال أبـــو الوفـــا  -١٨٠
بحـــث مقــــدم للمـــؤتمر الســـنوى الثـــانى للجمعيــــة العربـــى لمواجهـــة متغيـــرات العصـــر ، 

إدارة التعلـيم فـى الـوطن العربـى فـى عـالم ( يـة المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليم
 كلية التربيـة، جامعـة عـين شـمس، يناير ، الجزء الثانى ، ٢٤-٢٢، المنعقد من  )متغير 

  .١٩٩٤القاهرة ، 

مقدم العمـال بحث اإلدارة الحديثة والتكنولوجيا اإلداريـة : سليمان عبد ربه محمد  -١٨١
ــانى للجمعيــة المصــرية للتر  ــة المــؤتمر الســنوى الث ادارة ( بيــة المقارنــة واإلدارة التعليمي

ينـاير ، الجـزء الثـانى  ٢٤-٢٢، المنعقـد مـن ) التعليم فى الوطن العربى فى عالم متغير 
  .١٩٩٤دار الفكر العربى ، القاهرة ،  كلية التربية، جامعة عين شمس، ،
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 ، لمــةالتعلــيم وٕاشــكالية الهويــة الثقافيــة فــى ظــل العو : الســيد عبــد العزيــز البهــواش  -١٨٢
لمؤتمر السنوى الثامن للجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية بحث مقدم ل

بجامعـة عـين شـمس ، المنعقـد فـى الفتـرة مـن  باالشتراك مع مركز تطوير التعليم الجامعى
   ٢٠٠٠يناير ، جامعة عين شمس ، دار الفكر العربى ، القاهرة ،  ٢٩-٢٧

ــدين جــوهر  -١٨٣ الدراســات  -الحاضــر والمســتقبل  إلــىمــع اإلدارة  جولــة" : صــالح ال
تربيــة لمقدمــة العمــال المــؤتمر الســنوى لورقــة عمــل ، "المســتقبلية وتطــوير إدارة التعلــيم 

المنعقـد  ،) إدارة التعليم فى الوطن العربى فـى عـالم متغيـر ( المقارنة واالدارة التعليمية 
دار الفكـر العربـى جامعة عين شـمس، كلية التربية، يناير ، الجزء األول ،  ٢٤ -٢٢من 

  . ١٩٩٤، القاهرة ، 

محاضــــرة فــــى اجتمــــاع ، " نظــــرة مســــتقبلية الــــى دور اإلدارة التعليميــــة " : ــــــــــــــ  -١٨٤
اسـتراتيجية التعلـيم فـى الـوطن العربـى فـى " المجلس المركـزى التحـاد المعلمـين العربـى 
ديســمبر ، القــاهرة ،  ١٥-١٠المنعقــد مــن ،  "ضــوء تحــديات القــرن الحــادى والعشــرين 

١٩٩٤.  

تحـــديات التربيـــة العربيـــة فـــى القـــرن الحـــادى والعشـــرين و : ة دعبـــد الـــرؤف الروايـــ -١٨٥
ورقـة عمـل مقدمـة للمـؤتمر التربـوى فـى القـرن الحـادى  ،انعكاساتها علـى العـالم العربـى

  . ١٩٩٥، األردن ، عمان ،  والعشرين

بحـــث مقـــدم بـــاإلدارة التربويـــة ، اإلدارة المدرســـية وعالقتهـــا  :عبـــد العزيـــز الغـــانم  -١٨٦
ــة ــة المعلمــين الكويتي فــى الفتــرة مــن ، المنعقــد  للمــؤتمر التربــوى الســادس عشــر بجمعي

  .١٩٨٦مارس ، جمعية المعلمين الكويتية ، الكويت  ٢٧-٢٢

اإلطــار العــام لعمليــة التطــوير الشــامل مــن اجــل التميــز بجامعــة : علــى الســلمى  -١٨٧
ديســمبر ، مركــز  ١٣-١١، المنعقــد مــن ٢٠٠٠عــام  فــى نــدوة جامعــة القــاهرةالقــاهرة ، 

  . ١٩٩١الدراسات والبحوث السياسية ، جامعة القاهرة ، 

ـــين الواقـــع : علـــى الســـيد طـــنش  -١٨٨ اإلدارة المدرســـية فـــى جمهوريـــة مصـــر العربيـــة ب
التعلـــيم وتحـــديات القـــرن الحـــادى ( بحـــث مقـــدم للمـــؤتمر العلمـــى الســـنوى والمـــأمول ، 
  . ١٩٩٥ابريل، جامعة حلوان ،  ٣٠-٢٩المنعقد من  )والعشرين 

بحـث اإلدارة المدرسـية والتعدديـة الثقافيـة ، : عطية محمد العمـرى  –فؤاد العاجز  -١٨٩
التربيـــة ( مقـــدم للمـــؤتمر الثـــامن للجمعيـــة المصـــرية للتربيـــة المقارنـــة واإلدارة التعليميـــة
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يناير ، جامعـة  ٢٩-٢٧المنعقد فى الفترة من  ،)التعددية والثقافية مع مطلع األلفية الثالثة
  . ٢٠٠٠عين شمس ، دار الفكر العربى ، القاهرة ، 

منظومــــة لتــــدريب القيــــادات التربويــــة  : جمــــال أبــــو الوفــــا –محمــــد حســــن رســــمى  -١٩٠
ــة للمرحلــة الثانويــة أثنــاء الخدمــة ،  ــدم للمــؤتمر العلمــى الســادس لرابطــة التربي بحــث مق

ــيم الثــانوى الحاضــر والمســ(           الحديثــة  يوليــو ،  ٨-٦، المنعقــد مــن  )تقبلالتعل
  . ١٩٩١الجزء الثانى ، القاهرة ، 

كلمــة فــى المــؤتمر العلمــى ، " تجديــد وتحــديث التعلــيم "  : محمــد محمــد الهــادى -١٩١
 ٣٠-٢٩، المنعقــد فــى الفتــرة مــن  )التعلــيم وتحــديات القــرن الحــادى والعشــرين(الثالــث 

  . ١٩٩٥إبريل القاهرة، ل ، إبريل ، كلية التربية ، جامعة حلوان ، المجلد األو 

مشـاركة معلـم المدرسـة الثانويـة فـى عمليـة صـناعة القـرار : محمد محمود حسـنى  -١٩٢
بحــث مقــدم للمــؤتمر الســادس لرابطــة التربيــة المـدرس مــدخل لتطــوير اإلدارة المدرســية ، 

يوليـه ، الجـزء األول  ٨-٦، المنعقـد مـن ) التعليم الثانوى الحاضـر والمسـتقبل (الحديثة 
  . ١٩٩١لقاهرة ، ، ا

ــــة ، : محمــــد وجيــــه الصــــاوى  -١٩٣ التعدديــــة الثقافيــــة و أبعادهــــا التربويــــة رؤيــــة تحليلي
ـــة واإلدارة  ـــة المقارن ـــة المصـــرية للتربي ـــامن الجمعي محاضـــرة فـــى المـــؤتمر الســـنوى الث

، المنعقـد مـن  )بعنوان التربيـة التعدديـة والثقافيـة مـع مطلـع األلفيـة الثالثـة(التعليمية ، 
  . ٢٠٠٠ر ، دار الفكر العربى ، القاهرة ، يناي ٢٩-٢٧

ـــد الخـــالق مـــدبولى  –مـــي محمـــود شـــهاب  -١٩٤ ـــين : محمـــد عب ورقـــة عمـــل للتنســـيق ب
الجهـــات الحكوميـــة وغيـــر الحكوميـــة فـــى مجـــال تأصـــيل الهويـــة الثقافيـــة و إعـــداد الطفـــل 

مقدمـة الـى نـدوة التعـاون بـين الـوزارات والجمعيـات غيـر الحكوميـة المصرى للمواطنة ، 
، المركــز القــومى لثقافــة الطفــل ، المركــز القــومى للبحــوث التربويــة  عنيــة بثقافــة الطفــلالم

  . ١٩٩٤والتنمية ، القاهرة ، ابريل 

بحـــث مقـــدم إدارة األزمـــة التعليميـــة المفهـــوم والنظريـــة ، : هنـــداوى محمـــد حـــافظ  -١٩٥
منعقـد فـى ، ال) إدارة التعليم فى الوطن العربى فى عـالم متغيـر (للمؤتمر السنوى الثانى 

يناير ، كلية التربية ، جامعة عـين شـمس ، الجـزء الثـانى ، دار الفكـر  ٢٤-٢٢الفترة من 
 .١٩٩٤العربى ، القاهرة ، 
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  المــالحــــق
  

يوضح أسماء السادة المحكمين ودرجاتهم ) ١(ملحق رقم  -
  .العلمية وتخصصاتهم 

  .الصورة المبدئية لالستبيان ) ٢(ملحق رقم  -
 .الصورة النهائية لالستبيان ) ٣(ملحق رقم  -
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  ) ١( ملحق رقم 

  يوضح أسماء السادة المحكمين ودرجاتهم العلمية وتخصصاتهم
 الوظيفة  االسم م

 جامعة الزقازيق-كلية التربية-أستاذ علم النفس  أبو المجد الشوربجي/ د.أ ١

 جامعة الزقازيق -أستاذ مساعد التربية المقارنة واإلدارة التعليمية  السيد ناس/ د.أ ٢

 جامعة المنصورة-كلية التربية-ية المقارنة واإلدارة التعليميةأستاذ مساعد الترب  تودرى مرقص حنا/ د.أ ٣

 جامعة الزقازيق-كلية التربية -أستاذ أصول التربية  حمدى المحروقي. د ٤

 جامعة الزقازيق–كلية التربية -أستاذ مساعد أصول التربية  رجب عليوة. د ٥

 جامعة عين شمس-كلية التربية-ليميةأستاذ التربية المقارنة واإلدارة التع  سعاد بسيوني/ د.أ ٦

 جامعة عين شمس-كلية التربية-أستاذ مساعد التربية المقارنة واإلدارة التعليمية  سليمان عبد ربه. د ٧

 جامعة األزهر-كلية التربية-أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي صالح الدين جوهر/ د.أ ٨

 جامعة الزقازيق -كلية التربية-أستاذ المناهج وطرق التدريس  عايدة سيدهم. د ٩

 جامعة عين شمس-كلية التربية-أستاذ أصول التربية  عبد الراضي إبراهيم. د ١٠

 جامعة عين شمس-كلية التربية-أستاذ التربية المقارنة واإلدارة التعليمية  عبد الغني عبود/ د.أ ١١

 ةجامعة المنصور -أستاذ مساعد بقسم أصول التربية  عبد الودود مكروم/ د.أ ١٢

 جامعة الزقازيق -كلية التربية-أستاذ مناهج وطرق التدريس  على عبد الرحيم/ د.أ ١٣

 جامعة الزقازيق-كلية التربية-أستاذ ورئيس قسم علم النفس  فاطمة حلمي/ د.أ ١٤

 جامعة الزقازيق-كلية التربية-أستاذ الصحة النفسية  فوقية حسن عبد الحميد/ د.أ ١٥

 جامعة الزقازيق-كلية التربية-أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية  محمد السيد عبد الرحمن/ د.أ ١٦

 جامعة الزقازيق-كلية التربية-أستاذ علم النفس  محمد المرى/ د.أ ١٧

 جامعة األزهر-أستاذ ورئيس قسم اإلدارة والتخطيط التربوي كلية التربية محمد خيري حافظ/ د.أ ١٨

 جامعة الزقازيق -كلية التربية -النفسأستاذ علم   محمد دسوقي/ د.أ ١٩

 جامعة األزهر-كلية التربية-أستاذ اإلدارة والتخطيط التربوي  محمد عبد السالم حامد/ د.أ ٢٠

 جامعة الزقازيق -كلية التربية  –مدرس التربية المقارنة واإلدارة التعليمية   محمد عيد عتريس. د ٢١
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  امعة الزقازيقج           
  كلية التربية          

  قسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية
  

  ) ٢( ملحق رقم 
  / سيادة األستاذ الدكتور

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،
إدارة (يقــوم الباحــث بــإجراء بحــث للحصــول علــى درجــة الماجســتير فــي التربيــة تخصــص 

المدرسة الثانوية العامة في مصر في ضـوء متطلبـات القـرن تطوير إدارة (في موضـوع ( تعليمية
  ).الحادي والعشرين

والهــدف مــن الدراســة التعــرف علــى المشــكالت التــي تعــوق فاعليــة إدارة المدرســة الثانويــة 
ـــة المعاصـــرة لتســـتطيع  ـــة تطويرهـــا باســـتخدام األســـاليب اإلداري ـــام بوظائفهـــا، وكيفي العامـــة عـــن القي

  .لحادي والعشرينمواجهة متطلبات القرن ا
وكجزء من تحقيق هذا الهدف قام الباحث بتصميم هذا االستبيان بهدف معرفة المشكالت 
التــــي تعـــــوق إدارة المدرســـــة الثانويــــة عـــــن القيـــــام بوظائفهـــــا ومــــدى مســـــايرتها لألســـــاليب اإلداريـــــة 

يــة واالســتبيان مصــمم للتطبيــق علــى عينــة مــن مــديري ونظــار ووكــالء المدرســة الثانو . المعاصــرة
  .العامة

ولما لسيادتكم من خبرة علميـة متميـزة فـي مجـال البحـث العلمـي أرجـو التكـرم بإبـداء الـرأي 
  :فيما يلي
  .مدى انتماء المحور لالستبيان - ١
 .مدى انتماء العبارة للمحور - ٢

 .إضافة ما ترونه مناسبًا من أبعاد أو عبارات أو تعديالت ترونها سيادتكم - ٣

 .أمكن كتابة تعليق عام على القياس إن - ٤

  ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان ،،،
  الباحثة

  أميرة حمدي حامد سويلم



 
 
 

٢٤٧

  :مشكالت تعوق إدارة المدرسة الثانوية العامة عن القيام بوظائفها: المحور األول
ويقصــد بهــا المشــكالت التــي تعــاني منهــا إدارة المدرســة الثانويــة العامــة والتــي تتمثــل فــي 

قــرار واتخــاذه، وقصــور المدرســة الثانويــة العامــة عــن القيــام ضــعف مشــاركة األعضــاء فــي صــنع ال
بوظائفهــا وعــدم مســايرتها لألســاليب اإلداريــة المعاصــرة، باإلضــافة إلــى مشــكالت تتعلــق بأســاليب 

  .اختيار القيادات وطرق إعدادها
ال   تنتمي  العبارة  م

  تنتمي
تحتاج 
  لتعديل

        ة فقطاهتمام بعض المديرين باألعمال اإلدارية والمالي  ١
        يستخدم بعض المديرين الشدة في إصدار التعليمات دون مناقشة  ٢
يقــوم بعــض المــديرين بعقــد اجتماعــات دوريــة مــع العــاملين لمناقشــة   ٣

  المشكالت
      

نــاظر المدرســة فــي محاســبة / ضــعف الصــالحيات الممنوحــة لمــدير  ٤
  العاملين

      

        عاملين بالمدرسةتحيز بعض المديرين في توزيع األعمال على ال  ٥
ــــرارات ســــليمة لعــــدم مناقشــــة   ٦ عجــــز بعــــض المــــديرين عــــن اتخــــاذ ق

  العاملين
      

        إهمال بعض مديري ونظار المدارس في متابعة األعمال الفنية   ٧
        يستخدم بعض المديرين األسلوب التقليدي في اإلدارة  ٨
        اهتمام بعض المديرين بالتطبيق الحرفي للوائح والقوانين  ٩

تــــداخل االختصاصــــات وعــــدم وجــــود حــــدود فاصــــلة بــــين الناصــــب   ١٠
  اإلدارية

      

يوجــد تضــخم فــي الجهــاز اإلداري بالمدرســة بمــا يــؤدي إلــى ارتبــاك   ١١
  العملية اإلدارية

      

        عدم وضوح الواجبات للمدرسين والمشرفين خالل اليوم الدراسي  ١٢
        ونفسيةانخفاض مستوى أداء العاملين ألسباب مهنية   ١٣
قلة خبرة بعض المديرين الجدد باألنظمة واللوائح والقـوانين المنظمـة   ١٤

  للعمل
      

عـــدم التـــوازن لـــدى بعـــض المـــديرين بـــين متطلبـــات النظـــام الجديـــد   ١٥
  وقدرتهم لمواجهة هذه المتطلبات

      



 
 
 

٢٤٨

 ال  تنتمي  العبارة  م
  تنتمي

 تحتاج
  لتعديل

        ود تعليميةتعاني اإلدارة المدرسية من ضغوط وقي  ١٦
عدم إدراك بعض المديرين للمتغيرات العالمية والمحلية ومـا تفرضـه   ١٧

  من متطلبات وتحديات على إدارة المدرسة الثانوية العامة
      

عــدم معرفــة بعــض المــديرين باألســاليب اإلداريــة المعاصــرة وكيفيــة   ١٨
  تطبيقها

      

        ءعزوف األباء عن المشاركة في أعمال مجالس األبا  ١٩
        المناخ المحيط بالمدرسة ال يساعد على المشاركة في صنع القرار  ٢٠
        طرق اختيار القيادات اإلدارية التقليدية تؤثر على أسلوب اإلدارة  ٢١
تــتم عمليــة تــدريب القيــادات علــى أيــدي متخصصــين يــدركون أهميــة   ٢٢

  .هذا العمل
      

  :مشكالت أخرى ترون إضافتها  
..............................................................  

..............................................................  

..............................................................  

..............................................................  
..............................................................  

..............................................................  

..............................................................  
  

      

  



 
 
 

٢٤٩

  :مدى مسايرة إدارة المدرسة الثانوية لألساليب اإلدارية المعاصرة: المحور الثاني
  :أسلوب إدارة الجودة الشاملة -أ

ويقصد به تطبيق مجموعة من المعايير في كل المجـاالت الوظيفيـة بالمنظمـة عـن طريـق 
لألداء وٕاحـداث بهدف التحسين المستمر ) المدير وفريق اإلدارة المدرسية(مشاركة جميع األعضاء 

  .وجود جميع عناصر المؤسسة التعليمية) الطالب(التطوير الشامل من أجل تحقيق جودة المنتج 
ال   تنتمي  العبارة  م

  تنتمي
تحتاج 
  لتعديل

        تهتم إدارة المدرسة الثانوية العامة بتطبيق مدخل إدارة الجودة الشاملة  ١
ت القادرة على تطبيق مدخل تتبنى اإلدارة برنامج لتدريب وتطوير القيادا  ٢

  إدارة الجودة الشاملة
      

تبحـــث اإلدارة المدرســـية عـــن الـــنمط أو الشـــكل التنظيمـــي األمثـــل إلدارة   ٣
  المدرسة الثانوية العامة

      

        يقوم بعض المديرين بمعالجة المشكالت عند ظهورها لضمان الجودة  ٤
        لمعلوماتيتخذ بعض المديرين القرارات على أساس الحقائق وا  ٥
يقوم بعض المديرين بتغيير الثقافـة التنظيميـة للمدرسـة عنـد تطبيـق إدارة   ٦

  الجودة
      

        تشجع اإلدارة األفراد على تحمل المسئولية  ٧
تهتم اإلدارة بمشاركة جميع العاملين داخـل المدرسـة فـي تحسـين البـرامج   ٨

  واألنشطة
      

        في تحقيق األهداف وٕانجاز األعمالتكافأ اإلدارة األعضاء على مشاركتهم   ٩
        تبتعد اإلدارة المدرسية عن سياسة التخويف  ١٠
        تنظر اإلدارة إلى التدريب والتطوير والتحسين على أنها عمليات مستمرة  ١١
        تهت اإلدارة باحترام احتياجات األفراد  ١٢
اريــة يبحــث بعــض المــديرين عــن أفضــل الطــرق والقواعــد واألنظمــة اإلد  ١٣

  .التي تكفل حسن سير العمل
      

  :مشكالت أخرى ترون إضافتها  
..............................................................  
............................................................  

      

  :أسلوب اإلدارة المشاركة -ب
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ٕاحصــائيين وٕاداريــين وعمــال وطلبــة وأوليــاء ويقصــد بــه مشــاركة كــل مــن القــادة والمعلمــين و 
األمــور ألداء عمــل واحــد، ويتطلــب ذلــك تفــويض بعــض الســلطات للمــوظفين ال يتعــدون حــدودها 
تســمح لهــم باتخـــاذ القــرارات الخاصــة بكيفيـــة تنفيــذ األعمـــال واختيــار الطــرق التـــي تســاعدهم علـــى 

  .تحقيق األهداف
ال   تنتمي  العبارة  م

  تنتمي
تحتاج 
  لتعديل

توجــه إدارة المدرســة نحــو الالمركزيــة وتحقيــق مشــاركة أوســع فــي صــنع   ١
  القرار

      

        تؤكد اإلدارة المدرسية على قيمة العمل الجماعي  ٢
        تقلل اإلدارة المدرسية حجم الهرمية البيروقراطية لتيسير أداء األعمال  ٣
        ةتوفر اإلدارة فرص المشاركة للطالب في إدارة العملية التعليمي  ٤
يهتم بعض المديرين بمشاركة األباء والمجتمع المحلي فيما يجرى داخـل   ٥

  المدرسة
      

يقــوم بعــض المــديرين بمناقشــة ومشــاركة العــاملين فــي جميــع المســتويات   ٦
  في استراتيجيات العمل

      

يتخــــذ بعــــض المــــديرين القــــرارات الداخليــــة بمشــــاركة اإلدارة والمدرســــين   ٧
  والطلبة

      

        عض المديرين المناخ اإلداري بحيث يستند على المبادئ الديمقراطيةيغير ب  ٨
تـــــدعم اإلدارة االتصـــــال بـــــين القيـــــادات اإلداريـــــة والمســـــتويات األدنـــــى داخـــــل   ٩

  المدرسة
      

        يأخذ بعض المديرين بالجديد في الطرق واألساليب واإلجراءات التنظيمية  ١٠
        فينيفوض بعض المديرين بعض السلطات للموظ  ١١
        يسعى بعض المديرين لتطبيق مدخل اإلدارة بالمشاركة  ١٢
        يتخوف بعض المديرين من تطبيق اإلدارة بالمشاركة  ١٣
  :مشكالت أخرى ترون إضافتها  

..............................................................  
............................................................  

      

  :ية اإلدارةبنهندسة أسلوب إعادة  -ج
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ويقصــد بــه التغييــر الكامــل فــي ثقافــة المدرســة وجوانبهــا اإلداريــة وقيادتهــا بشــكل أساســي 
إلعادة تصميم العمليات بطرق جديدة لتناسب مع العصر، بهدف تحقيق تطوير جـوهري فـي إدارة 

  .المدرسة الثانوية العامة
ال   تنتمي  العبارة  م

  يتنتم
تحتاج 
  لتعديل

        تعمل اإلدارة على التغيير الشامل في خطط وأساليب اإلدارة  ١
        تقوم اإلدارة بتغيير ثقافة المدرسة وجوانبها اإلدارية  ٢
        تبحث اإلدارة عن قواعد وأسس جديدة في اتخاذ القرارات  ٣
        لثانوية العامةتؤمن اإلدارة العليا بمفهوم إعادة البناء في إدارة المدرسة ا  ٤
تقـــــوم اإلدارة بإعـــــادة النظـــــر فـــــي األدوار التقليديـــــة للمدرســـــين ومـــــديري   ٥

  المدارس
      

تحلـــل العالقـــات التعاونيـــة بـــين المعلمـــين واإلداريـــين فـــي المدرســـة محـــل   ٦
  التسلسل الهرمي

      

        يوجد قيادات ذات خبرة وقادرة على خلق وقيادة التنظيم اإلداري  ٧
        عمل للقيام بالعمليات المستحدثة في اإلدارة يوجد فريق  ٨
        توظف اإلدارة التكنولوجيا المتاحة لتحقيق المستوى األمثل  ٩

يوجــــد ثقــــة فــــي المعلمــــين وفــــي مســــئولياتهم تجــــاه اإلصــــالح التنظيمــــي   ١٠
  الشامل للمدرسة

      

        سيتم إعداد القيادات بالمؤسسة التعليمية لتطبيق إعادة البناء  ١١
  :مشكالت أخرى ترون إضافتها  

..............................................................  
............................................................  
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  :استخدام التكنولوجيا اإلدارية -د
ارة المدرســة ويقصــد بهــا اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة مثــل الحاســب اآللــي فــي إد

الثانويــة العامــة واالســتفادة منــه فــي إعــداد التقــارير اإلداريــة وكــذا االســتفادة مــن بنــوك المعلومــات 
  .وشبكة اإلنترنت

ال   تنتمي  العبارة  م
  تنتمي

تحتاج 
  لتعديل

        تستفيد اإلدارة المدرسية من نظم ووسائل االتصال الحديثة  ١
ـــ  ٢ ي فـــي تســـجيل بيانـــات الطـــالب تســـتخدم اإلدارة المدرســـية الحاســـب اآلل

  وعمل الجدول المدرسي
      

        تستخدم اإلدارة المدرسية الحاسب اآللي في صنع القرار واتخاذه  ٣
        تستخدم اإلدارة الحاسب اآللي في األعمال الكتابية  ٤
        تؤمن اإلدارة بأهمية التطوير التكنولوجي وفاعليته في تحقيق األهداف  ٥
        تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التكامل بين وظائفهاتستخدم اإلدارة   ٦
  :مشكالت أخرى ترون إضافتها  

..............................................................  
............................................................  

  

      

  
  

  :ية تطوير إدارة المدرسة الثانوية العامةمقترحات لعالج هذه المشكالت وكيف: المحور الثالث
.............................................................................................  
.............................................................................................  

.............................................................................................  
.............................................................................................  
.............................................................................................  

.............................................................................................  
.............................................................................................  
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  جــامعة الــزقازيق       
  كلية التربية             

  قسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية
   

  )٣(ملحق رقم 
  استبيــــــان موجه الى السادة المسئــــــولين عن 

  إدارة المدرسة الثانوية العامة في مصر
  حول

  
  عامةالتعرف على المشكالت التى تعوق فاعلية إدارة المدرسة الثانوية ال
  عن القيام بوظائفھا ومدى مسايرتھا لألساليب اإلدارية المعاصرة

  
  إعداد

  أميرة حمدي حامد سويلم
  
  إشراف
  

  دكتوردكتور                                                                            
منصور  محمد احمد عالم                                محمد الصغير         

  الفواخرى
مدرس التربية المقارنة واإلدارة                   أستاذ التربية والمقارنة واإلدارة التعليمية المساعد        

  التعليمية
  والقائم بأعمال رئس القسم          

  لزقازيقجامعة ا –كلية التربية                                 لزقازيقجامعة ا –كلية التربية         
  

  
 م٢٠٠٤ –هـ ١٤٢٥
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  مدير المدرسة / السيد األستاذ 
  الناظر                
  لوكيلا                

  المدرس األول المشرف    
  تحية طيبة وبعد ،،،،،

( هذا االستبيان جزء من دراسة تعدها الباحثة للحصول على درجة الماجستير فـى التربيـة 
تطـوير إدارة المدرسـة الثانويـة العامـة فـى مصـر فـى ضـوء ( وموضوعها ) تخصص إدارة تعليمية 

  )متطلبات القرن الحادى والعشرين 
ويهدف هـذا االسـتبيان الوقـوف علـى المشـكالت التـى تعـوق فاعليـة إدارة المدرسـة الثانويـة 
العامــة عــن القيــام بوظائفهــا ومــدى مســايرتها لألســاليب اإلداريــة العصــرية والتعــرف علــى مــا لــديكم 

  .ترحات لعالج هذه المشكالت من مق
: ويقصــــد بالمشــــكالت التــــى تعــــوق إدارة المدرســــة الثانويــــة العامــــة عــــن القيــــام بوظائفهــــا 

الصــعوبات والمعوقــات التــى تعــوق إدارة المدرســة عــن تحقيــق أهــدافها والقيــام بوظائفهــا بمــا يســاير 
  .متطلبات القرن الحادى والعشرين 

  :ويقصد باألساليب اإلدارية العصرية 
  :اسلوب إدارة الجودة الشاملة  -١

ويعنــى تطبيــق مجموعــة مــن المعــايير فــى كــل المجــاالت الوظيفيــة بالمنظمــة عــن طريــق 
بهــــدف التحســــين المســــتمر لــــألداء ) المــــدير وفريــــق اإلدارة المدرســــية (مشــــاركة جميــــع األعضــــاء 

  .هداف التعليمية وأحداث التطوير الشامل الدارة المدرسة الثانوية العامة من اجل تحقيق األ
  :اسلوب اإلدارة بالمشاركة  -٢

ويعنى مشاركة كل من القـادة والمعلمـين واألخصـائيين واإلداريـين والعمـال والطلبـة وأوليـاء 
االمورفى أداء أعمال التى تحقق أهداف المدرسـة كـل فـى تخصصـه ويتطلـب ذلـك تفـويض بعـض 

القــرارات الخاصــة بكيفيــة تنفيــذ واختيــار الســلطات للمــوظفين ال يتعــدون حــدودها تســمح لهــم باتخــاذ 
  .الطرق التى تساعدهم على تحقيق األهداف 

  : ية اإلدارةبنهندسة اسلوب إعادة  -٣
وتعنــى تبنــى وفــروض التخــاذ القــرارات بمــا ( ويقصــد بــه التغيــر الكامــل فــى ثقــة المدرســة 

ادة تصـميم العمليـات وجوانبهـا اإلداريـة وقيادتهـا بشـكل أساسـي العـ) يتناسب مع متغيرات العصر 
  .بطرق جديدة تتناسب مع العصر ، بهدف تطوير جوهري فى إدارة المدرسة الثانوية العامة 

  :استخدام التكنولوجيا اإلدارية  -٤
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ويقصد بها استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الحاسـب االلـى وغيـره مـن التقنيـات العصـرية 
دة منهــا فــى إعــداد التقــارير اإلداريــة وصــناعة القــرارات فــى إدارة المدرســة الثانويــة العامــة واالســتفا

  .اإلدارية 
ونظرا ألهمية آرائكم فى هذا الميدان ، فالمرجو من سيادتكم اإلجابة على هذا االستبيان 
بدقة حتى يتسنى لنا االستفادة من استجاباتكم والخروج بنتائج دقيقة حول هذا البحث ، علما بان 

اردة فى االستبيان تستغل لغرض البحث العلمى فقط ويتمتع بالسرية المعلومات والبيانات الو 
  .التامة 

  :ترجو الباحثة من سيادتكم التكرم بما يلى 
  اإلجابة على جميع األسئلة بال استثناء.  
  وضع عالمة صح أمام اإلجابة التى تتناسب مع رأى سيادتكم.  
  استكمال البيانات التالية.  
   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠المدرسة - ١
   ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠الوظيفة الحالية  - ٢

  
  ،،،مع خالص شكري وتقديري

  

  أميرة حمدي حامد سويلم/ الباحثة 
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  نادرا  أحيانا  دائما  العبارة  م
        الوكالء باألعمال اإلدارية فقط/ النظار / اهتمام معظم المديرين   ١
        يق اسلوب إدارة الجودة الشاملةتهتم إدارة المدرسة الثانوية العامة بتطب  ٢
        تتوجه إدارة المدرسة الثانوية العامة نحو الالمركزية لتيسير أداء العمال   ٣
        تؤمن اإلدارة بمفهوم إعادة البناء فى إدارة المدرسة الثانوية العامة   ٤
        تستفيد اإلدارة المدرسية من وسائل االتصال الحديثة فى اإلدارة   ٥
الـــوكالء فـــى توزيـــع األعمـــال علـــى العـــاملين / النظـــار / ز معظـــم المـــديرين تحيـــ  ٦

  بالمدرسة
      

تبحـــث اإلدارة المدرســـية عـــن الشـــكل التنظيمـــي الدارة المدرســـة الثانويـــة العامـــة   ٧
  الذى يتناسب مع إدارة الجودة الشاملة 

      

        تتوجه اإلدارة المدرسية لتحقيق مشاركة أوسع فى صنع القرار  ٨
تثـــق اإلدارة المدرســـية فـــى المعلمـــين وفـــى مســـئولياتهم تجـــاه اإلصـــالح اإلداري   ٩

  للمدرسة
      

        تستخدم اإلدارة تكنولوجيا المعلومات فى تحقيق التكامل بين وظائفها   ١٠
        الوكالء بالتطبيق الحرفى للوائح والقوانين / النظار / اهتمام معظم المديرين   ١١
        البارمج لمنع المشكالت  تهتم اإلدارة بتطوير  ١٢
        تؤكد اإلدارة المدرسية على قيمة العمل الجماعى   ١٣
       تبحث اإلدارة المدرسية عن أسس جديدة فى اتخاذ القرارات تتناسب مع العصر   ١٤
        نؤمن اإلدارة بأهمية التطوير التكنولوجى وفاعليته فى تحقيق األهداف   ١٥
        اكثر من قيادة إدارية داخل المدرسة تداخل االختصاصات لوجود  ١٦
        تشجع اإلدارة األفراد على تحمل المسئولية  ١٧
       توفر اإلدارة المدرسية فرص لمشاركة الطالب فى إدارة المدرسة الثانوية العامة   ١٨
        تعمل اإلدارة على أحداث تغير شامل فى خطط المدرسة الثانوية العامة  ١٩
المدرســــية الحاســــب اآللـــي فــــى تحليــــل البيانـــات وترجمتهــــا الــــى  تســـتخدم اإلدارة  ٢٠

  معلومات مختلفة تفيد اتخاذ القرار 
      

        ضعف وضوح األدوار اإلدارية للمدرسين خالل اليوم الدراسى   ٢١
  

  نادرا  أحيانا  دائما  العبارة  م
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        تهتم اإلدارة  باحترام احتياجات األفراد   ٢٢
ــــاء والمجتمــــع المحلــــى فيمــــا يجــــرى داخــــل  تهــــتم اإلدارة المدرســــية  ٢٣ بمشــــكلة اآلب

  المدرسة 
      

        توظف االدارة التكنولوجيا الحديثة لتحقيق األهداف  ٢٤
        تستخدم اإلدارة المدرسية الحاسب اآللي فى االتصال بالمدارس األخرى   ٢٥
الــوكالء مــن متطلبــات / النظــار / ضــعف التــوازن بــين مــا لــدى معظــم المــديرين   ٢٦

  النظام الجديد للثانوية العامة وقدرتهم على مواجهة هذه المتطلبات 
      

        تكافئ اإلدارة األعضاء المشاركين على إنجاز األعمال  ٢٧
       تدعم اإلدارة المدرسية االتصال بين القيادات اإلدارية وجميع العاملين بالمدرسة   ٢٨
        متغيرات العصر تهتم اإلدارة المدرسية بتحسين األداء لمواجهة   ٢٩
        تستخدم اإلدارة المدرسية الحاسب اآللي فى االتصال باإلنترنت   ٣٠
        استخدام معظم المديرين الشدة فى إصدار التعليمات دون مناقشة   ٣١
        تهتم اإلدارة بمشاركة جميع العاملين داخل المدرسة فى تحسين البرامج  ٣٢
ـــــع / النظـــــار / يقـــــوم معظـــــم المـــــديرين   ٣٣ ـــــى جمي ـــــوكالء بمناقشـــــة العـــــاملين عل ال

  المسئوليات فى استراتيجيات العمل 
      

        تعمل اإلدارة المدرسية على التوجه المستمر للعاملين فى المدرسة   ٣٤
        تستخدم اإلدارة المدرسية الحاسب اآللي فى تسجيل بيانات الطالب    ٣٥
        عاملين لمناقشة المشكالتقيام معظم المديرين بعقد اجتماعات دورية مع ال  ٣٦
الوكالء األسلوب الديمقراطي فى إدارة المدرسـة / النظار / يتبع معظم المديرين   ٣٧

  الثانوية العامة 
      

        تهتم اإلدارة بتدريب المسئوليات اإلدارية المختلفة لتحسين األداء  ٣٨
        لثانوية العامة يتم إعداد فريق عمل لتطبيق إعادة البناء فى إدارة المدرسة ا  ٣٩
        تستخدم اإلدارة المدرسية الحاسب اآللي فى تسجيل نتائج االمتحانات   ٤٠
        عجز معظم المديرين عن اتخاذ قرارات سليمة لعدم مشاركة العاملين   ٤١
        تشجع اإلدارة العاملين على وضع أهداف لتحسين األداء   ٤٢
        وظفينيفوض معظم المديرين بعض المسلطات للم  ٤٣

  
  

  نادرا  أحيانا  دائما  العبارة  م
      تعمل اإلدارة المدرسـية علـى إحـالل العالقـات التعاونيـة بـين العـاملين واإلداريـين   ٤٤



 
 
 

٢٥٨

  فى المدرسة محل التسلسل الهرمى 
تستخدم اإلدارة المدرسـية الحاسـب اآللـي فـى عمـل سـجالت خاصـة بالمشـكالت   ٤٥

  اإلدارية 
      

        لمشاركة فى أعمال مجالس اآلباء عزوف اآلباء عن ا  ٤٦
        تشكل اإلدارة لجنة تخطيط البرامج لتحقيق الجودة  ٤٧
        يسعى معظم المديرين لتطبيق مدخل اإلدارة بالمشاركة في إدارة مدرسته  ٤٨
        تتبنى اإلدارة برامج لتدريب القيادات اإلدارية على تطبيق إعادة البناء  ٤٩
        درسية الحاسب االلى فى عمل الجدول المدرسي تستخدم اإلدارة الم  ٥٠
        المناخ المدرسي ال يساعد على المشاركة فى صنع القرار   ٥١
ويقصــد بهــا تبنــى قــيم ومفــاهيم ( تهــتم اإلدارة بتغييــر الثقافــة التنظيميــة للمدرســة   ٥٢

قائمــة علــى مبــادئ إدارة الجــودة الشــاملة ومنهــا العمــل التعــاوني بمشــاركة جميــع 
  لتحقيق الجودة ) راد المدرسة من خالل فرق عمل أف

      

        يتخوف معظم المديرين من تطبيق اسلوب اإلدارة بالمشاركة  ٥٣
تقـــوم اإلدارة بإعـــادة النظـــر فـــى أدوار العـــاملين بالمدرســـة بمـــا يتناســـب وفلســـفة   ٥٤

  إعادة البناء
      

        العالمية الوكالء بالمتغيرات/ النظار / ضعف أدراك معظم المديرين   ٥٥
        يلتزم معظم المديرين بمبادئ اإلدارة بالمشاركة لدعم العمل داخل المدرسة  ٥٦
        يتخذ معظم المديرين القرارات على أساس الحقائق والمعلومات   ٥٧
        تعمل اإلدارة على أحداث التغير فى أساليب إدارة المدرسة  ٥٨
        كالء بالمتغيرات المحليةالو / النظار / ضعف إدراك معظم المديرين   ٥٩
تتبنى اإلدارة برنامجـا لتـدريب القيـادات القـادرة علـى تطبيـق اسـلوب إدارة الجـودة   ٦٠

  الشاملة 
      

        الوكالء لمتطلبات وظائفهم المتطورة / النظار / ضعف إدراك معظم المديرين   ٦٢
اريــة التــى تكفــل الــوكالء بتطبيــق القواعــد اإلد/ النظــار / يقــوم معظــم المــديرين   ٦٣

  حسن سير العمل بالمدرسة الثانوية العامة 
      

        يتم إعداد القيادات اإلدارية بالمدرسة لتطبيق اسلوب اإلدارة بالمشاركة   ٦٤
  

  نادرا  أحيانا  دائما  العبارة  م
        تستثمر اإلدارة المدرسية المعلومات من اجل التعامل مع متغيرات البيئة   ٦٥



 
 
 

٢٥٩

        ة برامج لتدريب القادة والعاملين على تطبيق اإلدارة بالمشاركةتتبنى اإلدار   ٦٦
        مجال تكنولوجيا اإلدارة  فى تستفيد اإلدارة المدرسية من التطور  ٦٧
        تهيئ اإلدارة المدرسية المناخ التنظيمي المواتي لالبتكار  ٦٨
        تطور اإلدارة المدرسية أساليب المتابعة  ٦٩
        الوكالء باألساليب اإلدارية المعاصرة / النظار / المديرين  ضعف إلمام معظم  ٧٠
        الطرق التقليدية فى اختيار القيادات اإلدارية تؤثر على اسلوب اإلدارة   ٧١
        تقام برامج تدريبية لتطوير أساليب القيادات اإلدارية على أيدي متخصصين  ٧٢
        قيادات بنا يتالءم مع المتغيراتتؤكد اإلدارة على أهمية التدريب المستمر لل  ٧٣
        تدريب القيادات اإلدارية القادرة على التفاعل مع األوضاع الجديدة المتطورة  ٧٤
تتبنــى اإلدارة برنامجــا لتــدريب القيــادات اإلداريــة القــادرة علــى تطبيــق األســاليب   ٧٥

ــــة مثــــل  ــــة الحديث اســــلوب  -اإلدارة بالمشــــاركة –إدارة الجــــودة الشــــاملة ( اإلداري
  )استخدام التكنولوجيا اإلدارية  –إعادة البناء 

      

  
  

  مقترحات لعالج هذه المشكالت وكيفية تطوير ادارة المدرسة الثانوية العامة 
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  
٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠  

 



  
  جامعة الزقازيق           
  كلية التربية            

  قسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية 
  

  ) ٢( ملحق رقم 
  / سيادة األستاذ الدكتور 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،،،
إدارة (يقوم الباحث بإجراء بحث للحصول على درجة الماجستير في التربية تخصـص 

تطــوير إدارة المدرســة الثانويــة العامــة فــي مصــر فــي ضــوء متطلبــات (ضــوع فــي مو ( تعليميـة
  ).القرن الحادي والعشرين

والهدف من الدراسة التعرف على المشكالت التي تعوق فاعلية إدارة المدرسـة الثانويـة 
العامــة عــن القيــام بوظائفهــا، وكيفيــة تطويرهــا باســتخدام األســاليب اإلداريــة المعاصــرة لتســتطيع 

  .ة متطلبات القرن الحادي والعشرينمواجه
وكجـــزء مـــن تحقيـــق هـــذا الهـــدف قـــام الباحـــث بتصـــميم هـــذا االســـتبيان بهـــدف معرفـــة 
المشــكالت التــي تعــوق إدارة المدرســة الثانويــة عــن القيــام بوظائفهــا ومــدى مســايرتها لألســاليب 

ء المدرسـة واالستبيان مصمم للتطبيق على عينة مـن مـديري ونظـار ووكـال. اإلدارية المعاصرة
  .الثانوية العامة

ولمــا لســيادتكم مــن خبــرة علميــة متميــزة فــي مجــال البحــث العلمــي أرجــو التكــرم بإبــداء 
  :الرأي فيما يلي

  .مدى انتماء المحور لالستبيان - ١
 .مدى انتماء العبارة للمحور - ٢

 .إضافة ما ترونه مناسبًا من أبعاد أو عبارات أو تعديالت ترونها سيادتكم - ٣

 .عام على القياس إن أمكنكتابة تعليق  - ٤

  ولسيادتكم جزيل الشكر والعرفان ،،،
  الباحثة

  أميرة حمدي حامد سويلم
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  ن عن السادة المسئــــــولي إلىاستبيــــــان موجه 

  إدارة المدرسة الثانوية العامة في مصر

  حول
  

  التعرف على المشكالت التى تعوق فاعلية إدارة المدرسة الثانوية العامة
  عن القيام بوظائفھا ومدى مسايرتھا لألساليب اإلدارية المعاصرة
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  الملخص العربي
  

 المقدمة  
 مشكلة الدراسة  
 أهداف الدراسة  
 أهمية الدراسة  
 حدود الدراسة  
 خطوات الدراسة  
 نتائج الدراسة  
 توصيات الدراسة ومقترحاتها  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 

٢

  

  

  

  

  :مقدمة 
تغيرات والتحـديات والتـى مننا نعيش فى القرن الحادى والعشرين الملـئ بـالأمما ال شك فيه 
لى كافة األنظمة سواء كانت سياسـية ، اجتماعيـة ، اقتصـادية ، تعليميـة تفرض متطلبات جديدة ع

  .وغيرها

والتحدى الحقيقي لهذه المنظمات يتمثل فى كيفية مواجهة هذه المتغيـرات ومـا تفرضـه مـن 
  .متطلبات لتستطيع مواجهة القرن الحادى والعشرين 

لم الجديـدة والبـد أن نـدرك إن ومن ثم فالتعلم واالرتقاء به هو طريقنا ومـدخلنا لخريطـة العـا
ــتعلم وتطــويره يتوقــف بدرجــة كبيــرة علــى وجــود إدارة تعليميــة تتســم بالكفــاءة والفاعليــة  . إصــالح ال

  .قادرة على مواجهة متطلبات القرن الحادى والعشرين 

داخلها المتنوعــة والمتغيــرة مــومــن هنــا يتعــين علينــا اســتخدام األســاليب اإلداريــة المعاصــرة ب
  .ورة حيوية من اجل معالجة المشكالت التى تواجه اإلدارة التعليمية لتمثل ضر 

وتطــوير إدارة المدرســة الثانويــة العامــة شــأنه شــان اى منظمــة يرتكــز علــى أســلوب مخطــط 
جوانبهــا وعلــى رأســها اإلدارة المدرســية فــى جميــع التطــوير ليشــمل مفهــوم لتغييــر ، ويتســع لوموجــه 

  .هداف المرغوبة للمدرسة نسق تتكامل أجزاؤه بما تحقق األ

رتـــه ، إال إن إدارة ادوإ لت محـــاوالت كثيـــرة لتطـــوير التعلـــيم الثـــانوى العـــام ذوفـــى مصـــر بـــ
تعــانى مــن جوانــب قصــور ومشــكالت وهــذا مــا توضــحه مشــكلة الدراســة العامــة  يــةالثانو  المدرســة
  .الحالية 

  :مشكلة الدراسة 
يــد مــن المشــكالت االداريــة التــى تعــوق قــدرتها تواجــه إدارة المدرســة الثانويــة العامــة فــى مصــر العد

  -:على مواكبة متطلبات القرن الحادى والعشرين وتتمثل هذه المشكالت فيما يلى

قصور إدارة المدرسة الثانوية العامة فى مصر عن تحقيق وظائفها وعدم مواكبتها الطرق : أوال 
  .واألساليب اإلدارية المعاصرة 



 
 
 

٣

  .الثانوية العامة من ضعف مشاركة األعضاء فى صنع واتخاذ القرار تعانى إدارة المدرسة : ثانيا

الطرق واألساليب المتبعـة فـى اختيـار وتـدريب المـديرين فـى المدرسـة الثانويـة العامـة حسـب : ثالثا
  .األقدمية

  

  :وتتبلور مشكلة الدراسة فى السؤال الرئيسي التالى 
مصــر بمــا يــتالءم مــع متغيــرات القــرن  تطــوير إدارة المدرســة الثانويــة العامــة فــىكيــف يمكــن 

  الحادى والعشرين وما تفرضه من متطلبات ؟

  :ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية

ـــؤثر بشـــكل مباشـــر علـــى إدارة  - ١ مـــا متغيـــرات القـــرن الحـــادى والعشـــرين ومتطلباتهـــا التـــى ت
  المدرسة الثانوية العامة ؟

ومــا مــدى تطبيقهــا فــى المدرســة الثانويــة العامــة فــى  األســاليب اإلداريــة المعاصــرةأهــم مــا  - ٢
 مصر  كما تظهرها الدراسة الميدانية ؟

كمـا تظهرهـا المشـكالت التـى تعـانى منهـا إدارة المدرسـة الثانويـة العامـة فـى مصـر أهم ما  - ٣
  ؟الدراسة النظرية والدراسة الميدانية

ـــائجمـــا  - ٤ دارة المدرســـة الثانويـــة استخالصـــها مـــن الدراســـة الميدانيـــة إلالتـــى يمكـــن  أهـــم النت
 ؟العامة فى مصر 

مـــا أهـــم المقترحـــات التـــى يمكـــن أن تســـهم فـــى تطـــوير إدارة المدرســـة الثانويـــة العامـــة فـــى  - ٥
  مصر فى ضوء نتائج الدراسة النظرية والميدانية ؟

  : أهداف الدراسة 
  :تهدف الدراسة الحالية الى 

ا التى تؤثر بشكل مباشر على التعرف على متغيرات القرن الحادى والعشرين ومتطلباته .١
  .إدارة المدرسة الثانوية العامة 

هم فــــى معالجــــة ســــالتعــــرف علــــى بعــــض األســــاليب اإلداريــــة المعاصــــرة التــــى يمكــــن أن ت .٢
  .مشكالت إدارة المدرسة الثانوية وتطويرها فى ضوء متطلبات القرن الحادى والعشرين 

ى مصـر والتـى تعوقهـا عـن مواجهـة التعرف على مشكالت إدارة المدرسة الثانوية العامة ف .٣
  .متطلبات القرن الحادى والعشرين 



 
 
 

٤

تطـوير إدارة المدرسـة الثانويـة تسهم التوصل الى بعض المقترحات التى يمكن أن تهم فى  .٤
  .من خالل الدراسة النظرية والميدانيةالعامة فى مصر 

  :أهمية الدراسة 
وى العــام و أدارتــه فانــه ال يســتطيع رغــم الجهــود المبذولــة مــن قبــل المهتمــين بــالتعليم الثــان

وما تفرضه من متطلبات لذا فتطوير إدارة المدرسة الثانويـة العامـة فـى . مواجهة متغيرات العصر 
حاجة للدراسة للتعـرف علـى المشـكالت التـى تحـول دون قيامهـا بوظائفهـا خاصـة ونحـن فـى القـرن 

  .الحادى والعشرين

ســـة الثانويـــة العامـــة مـــن خـــالل دراســـة األســـاليب ومـــن ثـــم يتعـــين علينـــا تطـــوير إدارة المدر 
  .اإلدارية المعاصرة ، وكيفية االستفادة منها فى معالجة مشكالت إدارة المدرسة الثانوية العامة

  .وكذا التوصل الى المقترحات التى يمكن بها تطوير إدارة المدرسة الثانوية العامة

  :حدود الدراسة 
  :تقتصر الدراسة الحالية على  

ـــرات القـــرن الحـــادى والعشـــرين ومتطلباتـــه مـــن ادارة المدرســـة الثانويـــة الت - ١ ـــى متغي عـــرف عل
  .العامة

التعــرف علــى بعــض األســاليب اإلداريــة المعاصــرة التــى يمكــن أن تســهم فــى تطــوير إدارة  - ٢
  .المدرسة الثانوية العامة 

ظائفهـا فـى الوقوف على مشكالت إدارة المدرسة الثانوية العامة والتى تعوقها عن القيـام بو  - ٣
  .ضوء متطلبات القرن الحادى والعشرين 

وكــالء المدرســة الثانويــة و نظــار و تطبيــق الدراســة الميدانيــة علــى عينــة ممثلــة فــى مــديرى  - ٤
  .إضافة الى مدرسين أوائل مشرفين فى المدرسة الثانوية 

نهـــا تضـــم القطاعـــات الســـكانية أإجـــراء الدراســـة الميدانيـــة علـــى محافظـــة الشـــرقية باعتبـــار  - ٥
لــذلك أن الباحثــة مــن أبنــاء المحافظــة وينضــم ثالثــة الحضــرية ، الريفيــة ، الصــحراوية ،  ال

  .وهذا يسهل الحصول على المعلومات 



 
 
 

٥

  : خطوات الدراسة
  .تتم الدراسة وفقا للخطوات التالية 

  :اإلطار العام للدراسة : الخطوة األولى 

اسـة ، حـدود الدراسـة ، مـنهج الدراسـة ، ويتضمن المقدمة ، المشكلة ، أهداف الدراسة ، أهمية الدر 
  .مصطلحات الدراسة ، الدراسات السابقة 

فــى القــرن الحــادى والعشــرين ومــا تفرضــه مــن المتغيــرات العالميــة والمحليــة : الخطــوة الثانيــة 
  . متطلبات على إدارة المدرسة الثانوية العامة

ة ، متطلبـات القـرن الحـادى والعشـرين المقدمة ، المتغيرات العالمية ، المتغيرات المحليـ: وتتضمن 
  .خاصة ما يتعلق بإدارة التعليم الثانوى العام 

  :األساليب االدارية المعاصرة فى إدارة المدرسة الثانوية العامة :الخطوة الثالثة 

، اســلوب  يــة اإلدارةبنهندســة اســلوب إدارة الجــودة الشــاملة ، اســلوب إعــادة  المقدمــة،: ويتضــمن 
  .اركة ، استخدام التكنولوجيا االدارية اإلدارة بالمش

   :مشكالت إدارة المدرسة الثانوية العامة فى مصر: الخطوة الرابعة 

 المدرســة الثانويــة العامــة إدارةالتعلــيم الثــانوى العــام فــى مصــر وأهدافــه ،  واقــعوتتضــمن المقدمــة ، 
  .المدرسة الثانوية العامة فى مصر  ة، مشكالت إدار  فى مصر

  .انية دانية واجراءتها ، نتائج الدراسة الميدالدراسة المي: خامسة الخطوة ال

  . الدراسةمقترحات : الخطوة السادسة 

  : نتائج الدراسة 
  :توصلت الدراسة للعديد من النتائج لعل من أهمها ما يلى 

  الوكالء باألعمال االدارية فقط / النظار / اهتمام معظم المديرين.  

 د على المشاركة فى اتخاذ القرار المناخ المدرسى ال يساع.  

  تغيرات العالمية والمحلية مالوكالء بال/ النظار / ضعف إدراك معظم المديرين.  

  لمتطلبـــات وظـــائفهم علـــى حـــد كبيـــر الـــوكالء / النظـــار / ضـــعف إدراك معظـــم المـــديرين
  .المتطورة فى القرن الحادى والعشرين 



 
 
 

٦

  ء باألساليب االدارية المعاصرة الوكال/ النظار / ضعف إلمام معظم المديرين.  

  قصور إدارة المدرسة الثانوية عن تبنى المستحدثات فى علوم اإلدارة المعاصرة.  

  عدم توافر المناخ التنظيمي داخل المدرسة الذى يساعد على االبتكار.  

  لوجود اكثر من قيادة إدارية داخل المدرسة أحيانا تداخل االختصاصات.  

  زيع األعمال على العاملين بالمدرسة تحيز المديرين فى تو.  

  الطرق التقليدية فى اختيار القيادات االدارية تؤثر على اسلوب اإلدارة.  

  ــــوكالء ال يســــتطيعون مســــايرة أســــلوب إدارة / النظــــار/ مــــن المــــديرين% ٦٠.٤٧نســــبة ال
  .الجودة الشاملة في إدارة المدرسة الثانوية العامة

  ام احتياجات األفراد اإلدارة المدرسية ال تهتم باحتر.  

  اإلدارة المدرسية ال تهتم بمشاركة العاملين داخل المدرسة فى تحسين البرامج.  

  اإلدارة المدرسية ال تكافئ األعضاء المشاركين فى إنجاز األعمال.  

  اإلدارة المدرسية ال تهتم بتدريب المستويات االدارية المختلفة لتحسين األداء.  

 طبيق اسلوب اإلدارة بالمشاركة معظم المديرين ت يتخوف.  

  يقوم بعض المديرين أحيانا بمناقشة العاملين في استريجيات العمل.  

  الـــوكالء لـــم يســـتطيعون مســـايرة أســـلوب اإلدارة / النظـــار/ مـــن المـــديرين% ٦٣.٤٨نســـبة
  .بالمشاركة

 توفر فرص لمشاركة الطالب فى إدارة المدرسة الثانوية  اإلدارة المدرسية ال.  

 اإلدارة أحيانا برامج لتدريب القادة والعاملين على تطبيق اإلدارة بالمشاركة  تتبنى.  

  عـــن أســـس جديـــدة فـــى اتخـــاذ القـــرارات تتناســـب مـــع إلـــى حـــد مـــا اإلدارة المدرســـية تبحـــث
  .العصر 

  الــوكالء لــم يســتطيعوا مســايرة أســلوب إعــادة البنــاء / النظــار/ مــن المــديرين% ٦١.٣نســبة
  .نوية العامةفي إدارة المدرسة الثا

  تهتم اإلدارة المدرسية بتحسين األداء لمواجهة متغيرات العصر.  

  تستخدم اإلدارة المدرسية الحاسب اآللي فى تسجيل نتائج االمتحانات.  



 
 
 

٧

  اإلدارة المدرسية ال تستخدم الحاسب اآللي فى عمل سجالت خاصـة بالمشـكالت اإلداريـة
.  

 فــى تحليــل البيانــات وترجمتهــا الــى معلومــات  اإلدارة المدرســية ال تســتخدم الحاســب اآللــي
  .مختلفة تفيد اتخاذ القرار 

  الـوكالء لـم يسـتطيعوا اسـتخدام التكنولوجيـا اإلداريـة  / النظـار/ من المـديرين% ٦٢.٨نسبة
  .في إدارة المدرسة الثانوية العامة

 فـــى ظـــل  إدارة المدرســـة الثانويـــة العامـــة ال تســـتطيع مســـايرة األســـاليب االداريـــة المعاصـــرة
وجـــود القيـــادات االداريـــة الغيـــر قـــادرة علـــى تطبيـــق األســـاليب االداريـــة المعاصـــرة الســـباب 

الخبـرة والمعرفـة والتخصـص  –قـيم المـديرين  –التقاليـد التنظيميـة ( مختلفة منها ما يتعلق 
  ) .المهني والعملي 

  : الدراسة مقترحات 
  :ا ما يلىلعل من أهمه المقترحاتتوصلت الدراسة الى مجموعة من 

 العمل الجماعي  قيمةعلى  ةأن تؤكد اإلدارة المدرسي.  

  الحد من ظاهرة تعدد القيادات فى المدرسة الثانوية.  

  نظار المدارس الثانوية سلطة توقيع بعض الجزاءات / إعطاء مديري .  

  توفر قدر كاف من الالمركزية فى إدارة المدرسة.  

  تفعيل دور مجالس األباء والمعلمين.  

 يئة مناخ مدرسي يساعد على المشاركة فى صنع القرارته.  

  أن تفــتح اإلدارة المدرســية بــاب التجريــب أمــام نمــاذج جديــدة فــى التنظــيم المدرســي يــتالءم
  .ومتطلبات التغير 

  أن يدرك المديرين المتغيرات العالمية والمحلية وما تفرضه من متطلبات.  

 عى الى تحسن الجودة داخل المدرسة خلق ثقافة تنظيمية لدى المدراس الثانوية تس.  

  وقيادتها بأسلوب إدارة الجودة الشاملة  إدارة المدرسة الثانويةالتزام.  

  التزام إدارة المدرسة الثانوية بتنفيذ أهداف ومعايير الجودة الشاملة.  

  م اختيار القيادات على أساس الكفاءة وليس األقدمية يتأن.  



 
 
 

٨

 متخصص  أن تتم برامج التدريب على أيدي.  

  توافر قاعدة من البيانات والمعلومات الالزمة فى عملية القرار.  

 خلق ثقافة تنظيمية داخل إدارة المدرسة الثانوية تعتمد على أسلوب اإلدارة بالمشاركة.  

  تحديد المجاالت التى يتم فيها المشاركة فى إدارة المدرسة الثانوية.  

 ة ألدائهم ومسئولياتهم أدراك األعضاء المشاركين فى إدارة المدرس.  

  تحويل الشكل التنظيمي الدارة المدرسة من الشكل الهرمي الى الهيكل المسطح.  

  ضرورة توافر نظام فعال للمعلومات والتكنولوجيا.  

  وجود نوع من الترابط والتنسيق والتكامل بين إدارات المدرسة.  

 عادة البناء في القوانين اإلدارية بما يتناسب مع أسلوب إ ظرنإعادة ال.  

  إعادة النظر فى األدوار التقليدية للمدرسين ولمديري المدارس.  

  إدخال الوسائل الحديثة فى اإلدارة وتكنولوجيا المعلومات لتطوير اإلدارة المدرسية.  

  إنشاء قواعد بيانات عن المدارس.  

 داريتطوير االتصاالت بالكمبيوتر لتبادل الملفات وتحسن العمل اإل.  

 دة من بنوك المعلومات وشبكة اإلنترنت االستفا.  

 تنظيم عدة دورات مكثفة فى مجاالت التكنولوجيا الجديدة خاصة الكمبيوتر.  

  االستفادة من الميكنة اإلدارية وتشمل تطوير الشئون اإلدارية.  

  تطوير الشئون المالية والميزانية ، وتطوير أعمال المخازن والمشتريات.  
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The Summary : 

¥ Introduction. 

¥ The problem of the study. 

¥ The aims of the study. 

¥ The limitations of the study. 

¥ The steps of the study. 

¥ The results of the study. 

¥ The recommendations of the study. 

 

Introduction : 

 There is no doubt that we live in the twentieth first century full of a 

lot of variables and challenges that impose new requirements in all systems 

including : political, social, economic and educational system. 

 

 The real challenge of these systems appears in the way that they face 

these variables and their requirements to be able to deal with the twentieth 

first century. 

 

 So the education and its development are the ways to the new world 

map and we must realize the mending and developing education depend on 

the existing of an effective educational management able to face the 

requirements of the twentieth first century. 

 

 The development of the secondary school management-like any 

other organization-depends on a planned technique directed to change. 

Development concept includes all the sides including the school 

department as a system whose parts work together to achieve the school 

desired goals. 
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 In Egypt, there were a lot of trials to develop the secondary 

education and its department, but the secondary education department 

suffers from some problems as it shows in the presented study. 

 

The problem of the study : 

 The department of the secondary education faces some departmental 

problems hindering its ability to keep up with the twentieth first century 

requirement. These problems are : 

 First, the inability of the school to do its jobs. It cannot keep up with 

the techniques of the contemporary departmental techniques. 

 

 Second, the secondary school department suffers from the weak 

participation of the members in making decisions. 

 

 Third, the techniques used for selecting and training the managers in 

the secondary school according to the seniority. 

 

The problem of the study appears as following : 

 How can we make use of field and theortical study in drawing up a 

group of proposals that contribute to develop puplic Secondary School 

Management in Egypt, suiting the changes of 21th century and what are 

requirements imposed “ assumed “ ? 

 

The main question is divided into the following questions : 

1. What are the atternating currents of 21th century and its requirements 

which have a direct effect upon public Secondary School administration? 

2. What are the most important temporary administrative techniques “ 

styles “ and How they`re applied in public Secondary School in Egypt, 

as the field study demonstrates “ brings to light” ? 
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3. What are the most significant problems that cause a great suffer to 

public Secondary School Management in Egypt, as the field and 

theortical study clarifies ? 

4. What are the most important consequences which can be extracted from 

the field study for administrating public Secondary School in Egypt ? 

5. What are the most important proposals that can contribute to develop 

public Secondary School Management in Egypt in light of field and 

theortical study`s consequences “ results “ ? 

 

Aims of the study : 

¥ Identifying the twentieth first century variables and their requirements 

affecting directly the secondary school department (management). 

¥ Identifying the contemporary departmental techniques contributing the 

treatment of secondary school department problems and its development 

in the light of the twentieth first century requirements. 

¥ Identifying the secondary school department problems in Egypt, which 

hinder it from facing the twentieth first century requirements. 

¥ The deduction of some suggestions for developing the secondary school 

department in Egypt, through the theoretical and field study. 

 

The importance of the study : 

 Despite the efforts the care givens of the secondary education exert, 

it cannot face the variables of the age and their requirements. So the 

development of the secondary educations is in need to identify the 

problems hindering its role in doing its jobs in the twentieth first century. 

 

 As a result we should develop the secondary school department 

through studying the contemporary techniques and how to make use of 



- 5 - 

them in the treatment of the problems of the secondary school department 

and getting to the suggestions to develop the secondary school department. 

 

Study limitations : 

1. To recognize the twentieth century first variables and their requirements 

from the secondary school department. 

2. To recognize some of the contemporary managemental technique 

contributing development of the secondary school department. 

3. Identifying the problems of the secondary school department, hindering 

to do its jobs in the light of the requirements of the twentieth first 

century. 

4. The application of the field study on a symbol of managers, headmasters 

of the secondary schools in addition to the supervisors senior teachers. 

5. The application of the field study on Al-Sharkya because it includes the 

three population sectors, the urban, the century and the desert in 

addition to the researcher being from Al-Sharkya, so she can easily get 

the information. 

 

The study Steps : 

 Step one : The general framework of the study. It incudes the 

introduction, the problem, the study aims, the study importance, the study 

limitations, the study method the study terms and the previous studies. 

 

 Step two : Local and universal “ world “ changes in 21th century 

and what they impose “ assume “ the requirements on public Secondary 

School Management. 

 

 Step three : The contemporary departmental techniques of the 

secondary school management. It includes : the introduction, the technique 
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of the general quality management, the technique of the reconstruction, the 

technique of the management through participation and the use of the 

managerial technology. 

 

 Step four : The reality of public Secondary Education in Egypt, its 

objectives, public Secondary School committee of management and public 

Secondary School administation problems in Egypt. 

 

 Step five : The procedures of the field study and its results. 

 

 Step six : The recommendations and the suggestions of the study. 

 

The study results : The study reached some results : 

¥ The most of the managers and the headmasters are interested only in the 

works of the department (management). 

¥ The school climate does not help in the participation of making 

decisions. 

¥ The managers and the headmasters are unaware of the national and the 

international variables. 

¥ Most of the managers and the headmasters are unaware of the developed 

requirements of their jobs in the twentieth first century. 

¥ Most of the managers and the headmasters are unaware of the 

contemporary departmental techniques. 

¥ The secondary school management (department) is unable to adopt the 

new creations in the sciences f the contemporary management. 

¥ The arranged climate is not available in the school. Such climate results 

in invention. 

¥ The interference of the tasks as a result of the multi leadership in the 

school. 
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¥ The managers are bias in dividing works on the workers. 

¥ The traditional ways of selecting the managerial leaders affect the style 

of the management. 

¥ 60.47% of the managers and the headmasters can not keep up with the 

technique of the general quality management in the management of the 

secondary school. 

¥ The school management does not pay attention to the individuals needs. 

¥ The school management does not pay attention to the participation of 

their workers in developing the programs. 

¥ The school management does not reward the participated members who 

achieve their works. 

¥ The school management does not pay attention to the training of the 

different managerial levels so as to improve the performance. 

¥ Most of the managers are afraid of using the technique of the 

management through participation. 

¥ Some of the managers discuss the strategies of the work with the 

workers. 

¥ 64.48% of the managers and the headmasters can not apply the style of 

the management through participation. 

¥ The school management does not allow the students to participate in the 

secondary school management. 

¥ The department adopts training programs for the sake of the managers 

and the responsible for the applying of the management through 

participation. 

¥ The school management nearly seeks new foundations of making 

decisions suitable for the age. 

¥ 61.3% of the managers and the headmasters could not keep up with the 

technique of the reconstruction in the secondary school management. 
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¥ The school management cares about improving the performance to face 

the variables of the age. 

¥ The school department uses the computers to record the results of the 

exams. 

¥ The school department do not use the computer to make records of the 

managerial problems. 

¥ The school department do not use the computer to analyse the data and 

translated it to different information which can be used in making 

decisions. 

¥ 62.8% of the managers and the headmasters could not use the 

managerial technology to manage the secondary school. 

¥ The secondary school department can not keep up with the 

contemporary managerial techniques as a result of existing the 

managerial leaders unable to apply the contemporary managerial 

techniques for different reasons like (the arranged traditions - the values 

of the managers - the experience, the knowledge and the practical and 

the career specialty). 

 

Study Recommendations : The most important are : 

¥ The school management should affirm the value of the cooperative 

work. 

¥ The multi-leadership should be eliminated in the secondary school. 

¥ The managers and the headmasters should bear responsibility of 

executing some penalties. 

¥ Enough non-centralization should be available in the management of the 

school. 

¥ The role of fathers and teachers meeting should be effective. 

¥ A school climate should be prepared to help in the participation of 

making decisions. 
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¥ The school management should allow experiment new models in the 

school arrangement, suitable for the requirements of the change. 

¥ The managers should concern with the national and the international 

variables and their requirements. 

¥ The creation of arranged culture in the secondary schools so as to 

improve the quality inside the school. 

¥ The secondary school management should commit with the technique of 

the general quality management. 

¥ The secondary school management should commit with achieving the 

aims and the standards of the general quality management. 

¥ The selection of the managers (leaders) should be done according to the 

competence not to the seniority. 

¥ The training programs should be presented by specialists. 

¥ A base of data and information should be available in making decisions. 

¥ The creation of arranged culture in the secondary school management, 

depending on the technique of the management through participation. 

¥ Identifying the area sin which the participation can be achieved in the 

secondary school management. 

¥ The workers in the secondary school management should be aware of 

their performance and responsibilities. 

¥ The arranged form of the school management should be transferred 

from the pyramid form to the flat form. 

¥ There should be an effective system of technology and information. 

¥ There must be a kind of connection, symmetry and completeness among 

the school departments. 

¥ Reconsidering the managerial laws so as to keep up with the technique 

of reconstruction. 

¥ Reconsidering the traditional roles of the teachers and the school 

managers. 
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¥ The modern means in the management and information technology 

should be used to develop the school management. 

¥ Preparing data bases about the schools. 

¥ Computer communication should be developed in order to exchange 

files and the improvement of the managerial work. 

¥ Making use of the information banks and the internet web. 

¥ Preparing courses in the new technological areas especially in computer 

area. 

¥ Making use of managerial mechanism including the development f the 

managerial affairs, the development of the budget and the financial 

affairs and the development of the works of the stores and purchases. 
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