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س الثانو�ــة الصناعيـــة بمصـــر رتطو�ـــر أداء مديـــر املدا  ي
ــز�ة    %$ ضـــوء ا"!بــرة املاليـ

  
�  ،ي دمحم ص�� حافظ محمود،1نمحمــد عبــد ا��ميــد محمـــد سعــدو�  .دمحم مسلم حسن ع

نة اسات املقا ة والتخطيط والد رقسم /دا ر =ر،  >شرافال�8بية بن7ن بتف4نا2لية ، ر   زجامعة >

  mohamedsadon.26@azhar.edu.eg: ��يد Hلك�8وFي للباحث الرئBسال1

 :املستخلص

س الثانو`ة الصناعية نظام الثالث  � الكشف عن واقع أداء مدير املداgا�دف البحث ا�hiراس ي

 jــgس الثانو`ــة الــصناعية ســنوات بمــصر، باإلضــافة إ روضــع تــصو مق8ــ�ح لتطــو`ر أداء مــدير املــدا ي ر

 jــ�بمـصر uــ� ضــوء Hســتفادة مــن ا��tــ�ة املالs7يــة، واسـتخدم البحــث املــنqr الوصــفي، كمــا اعتمــد ع

Hٌســــ|بانة 2ــــأداة �zمــــع البيانــــات واملعلومــــات، والyــــx طبقــــت ع�ــــj عينــــة قوام4ــــا  ُ
)1006 ( xمــــن معل�ــــ

س الثانو`ــة الــصناعي ، )القــا=رة، وكفــر الــشيخ، وأســيوط(ة نظــام الــثالث ســنوات بمحافظــات راملــدا

س الثانو`ــة الــصناعية بمــصر : وأثمــر البحــث عــن النتــائج �تيــة ســة مــدير املــدا جــة مما رجــاءت د ر ير

� فئة u مhليا� ، كما أظ4ـرت نتـائج البحـث أن )1.78(، و�متوسط حسا�ي " متوسطة"ومل4ام4م ومسؤ

ســــة �عــــد  جـــة مما ُد ر �ــــ�xالتخطــــيط (ر ســــة ) راملد رجــــاءت uــــ� املرتبــــة >وgــــj بمــــستو مما ، "متوســــطة"ى

ســـــة ، uـــــ� حـــــ7ن جـــــاءت )1.94(و�متوســـــط حـــــسا�ي  جـــــة مما رد ســـــة (ُ�عـــــد ر رتحـــــس7ن العالقـــــة بـــــ7ن املد

�ســـة ) وا�zتمــع ا���ـــ رuــ� املرتبـــة >خ7ـــ�ة، بمــستو مما وuـــ� ، )1.56(�متوســط حـــسا�ي  و،"ضـــعيفة"ى

ـــة وا اســــة النظ̀ر ا مق�8حــــا رضـــوء مــــا انhiـــت إليــــھ الد � تــــصوgـــا�ًمليدانيــــة مــــن نتـــائج، قــــدم البحــــث ا� ًر

 �س الثانو`ــة الــصناعية بمــصر uــ� ضــوء Hســتفادة مــن ا��tــ�ة املالs7يــة uــ رلتطــو`ر أداء مــدير املــدا ي

س الثانو`ة الصناعية رمجال تطو`ر أداء مدير املدا   .ي

س، مالs7يا :ال/لمات املفتاحية رالتعليم الثانو الصنا��، مدير املدا ي   .ي
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Abstract 

The current research aimed to identify the reality of the 
performance of the three-year industrial secondary schools’ principals 
in Egypt, besides providing a suggested proposal for developing the 
performance of those principals in light of the Malaysian experience. 
This research adopted the descriptive method and administered a 
questionnaire as a tool for data and information gathering, which was 
administered to a sample of (1006) teachers at the three - year 
industrial secondary schools in (Cairo, Kafr El - Sheikh and Assiut) 
governorates. Findings revealed the following: the degree of the 
industrial secondary schools’ principals’ practice for their duties and 
responsibilities came at " a medium” degree with a mean = (1.78). 
Findings also revealed that the degree of practicing the dimension 
(school planning) ranked first at the level of “medium” practice, with a 
mean (1.94), while the degree of practicing the dimension (improving 
the relationship between the school) came in the first place. and the 
local community in the last rank, with a level of “weak” practice, with 
a mean (1.56). In the light of the theoretical and field study findings, 
the current research provided a suggested proposal for developing the 
performance of industrial secondary school principals in Egypt in light 
of the Malaysian experience in the field of developing the performance 
of industrial secondary school principals. 

Key Words: Industrial secondary education, school principals, 
Malaysia 
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  :5طار العام للبحث

  :مقدمة
يأن العنــــصر ال¢ــــشر أضــــ¡j يحظــــى بأ=ميــــة : َّثمــــة حقيقــــة لطاملــــا اســــتوجبت التأكيــــد، مفاد=ــــا

� املنظمات الª xyس©j جا=دة ل¨�اق بركـب التقـدم والتطـو التكنولـو¥�، ال سـيما uـ� ظـل u ايدةs8رم
ـــtامة التحـــــديا ــــصف �عاملنـــــا املعاصـــــر، و»ــ ـــª xعـ ِالتغ7ـــــ�ات املتالحقـــــة الyــ

َ
ـــx تواجـــــھ مؤســـــساتنا ِ ت الyــ

=ـا  سـية باعتبا ة املد � الوقت الرا=ن، ومن ثم 2ان H=تمام املتعـاظم �عامـة بـدو /داu رالتعليمية ر ر ر ٍ
ســــة بخاصـــــة،  ـــق >=ــــداف والغايـــــات ال�8بو`ــــة املرســــومة، و�مـــــدير املد ـــدم، وتحقيــ ٍأداة للنمــــو والتقـ ر

ة ب7ن عناصر املنظومة التعليمية والذي يحتل   .رم²ان الصدا

 Organization for Economic)نوuـ� ســياق ذلــك تؤكـد منظمــة التعــاو Hقتـصادي والتنميــة
(Co-Operation and Development الـسابق؛ �سة لم Âعد كما 2ـان عليـھ uـ ر ع�j أن دو مدير املد ر

ـــا يتـــــواjg مـــــن  ليات و>عبـــــاء مـــــع ªعقـــــد العمليـــــة التعليميـــــة، وتأثر=ـــــا الـــــشديد بمــ ادت املـــــسؤ وحيـــــث  ز
 تقنيــة، ومـــستجدات اجتماعيــة، فـــضال عــن اخــتالف توقعـــات ا�zتمــع مـــن التعلــيم uـــ� مــستحدثات

ً

ادت مع4ـــا أعبـــاء عمـــل  `ـــة جديـــدة  � عنـــھ uـــ� الـــسابق، إضـــافة إgـــj وجـــود توج4ـــات إداgـــا�زعـــصرنا ا� ر
القيادات التنفيذية، >مر الذي أوجد ضغوطا =ائلة ع�j قيادات املؤسسات التعليمية، صار مع4ا 

ً

ًف ال�8بو`ة أمرا بالغ الـصعو�ة؛ حيـث لـم ªعـد تلـك >=ـداف ثابتـة أو مـستقرة أو حyـÄ تحقيق >=دا

  .(Organization for Economic Co-Operation and Development, 2009: 12-14)وا»�ة

�ـ�Â xعتمـد ع�ـj كفــاءة القيـادات الyـx تقــوم  ف عليــھ أن النجـاح uـ� العمــل املد روممـا =ـو متعـا ر
ة العمــل /دار  يبــإدا ̀ــة الــصناعية Âعــد مــن أبــر ر ســة الثانو ســة؛ لــذا فــإن مــدير املد زوال�8بــو باملد ر ر ي

ســة الــصناعية uــ� تحقيــق أ=ــداف4ا، والyــx مــن أ=م4ــا إعــداد  رالعوامــل الyــx يتوقــف علhÈــا نجــاح املد
ات الـسرÉعة uـ� سـو العمـل،  ة ع�j مواج4ة التطو ة ـــ لقطاعات /نتاج ا�tتلفة ــ قاد ق2وادر �ش̀ر ر ر

فضال عن
ً

مة لتحقيق التنمية الشاملة  ن، (ز التعامل مع أساليب /نتاج الال : 2006وا��¢x�Ì وآخـر
27.(   

ـــدع مجـــــاال للـــــشك أن  وممـــــا ال يــ
ً

ـــة ªعـــــد أحـــــد املـــــصادر امل4مـــــة uـــــ� تطـــــو`ر أداء  ا��tـــــ�ات العامليــ
س الثانو`ة الصناعية بصفة خاصة، ففي مالs7يا  ٍاملؤسسات التعليمية بصفة عامة، وقيادات املدا رٍ

ــــــ uـــ� أكتـــو�ر مـــن عـــام  ة التعلـــيم املالs7يـــة  ـ ا رعمـــدت و م ــــــ  نحـــو إجـــراء عمليـــة مراجعـــة شـــاملة 2011ز
فــع  رلنظـام التعلــيم املــالs7 مــن أجــل وضــع خطــة وطنيــة للتعلـيم، ولقــد اتخــذ =ــذا القــرار uــ� ســياق  ي

س معاي�7 التعليم الدولية، وطموحات ا��²ومة املالs7ية، وذلك hÏدف إعـداد طـالب وقيـادا رت املـدا
ن، وع�ــــj مــــدار  مــــن أكتــــو�ر (ً شـــ4را 15ن�ـــش²ل أفــــضل uـــ� ضــــوء احتياجــــات القـــر ا��ــــادي والعـــش̀ر

ة إgــj العديــد مــن املــصادر التعليميــة مــن خ�ــ�اء )م2012م إgــj دÂــسم�� 2011 ا ر، وقــد اســ|ندت الــو ز
jـــgقتـــصادية، باإلضـــافة إH ومنظمـــة التعـــاو والتنميــــة �gـــس²و والبنــــك الـــدوFاليو � ســــت نالتعلـــيم uـــ

س واملعلمــ7ن وأوليــاء >مــو والطــالب، وأســفر ذلـــك  رجامعــات محليــة، =ــذا فــضال عــن مــدير املـــدا ر ي
ً

ٍ
`ــة لنظـــام التعلــيم املــالs7 تـــضمنت  يا�tطــط عــن وضـــع ر ًتحــوال اســـ�8اتيجيا وعمليــا لتحقيـــق ) 11(ؤ ً ً

`ـة Hسـ�8اتيجية ة قـد أدخ (Ministry of Education, 2013: 1)ؤتلـك الر ا ر، كمـا أن الـو لـت عــام ز
`¢يــة  م2011 برنــامج التأ=يــل :  مــن أ=م4ــاPreparatory Training Programsربــرامج تحــض�7ية تد

� منــصب مــدير g7ن الطمــوح7ن لتــو�ــÖ̀ــز كفــاءة املر املÙــx الــوطxØ للقيــادة، والــذي تــم تــصميمھ لتعز
uـــــ� ا�zـــــاالت �تيـــــة ســـــة الثانو`ـــــة الـــــصناعية  ـــة، و: راملد ســ ســـــالة املد `ـــــة و ربنـــــاء وتطـــــو`ر ر ر التعلـــــيم ؤ

ة الذاتيــة د املاليــة، والعالقــات الtÚــصية، و/دا ة املــوا ة التغي7ــ� وHبت²ــار، وإدا رو/نجــاز، وإدا ر ر  ر
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(Ng, 2017:1005). بمــصر �ل ومـن =ـذا املنطلـق يمكــن القـو بـأن مؤسـسات التعلـيم الفØـx الـصنا�
ة والكفـاءة، >مـر الـذي � أمس ا��اجة لقيادات ع�j مـستو عـال مـن امل4ـاuِ ِ ر ٍ ̀ـد مـن ى ٍ يتطلـب بـذل مز

تقاء بأداhÜم، H س¢يل �u 4دz�وذلك �غرض التكيف مع متغ�7ات ومستجدات العـصر؛ فـالتعليم را 
̀ـده بـال²وادر العلميــة  ا م4مـا uـ� تحقيـق التقــدم والتنميـة uـ� ا�zتمـع، وتز والفØـx الـصنا�� يـؤدي دو ً ًر

ــــنعكس ع�ــــــj مواج4ــــــة  ــــذي يــ ــــر الــ ، >مــ ــــد العمــــــل /دار مــــــة لتجو`ــ يالال ة التقليديــــــة ز ــــشكالت /دا رمــ
  .والقضاء علhÈا

  :مش/لة البحث

النظــر uــ� لا=تمــت دو العــالم ـــــ املتقــدم مhßــا والنــامي ـــــ بــالتعليم الفØــx الــصنا��، مــن خــالل إعــادة    
اتھ؛ حyـÂ Äـستطيع خدمـة >=ــداف  رمـضمونھ ومحتـواه، ومحاولـة التجديـد uـ� نظمـھ وطرائقـھ ومـسا

يليم الثـــانو الـــصنا�� لـــم Âعـــد مجـــرد ªعلـــيم يقـــدم كخدمـــة تـــؤدى لألفـــراد فـــالتع. �نيــة واملـــستقبلية
عات التنميــة  مـة لتحقيــق مــشر ة الال ا háــدف إgــj إعـداد القــو ال¢ــش̀ر وفحـسب، بــل أصــبح اسـ|ثما ز ىر ً

يHقتـصادية وHجتماعيــة uــ� ا�zتمــع؛ ومــن ثــم فــإن تطــو`ر التعلــيم الثــانو الــصنا�� uــ� أي مجتمــع 
تــھ أوال ر إدا يبــدأ بتطــ̀و

ً
ة ا�zيــدة ل4ـــذا النــوع مــن التعلــيم أك�ـــ� دليــل ع�ــj نجـــاح ر ٍ، وذلـــك 2ــو /دا ر ن

ب والبعيد  �hا ع�j تحقيق أ=داف4ا ع�j املدى الق̀ر   ).94: 2015دياب، (رمؤسساتھ وقد

ــــة ا�4zـــــود املبذولـــــة لتطـــــو`ر التعلـــــيم الثـــــانو الـــــصنا�� بمـــــصر؛ إال أن  يوع�ـــــj الـــــرغم مـــــن أ=ميـ
 xـــــØســـــية بـــــصفة عامـــــة، وأداء ئاملـــــستقر لواقـــــع التعلـــــيم الف ة املد ك أن /دا رالـــــصنا�� بمـــــصر يـــــد ر ر

س الثانو`ة الصناعية بصفة خاصة ªعـاFي العديـد مـن أوجـھ القـصو والـضعف، لعـل  رمدير املدا ر ي
=ـــا ات الyـــx تتطلhæـــا املؤســـسات  :زمـــن أبر س الثانو`ـــة الـــصناعية بمـــصر للم4ـــا رافتقـــار مـــدير املـــدا ر ي

H وضعف ،�gا�الوقت ا� �u س التعليمية ة مدا `ة املسئولة عن إدا `ب القيادات /دا ر=تمام بتد ر ر ر
ســـــــية  ة املد ـــائم7ن ع�ــــــj /دا ـــانو الــــــصنا�� بمــــــصر، =ــــــذا فـــــــضال عــــــن أن غالبيــــــة القـــ ــــيم الثـــ رالتعلــ ر

ً
ي

ًبمؤسسات التعليم الثانو الصنا�� بمصر غ�7 مؤ=ل7ن تر�و`ا   ).101: 2015دياب، (ي

� نفس السياق كشفت ا�tطة Hس�8اتيجية uللتو �م عن �عض 2030 ــ 2014عليم قبل ا�zام©
=ــا ة، والyــx تحــو دو تحــس7ن أداhÜــا، مــن أبر س املــص̀ر زجوانــب القــصو والــضعف باملــدا نر ل غيــاب : ر

ف عـــــن  ســـــة، والعــــز ̀ــــة ع�ـــــj مــــستو املد ـــيادة ثقافــــة املركز ـــة، وســ سـ ســــالة مـــــش�8كة للمد `ــــة و ور رؤ ىر ر
سـة  `ة ا��ديثة uـ� قيـادة املد راستخدام املداخل /دا ة Hسـ�8اتيجية للتعلـيم قبـل ا�zـام©� ا�tطـ(ر

  ).46: م2030م ـــ 2014

، يمكـن القـو بـأن ظـالل النتـائج البحثيـة  لمن خالل ما سبق عرضھ من مشكالت وأوجھ قـصو ر
 �سـية بمؤسـسات التعلـيم الثـانو الـصنا� ة املد ياملتعددة والسالف عرضـ4ا تو»ـè بجـالء أن /دا ر ر

أس ا�4zـاز /دا  jــ�ـــ ªعـاFي العديــد مـن املــشكالت وأوجــھ ربمـصر والyــx يقـع ع ــ سـة ـ رر hÏــا ــــ مــدير املد ي
ة تطو`ر وتحس7ن وتجو`د أداhÜا ، >مر الذي Âستلزم ضر ورالقصو   .ر

� /جابة عن >سئلة التاليةوu �gا�ضوء ما سبق ت|بلو مش²لة البحث ا� �uر:  

� >دبيات ال�8بو`ة؟ -u س ة ألداء مدير املدا رما >سس النظ̀ر   ي

س الثانو`ة الصناعية؟ما خ� - � مجال تطو`ر أداء مدير املداu ياs7ر�ة دولة مال   ي

ا  - ــ ليا�hم وفقـــ ــــسؤ س الثانو`ـــــة الـــــصناعية بمـــــصر مل4ـــــام4م ومـ ــــدير املـــــدا ًمـــــا واقـــــع أداء مـ و ر ي
اسة ميدانية(الستجابات أفراد العينة   ؟)رد
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� ضو -u س الثانو`ة الصناعية بمصر رما التصو املق�8ح لتطو`ر أداء مدير املدا ي ء ا���tة ر
 املالs7ية؟

  : أ9داف البحث

� نحو تحقيق >=داف �تيةgا�البحث ا� j©سÂ :  

� >دبيات ال�8بو`ة -u س ة ألداء مدير املدا رالتعرف ع�j >سس النظ̀ر   .ي

س الثانو`ة الصناعية - � مجال تطو`ر أداء مدير املداu ياs7رالكشف عن خ��ة دولة مال   .ي

ليا�hم يالوقـوف ع�ـj واقــع أداء مـدير املــد - س الثانو`ـة الـصناعية بمــصر مل4ـام4م ومــسؤ وا ر
اسة روفقا الستجابات أفراد عينة الد

ً. 

� ضوء ا���tة  -u س الثانو`ة الصناعية بمصر روضع تصو مق�8ح لتطو`ر أداء مدير املدا ي ر
 .املالs7ية

  :أ9مية البحث

       ��� أ=ميتھ مما يgا�استمد البحث ا�:  
  :;9مية النظر�ة

ة من حيو`ة دو التعليم الثانو الصنا��، والفلسفة الxy يت¢نا=ا ان¢ثقت أ=مية البحث  يالنظ̀ر ر
`hæم وتأ=يل4م قبل وأثناء ا�tدمة، باإلضافة إjg أ=مية الدو الذي  تقاء باألفراد وتد H �u رواملتمثلة ر ر
س التعلـيم الفØـx بـصفة عامـة والتعلـيم الـصنا�� بـصفة خاصـة، وذلـك مـن أجـل  ريؤديھ مدير مـدا و

تقاء Hر�u شود تحقيقھ ال سيماëالنحو املأمو وامل j�ل بمؤسسات التعليم الثانو الصنا�� ع   ي
ات � والذي Âش4د العديد من التغ�7ات والتطوgا�ر الوقت ا�.  

  :;9مية التطبيقية

� وضع تصو مق�8ح u يةs7ة املال��t�ستفادة من اH أ=ميتھ التطبيقية من �gا�راستمد البحث ا�
ـــو`ر أداء مـــــدير س الثانو`ـــــة الــــصناعية بمـــــصر، >مـــــر الــــذي قـــــد يفيــــد يلتطـ ا�4zـــــات املعنيـــــة ر املــــدا

ة ال�8بيـة والتعلـيم، ومجـالس التعلـيم الفØـx ع�ـj املـستو`ات : بتطو`ر التعليم بصفة عامھ، مثـل ا رو ز
س التعلــــــيم الثــــــانو  ـــات، ومــــــدير مــــــدا ــــة والتعلــــــيم با��افظـــ ات ال�8بيــ ــــدي̀ر ــــة ا�tتلفــــــة، ومــ `ـ ي/دا ري ر

�  .الصنا�

  : البحث وأداتھمن=>

ــ� املنـــاqì البحثيـــة مالءمـــة لطبيعـــة =ـــذا      ه أكíـ � ع�ـــj املـــنqr الوصـــفي باعتبـــاgـــا�راعتمـــد البحـــث ا�
س الثانو`ــــة الــــصناعية بمــــصر،  ـــدير املــــدا راملوضــــوع، وذلــــك مــــن خــــالل الوقــــوف ع�ــــj واقــــع أداء مـ ي

� Hســــ|بgــــا�يــــة، كمــــا اســــتخدم البحـــــث ا�s7ـــــ�ة املال�t�ضــــوء ا �انة 2ــــأداة �zمـــــع وإم²انيــــة تطــــو`ره uــــ
س الثانو`ــــــة  ــــ� عينـــــة مــــــن معل�ــــــx املــــــدا ــــت uــ اســـــة، والyــــــx تمثلــ رالبيانـــــات واملعلومــــــات مــــــن عينــــــة الد ر

  . بمصرالصناعية نظام الثالث سنوات
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  :حدود البحث

� ع�j ا��دود �تيةgا�اقتصر البحث ا�:  

� ع�ـــj ا��tـــ�ة املالs7يـــة uـــ� مجـــال تطـــو`ر أدا: ا"@ـــدود املوضـــوعية - gـــا�ء اقتـــصر البحـــث ا�
 jــــــ�ـــا اقتـــــصر ع س الثانو`ـــــة الـــــصناعية نظـــــام الـــــثالث ســـــنوات بمـــــصر، كمــ رمـــــدير املـــــدا ي

ســــات �تيــــة ـــ7ن، وتحــــس7ن : (راملما ـــة للمعلمـ �ــــ�x، وªــــzÚيع التنميــــة امل4نيـ رالتخطــــيط املد
��سة وا�zتمع ا��   ).رالعالقة ب7ن املد

س الثانو`ة : ا"@دود الAشر�ة -  � ع�j عينة من معل�x املداgا�الصناعية راقتصر البحث ا�
 .نظام الثالث سنوات بمصر

س مرحلـــــة التعلـــــيم الثـــــانو : ا"@ـــــدود امل/انيـــــة -  ـــj �عـــــض مـــــدا � ع�ــgـــــا�ياقتـــــصر البحـــــث ا� ر
 ). وأسيوط- وكفر الشيخ-القا=رة(الصنا�� نظام الثالث سنوات بمحافظات 

ــل مـــن العـــام : ا"@ــدود الزمانيـــة -  س وإب̀ر اســـة امليدانيـــة خــالل شـــ4ر مـــا رطبقــت أداة الد ير َّ ُ

ا��  .مx2020/2021 رالد

  :مصطB@ات البحث

� ع�j املصط¨�ات �تيةgا�اقتصر البحث ا� :  

   :Development التطو�ر )1

العملية الxy يتم فhÈا تدعيم جوانـب القـوة وتـï�يح نقـاط الـضعف uـ� ضـوء : يقصد بالتطو`ر
ال تحــس7ن العمليــة ال�8بو`ــة وصــو: ً، و`قــصد بــھ أيــضا)Ö2003 :107ــ�اتھ والنجــار، (معـاي�7 محــددة 

ً

ة أك�í كفاءة  ، (رإjg تحقيق >=داف ال�8بو`ة املëشودة بصو  ).43: 2009يحافظ والبح�7

  performance :;داء )2

`ــة ع�ــj أنــھ اجبــات، : رÂعــرف >داء مــن الناحيــة /دا ليات و والقيــام بأعبــاء الوظيفــة مــن مــسؤ و
ض أداؤه من العامل الكفء  ووفقا للمعدل املفر ً) ،  ).335: 1994يبدو

 Developing the performance :;داءتطو�ر  )3

س مـن خـالل تـوافر املتطلبـات، : يقصد بتطو`ر >داء رالتحـس7ن املـستمر uـ� أداء قـادة املـدا
ات  ف واملعلومـات وامل4ــا `ــد=م باملعـا روإتبـاع �ليـات املناســبة لعمليـة التطـو`ر، والyــª xـساعد uـ� تز ر و

، (وا���tات املطلو�ة   ).126: 2019يالعس�7

ا�4zود املنzrية املبذولة لتحس7ن ما يقوم بھ الفرد من أعمال : ًيا يقصد بتطو�ر ;داءوإجرائ
ات،  ف، وقـد � ضوء واجبات وم4ـام وظيفتـھ امل²لـف hÏـا، وuـ� حـدود مـا يمتلـك مـن إم²انـات، ومعـاuر ر

 .تؤ=لھ للقيام بامل4ام والواجبات امل²لف hÏا ع�j أحسن وجھ

سة )4    School Principal Performance رأداء مدير املد

سة hÏدف تحس7ن كفاءة وفعالية العملية : و`قصد بھ ليات الxy يؤدháا مدير املد رامل4ام واملسؤ و
 xالتعليمية �ش²ل مستمر وتطو`ر الناتج التعلي�) ،xð14: 2018العتي.(  
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س الثانو�ـــة الـــصناعية روإجرائيـــا يقـــصد بـــأداء مـــدير املـــدا ي س : ً ســـة مـــدير املـــدا جـــة مما رد ر ير
ـــام الـــــثالث ســـــنوات بمـــــصر للم4ـــــام �تيـــــةالثانو`ـــــة  ــــصناعية نظــ �ـــــ�x، وªـــــzÚيع :( الـ رالتخطـــــيط املد

��سة وا�zتمع ا�� ، وذلك �غية تطو`ر الناتج )رالتنمية امل4نية للمعلم7ن، وتحس7ن العالقة ب7ن املد
سة الثانو`ة الصناعية   .رالتعلي�x وتحقيق أ=داف املد

اسات السابقة   : رالد

اســة، رفيمــا ي�ــ� عــرض لــبعض الد راســات الــسابقة العر�يــة و>جن¢يــة املرتبطــة بموضــوع الد
  :وقد تم ترتيhæا وفق ال|سلسل الزمxØ ل4ا من >قدم إjg >حدث، وذلك ع�j النحو �ªي

أوال
ً

ية:  اسات الع̀ر   :رالد

س ) 2018 (هللا عبيدىأجر  ر أداء قيادات املدا `xð لتط̀و اسة اسhiدفت طرح برنامج تد رد ر ر
ـــــفي، الثانو`ـــــــة الف اســـــــة ع�ـــــــj املـــــــنqr الوصــ ـــد اعتمـــــــدت الد ــــــال، وقــــ `ـــــــادة >عمـ  �رنيـــــــة الـــــــصناعية uـــــــ ر

واســتخدمت Hســـ|بانة 2ـــأداة �zمــع البيانـــات واملعلومـــات واملوج4ــة إgـــj عينـــة مــن املـــوج74ن الفنيـــ7ن 
ـــنوات والبـــــالغ عـــــدد=م  س الفنيـــــة الـــــصناعية نظـــــام الـــــثالث ســ ـــj املـــــدا مفـــــردة، ) 100(راملــــشرف7ن ع�ــ

ات التعليميـة ا�tمـس بمحافظـة أسـوان والبـالغ عـدد=موأعضاء قسم املتا� مفـردة، ) 57(رعـة بـاإلدا
ـــالغ  ن والبــــ ــــدي̀ر `¢يــــــة املوج4ــــــة إgـــــــj عينــــــة مــــــن املــ ة تحديـــــــد Hحتياجــــــات التد رباإلضــــــافة إgــــــj اســــــتما ر

س والبالغ عدد=م) 25(عدد=م كالء املدا رمفردة، و مفردة، واملعلم7ن >وائـل والبـالغ عـدد=م ) 40(و
� ) ل معلـم أو أ82(gنظـام الــثالث ســنوات بمحافظـة أســوان بإجمــا �س التعلـيم الفØــx الــصنا� ربمــدا
)147 (�=ــا مــا ي�ــ اســة عـــن عــدة نتــائج مـــن أبر زمفــردة، وأثمــرت الد ضـــعف التفك7ــ� بإيجابيــة أثنـــاء : ر

اســة بطـــرح  د املتاحـــة لتطبيــق >ف²ـــار /بداعيــة، وانhiـــت الد رمواج4ــة املــشكالت، ومحدوديـــة املــوا ر
`ادة >عمالبرنامج لتطو � ضوء u س الثانو`ة الفنية الصناعية ر`ر أداء قيادات املدا   .  ر

س الثانو`ـة الفنيــة ) 2019 (جــاوÉشىكمـا أجـر  اسـة اســhiدفت تحـس7ن أداء مـدير املــدا رد ير
، باإلضــافة إgــj التوصــل إgــj عــدد مــن �ليــات املق�8حــة  يالــصناعية uــ� ضــوء مــدخل التحف7ــs /دار

اســــة املـــنqr الوصــــفي، يلتحـــس7ن أداء مــــدير املـــ س الثانو`ــــة الفنيـــة الــــصناعية، اســـتخدمت الد ردا ر
اسـة  رواعتمدت ع�j املقابلة الtÚصية وHس|بانة 2أدوات �zمع البيانات واملعلومات مـن عينـة الد

س والبــــالغ عــــدد=م س، ومــــا ينــــوب عـــhßم مــــن وكــــالء املــــدا رواملتمثلـــة uــــ� مــــدير املــــدا ر مفــــردة، ) 330(ي
اسة عن عدد مـن النتـائج مـن أ=م4ـابمحافظات القليو�ية وك ٍفر الشيخ وسو=اج، وأثمرت الد قلـة : ر

مة لتحقيـق متطلبـات تحـس7ن  س التعليم الثانو الفxØ الصنا�� الال ة واملادية بمدا د ال¢ش̀ر زاملوا ر ير
ـــا  س مــــن خــــالل تـــــوف�7 مــــصادر تمو`ـــــل متنوعــــھ، كمــ ة املـــــدا � إلداuر>داء، وقلــــة تــــوافر الـــــدعم ال²ــــا ر

اســة  س الثانو`ــة الفنيــة الــصناعية مــن راق�8حــت الد رعــددا مــن �ليــات لتحــس7ن أداء مــدير املــدا ي ً

=ــــا ـــة ل|ـــــzÚيع Hســـــتقرار الـــــوظيفي : زأبر ـــوافز املاديـــــة واملعنو`ـــــة وHجتماعيـ تـــــوف�7 نظـــــام فعــــال ل¨�ــ
ا  ــ ة مراجعـــة ال|ـــشرÉعات واللـــوائح والقـــوان7ن مـــع إعـــادة صـــياغة غ7ـــ� املناســـب مhßـ ن، وضـــر ورللمـــدي̀ر

  .�zة الثغرات الª xyشوhÏاوتوحيد=ا ومعا

اســة اســhiدفت تقــديم تــصو مق8ــ�ح ملنــاخ تنظي�ــx داعــم ) 2021(ســليمانىuــ� حــ7ن أجــر  رد ر
ــــصنا�� بمحافظــــــة دميــــــاط، وقــــــد  الــ  xــــــØس التعلــــــيم الثــــــانو الف اديــــــة بمــــــدا ســـــات القيــــــادة ال̀ر يملما ر ر

اسـة ع�ـj املـنqr الوصـفي، وع�ـj املقابلـة املفتوحـة 2ـأدوات �zمـع البيانـ ات واملعلومــات راعتمـدت الد
اســـة والبـــالغ عــــدد=ا  ًخب7ـــ�ا مـــن أســـاتذة 2ليــــة ال�8بيـــة بجامعـــة دميـــاط، و�عــــض ) 17(رمـــن عينـــة الد

اسة عن  س التعليم الثانو الفxØ الصنا�� بمحافظة دمياط، وقد أثمرت الد رمعل�x ومدير مدا ير ي
ــادة لـــدى القــادة Âعـــد مــدخال لت: ٍعــدد مـــن النتــائج مـــن أ=م4ــا أن تـــوافر خـــصائص ال̀ر

ً
ـــز الـــسلوك  ع̀ز
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̀ــادة فاعليــة >داء املؤســx�ô، كمـــا أن  ــادي، ومــن ثــم ترســيخ نrــq /بــداع واســ|ثمار الطاقــات و زال̀ر
ادي وتطبيق  � �hيئة مناخ تنظي�x مالئم من شأنھ أن يوفر أجواء =ادفة للعمل ال̀رu سة رنجاح املد

اســة إgــj عــدد مــن �ليــات الال ــادي، كمــا انhiــت الد ســات القيــادة ال̀ر زمما ر مــة لhiيئــة منــاخ تنظي�ــx ر
س التعليم الثانو الفxØ الصنا�� بمحافظة دمياط، تمثلت  ادية بمدا سات القيادة ال̀ر يداعم ملما ر ر

`ـــة، وتكنولوجيـــا العمـــل، وطبيعـــة العمـــل، : uـــ� تطـــو`ر 2ـــل مـــن رال4ي²ـــل التنظي�ـــx، والـــسياسات /دا
  .والعالقات وHتصال والتواصل، وا��وافز وامل²افآت

  :راسات ;جنAيةالد: ًثانيا

اســـــــة ــــدفت د س الفنيــــــــة Morsi (2016) ر=ـــ ــــــدا ـــ�ح لتحـــــــس7ن أداء املـ ــــصو مق8ـــــ ـــــj وضـــــــع تـــ ر إgـــ ر
س الـشر2ات مـن خـالل الوقــوف ع�ـj >=ـداف ا��قيقيــة  رالـصناعية uـ� مـصر uــ� ضـوء نمـوذج مــدا

اسة املنqr الوصفي، وانhiت  رواملشا2ل الxy يواج44ا التعليم الفxØ الصنا�� بمصر، استخدمت الد
jgاإ= ز عدد من النتائج من أبر ٍ : �u وجود العديد من املشكالت املرتبطة بم²ونات العملية التعليمية

ة واملـــــواد ا��ــــدودة، واملـــــشا2ل املتعلقـــــة  د ال¢ـــــش̀ر رالتعلــــيم الـــــصنا��، واملتمثلــــة uـــــ� محدوديـــــة املــــوا
ســــة واملــــساءلة، وعــــدم مالءمــــة امل ة املد ربــــاملعلم7ن، إضــــافة إgــــj عــــدم كفايــــة نظــــام إدا قنــــاqì وطــــر ر

Éس مـع متطلبـات سـو العمــل، والتغ7ـ�ات الـسرÉعة uـ� Hقتــصاد القـائم ع�ـj املعرفـة، وانhiــت  قالتـد ر
� التغلب ع�j تلك املشا2لu س الشر2ات اسة بتقديم تصو مق�8ح لالستفادة من مدا رالد   .رر

اســة   التعــرف ع�ـj وج4ـات نظــر Ward & Graham-Brown  (2018)رuـ� حـ7ن اسـhiدفت د
س التعلـــيم الفØـــx والتقØـــx بجنـــوب غـــرب الواليـــات املتحـــدة املعلمـــ7ن  عـــة uـــ� مـــدا رحـــو القيـــادة املو ز ل

عــة ع�ـــj الرضـــا الـــوظيفي للمعلمـــ7ن، اعتمـــدت  كيــة، فـــضال عـــن استكـــشاف تـــأث�7 القيـــادة املو ز>م̀ر
ً

ئBـسة �zمـع البيانـات واملعلومـات مـن  اسة ع�ـj املـنqr الوصـفي وع�ـj املقابلـة الtÚـصية 2ـأداة  رالد ر
اسة والبالغ عدد=ا عينة  كيـة، وقـد ) 13(رالد سة بجنوب غرب الواليات املتحـدة >م̀ر � مدu رمعلما ً

اســة عــن عــدة نتــائج مــن أ=م4ــا س : رأثمـرت الد `ة للنجــاح uــ� مــدا رأن املــساءلة ا�zماعيــة ªعــد ضــر ور
ا عـة ع�ـj مـست̀و ت الرضـا زالتعليم الفxØ والتقxØ، باإلضافة إjg التأث�7 /يجا�ي لنموذج القيـادة املو

� عملية صنع القرار، فـضال عـن u من خالل إشراك املعلم7ن xØوالتق xØالتعليم الف xالوظيفي ملعل�
ً

اسية سات املعلم7ن داخل الفصو الد رأنھ لبناء العالقات ا�zيدة أثرا ع�j فاعلية مما لر ً. 

اسة  `ـة ملـديIGONI (2020)ركما =دفت د سات /دا ر إjg الكشف عن العالقة ب7ن املما ير ر
اســة  `فـر بëيج�7يـا، اعتمـدت الد ̀ـة uـ� واليـة  س الثانو س و>داء الـوظيفي للمعلمـ7ن uـ� املـدا راملـدا ر ر زر
ئBـــسة �zمــع البيانــات واملعلومـــات مــن عينـــة  تبــاطي، وع�ــH jســـ|بانة 2ــأداة  H الوصـــفي qrاملــن jــ�رع ر

  �اسـة والyــx تمثلــت uــ `فــر بë) 150(رالد س الثانو`ــة بواليـة  زمـن مــدير املــدا ر ر يج�7يــا، وأثمــرت نتــائج ي
س الثانو`ـة و>داء الـوظيفي  `ة ملدير املدا سات /دا اسة عن وجود عالقة إيجابية ب7ن املما رالد ر ر ير
ـــ� عمليـــــات صــــنع القـــــرار،  ة إشـــــراك املعلمــــ7ن uـ ـــر ن ضـ ورللمعلمــــ7ن، >مــــر الـــــذي يفــــرض ع�ــــj املـــــدي̀ر

اء  � صنع القرار، ومراعاة آu شطة للمعلم7نëيع املشاركة الzÚªعمليات اتخاذ القرار رو �u املعلم7ن
ن تـرتبط �ـش²ل  سات >داء الوظيفي الفعالة، >مر الذي ÂعØـx أن وظيفـة صـنع القـرار للمـدي̀ر رملما

`فر س الثانو`ة بوالية  � املداu زكب�7 باألداء الوظيفي للمعلم7ن ر  .ر
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لاc@و ;و اسة: ر ر5طار النظر للد   :ي

أوال
ً

  :ما9ية تطو�ر ;داء: 

س إحـــدى الر2ـــائز >ساســـية للhßـــوض بـــأداء املؤســـسات تمثـــل عم رليـــة تطـــو`ر أداء مـــدير املـــدا ي
سة من خالل إعطاء >ولو`ـة لعمليyـx التعلـيم  � تطو`ر ثقافة املدu رالتعليمية؛ وذلك ملا ل4ا من دو ر

مـــة لتنفيــذ 2افـــة >Fــشطة التعليميـــة، فــضال د املاليـــة واملاديــة الال والــتعلم، وتــوف�7 2افـــة املــوا
ً

ز  عـــن ر
توطيـد أواصــر العالقـة مــع ا�zتمـع ا���ــ�، و�نــاء عالقـات إيجابيــة مـع 2افــة >فـراد العــامل7ن داخــل 

سالة وا»�ة للمؤسـس `ة و ج4ا، وتطو`ر وصياغة ر سة وخا راملد ؤ ر ، و`مكـن (Miller, 2018:166)ة ر
  :لتناو ما=ية تطو`ر >داء ع�j النحو �ªي ذكره

  عليمية مفfوم تطو�ر ;داء باملؤسسات الت )1

قـة الyـÂ xـستطيع الفـرد مـن خالل4ـا تحقيـق أ=دافـھ الyـÂ : xعرف >داء ع�j أنھ الـسلوك أو الط̀ر
ر >داءÂ (Armstrong, 2011:243)ـس©j إلhÈـا ا�4zـود املنzrيـة الyـx تبـذل  :، uـ� حـ7ن يقـصد بتطـ̀و

ليات والواجبات وتحليل الطر و/جرا ق مراقبة املسؤ قلتحس7ن مستو >داء عن ط̀ر ءات داخل وى
 .(Muraguri, 2010: 25) املؤسسة

  :أ9داف تطو�ر ;داء باملؤسسات التعليمية )2

 ��=ا ما ي ر >داء باملؤسسات التعليمية تحقيق عدة أ=داف لعل من أبر زªسhiدف عملية تط̀و ّ

 ):182-181: 2014خليل، (

`¢يـــة ل²افــة العــامل7ن باملؤســـسة، ومــن ثــم تـــوف�7 بــرامج -   التنميـــة رتحديــد Hحتياجــات التد
مة لذلك   .زامل4نية الال

س قـــد  -  س؛ فأحـــد أســباب قــصو أداء مــدير املــدا رتقيــيم سياســة Hختيــار ملــدير املــدا ير ري
ا�hم أثناء عملية Hختيار   .ريرجع إjg ضعف قد

ق تحديد املطلوب أدائھ من 2ل  -  سة؛ عن ط̀ر رتوفª �7غذية مرتدة عن 2افة العامل7ن باملد
  . فرد داخل املؤسسة

`ب أثنـاء ا�tدمـة ل²افـة >فـراد العـامل7ن باملؤسـسات توف�7 خطـط -  ر للتنميـة امل4نيـة والتـد
 .  التعليمية

ات املتالحقــة، >مــر الـــذي  -  ســة بمــا يمكhßــا مــن التكيــف مــع التغ7ــ�ات والتطــو رإعــداد املد ر
مة لتحس7ن كفاءة املؤسسة دا من ا�4zد نحو إحداث التغي�7ات الال زيتطلب م̀ز ً.  

 :املؤسسات التعليميةأ9مية تطو�ر ;داء ب )3

�) 180: 2014(أشار خليل � :إjg أن أ=مية تطو`ر >داء باملؤسسات التعليمية ترجع إjg ما ي

س فرصــــة  -  `ــــة، >مــــر الــــذي ي|ــــيح ملــــدير املــــدا ات /دا ة ع�ــــj اتخــــاذ القــــرا رتنميــــة القــــد ر ر ير
 .Hختيار من ب7ن البدائل املتاحة

ف واملعلومات  -  س للمعا راك|ساب مدير املدا ر سةي   .راملتعلقة بالعمل داخل املد
ات املرتبطـــة بتأديـــة م4ــام4م ع�ـــj أكمــل وجـــھ، وذلـــك  -  اس بـــبعض امل4ــا ̀ــد مـــدير املــد رتز ر ي و

ات روفقا ملدى ا��اجة لتلك امل4ا
ً.  
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Âُع�� تطو`ر أداء املؤسسات التعليمية عن النقاط أو ا�4zود الyـh� xـدف إgـj إدخـال عـدة  - 
ات وإم²انات امل   . ؤسسات التعليميةرªغي�7ات، hÏدف تنمية قد

 -  s7ا وأطو بقاء، فضال عن تم مساعدة املؤسسات التعليمية ع�j أن تصبح أك�í استقرا
ً ً ل ًر ُ

 .أداء العامل7ن hÏا

سة يقـع عليـھ العـبء >ك�ـ� uـ� إحـداث أي  د من التدقيق العل�x يتèþ أن مدير املد رو�م̀ز ٍ
أ=ميـة التطـو`ر وأن Âـس©j إليـھ، مــع ªغي7ـ� أو تطـو`ر باملؤسـسة التعليميـة، إذ يجـب عليـھ أن يـؤمن ب

تقـــاء بـــأداhÜم �ـــش²ل شـــامل ومـــستمر، كمـــا  H ســـ¢يل �رحـــشد طاقـــات >فـــراد العـــامل7ن باملؤســـسة uـــ
 xــyــم الفوائــد الz� jــ�ســة أن يëــشر ثقافــة التغي7ــ� hÏــا مــن خــالل التأكيــد ع ريتوجــب ع�ــj مــدير املد

 .ªعود ع�j >عضاء العامل7ن من إحداث التطو`ر

ليات وم )4 سةومسؤ   رfام مدير املد

ـــام مــــــدير  ليات وم4ــ ـــوف ع�ـــــj مــــــسؤ ســـــة الوقـــ ـــة أداء مــــــدير املد وªـــــستلزم عمليـــــة ف4ــــــم طبيعــ ر
ســـــة وتبايhßــــا وفقــــا ملــــا ذكـــــره  ـــدير املد ـــام والوظــــائف الyــــx يؤدháــــا مـ ســــة، وذلــــك لتعــــدد تلــــك امل4ــ ًاملد

ر ر
ة، وتختلــف نظـرة كتــاب ال�8بيـة إgــj تلـك امل4ـام ســواء uـ� مــسمي راملتخصـصو ومنظـر /دا و ـــ 2ــأن ن ا�hا ـ

uـــ� ªعـــداد=ا مـــا بـــ7ن /جمـــال والتفـــصيل، ف4نـــاك مـــن  ـــــــ أو  ªًـــس�Ä م4امـــا، أو مـــسئوليات، أو واجبـــات ـ

`ن، >و مhßمـا ليـصنف4ا تحـت محـو `ـة والتنظيميـة، والثـاFي: ر امل4ـام الفنيـة، و=نـاك مــن : رامل4ـام /دا
`ــ: ريــصنف4ا تحــت محــاو ثالثــة، ªــشمل ة، وامل4ــام ذات الــصلة بالعالقــات رامل4ــام الفنيــة، وامل4ــام /دا

`ـــة، والناحيــــة ال�8بو`ــــة uــــ� : العامـــة، uــــ� حــــ7ن تـــصنف إgــــj ثالثــــة جوانــــب م4مـــة ªــــشمل رالناحيــــة /دا
سة  � املدu جتماعيةH سة، والناحية راملد  ).108: 1997القا��x، (ر

� =ذا الصدد حددu(28-27 :2015) و Hallinger and etc ير ثالثة أ�عاد أساسية ألداء مدي
�ªـــي �س تتمثــــل uــــ ســـة، وÉــــشمل =ــــذا البعـــد: راملـــدا ســــة، : (رتحديــــد م4مــــة املد رصــــياغة أ=ــــداف املد

سة ة ال��نامج التعلي�x، وÉشمل =ذا البعد)ر/عالم عن أ=داف املد Éس : (ر، وإدا ر/شراف ع�j التد
Úـــªس، وÉ zيع روتقو`مـــھ، وتëـــسيق املـــنqr، ومتا�عـــة تحـــصيل الطلبـــة، وا��افظـــة ع�ـــj انتظـــام التـــد

ســة، وÉــشمل =ــذا البعــد)النمــو املÙــx للمعلــم املتا�عــة املــستمرة : (ر، وتحــس7ن املنــاخ التعلي�ــu xــ� املد
ز=ـــا، وتـــوف�7 حـــوافز  ــاي�7 >2اديميـــة وªع̀ز ســـة، وتـــوف�7 حـــوافز للمعلمـــ7ن، وتطـــو`ر املعـ رلـــشئو املد ن

  ).للمتعلم

�ــع م4ــام أساســية إgــu Leithwooda and etc )2008:30 (jــ� حــ7ن أشــار ي لنجــاح مــدير رأ
�ªي �u س، تتمثل سة، والنمو املxÙ وف4م احتياجات >فراد  :(راملدا سالة وأ=داف املد `ة و ربناء ر ر ؤ

ة عمليات التعليم والتعلم، وإعادة =ي²لة وتصميم عمليات املنظمة سة، وإدا رالعامل7ن باملد   ).ر

اســة  س uــ� املBalyer (2014: 26,36)ركمــا حــددت د ر م4ــام مــدير املــدا قيــادة :( 4ــام �تيــةي
ســــــة، وتخطــــــيط وقيــــــادة عمليــــــة التنميــــــة امل4نيــــــة بمــــــا يتفــــــق مــــــع  ســــــة، وªــــــشكيل مــــــستقبل املد راملد ر

ة املرتكـز حـو الطالـب مـع �hيئـة بBئـة آمنـھ ( احتياجـات املعلمـ7ن، وال�8ك7ـs ع�ـj الفـرد لأسـلوب /دا ر
��x)ومzÚعة ع�j التعليم والتعلم ة عالقات ا�zتمع املد ر، وإدا   ).ر

ليات =ذا و سة ع�j تقسيم م4ام ومسؤ � ف4م طبيعة أداء مدير املدu �gا�عتمد البحث ا�Éو ر
ســة إgــj امل4ــام �تيــة `ــة: رمــدير املد التخطــيط، التنظــيم، : ( وªــشمل،رامل4ــام املرتبطــة با�zوانــب /دا

ة ن املعلمـــــ7ن، إدا ة شـــــؤ ن التالميـــــذ، إدا ة شـــــؤ رالتنفيـــــذ، التوجيـــــھ، الرقابـــــة، اتخـــــاذ القـــــرار، إدا ر ور  و
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ن املاليــــة ـــ7ن، وتحــــس7ن : (، وامل4ــــام املرتبطــــة با�zوانــــب الفنيــــة، وªــــشمل)والــــشؤ النمــــو املÙــــx للمعلمـ
اســية وتحليل4ـــا اســـة خطــط املـــواد الد اســية، ود روتطــو`ر املنـــاqì الد ر ، وامل4ــام املرتبطـــة با�zوانـــب )ر

ده uـــ(Hجتماعيـــة، وªـــشمل  ســـة بـــا�zتمع ا���ـــ� وHســـتفادة مـــن مـــوا رتحـــس7ن عالقـــة املد � تحـــس7ن ر
سـة واملؤسـسات >خـر سـة و>سـرة، و�ـ7ن املد ��x، وتوثيق الـصلة بـ7ن املد ىالعمل املد ر ر ، و`قتـصر )ر

  :لالبحث الرا=ن ع�j تناو امل4ام �تية فقط

hij  ) أ   رالتخطيط املد

 jـ�س ع ة مـدير املـدا `ة الª xyس4م uـ� قـد ��x من أ=م العمليات /دا رÂعد التخطيط املد ر ر ير
ســــ4م �ــــش²ل جيــــ ة مدا رإدا اء ر ا مـــــد ـــيما وأن عمليــــة التخطــــيط ªعــــد عمليــــة ذ=نيــــة يقــــوم hÏــــ رد، ال سـ

سة ماذا  س ªعتمد ع�j تفك�7=م ا�tالق، كما Âعد التخطيط Fشاط يقر من خاللھ مدير املد راملدا رر
مــــة  د الال ـــوا ـــÄ يــــتم =ــــذا العمــــل؟ ومــــا �ــــ� املـ ــــد أن Âعمــــل؟ ومــــا =ــــو الواجــــب عملــــھ؟ وكيــــف؟ ومyـ زي̀ر ر

ه؟  �ـــــ�x)210: 2014خليـــــل، (زإلنجــــا يالëـــــشاط /دار الـــــذي يقـــــوم ع�ـــــj : ر، و`قـــــصد بـــــالتخطيط املد
تحديـد >=ــداف و>عمــال و>Fــشطة الواجــب القيــام hÏــا لتحقيــق تلــك >=ــداف، فــضال عــن حــصر 

ً

منيــة  د واسـ|ثمار املتــاح مhßــا uـ� ف8ــ�ة  سـم بــرامج العمــل لتنميـة تلــك املــوا د املتاحــة للتنظــيم و زاملـوا ر رر
، وخاطر،(محددة    ).47: 2014ي»�او

  pqrيع التنمية املfنية للمعلمnن  ) ب

`ا uـــ� بـــرامج /صـــالح ال�8بو`ـــة ألي دولـــة، كمـــا ªعـــد  ورªًعـــد التنميـــة امل4نيـــة أمـــرا حاســـما وضـــر ً ً

، وuـ� =ـذا الـصدد  لمسألة ذات ا=تمام وطxØ 2و�hـا مـن ا�tطـط Hسـ�8اتيجية للتعلـيم uـ� تلـك الـدو
ســــة uــــ� ªـــــzÚيع التنم رفــــإن الــــدو املنــــوط بمــــدير املد ـــا ر ًيــــة امل4نيــــة �zميــــع العــــامل7ن Âعــــد أمــــرا حيو`ــ ً

ا ــ ات كث7ــــــ�ة مــــــن أ=م4ــــ ـــك العتبــــــا ـــل أي مؤســــــسة، وذلـــ `ا داخـــ ـــر روضـــ ًر التــــــأث�7 املباشــــــر للقيــــــادة ع�ــــــj : و
ات  ضــــع ا�tطــــط والقــــرا ا م4مــــا uــــ� تحــــس7ن جــــودة أداء الطــــالب، و ــا أ�hــــا تــــؤدي دو راملتعلمــــ7ن، كمــ و ً ًر

سـة/سـ�8اتيجية وتطـو`ر أداء املعلمـ7ن، وحـل املـشكال  رت و/شـراف ع�ـj جميـع جوانـب >داء باملد
(Kanokorn, Pongtorn & Ngang, 2014: 77-78). 

س uــــ� ªـــzÚيع النمــــو املÙــــx للمعلمـــ7ن مــــن خــــالل  رومـــن =ــــذا املنطلـــق ي�ــــ�ز دو مــــدير املـــدا ي ر
ا�hم، وحـضو املـؤتمرات والنـدوات  ف4م وم4ـا س ع�ـj النمـو املÙـx وتجديـد معـا رzÚªيع معل�ـx املـدا ر ر ر

مة لتحقيق النمو املxÙ للمعلم7ن، وتحقيق العل د الال ش العمل، فضال عن توف�7 2افة املوا زمية و ر ر
ً

و
 �ســة املëــشودة واملأمولــة، باإلضــافة إgــj حــث املعلمــ7ن ع�ــj متا�عــة 2ــل مــا =ــو جديــد uـــ رأ=ــداف املد
ات ال�8بو`ـــة، >مـــر الـــذي يــــنعكس ع�ـــj ثقـــة املعلمـــ7ن بأنفــــس4م  رمجـــال التخـــصص ومواكبـــة التطــــو

سة Hطالع ع�j 2ل ما  تطلب ذلك من مدير املد ؤ جديدة ومبتكرة، ̀و روميل4م نحو تجر�ة أف²ار و ى ر
ــــصة ـــع ا�4zـــــــــات ال�8بو`ـــــــــة املتخصـــــ ـــــن التواصـــــــــل مــــــ ـــــضال عــــ ـــ ـــــصص، فـ ـــــــال التخــــ ـــ� مجــ ـــــــو جديـــــــــد uــــــ  =ــ

(Niekerk,2009: 40) and (Bambrick-Santoyo, 2012:72).  

سة واpcتمع اt@c$) ج   :رتحسnن العالقة بnن املد

س مـــن تحـــس7ن وتوطيـــد أواصـــر العالقـــة مـــع مؤســـسات ا�zتمـــع ا���ـــ� Âـــ رس©j مـــدير املـــدا و
��x وHجتمــا��، والعــاطفي،  ــدة، موجـھ نحــو نمــو=م الtÚـ `ــد الطــالب بتجر�ـة ªعليميــة ف̀ر ونحـو تز

مـــة لنجــاح4م uــ� مجتمعاتـــھ ات الال ف وامل4ــا `ــد=م باملعـــا ــ�، فـــضال عــن تز زوHقتــصادي، والر ر ر و و
ً

 
(Miller, 2016: 106)  �¥ ر، وتكمن أ=مية ذلك من أن مشاركة الطالب وأولياء >مو وا�zتمع ا�tا ر

ســية الفعالــة، والyــx ال يمكــن أن ªعــBش uــ� معــز عــن  لأ»ــ�ت عنــصرا أساســيا وحيو`ــا للقيــادة املد ر ً ً ً
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ن �خ̀ر ) Dinh et al,2014:55سـة ( سة لتحس7ن العالقة بـ7ن املد ر، ولعل من أبر أدوار مدير املد ر ز
� ضـوء احتياجـات ومتطلبـات ا�zتمـع وا�u تمعيةzما يتعلق بوضع خطة للمشاركة ا� ��zتمع ا��

� عرض ومناقشة 2افة u سة من خالل الشفافية �، باإلضافة إjg خلق الثقة ب7ن ا�zتمع واملد�را��
  ).67: 2017البار��، (املوضوعات املرتبطة بالعملية التعليمية وإبداء الرأي فhÈا 

س الثانو�ة الصناعية: ًثانيا را"!yzة املالxnية %$ مجال تطو�ر أداء مدير املدا   :ي

ة التعلــــيم املالs7يــــة باالســــتفادة مــــن  ا ن ا=تمــــام و رشــــ4دت بــــدايات القــــر ا��ــــادي والعــــش̀ر ز ن
ة مؤسسات التعليم العام 2افة،  � إعداد /س�8اتيجيات الداعمة لفعالية إداu راملستجدات التقنية

ثـــت مالs7يـــا عـــام و�نـــاء النمذجـــة الدو ؛ حيـــث و s7املـــال xرليـــة لنظـــام التعلي�ـــ ًم نظامـــا ªعليميـــا 1957ي ً

� مؤسـسات u ة متعلمة � ح7ن قلة مختاu ،سميا رمجزئا، فأك�í من نصف الس²ان لم يتلقوا ªعليما  ًر ً ً

� جنوب شر (Patel,2014:2)الصفوة u قتصاديةH يا واحدا من أقو النظمs7عد اقتصاد مالÉق، و ى ً

� العمل ع�j ت²و`ن نظام ªعلي�x قـو Âـسا=م uـ� تلبيـة Hحتياجـات آسيا، >u يمر الذي جعل4ا تفكر
 xــØقتــصادية، وكـذلك تبH طــة الـشاملة للتنميــة القوميـةt�مـن >يـدي العاملــة، فـضال عــن إعـالن ا

ً

ــــع املعلوماتيـــــة عــــــام  ـــj مجتمـ ـــو إgــ ــــة الطموحـــــة hÏـــــدف الوصـــ  Malaysian)م 2020لمالs7يـــــا ل¨tطـ
Investment Development Authority, 2012:40( ـــ�ة�t�ا �gـــا�ـــستعرض البحـــث ا�Éـــذا و= ،

  : املالs7ية ع�j النحو �ªي ذكره

س الثانو�ة الصناعية بمالxnيا )1 راختيار مدير املدا   :ي

سـة ـــــ �غـض النظـر عـن موقع4ـا ومـستو  ة التعليم املالs7يـة إgـj أن تمتلـك 2ـل مد ا ىªس©j و ر ر ز
�ــــ�x الفعــــال، وªــــس©j ا��²ومــــة ًأداhÜــــا ـــــــ مــــديرا ذي جــــودة  رعاليــــة؛ وذلــــك لتحقيــــق ودعــــم >داء املد

قة الxy يتم hÏا اختيار  ز الط̀ر املالs7ية نحو =ذا ال4دف من خالل تقديم حقيبة م4نية جديدة لتع̀ز
س عاليـــة >داء، والyـــx تنحـــو �عيـــدا عـــن  ا�hم، مـــع 2امـــل الـــدعم لـــنظم املـــدا ن، وتطـــو`ر م4ـــا ًاملـــدي̀ر ر ر

سيةفكرة القيادة امل ات املد � عملية صنع القراu ن عة ع�j الوكالء ومساعدي املدي̀ر رو ر  ,Hassan) ز
Rahmatullah & Nordin, 2014: 6). 

س بمالs7يــا بالكفايــات امل4نيــة اء ا�zــدد للمــدا روتــرتبط معــاي�7 اختيــار املــد  Professional ر
Competence دمـt�جـة ا تبـاط ر، إذ يرتكز Hختيار ع�j تحقيق ا��د >دFى مـن د H رة املدنيـة ذات

 èــــÖـــد مر ك أطــــراف عديــــدة ع�ــــj مــــستو املقاطعــــة والدولــــة uــــ� تحديـ ىبطــــو مــــدة ا�tدمــــة، وªــــشا رل
ط ال�8شـــــيح  ـــ�x، وÉـــــستغر >مـــــر نحـــــو العـــــام، وتتـــــضمن قـــــوائم وشـــــر ومناســـــب قبـــــل التعيـــــ7ن الرســ ق

ة إgــj أن املو=ـو�7ن مــن  اسـات العليــا واملاجـست�7، وتجــدر /شـا رشـ4ادات الــدبلوم والد املعلمـ7ن يــتم ر
ـــانhiم املاليـــــة املعنو`ـــــة، وال يـــــتم اســـــتقطاhÏم خوفـــــا مـــــن فقـــــدان النظـــــام التعلي�ـــــx ل��يقـــــھ  ـــــز م²ــ ªع̀ز

ً

x2ـادي�<(Ministry of Education Malaysia, 2013:5-13) ط و، وتـضع مالs7يـا مجموعـة مـن الـشر
ســـة الثانو`ـــة الـــصناعية، وذلـــك وفقـــا لقـــوان7ن وªـــشرÉعات  ًعنـــد اختيـــار مـــدير املد

مجلـــس التنظـــيم ر
� مالs7يا والصادر عام u دمة العامةt�ي1993واª�عبد ( :ل م، و`مكن تناو تلك املعاي�7 ع�j النحو 

  .(Bishen, 2009: 52)، )43: 2008: لالرسو

� ال�8بية - u سFساBوس أو ل` را��صو ع�j ب²الو   .ل

سية  -  ة املد � /داu دبلوم j�را��صو ع ر   .التعليمية من 2لية ال�8بية/ ل

سة ثانو`ة صناعية8عمل ملدة ال -    .ر سنوات كمساعد مدير مد



ــري المدارس الثانويــة الصناعيـــة بمصـــر  تطويـــر أداء مدـي
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  .لا��صو ع�j تقدير كفاية ال يقل عن ممتاز خالل ف�8ة مساعد مدير - 

�ع7ن عاما -  ًال يقل عمر املرèÖ عن أ   . ر

 - xðاجتياز الفحص الط.  

 National ((NPQEL)اجتيــاز برنــامج التأ=يــل املÙــx الــوطxØ للقيــادة ال�8بو`ــة  - 
Professional Qualification for Educational Leadership ( ـتم تمو`لـھ ومدتـھ عـام ̀و

`ــادة عــدد >فــراد الــذين ســBتم  ه hÏــدف  اتبــا أثنــاء حــضو ب  زمــن ا��²ومــة، و`نــال املتــد ر رر ً

 .اختيار القيادات التعليمية من بيhßم

ة املؤ=لــة ملنــصب  و`تــèþ مــن الــسابق حــرص ا��²ومــة املالs7يــة ع�ــª jعيــ7ن ال²ــوادر ال¢ــش̀ر
س بواسـطة مدير سة الثانو`ة الصناعية، وذلك من خالل تحس7ن معاي�7 اختيار مدير املدا ر املد ير

اجتيـاز برنــامج التأ=يـل املÙـx الـوطxØ للقيــادة ال�8بو`ـة، فـضال عــن : مجموعـة مـن التـداب�7 مــن أ=م4ـا
ً

̀ــز بــرامج التطــو`ر املÙــx املــستمر، =ــذا إgــj جانـــب معيــار >قدميــة وا��tــ�ة وذلــك uــ� إطــ ار ســـ©� ªعز
 .ا��²ومة املالs7ية نحو تطو`ر وتحس7ن أداء املؤسسات التعليمية نحو تحقيق التنافسية العاملية

س الثانو�ة الصناعية بمالxnيا )2 ليات مدير املدا رمfام ومسؤ ي   :و

س الثانو`ة الصناعية، حدد  � إطار حرص ا��²ومة املالs7ية ع�j تحس7ن أداء مدير املداuر ي
ق ة ال�8بو`ة البحث الذي أجراه ف̀ر ) 26(ر من املتخصص7ن من مع4د أم7ن الدين با2ي للقيادة و/دا

س، والyـــx مـــن أ=م4ـــا رمـــن الكفـــاءات املطلو�ـــة ملـــدير املـــدا ســـة، والتطـــو`ر : ي ســـالة املد `ـــة و ربنـــاء ر ر ؤ
ة  ة التغي7ـــ�، و/دا اســـية، وصـــنع القـــرار، وإدا رالتعلي�ـــx وتبـــادل املعرفـــة، وال�8ك7ـــs ع�ـــj املنـــاqì الد ر ر

جيــةاملال و�اســتخدام تلــك الكفـــاءات، تــم وضــع إطــار ملعــاي�7 الكفــاءات امل4نيـــة . ريــة، العالقــات ا�tا
س تـــضمن املعـــاي�7 �تيـــة رملـــدير املـــدا ة التنظيميـــة والقيـــادة، واملنـــاqì والقيـــادة التعليميـــة، :(ي ر/دا

ة املاليــــــة، والقيـــــادة /دا ــــالب، و/دا ن الطـ ة شــــــؤ اســـــية، وإدا روقيـــــادة ال�ــــــ�امج الد ر ر ـــة، والتعلــــــيم ور `ـــ
جيـــــة  ن املـــــوظف7ن، والـــــشراكة وتنميـــــة العالقـــــات ا�tا ـــتعلم، والتطـــــو`ر املÙـــــx وشـــــؤ روالــ  ,Ayob)و

س الثانو`ة الصناعية بمالs7يا تتمحو (2012:64-65 سات القيادية ملدير املدا ر، كما أن أبر املما رز ير
ة عمليات التعليم والتعليم، والxy تضم رحو إدا سـال: ل `ـة و ربناء وتطو`ر ر سـة، والنمـو املÙـx ؤ رة املد

اســــية، و�hيئــــة بBئــــة عمــــل مناســــبة، فــــضال عــــن الــــشراكة ا�zتمعيــــة  ة املنــــاqì الد للمعلمــــ7ن، وإدا
ً

ر ر
 �ســة وا�zتمـــع ا���ــ روالتعــاو بـــ7ن املد ، (Noman, Hashim & Abdullah, 2018:485-486)ن

ليات �تية اسة ع�j تناو امل4ام واملسؤ ووتقتصر الد ل   :ر

1( ij   :hرالتخطيط املد

س الثانو`ـة الـصناعية uـ� مالs7يـا؛  `ـة ملـدير املـدا ��x 2أحد امل4ام /دا ري��ز التخطيط املد ر ير
̀ــة و�عــض مــن  س الثانو`ــة الــصناعية وقتــا أطــو uــ� القيــام بامل4ــام /دا رحيــث يقــ��x مــدير املــدا لر ً و

Hجتماعـــات ع�ـــj مـــستو املقاطعـــة والواليـــة واملـــستو الــــوطxØ، ومـــن ثـــم تفـــوض �عـــض مـــن م4ــــا
ُ ى م ى

س لكبار املعلم7ن والxy من أ=م4ا رمدير املدا اسـية وذلـك لـضيق : ي رم4مـة /شـراف ع�ـj املنـاqì الد
س لتنفيـــذ تلـــك امل4ـــام رالوقـــت لـــدى مـــدير املــــدا ســــات (Tie, 2011: 424)ي ر، ولعـــل مـــن أبـــر مما ز

س الثانو`ـة الـصناعية بمالs7يـا مـا يتعلـق باالسـتخدام املك ��x لدى مـدير املـدا رالتخطيط املد ثـف ير
ســـية وذلـــك للتواصـــل بـــ7ن املعلمـــ7ن والطـــالب  رلتكنولوجيـــا املعلومـــات وHتـــصاالت uـــ� العمليـــات املد

اســة  ت د ؛ حيــث أشــا روأوليــاء >مــو ر  إgــj اســتخدم (Waheed, Hussin, & Daud ,2018: 96)ر
Éس ع�ـــ� /ن�8نــت ع�ـــ� مجموعـــات  ، hÏــدف دمـــج تكنولوجيـــا WhatsApp و Facebookراملعلمــ7ن للتـــد
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س، وإحالـة 2افـة التحـديثات اليوميــة املعلو `ـة والتنظيميـة uـ� املــدا رمـات وHتـصاالت uـ� امل4ــام /دا ر
اسية باستمرار ع�� /ن�8نت ة الفصو الد `¢ية وإدا ات التد `ة وأحدث الدو رواملعلومات /دا ر ر لر  .ر

  :pqrيع التنمية املfنية للمعلمnن )2

سات الفع � رªعد التنمية امل4نية للمعلم7ن أحد املماu س الثانو`ة الصناعية رالة ملدير املدا ي
ف ا�zديدة مـن الذيمالs7يا، >مر  ات واملعا د من امل4ا س اك|ساب م̀ز ر Âستوجب من مدير املدا ر ر ي

س الثانو`ة الصناعية، ولعل مـن أبـر أدوار  ات معل�x املدا ف وم4ا � تحس7ن معاu زأجل املسا=مة ر ر ر
zÚـª س الثانو`ـة الـصناعية تجـاه رمـدير املـدا  ,Ahmad et al): يع التنميـة امل4نيـة للمعلمـ7ن مـا ي�ـ�ي

2017:6)   

 -  jـــ�`¢يـــة، فــضال عـــن ªـــzÚيع4م ع ات والنـــدوات التد ªــzÚيع املعلمـــ7ن ع�ـــj حــضو الـــدو
ً

ر ر ر
سا�hم امل4نية  .رالتفك�7 والتأمل الذاªي لتحس7ن مما

ـــــتخدام تكنولوجيـــــــا املعلومـــــــات  -  ــــــة، واســ ـــــوث /جرائيـ ªـــــــzÚيع املعلمـــــــ7ن ع�ـــــــj إجـــــــراء البحــ
Hالعملية التعليميةو �u تصاالت. 

̀ــــــة  -  س الثانو ــــدير املــــــدا رتقــــــديم الــــــدعم الفــــــردي للمعلمــــــ7ن، وذلــــــك مــــــن خــــــالل انhiــــــاج مــ و
  .الصناعية سياسة الباب املفتوح ودعم >ف²ار ا�zديدة

ات ا��ديثــة uــ� مجــال  -  اســة التطــو جيــة لد ات خا ــا رإتاحــة الفرصــة للمعلمــ7ن للقيــام ب̀ز ر ر ر
  .التعليم

في -  ليات جديدةتوف�7 برامج ªع̀ر � وظائف جديدة و�مسؤu وة للمعلم7ن املعين7ن. 

س7ن -  `ة للمد ات إدا رتقديم دو ر  . >وائل الذين تمت ترقيhiمر

3( $t@cتمع اpcسة وا  :رتحسnن العالقة بnن املد

ة التعلــيم املالs7يــة نحــو ªــzÚيع القطــاع ا�tــاص ع�ــj املــسا=مة uــ� تقــديم بــرامج  ا رªــس©j و ز
ــــ `ب املÙــــx ا�zيــــد الــــذي يلðــــx احتياجــــات ســــو التعلـــيم املÙــــx، �غــــرض ªع̀ز قز عمليــــة التعلــــيم والتــــد ر

ات  ف وامل4ـــا �ـــط املعـــا `¢يـــة hÏـــدف  رالعمـــل، مـــن خـــالل قيـــام عـــدد مـــن الـــشر2ات ب|نظـــيم بـــرامج تد ر ر ر
ة بتــصميم بــرامج إلتاحــة الفرصــة ملؤســسات القطــاع  ا رالفنيــة �ــسو العمــل، فــضال عــن قيــام الــو ز

ً
ق

س امل4نيـــة وال²ليـــات التقنيـــة ألغـــراض العمليـــة لإلفـــادة مـــن ال|ـــس4يالت واملرافـــق uـــ� املـــدا ر املوجـــودة 
`¢يـة  س (Mustapha, Abdullah, 2000: 72-77)رالتد ر، ومـن =ــذا املنطلــق ي�ــ�ز دو مــدير املــدا ي ر

ســـــة وا�zتمـــــع ا���ــــ�، مـــــن خـــــالل التëـــــسيق مـــــع  ̀ــــة الـــــصناعية uـــــ� تحـــــس7ن العالقــــة بـــــ7ن املد رالثانو
ات الطـــالب، كمـــا ªـــسمح قيـــادات لتنظـــيم بـــرام الـــشر2ات واملـــصاFع `¢يـــة لتنميـــة وتطـــو`ر م4ـــا رج تد ر

سـة س الثانو`ة الصناعية ملؤسسات ا�zتمع باالستفادة من مرافـق وتج74ـsات املد راملدا وuـ� إطـار . ر
ة الـــــï�ة،  ا ســــة �zانـــــا �ـــــ�ية ªــــشرف علhÈـــــا و رالتواصــــل مـــــع املؤســــسات ا��²وميـــــة، ªـــــش²ل املد زر ً

ســة وأعــضاء مـــن =ي ، فــضال عــن اســـتخدام ري�8أســ4ا مــدير املد Éس والطــالب وأوليـــاء >مــو ئــة التــد
ً

ر ر
س وأوليــــاء >مــــو وجميـــع مؤســــسات ا�zتمــــع  رالتكنولوجيـــا ا��ديثــــة للتواصـــل الك�8ونيــــا بــــ7ن املـــدا ر ً

 ).17: 2011شلدان، وصايمة، و�ر=وم، (
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ثالثا
ً

س الثانو�ة الصناعية بمصر:  رواقع أداء مدير املدا   ي

س  بمطالعة >دبيات ال�8بو`ة  اسـات الـسابقة املرتبطـة بواقـع أداء مـدير املـدا رونتـائج الد ير
ليا�hم، يتـــèþ جليــا وجـــود العديــد مـــن جوانــب القـــصو  ̀ــة الـــصناعية بمــصر مل4ـــام4م ومــسؤ رالثانو ًو

اســة  س الثانو`ــة الــصناعية بمــصر، وuــ� =ــذا الــصد ªــش�7 د روالــضعف املرتبطــة بــأداء مــدير املــدا ر ي
س) 276: 2008بيـــــومي، ( ســـــم رإgـــــj أن مـــــدا ـــة التخطـــــيط و ـــتم �عمليــ ر التعلـــــيم الفØـــــx الـــــصنا�� ال �hــ

`ب ع�j ا�tطط  سية ا��الية واملتوقع حدو�hا، فضال عن التد مات املد `و=ات ملواج4ة > رالسBنا ر ز ر
ً

ــــسات  ســـــية بمؤسـ ة املد ـــj أن /دا رجـــــع ذلـــــك إgــ رومراجعhiـــــا مـــــن أجـــــل Hســـــتفادة مhßـــــا مـــــستقبال، ̀و ر
ً

ت7ن العمـــل اليـــومي وال تفكـــر uـــ� املـــستقبل، التعلـــيم الفØـــx الـــصنا�� بمـــصر ªعطـــي ـــة كب7ـــ�ة لـــر و أول̀و
� املستقبل مضيعة للوقت وال جدو من u �7س أن مجرد التفك ىحيث Âعت�� الكث�7 من مدير املدا ري
� 2وســـــيلة لالســـــتعداد ملواج4ـــــة �ة إعطـــــاء أ=ميـــــة للتخطــــيط والتفك7ـــــ� املـــــستقب ائــــھ، كمـــــا أن نـــــد رو ر

مــات ا��تملــة ثقافــة ل4ــا جــذو ر> ة موجــودة لــدى املــسئول7ن ز ، و�ــ� بالــضر ور=ا uــ� مجتمعنــا املــصر ي
س بوصف4ا مؤسسات مجتمعية ة التعليم واملدا رعن إدا   .ر

اســة  ر، إgــj العديــد مــن مظــا=ر الــضعف فيمــا يتعلــق بــدو )99: 2017ز=ــران، (ركمــا ªــش�7 د
س الثانو`ـــة الــصناعية تجــاه ªـــzÚيع التنميــة امل4نيـــة للمعلمــ7ن، لعــل مـــن رمــدير املــدا =ــاي قلـــة : ز أبر

 �س الثانو`ــة الــصناعية بــذو ا��tــ�ة وHختــصاص مــن املــصاFع والــشر2ات uــ ياســتعانة مــدير املــدا ري
س uــ� عقـــد  ة اتبــاع أســاليب التخطــيط ا�zيــدة مــن جانــب مــدير املــدا `¢يــة، ونــد رإقامــة بــرامج تد ر ير

ــ ســية ب̀ز ة املد ة قيــام /دا `¢يــة، باإلضــافة إgــj نــد روإقامــة نــدوات ومــؤتمرات تد ر ر ات ملواقــع العمــل ر را
Éسية، فضال عن H=تمام بتوف�7  سا�hم التد � مماu التأمل j�و/نتاج، وعدم مساعدة املعلم7ن ع

ً
ر ر

`¢ية ات والندوات التد رفرص حقيقية للمعلم7ن ��ضو الدو ر ر ٍ.  

ســة الثانو`ــة الــصناعية تجــاه توطيــد وتحــس7ن  روع�ــj الــرغم أيــضا مــن أ=ميــة دو مــدير املد ر ً

�، إال أن الواقع Âش�7 إjg العديد من جوانب القصو والضعف العالقة ب7ن ا�سة وا�zتمع ا�� رملد ر
اســة  ت إليــھ د راملرتبطــة بــأداhÜم تجــاه تحقيــق ذلــك، ولعــل مــن أبــر تلــك ا�zوانــب مــا أشــا ر ̀ــدان، (ز ز

جب،  س التعليم الفxØ الـصنا�� فيمـا يتعلـق )390: 2016روجو=ر، و ر، من ضعف أداء مدير مدا ي
غـــــم مـــــا تـــــوفره تلـــــك بتحـــــس7ن العال س التعلـــــيم الفØـــــx الـــــصنا�� ومؤســـــسات البحـــــث  رقـــــة بـــــ7ن مـــــدا ر

مة لتطـو`ر >داء، فـضال عـن  ات الال ف وامل4ا `د=م باملعا � تزu س4مª املؤسسات من ام²انات قد
ً

ز ر ر و
سـة، وuــ� =ــذا  روجـود قــصو وا»ـu èــ� Hســتفادة القـصو مــن Hم²انــات املتاحـة داخــل وخــارج املد ى ر

اسة ًالصدد أيضا أشا رت د ة استعانة مـدير ) 306: 2018أبو ا��سن، ومحمود، وأحمد، (ر يإjg ند ر
`ن مـن أفـراد  سية مـن القـاد � جمع الت��عات املدu اس الثانو`ة الصناعية ببعض أولياء >مو راملد ر رر
سية،  � �عض >مو املدu مháأ جال الصناعة ألخذ  �، باإلضافة إjg املتخصص7ن من �را�zتمع ا�� ر رر

ــــذا فـــــ أس املـــــال الــــــدائم =ـ عات  ة مـــــشر ̀ـــــل وإدا ـــال الـــــصناعة ال Âـــــشار2و uـــــ� تمو جــ رضال عـــــن أن  ر ور ن
ً

سية ات املد � صنع �عض القراu تمعzمعيات >=لية املوجودة با�z�ك ا سة، كما ال ªشا رباملد ر ر  .ر
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أوال
ً

اسة امليدانية:    :رأ9داف الد

اســـة امليدانيـــة  س الثانو`ـــة الـــصناعية ر=ـــدفت الد رإgـــj الكـــشف عـــن واقـــع أداء مـــدير املـــدا ي
س الثانو`ـــة الـــصناعية نظـــام ، مـــن وج4ـــةنظـــام الـــثالث ســـنوات بمـــصر ر نظـــر عينـــة مـــن معل�ـــx املـــدا

  .الثالث سنوات

اسة امليدانية: ًثانيا   :ربناء أداة الد

ـــــن ــــات مــ ــــات واملعلومـــ ـــع البيانـــ ـــ|بانة 2ـــــــأداة �zمــــ ــة امليدانيـــــــة Hســــ اســـــ  عينـــــــة راســـــــتخدمت الد
اسـة، وuـ� ضـوء  اسـة uـ� ضـوء مـا أسـفر عنـھ ا�zانـب النظـر للد اسة، وقد تـم إعـداد أداة الد رالد ر ير
اسـة،  اسـات الـسابقة، فـضال عـن >دبيـات العلميـة املرتبطـة بموضـوع الد رعرض وتحليل نتائج الد ر

ً

اســـــة وحـــــساب ا تـــــم التأكــــد مـــــن صـــــالحية أداة الد ـــ  رومــــن ثـــــم قـــــام الباحـــــث بتحكــــيم تلـــــك >داة، كمــ
��  : معامالت الصدق والثبات، وجاءت النتائج كما ي

اسة )1 رالصدق الظا9ر ألداة الد   : ي

ىتـم التأكــد مــن صــدق Hسـ|بانة الظــا=ر وصــدق ا��تــو مـن خــالل عرضــ4ا ع�ــj مجموعــة  ي
اء الــــــسادة  اســـــة؛ و�نـــــاء ع�ـــــj آ ــــ�ة uـــــ� ا�zـــــال محـــــل الد ــــن ذو Hختـــــصاص وا��tـ رمـــــن ا��كمـــــ7ن مـ ر ي

ª م تمhكم7ن ومالحظا��ات بحيـث ا� ات، فضال عن إضـافة وحـذف �عـض العبـا رعديل �عض العبا ر
ً

اســة مقيــاس ليكــرت  تھ الhßائيـة، وقــد اســتخدمت الد رأصـبحت Hســ|بانة صــا��ة للتطبيــق uــ� صــو ر
Likertسـتجابة فيــھ بــ7ن   الثال�ـيH واقــع ) كب7ـ�ة، ومتوســطة، وضــعيفة(والــذي ت8ــ�اوح jــ�للوقـوف ع

س الثانو`ة الص رأداء مدير املدا اسة، وذلك من خالل ي رناعية بمصر من وج4ة نظر أفراد عينة الد
ليا�hم س الثانو`ة الصناعية بمصر مل4ام4م ومسؤ سة مدير املدا جة مما والكشف عن د ر ر  .ير

اسة )2  :رثبات أداة الد

قة ألفا كر نباخ Reliabilityتم حساب الثبات  ، وقد جاءت قيمة Cronbach's alphaو بط̀ر
نباخ لثب اسة ومعامل ألفا كر اسة، )0.99(رات أداة الد ر، >مر الذي Âش�7 إjg الثبات ا�zيد ألداة الد

اسة امليدانية وسالمة البناء علhÈـا، كمـا بلـغ معامـل الـصدق الـذاªي ألداة  � نتائج الدu الثقة �gرو�التا
اسة  اسة)0.99(رالد  .ر، مما يؤكد صدق أداة الد

ثالثا
ً

اسة وعين��ا:   :رمجتمع الد

اســـ س الثانو`ـــة الـــصناعية راســـhiدفت الد رة امليدانيـــة الكـــشف عـــن واقـــع أداء مـــدير املـــدا ي
س الثانو`ـــة الـــصناعية نظـــام الـــثالث نظـــرمـــن وج4ـــة بمــصر  اســـة مـــن معل�ـــx املـــدا ر أفـــراد عينـــة الد ر

 �اســـة ع�ــــj ثـــالث محافظـــات و�ــــ ، )القـــا=رة، وكفــــر الـــشيخ، وأســــيوط(رســـنوات، وقـــد اقتــــصرت الد
اســة تــم مرا ة العامــة لــنظم رولتحديــد �zــم مجتمــع الد ة عــن /دا رجعــة الëــشرة /حــصائية الــصاد ر

 xا�ـــ� ة ال�8بيـــة والتعلـــيم للعـــام الد ا راملعلومـــات ودعـــم اتخـــاذ القـــرار بـــو ر � 2020زgم، وتبـــ7ن أن إجمــــا
اسة با��افظات الثالث يبلغ  ًمعلما ومعلمة) 11430(ر�zم مجتمع الد ً.  

اســـــة باســـــتخدام ــــع الد ـــة �zتمـ ــــشوائية روقـــــد تـــــم حـــــساب العينـــــة املمثلــ  أســـــلوب العينـــــة العـ
اســـة إgـــj ثـــالث طبقـــاتStratified Sampleالطبقيـــة  >وgـــj تـــضم : ر؛ حيـــث تـــم تقـــسيم مجتمـــع الد
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س  س البنــــــات، والثالثــــــة تـــــضم معل�ــــــx املــــــدا ـــة تــــــضم معل�ــــــx مـــــدا س البنــــــ7ن، والثانيــ رمعل�ـــــx مــــــدا ر ر
اسة  � 2ل طبقة ع�j حده راملش�8كة، وتم حساب ا��د >دFى للعينة العشوائية املمثلة �zتمع الدu

جــــان  ، وتبــــ7ن أن ا��ـــد >دFــــى للعينــــة Krejcie and Morganرباســـتخدام معادلــــة ك�7جBـــx�ô مو
س البنـ7ن يبلـغ  اسـة مـن فئـة معل�ـx مـدا رالعشوائية املمثلة �zتمـع الد ًمعلمـا، كمـا أن ا��ـد ) 365(ر

س ال اسة من فئة معل�x مدا ر>دFى للعينة العشوائية املمثلة �zتمع الد ًمعلمـا، ) 345(بنـات يبلـغ ر

س املش�8كة يبلغ  اسة من فئة معل�x املدا ركما أن ا��د >دFى للعينة العشوائية املمثلة �zتمع الد ر
اســة ) 275( � ا��ـد >دFــى للعينـة العـشوائية الطبقيـة املمثلـة �zتمـع الدgرمعلمـا، ومـن ثـم بلـغ إجمـا ً

� مجتمع) 985(gدو التاz�ا è«لمعلما ومعلمة، و`و اسةً   :ر وعينة الد

قم  رجدو    )1(ل

اسة   رمجتمع وعينة الد

اسة   Fسبة العينة إjg ا�zتمع  ا��د >دFى للعينة العشوائية  رمجتمع الد

11430  985  8,61%  

Éـــع عـــدد س ) 1050(زوقــام الباحـــث بتو اســة مـــن معل�ـــx املـــدا راســ|بانة ع�ـــj أفـــراد عينـــة الد ر
� ش4ر ماu ل من عام الثانو`ة الصناعية نظام الثالث سنوات م، مع مراعاة متغ�7ات 2021رس واب̀ر

��ـــع >صـــــــ ـــــة مـــــــن حيـــــــث (وخـــــــصائص ا�zتمــــ ســ ـــــة، واملد ســ ـــة، والنـــــــوع، ونـــــــوع املد ــــــة الوظيفيــــ جـ رالد ر ر
Éع Hس|بانات ع�j العينة وجمع4ا مرة أخر تب7ن أن عدد Hسـ|بانات املـس�8دة )Hعتماد ى، و�عد تو ز

، وذلـــك ن|يجــــة %)2.67(طبيـــق بëـــسبة فاقـــد اســـ|بانة أثنـــاء عمليــــة الت) 28(؛ حيـــث فقـــدت )1022(
ªعذر التواصل ب7ن الباحث و�عض >فراد، وقد تم فحص جميع Hس|بانات الس|بعاد غ�7 املكتملة 

Éع4ــا، %) 1.52(اســ|بانة بëــسبة ) 16(ًمhßــا، و�نــاء ع�ــj ذلــك تــم اســ|بعاد  زمــن Hســ|بانات الyــx تــم تو
 jـــ�مــــن %) )95.81اســـ|بانة فقــــط بëـــسبة ( 1006(ليقتـــصر عـــدد Hســــ|بانات ا�tاضـــعة للتحليــــل ع

Éع4ا � Hس|بانات الxy تم توgزإجما.  

ًا�عا   :أساليب املعا"pة 5حصائية: ر

� �عض >سـاليب /حـصائية الوصـفية وHسـتداللية، واملو»ـ�ة ع�ـj النحـو gا�استخدم البحث ا�
�ªي:  

ات وال�سب املئو�ة للموافقة )1 ات ليكرت وأك��=ا، حيث يتم الكشف عن أقل تكر: رالتكرا را
)  ضــعيفة- متوســطة-كب7ــ�ة(و`ــتم حــساب الëــسبة املئو`ــة ل²ــل تكــرار بقــسمة تكــرار 2ــل مــن 

ات  =ا أكª �íعب�7ا من التكرا ل النتائج إF jgسبة مئو`ة باعتبا � للعينة وتح̀و�رع�j العدد الك ًر

  .ا�tام
رقـرة أو محـو  للتعرف ع�ـj متوسـط اسـتجابات أفـراد العينـة ع�ـj 2ـل ف:املتوسط ا"@سا�ي )2

 .رمن محاو Hس|بانة
 ل لتحديد مدى ªش|ت استجابات أفراد العينة حو متوسط4ا ا��سا�ي:ي�نحراف املعيار )3
اسةتم  )4  SPSS) (Statistical Package for( باستخدام ال��نامج /حـصا�ي رتحليل نتائج الد

Social Sciences.( 
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  :عرض وتحليل نتائج البحث: ًخامسا

hijال: لالبعد ;و   :رتخطيط املد

ــــسابية وHنحرافـــــــات  ـــــطات ا��ـــ ـــــة واملتوســ ات والëــــــسب املئو`ــ ـــرا � التكــــgـــــا ـــــدو التــ ريو»ــــــè ا�zــ ل
x�� ات �عد التخطيط املد اسة ع�j عبا ات بحسب استجابات عينة الد `ة وترتBب العبا راملعيا ر ر ر   .ُر

قم  رجدو    )2(ل

hij ات �عد التخطيط املد اسة ع�t عبا ر استجابات عينة الد ر   ُر

ة  م  ستجابات�  رالعبا
  ضعيفة  متوسطة  كبynة

املتوسط 
  ا"@سا�ي

�نحراف 
  ياملعيار

جة    رد

سة   راملما
  ال�yت�ب

  265  370  371  ك

1  

ـــــــدير  ــــــــ ـــــــــ ــــتم مـ ــــــــ ــــــ ــ ��ـــــ
ـــع  ــــة بجمــــــــ ســــــ راملد
ــــــــات  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ املعلومــــ
ـــة  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ مــــــ زالال
للتخطيط للعمـل 

hij   .راملد

%  36.88%36.78%  26.34%  
  4  متوسطة  0.79  2.11

  145  555  306  ك

2  

ـــع  ـــــــــ ــــــــ س مــــــ ـــــــد ــــــــ ــــ ــــ ريـــ َ

ـــــnن  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـ ـــــــ املعلمـــ
ــــصnن  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ واc!تــ

ـــــــــات �ح ــــــــ ـــــــــ ــــــــ تياجـــ
مة لتنفيذ   زالال

سة   .رأ{شطة املد

%  30.42%55.17%  14.41%  
  2  متوسطة  0.65  2.16

  177  532  297  ك

3  

ــــة  ــــاقش سياســــ ُينــــ
ــــة  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــ ـــــ ســــــ راملد
ـــــــا  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـ وخططfـــــ
ـــع  ــــــــستقبلية مـــــــ املــ
ــاملnن  ـــراد العـــ ;فــ

  .¢�ا

%  29.52%52.88%  17.59%  
  3  متوسطة  0.68  2.12

  189  552  265  ك

4  

ف  ــــــر ـــ$ الظـــ ويرا£ــــــ ُ

ـــyا ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ت واملتغnــــــــ
ـــة  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــ ــــ اc@يطـــــ
ــــــــــد  ســــــــــــة عنــ رباملد

  .إعداد خططfا

  

%  26.34%54.87%  18.79%  
  5  متوسطة  0.67  2.08

  84  649  273  ك
5  

ــــــــات  ـــــب أولو�ــــ ُيرتــــــ
ســة %ــ$ ضــوء  راملد
ــــــــــات  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــ ـــ 5م/انـ

  .املتاحة

%  27.14%64.51%  8.35%  
  1  متوسطة  0.57  2.19
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ة  م  ستجابات�  رالعبا
  ضعيفة  متوسطة  كبynة

املتوسط 
  ا"@سا�ي

�نحراف 
  ياملعيار

جة    رد

سة   راملما
  ال�yت�ب

  644  310  52  ك

6  

ـــــــضاء  ــــــــشرك أعــــ ـــ ¦ُ
ـــع  ـــــــــ ـــن اpcتمـــــــ ـــــــــ مـــــــ
ـــة  اt@cــــ$ %ــــ$ عمليـ

  .التخطيط
%  5.17%  30.82%  64.02%  

  9  ضعيفة  0.59  1.41

  362  478  166  ك

7  

ُيتا�ع مـدى تحقـق 
أ9ــــداف ا"!طـــــط 
ـــــية  ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ـ ســـــ راملد

  .املوضوعة
%  16.50%47.51%  35.98%  

  7  متوسطة  0.70  1.81

  140  666  200  ك
8  

ــــط  ـــــصمم ا"!طـــ ُيــ
ــــــــق  ـــــية وفــــ ســــــ راملد
 hـــــ ــــــــ مªــــــ ــــامج  ــــــــ زبرنـــــــ

  .محدد

%  19.88%66.20%  13.92%  
  6  وسطةمت  0.58  2.06

  553  403  50  ك

9  

ـــة  ـــــــــ ــــــــ ـــــــــــضع خطــ ــــــــ َيــ
د  ـــــــــوا ـــــة املـــ رلتنميـــــــ
ـــة  ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــ ــــ ـــــــــ الذاتيــ

سة   .رللمد
%  4.97%  40.06%  54.97%  

  8  ضعيفة  0.59  1.50

hij   ــــ  متوسطة  0.45  1.94  رالتخطيط املد
  

ــــ �ـــــ�x تقـــــع uـــــ� مـ ســـــة �عـــــد التخطـــــيط املد جـــــة مما ــــسابق أن د ريتـــــèþ مـــــن ا�zـــــدو الـ ر ُر ىستو ل
اســـــة بمتوســـــط حـــــسا�ي " متوســـــطة" ــــة الد ــــة نظـــــر أفـــــراد عينـ ــــراف معيــــــار )1.94(رمـــــن وج4ـ ي، وانحـ
ات uــ� الف8ــ�ة مــن )0.45( ســة ع�ــj مــستو العبــا جــة املما ر، وقــد تراوحــت املتوســطات ا��ــسابية لد ر ىر
)1.41 ( jــgإ)ســة تراوحــت بــ7ن ضــعيفة ومتوســطة، )2.19 جــة مما ات البعــد جــاءت بد ر، أي أن عبــا ر ر

�و��8تBب �سة يتèþ ما ي جة املما ليا بحسب املتوسط ا��سا�ي لد ات تنا رالعبا ر ز  :  ًر

قم  � ة  رجاءت العبا سة %ـ$ ضـوء 5م/انـات املتاحـة "والxy تنص ع�j) 5(ر ريرتب أولو�ات املد ُ" ،
ات البعــــد، بمتوســــط حــــسا�ي  رuــــ� ال�8تBــــب >و بــــ7ن عبــــا ، )0.57(ي، وانحــــراف معيـــــار )2.19(ل

سة متوسطة، و جة مما رو�د س ع�j حسن س�7 وانتظام ر رقد Âعز ذلك إjg حرص مدير املدا ي ى ُ

س دو حدوث أي مشكالت من شأ�hا عرقلة س�7 العمل داخل تلـك  نالعملية التعليمية باملدا ر
س، ال ســيما ومؤســسات التعلــيم الفØــx بــصفة عامـة والــصنا�� بــصفة خاصــة ªعــاFي مــن  راملـدا

د املاليــة واملاديـة، >مــر الـذي د واملقومــات رمحدوديـة املـوا ر يفــرض حتميـة العمــل uـ� ضــوء املـوا
قـــــم  ة  ــــا ـــا جــــــاءت العبـ راملتاحـــــة، كمــ ــــj) 2(ر س مـــــع املعلمـــــnن واc!تــــــصnن " والyــــــx تـــــنص ع�ـ ــــد ريــ َ

سة مة لتنفيذ أ{شطة املد ر�حتياجات الال ات البعد، بمتوسط "ز � ال�8تBب الثاFي ب7ن عباu ،ر
ســــة )0.65(ي، وانحـــراف معيـــار )2.16(حـــسا�ي  جـــة مما ر، و�د متوســـطة، وقـــد يرجـــع ذلـــك إgــــj ر

س الثانو`ـة الـصناعية ع�ـj التقليـل مـن املـشكالت، والعمـل ع�ـj ا��ـد مـن  رحرص مدير املدا ي
نـا ع�ـj املنظومـة  hiا جائحـة 2و ف الرا=نـة والyـx فرضـ �ـاك ال سـيما uـ� ظـل الظـر Hو Äرالفو�ـ� و ر
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ه ع�ــj اشـباع ا��اجــات التعليميـة س رالتعليميـة برمhiــا، >مـر الــذي يـنعكس بــدو ر لطــالب املــدا
س ة والعملية بتلك املدا � ظل ªعدد التخصصات النظ̀رu رالثانو`ة الصناعية.  

قـــم  � ة  رجــاءت العبـــا ســـة" والyـــx تـــنص ع�ـــj) 9(ر د الذاتيـــة للمد ريــضع خطـــة لتنميـــة املـــوا ر َ" �، uـــ
ات البعــد، بمتوســط حــسا�ي  ، )0.59(ي، وانحــراف معيــار )1.50(راملرتبــة قبــل >خ7ــ�ة بــ7ن عبــا

جـــــة مم س الثانو`ــــــة رو�د ـــj ضـــــعف ا=تمــــــام مـــــدير املـــــدا ـــر الـــــذي Âــــــش�7 إgــ ســـــة ضــــــعيفة >مــ را ير
د بديلـة تكفـل نجــاح عمليyـx التعلـيم والــتعلم بالـش²ل >مثـل واملطلــوب  رالـصناعية بتـوف�7 مــوا
س التعلــيم  س، وقــد Âعــز ذلــك إgــj قلــة إطــالع معظــم مــدير مــدا رلتحقيـق أ=ــداف تلــك املــدا ير ى ُ

�، الفØـx ع�ـj القـضايا املعاصـرة وgــا�الوقـت ا� �التوج4ـات املـستقبلية الyـx تـؤثر ع�ـj التعلـيم uـ
ـــدير  ـــوض ال ســــيما uــــ� ظــــل اFــــشغال مـ يفــــضال عــــن مــــا يكتنــــف تــــصميم تلــــك ا�tطــــط مــــن غمـ

ً

ة  � الفنية، ، كما جاءت العبا`ة ع�j حساب النوا � /داس الثانو`ة الصناعية بالنوا راملدا ر ر
، uـ� املرتبـة "pتمع اt@c$ %$ عمليـة التخطـيطُ¦شرك أعضاء من اc" والxy تنص ع�j) 8(رقم 

ســة ضـــعيفة، وقـــد )0.59(ي، وانحـــراف معيــار )1.41(>خ7ــ�ة بمتوســـط حــسا�ي  جـــة مما ر، و�د ر
س مــن تلــك املــشاركة واعتقــاد=م �عــدم جــدوا=ا uــ� نجــاح  رÂعــز ذلــك إgــj تخــوف مــدير املــدا ي ى ُ

ات داخل امل =م �عملية صنع القرا رالعملية التعليمية، واست�ثا � تحمل رu سة، وعدم الرغبة رد
سة بمعز تبعات تلك املشاركة � املدu ططt�سة يفضل تنفيذ مثل =ذه ا ل، كما أن مدير املد ر ر

�� .عن إشراك أفراد ا�zتمع ا��

  :pqrيع التنمية املfنية للمعلمnن: البعد الثا{ي

ـــة واملتوســــطات ا��ــــسابية وHنح ات والëــــسب املئو`ـ � التكــــراgــــدو التــــاz�ا èريو»ــــ `ــــة ل ررافــــات املعيا
ات �عــــد ªــــzÚيع التنميــــة امل4نيــــة  اســــة ع�ــــj عبــــا ات، بحــــسب اســــتجابات عينــــة الد ُوترتBــــب العبــــا ر ر ر

  :للمعلم7ن

قم  رجدو    ) 3(ل

ات �عد pqrيع التنمية املfنية للمعلمnن اسة ع�t عبا ُاستجابات عينة الد ر   ر

  �ستجابات

ة  م  رالعبا

  ضعيفةمتوسطة  كبynة

املتوسط 
  ا"@سا�ي

�نحراف 
  ياملعيار

جة    رد

سةا   رملما
  ال�yت�ب

  222  509  275  ك

1  

ــــــــــادل  ـــ� تبـــــــ ــــــــ ـــرص عtــــــ ـ ــــــــ َيحـــــ
ـــnن  ــــــــصفية بــــــــ ات الـــ ـــا رالز�ــــــــ
ــnن داخــــل الفــــصو  لاملعلمــ

ش التعليمية   %22.07  %50.60  %27.34  %  .روالو

  1  متوسطة  0.70  2.05

  150  716  140  ك
2  

ـــــــن  ــــــــ ــا مــــــ ــــــــ ـــــــــ ـــــــضر جانبــ ـــــــــ ًيحـــــ َ

ـــnن  ــــــــ ــــــــ ــــات املعلمــ ـــــــــ ــــــ اجتماعـ
ملناقــــشة مــــردود ;{ــــشطة 

�Aية   %14.91  %71.17  %13.92  %  .رالتد

  2  متوسطة  0.54  1.99



ــري المدارس الثانويــة الصناعيـــة بمصـــر  تطويـــر أداء مدـي
 في ضـــوء الخبــرة الماليـــزية

  محمــد عبــد الحميــد محمـــد سعــدون
  دمحم صبري حافظ محمود/ د.أ

  دمحم مسلم حسن علي/ د.م.أ
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  �ستجابات

ة  م  رالعبا

  ضعيفةمتوسطة  كبynة

املتوسط 
  ا"@سا�ي

�نحراف 
  ياملعيار

جة    رد

سةا   رملما
  ال�yت�ب

  516  363  127  ك
3  

ُيقلـــــل مـــــن ;عبـــــاء املfنيـــــة 
ـــnن  ــــــــ ــــــــ ــــــــnن امللتحقــ ــــــــ ــ للمعلمــ

�Aية ات تد ربدو   %51.29%36.08  %12.62  %  .ر

  8  ضعيفة  0.70  1.61

  386  389  231  ك
4  

ـــnن  ـــــــدعم مــــــــسا£$ املعلمــــــ َيـ
ش  ات والو ر"@ضو الدو ر ر

�Aية   %38.37  %38.67  %22.96  %  .رالتد

  4  متوسطة  0.77  1.85

  240  586  180  ك
5  

 hـــ ــــــــ ـــــ� أن تل®ـــ ــــــــ ــــــــرص عtـ يحــــــ
ــــــــــة  ــــــــ ــــــــ �Aيـــ ــــyامج التد ــــ ـــــ ــــــــ رالzــــــــ

  %23.86  %58.25  %17.89  %  .احتياجات املعلمnن

  3  متوسطة  0.64  1.94

  6  386  407  213  ك
ــ�  ـــــــــ ــــــــnن عtـــــ ـــــع املعلمــــــــ ـــ ُيطلــــــــ
الفـــــرص املتاحـــــة لنمــــــو9م 

h¯امل.  
%  21.17%  40.46%38.37%  

  5  متوسطة  0.75  1.83

  793  175  38  ك
7  

ــ�  ـــــــــ ــــــــnن عtـــــ ـــــع املعلمــــــــ ـــ ُيطلــــــــ
ــــوث  ـــــــــ ـــــستجدات البحـــــــ ــــــــ ــــ مـــ

  %78.83%17.40  %3.78  %  .ال�yبو�ة
  9  ضعيفة  0.51  1.25

  372  472  162  ك
8  

ــ�  ـــــــــ ــnن عtـــ ــــــــ ــــpqع املعلمــــ ـــ ـــــ ُ¦ـ
ــــــات  ـــــــــ اســـ ــــــتكمال الد ـــــــــ راســـ

  %36.98  %46.92  %16.10  %  .العليا

  7  متوسطة  0.70  1.79

  453  299  254  ك
9  

ـــ� ت ــــــــ ـــرص عtــــــ ــــــــ ــــر�م يحــــــ ـــــــــ كــــ
±املعلمnن املتمxnين مfنيا ِ ْ ِ.  

%  25.25%  29.72%  45.03%  

  6  متوسطة  0.82  1.80

  810  154  42  ك

10  

ش عمــــل داخليــــة  ريـــنظم و ُ

ــ�  ــــnن عtـــــــــ �ب املعلمـــــــ ــــــــد رلتـــ
ـــــــات  ــــــــ ــــــــتخدام التقنيــــــ ـــــــ ــ اســـ
ـــل جائحـــــــة  %ـــــــ$ ظــــ الرقميــــــة 

ونا   . ركو
%  4.17%  15.31%  80.52%  

  10  ضعيفة  0.51  1.24

  ــــ  متوسطة  0.46  1.73  ع التنمية املfنية للمعلمnنpqrي

   �ســـة �عــد ªـــzÚيع التنميــة امل4نيــة للمعلمـــ7ن تقــع uـــ جــة مما ُيتــèþ مــن ا�zـــدو الــسابق أن د ر ر ل
اســـــة بمتوســـــط حـــــسا�ي أفـــــراد مـــــن وج4ـــــة نظـــــر " متوســـــطة"ىمـــــستو  ، وانحـــــراف )1.73(رعينـــــة الد

ات uـــ� ، وقـــد تراوحــت املتوســـطات ا��ـــسابية)0,46( يمعيــار ســـة ع�ـــj مــستو العبـــا جــة املما ر لد ر ىر
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ســـة تراوحـــت بـــ7ن ضـــعيفة )2.05(إgـــj ) 1.24(الف8ـــ�ة مـــن  جـــة مما ات البعـــد جـــاءت بد ر، أي أن عبـــا ر ر
��سة يتèþ ما ي جة املما ليا بحسب املتوسط ا��سا�ي لد ات تنا رومتوسطة، و��8تBب العبا ر ز  :  ًر

قــم  � ة  رجــاءت العبــا ات الــصفية بــnن املعلمــnن َيحــرص عtــ� تبــا" والyــx تــنص ع�ــj) 1(ر ردل الز�ــا
ش التعليميـة رداخل الفصو والـو ات البعـد، بمتوسـط حـسا�ي "ل ر، uـ� ال�8تBـب >و بـ7ن عبـا ل

غبة مدير )0.70(ي، وانحراف معيار )2.05(  jgعز ذلك إÂ سة متوسطة، وقد جة مما ي، و�د رى ر ُر

xـــــ�ات بـــــ7ن معل�ـــــ�t�تبـــــادل ا �ات uـــــ ـــــا ــــن تلـــــك ال̀ز ـــ� Hســـــتفادة مـ س uــ ـــدا راملــ ̀ـــــة ر س الثانو ر املـــــدا
س، كمـا أن مــدير  يالـصناعية، وªعميـق العالقــات >خو`ـة وHح8ــ�ام املتبـادل بــ7ن معل�ـx املــدا ر
 �ات التبادلية 2أحـد >سـاليب وامل4ـام /شـرافية املو2ولـة إلـhÈم، uـ ا س Âعتمدو ع�j ال̀ز راملدا نر

قم  ة  رح7ن جاءت العبا ًيحـضر جانبـا مـن اجتماعـا" والyـx تـنص ع�ـj) 2(ر ت املعلمـnن ملناقـشة َ
�Aيــة ات البعــد، بمتوسـط حــسا�ي "رمـردود ;{ـشطة التد ، )1.99(ر، uـ� ال�8تBــب الثـاFي بــ7ن عبـا

�ـ� مـدير )0.54(يوانحراف معيار  سة متوسطة، وقد Âعز ذلك إjg اقتنـاع و جة مما ي، و�د وى ُ ر ر
`¢ية ومردود=ا /ي س الثانو`ة الصناعية بأ=مية >Fشطة وال��امج التد راملدا جا�ي ع�ـj جـودة ر

 �`¢يـــة uـــ رالعمليـــة التعليميـــة ومـــستو تحـــصيل الطـــالب؛ حيـــث ªـــس4م ال�ـــ�امج و>Fـــشطة التد ى
 jـــ�ــا يـــنعكس �ـــش²ل إيجـــا�ي ع س الثانو`ـــة الـــصناعية ممـ ف معل�ـــx املـــدا ات ومعـــا رتنميـــة م4ـــا ر ر

ة ينعكس ع�j تحصيل الطالب x�ôÉ للمعلم7ن، و�دو راملستو التد ر   .ى
قم � ة  رجاءت العبا � "ُيطلع املعلمnن ع�t مستجدات البحوث ال�yبو�ة" ص ع�jوالxy تن) 7(رu ،

ات البعــد، بمتوســط حــسا�ي  ، )0.51(ي، وانحــراف معيــار )1.25(رال�8تBــب قبــل >خ7ــ� بــ7ن عبــا
س الثانو`ـــــة  ســــة منخفــــضة، وقــــد Âعــــز ذلـــــك إgــــj ضــــعف ªــــzÚيع مــــدير املــــدا جــــة مما رو�د ر ير ى ُ

ـــة الذاتيـــــة للمعلمـــــ7ن، كمــــا أن  `ـــــة والفنيـــــة الــــصناعية لفـــــرص التنميــ رامل4ـــــام واملـــــسئوليات /دا
قامللقــاة ع�ــj 2ا=ــل املــدير ال ت|ــيح لــھ Hطــالع ع�ــj تلــك املــستجدات؛ حيــث ªــستغر تلــك امل4ــام 
اج بند إلجـراء �عـض البحـوث ال�8بو`ـة ــــ ال  سة، فضال عن أن عدم إد رمعظم أوقات مدير املد ر

ً

سة أو  املعلـم املتبعة من قبل ا�4zات املعنية ªعد رسيما /جرائية ـــــ ضمن آلية تقييم مدير املد
� عـدم ا=تمـام املـدير بـذلك، فـضال عـن عـدم ªـzÚيع ا�4zـات العليـا u أحد >سباب

ً
ـة، ( املدي̀ر

ة ا روالـو ة ) ز صــد جـوائز ªـzÚعيھ لـھ، uـ� حـ7ن جـاءت العبـا ن واملعلمـ7ن ل4ـذا ا�zانــب و رللمـدي̀ر ر
ــــم  ـــj) 10(رقـ ــــة " والyـــــx تـــــنص ع�ــ ش عمـــــل داخليـ ريـــــنظم و �ب املعلمـــــnن عtـــــ� اســـــتخدام ُ رلتـــــد

ونــا ات البعــد، بمتوســط "رالتقنيــات الرقميــة %ــ$ ظــل جائحــة كو ر، uــ� ال�8تBــب >خ7ــ� بــ7ن عبــا
سـة ضـعيفة، وقـد Âعـز ذلـك إgـj قلـة )0.51(ي، وانحراف معيـار )1.24(حسا�ي  جـة مما ى، و�د ُ ر ر

س الثانو`ــة يترسـيخ ثقافــة التعامــل مــع التقنيــات الرقميــة والتكنولوجيــة مــن قبــل مــدير ا رملــدا
ن والعـــــامل7ن ألســـــاليب التكنولوجيـــــا  ـــا ي�8تـــــب عليــــھ مـــــن ضـــــعف توظيـــــف املــــدي̀ر الــــصناعية ومــ
ة ال�8بيــــــة  ا ــــا و ـــx تëت4zrــ ـــة الــــــشديدة الyــ ـــ ــــة التعليميــــــة، فــــــضال عـــــن املرك̀ز را��ديثـــــة uــــــ� العمليـ ز

ً

ش Âــستلزم  ن uـ� =ــذا الـشأن، كمــا أن عقــد تلـك الــو روالتعلـيم وعــدم إعطـاء صــالحيات للمــدي̀ر
ـــدير مو ـــذا فــــضال عــــن افتقــــار مـ `ــــة عديــــدة، =ـ يافقــــة ا�4zــــات العليــــا مــــن خــــالل إجــــراءات إدا ً ر

ة مثـل =ـذه  ن إلدا � =ذا ا�zال، �سب عـدم تأ=يـل املـدي̀رu ة��t¨س الثانو`ة الصناعية ل راملدا ر
ش  .رالو

  

  



ــري المدارس الثانويــة الصناعيـــة بمصـــر  تطويـــر أداء مدـي
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سة واpcتمع اt@c$: البعد الثالث   :رتحسnن العالقة بnن املد

ات � التكـــراgـــدو التـــاz�ا èر   يو»ــ `ـــة ل ر والëـــسب املئو`ــة واملتوســـطات ا��ـــسابية وHنحرافـــات املعيا
سـة  ات �عد تحس7ن العالقـة بـ7ن املد اسة ع�j عبا ات، بحسب استجابات عينة الد روترتBب العبا ر ر ُر

��  :وا�zتمع ا��

قم  رجدو    ) 4(ل

$t@cتمع اpcسة وا ات �عد تحسnن العالقة بnن املد اسة ع�t عبا راستجابات عينة الد ر   ُر

  �ستجابات
ة  م  رالعبا

  ضعيفة  متوسطة  كبynة

املتوسط 
  ا"@سا�ي

�نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
سة   راملما

  ال�yت�ب

  576  372  58  ك
1  

ســــــة  رÂـــــس©j مـــــدير املد َ

ــــــرا2ات  ـــــــشاء شــ ــــــو إFـ نحــ
ــــــع  ــ ــ ــ ــــــع ا�zتـمــ ـــ ــ ــ ــــــرة مـ ــ ـــ مثمـــ

��  . ا��
%  5.77%  36.98%  57.26%  

  10  ضعيفة  0.60  1.49

  496  423  87  ك
2  

ــــــاء  ــ ـــ ــ ــ اء أوليــ ـــــــــستطلع آ ــ ــ ــ رÂــ َ

رو عنـد التخطــيط >مـ
ــــــة  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ر العمليـــ ـــــــ̀و ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ لتطـــ

  التعليمية 
%  8.65%  42.05%  49.30%  

  5  ضعيفة  0.64  1.59

  458  426  122  ك

3  

ــــــائل  ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــــــستخدم الوسـ ــ ــ ــ ــ ـÂَــ
/لك�8ونيـــة للتواصــــل 
ــــــات  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـــــــع =يئـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ مــ
ــــــع  ــ ــ ــــــــسات ا�zتمــ ــ ومؤســ

��  .ا��

%  12.13%  42.35%  45.53%  
  1  متوسطة  0.68  1.67

  534  406  66  ك
4  

`ب ـُيـــــــوفر  ـــــــد ــــــرص لتــ ــ رفـ
ـــــــــسات  ــ ــ ــــــــالب بمؤسـ ــ ـــ الطـ
 jـــــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــع ا���ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ا�zتمــ

  ).املصاFع والشر2ات(
%  6.56%  40.36%  53.08%  

  8  ضعيفة  0.62  1.53

  559  355  92  ك
5  

د =يئـــــات ا�zتمـــــع  ويــــز ُ

ــــــات  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــــة بمعلومـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ املعنيـ
ــــــرامج  ــ ـــ ــ ـــــــــط و�ـ ــ ــ ـــــــن خطـ ــ ـــ عـ

سة   .راملد

%  9.15%  35.29%  55.57%  
  7  ضعيفة  0.66  1.54

  553  334  119  ك

6  

ــــــد ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــــو أ=ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ريطـ اف ُ
ا  ـــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــة وفقــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ سـ ًاملد

ر
ــــــو  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــــستجدات ســ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ قملـ
ــــــات  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــل ومتطلبــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ العمــ

  .القطاع ا�tاص

%  11.83%  33.20%  54.97%  
  6  ضعيفة  0.69  1.57

  523  325  158  ك

7  

ــــــات  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــتفظ �عالقـ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ــ ــ َيحــ
ــــــراد  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــع أفــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــــدة ـمــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ جيــ
 �ـــــــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــع ا���ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ا�zتمــ
ــــــــصاFع  ــ ــ ــ ـــ ــ ــــــ�اب املــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ وأ�ـ

  .والشر2ات

%  15.71%  32.31%  51.99%  
  3  ضعيفة  0.74  1.64

  595  307  104  ك

8  

ــــــات  ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــzÚع =يئــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ Âُــ
ـــــاص  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــاع ا�tــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ القطــ
ــــــة  ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــــة برعايــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ املعنيــ
ـــــــــالب  ــــــن طــ ــ ــ ـــــــدع7ن مـ ــ املبــ

سة   .راملد

%  10.34%  30.52%  59.15%  
  9  ضعيفة  0.68  1.51
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  �ستجابات
ة  م  رالعبا

  ضعيفة  متوسطة  كبynة

املتوسط 
  ا"@سا�ي

�نحراف 
  ياملعيار

جة  رد
سة   راملما

  ال�yت�ب

  487  379  140  ك

9  

ـــــــــصيات  ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــــــدعو tÖـ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ َيــ
ة لعقد  زاجتماعية بار
ــــــع  ــ ـــــــدوات مــ ــــــاءات ونــ ــ لقـ

x��   .را�zتمع املد
%  13.92%  37.67%  48.41%  

  2  ضعيفة  0.71  1.66

  514  373  119  ك
10  

ــــــاء  Âَعقــــــد مجلــــــس >منـ
ـــــــ7ن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــــــاء واملعلمـ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ و�بـ
ي  ـــــــــش²ل دو ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ رـ�ــ

  .ومنتظم

%  11.83%  37.08%  51.09%  
  4  ضعيفة  0.69  1.61

  718  243  45  ك
11  

ِـÂــشرك ا�tتـــص7ن مــــن 
ْ ُ

 �ـــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ� uــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــــع ا���ــ ــ ــ ـــ ــ ا�zتمـ
سة م برامج املد   %71.37  %24.16  %4.47  %  .رتق̀و

  11  ضعيفة  0.56  1.33

�تحس7�سة وا�zتمع ا��   ــــ  ضعيفة  0.51  1.56  رن العالقة ب7ن املد
  

ســـة وا�zتمـــع  ســـة �عـــد تحـــس7ن العالقـــة بـــ7ن املد جـــة مما ريتـــèþ مـــن ا�zـــدو الـــسابق أن د ر ُر ل
اســـة بمتوســـط حـــسا�ي " ضـــعيفة"ىا���ـــ� تقـــع uـــ� مـــستو  ، )1.56(رمـــن وج4ـــة نظـــر أفـــراد عينـــة الد

ــــار  ــــد تراوحــــــ)0,51(يوانحــــــراف معيــ ــــستو ، وقــ ـــة ع�ــــــj مــ ســـ جــــــة املما ىت املتوســــــطات ا��ــــــسابية لد ر ر
� الف�8ة من u ات سة تراوحـت بـ7ن )1.67(إjg ) 1.33(رالعبا جة مما ات البعد جاءت بد ر، أي أن عبا ر ر

سـة يتـèþ مـا  جـة املما ليا بحسب املتوسـط ا��ـسا�ي لد ات تنا رضعيفة ومتوسطة، و��8تBب العبا ر ز ًر

�� :ي

قم  � ة  رجاءت العبا َ¦ستخدم الوسائل 5لك�yونيـة للتواصـل مـع 9يئـات " ع�jوالxy تنص ) 3(ر
ات البعــد بمتوســط حــسا�ي "ومؤســسات اpcتمــع اt@cــ$ ر، uــ� ال�8تBــب >و بــ7ن عبــا ، )1.67(ل

سة متوسطة ـــ أقرب إjg الضعيفة ــــ، )0.68(يوانحراف معيار  جة مما ر، و�د � رu أما وقد جاءت 
ىاملرتبـــة >وgـــj فر�مـــا Âعـــز ذلـــك إgـــj محا س الثانو`ـــة الــــصناعية ُ رولـــة الـــبعض مـــن مـــدير املـــدا ي

اسـتخدام الوسـائل والوسـائط /لك�8ونيـة uـ� التواصـل مـع �عـض =يئـات ومؤسـسات ا�zتمـع 
�hم ع�ــj تحقيــق ذلــك؛ كمــا  ن وقــد ط برغبــة الــبعض مــن املــدي̀ر را���ــ�، و=ــو اســتخدام مــشر و

قـــم ة  رجـــاءت العبــــا ة لعقـــد لقــــاءات َيـــدعو ¶!ــــصيات اجتماعيـــة " والyــــx تـــنص ع�ــــj) 3(ر زبــــار
hiـــــj ـــسا�ي "رونــــدوات مـــــع اpcتمـــــع املد ات البعـــــد، بمتوســـــط حــ ـــاFي بـــــ7ن عبـــــا ـــ� ال�8تBـــــب الثــ ر، uــ

سة ضعيفة ـــ وذلـك ع�ـj الـرغم مـن وقوع4ـا uـ� )0.71(ي، وانحراف معيار )1.66( جة مما ر، و�د ر
 jـــــgعـــــز ذلـــــك إÂ ـــــ وقـــــد ـــ ـــة ـ ىاملرتبـــــة الثانيــ ة ُ رغيـــــاب التëـــــسيق والتوجيـــــھ /دار بـــــ7ن إدا ســـــة ي راملد

س أل=ميــة وفاعليــة  اك مــدير املـدا روا�4zـات ا�zتمعيــة ذات العالقـة، باإلضــافة إgــj عـدم إد ير
 jـــ�س الثانو`ـــة الـــصناعية ع رتلـــك اللقـــاءات والنـــدوات، =ـــذا باإلضـــافة إgـــj حـــرص مـــدير املـــدا ي
ونــا، وذلــك تماشــيا مــع توجhÈــات الدولــة  ًالتقليــل مــن التجمعــات ل¨�ــد مــن ان|ــشار ف7ــ�وس 2و ر

وناوا��² ة املرتبطة بالتصدي �zائحة 2و   . رومة املص̀ر
قـم � ة  رجـاءت العبـا سـة نحـو إ{ـشاء شـرا·ات مثمـرة مــع " والyـx تـنص ع�ـj ) 1(ر ر¦ـس�¹ مـدير املد َ

$t@cتمع اpcات البعد بمتوسط حسا�ي "ا � ال�8تBب قبل >خ�7 ب7ن عباu ،وانحراف )1.49(ر ،
ســــة ضــــعيفة، وقــــد Âعــــز)0.60(يمعيــــار  جــــة مما ى، و�د ُ ر س ر ر ذلــــك إgــــj عــــدم و�ــــ� مــــدير املــــدا ي
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ة دعوة  ممثل7ن عن  � ندu ة، و`تجسد ذلك` ربأ=مية تلك الشر2ات، الFشغال4م بأعمال4م /دا ر
سة، >مر الذي ينعكس  ة املد راملصاFع واملؤسسات /نتاجية ��ضو اجتماعات مجالس إدا ر ر

أ عات  ة مـــــشر ـــال الـــــصناعة uــــــ� تمو`ــــــل وإدا جـــ ه ع�ــــــj عـــــدم مــــــشاركة  ـــدو ربــ ر ور س املــــــال الــــــدائم ر
قم ة  سة، كما جاءت العبا رباملد ر ِ¦شرك اc!تصnن من اpcتمع اt@c$ " والxy تنص ع�j) 11(ر

ْ ُ

ســة ات البعـــد، بمتوســط حـــسا�ي "ر%ــ$ تقــو�م بـــرامج املد ، )1.33(ر، uـــ� ال�8تBــب >خ7ــ� بـــ7ن عبــا
ســــة منخفــــضة، وقــــد Âعــــز ذلــــك إgــــj اعتقــــاد مــــدير)0.56(يوانحــــراف معيــــار  جــــة مما ى، و�د ُ ر ي ر

س الثانو`ة الصناعية �عدم جدو تلك الشراكة، انطالقـا مـن عـدم إحـداث أي تـأث�7 أو  املدا
ً ى ر

مردود إيجا�ي ع�j العملية التعليميـة مـن خـالل تلـك الـشرا2ات، باإلضـافة إgـj محدوديـة نظـرة 
ات ا��ـصو  ̀ـا ل�عض مؤسـسات ا�zتمـع ا���ـ�؛ حيـث Âعتقـد الـبعض أن ال4ـدف مـن تلـك الز ر

 . ائد مادية فقطع�j م²اسب وعو
س الثانو�ة الصناعية بمصر : راc@و الثالث رالتصو املق�yح لتطو�ر أداء مدير املدا ي   ر

يuــ� ضــوء النتــائج الyــx تــم التوصــل إلhÈــا، قــام الباحــث بو»ــè تــصو مق8ــ�ح لتطــو`ر أداء مــدير  ر
س الثانو`ــة الــصناعية بمــصر uــ� ضــوء خ�ــ�ة مالs7يــا، والــذي تــضمن م�ــ�رات التــصو ا راملــدا ملق8ــ�ح، ر

روأ=ـداف التـصو املق8ـ�ح، وعناصـر التـصو املق8ــ�ح، باإلضـافة إgـj ضـمانات نجـاح التـصو املق8ــ�ح،  ر ر
اســـات  رومعوقــات تنفيــذ التـــصو املق8ــ�ح وســبل التغلـــب علhÈــا، وختامــا �عـــرض �عــض البحــوث والد ً ر

د من التفصيل ع�j ا مكن تناو ذلك بم̀ز �، ̀وgا�اسة ا� لاملق�8حة املرتبطة بموضوع الد لنحو �ªي ر
  :  ذكره

أوال
ً

  :رمyzرات التصو املق�yح: 

اســات الــسابقة ذات الــصلة  - اســة امليدانيــة، وكــذلك نتــائج الد رمـا أســفرت عنــھ نتــائج الد ر
س الثانو`ــــة  ت إgــــj أن مــــستو أداء مــــدير املــــدا �، والyــــx أشــــاgــــا�اســــة ا� ربموضــــوع الد ر ير ى

لالــــصناعية لــــم يحقــــق املــــستو املــــأمو واملëــــشود منــــھ uــــ� >�عــــ اســــة ى راد الyــــx تناولhiــــا الد
�ـــ ـــة للمعلمـــــ7ن، وتحـــــس7ن العالقـــــة بـــــ7ن :(و�ـ �ـــــ�x، وªـــــzÚيع التنميـــــة امل4نيــ رالتخطـــــيط املد

��سة وا�zتمع ا��   ).راملد

سـية بـصفة عامـة، وقيـادات التعلـيم الفØـx بـصفة عامـة أعظـم وأثمـن  - رªعد القيادات املد
ـــ ـــا املنوطـ =ـ ة uــــ� املؤســــسات التعليميـــــة، باعتبا د ال¢ــــش̀ر راملــــوا ة ب|ــــشغيل وتوجيــــھ العمـــــل ر

x��  .راملد

ة 2أحــــد أ=ــــم أولو`ــــات  - ـــx م²انــــة بــــار `ب املÙـ زتحتــــل قــــضية التعلــــيم الفØــــx والتقØــــx والتــــد ر
�، و`تج�ــj ذلــك uــ� ا=تمــام الدولــة gــا�الوقــت ا� �ة uــ القيــادة الــسياسية وا��²ومــة املــص̀ر

ة بمنظومة التعليم الفxØ بصفة عامة والصنا�� بصفة خاصة؛ حيث تنص ا ملادة املص̀ر
يمن الدستو املصر ع�j أن تلs8م الدولة ب|ـzÚيع) 20( `ب  التعليم الفني ر روالتقØـx والتـد

ــا ملعــــاي�7 ا�zــــودة العامليــــة و�مــــا ي|ناســــب مــــع املÙــــx وتطــــو`ره والتوســــع ً uــــ� 2ــــل أنواعــــھ وفقــ

 .قاحتياجات سو العمل

ة لــضمان ا�zــودة وHعتمــاد uــ� التعلــيم  - ناملوافقــة ع�ــj إصــدار قــانو إFــشاء ال4يئــة املــص̀ر
س  `ب املÙــx ــــــ uــ� مــا رالتقØــx والفØــx والتــد ـــ، و=ــو القــانو الــذي يëتظــر أن يحقــق 2021ر ُم ـــ ن

 وغ�7 مـسبوقة uـ� مؤسـسات التعلـيم الفØـx مـن حيـث /عـالء بجودتـھ ملواكبـة نقلة نوعية
ـــة ا�tتلفــــة uــــ� اســـــ�8اتيجية  ســــو العمــــل، فــــضال عــــن تحقيــــق أ=ـــــداف وسياســــات الدولـ

ً
ق

  .م2030التنمية املستدامة 
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س الثانو`ـة الـصناعية،  - � تطو`ر أداء مدير املـداu يةs7ة املال��t�ستفادة من اH رمحاولة ي
�ســــية ال ســـيما uــــ ر ظــــل ا=تمـــام دو العــــالم املتقــــدم والنــــامي ع�ـــj الــــسواء بالقيــــادات املد ل

 .و�تطو`ر أداhÜا
  :رأ9داف التصو املق�yح: ًثانيا

س الثانو`ــــــة  - ســــــات مــــــدير املــــــدا ـــا يëب�ــــــ� أن ت²ــــــو عليــــــھ مما `ــــــة مــــــستقبلية ملـــ رتـــــأط�7 ر ير ن ؤ
 الصناعية،

ات الª xyش4د=ا الساحة ال�8بو`ة والتعل - � ظل التطوu يميةر ال سيما.  

-  �ه uــــ س الثانو`ــــة الـــصناعية بمــــصر ممـــا Âــــس4م بـــدو تقـــاء بمـــستو أداء مــــدير املـــدا Hر ر ير ى
ف  ــــصناعية معــــــا س الثانو`ــــــة الـ رتحـــــس7ن ا�tرجـــــات التعليميــــــة، وإكـــــساب مــــــدير املـــــدا ر ي

� مجال العمل /دارu يوخ��ات جديدة. 

س الثانو`ة  - � تطو`ر أداء مدير املداu يةs7ة املال��t�ستفادة من اHر  .الصناعية بمصري

� مجال التخطيط  -u س الثانو`ة الصناعية رتقديم �عض �ليات لتطو`ر أداء مدير املدا ي
ســـة وا�zتمــــع  �ـــ�x، وªـــzÚيع التنميـــة امل4نيــــة للمعلمـــ7ن، وتحـــس7ن العالقــــة بـــ7ن املد راملد ر

ة أك�í إجرائية وفعالية � بصو� .را��
ثالثا

ً
  :رعناصر التصو املق�yح: 

1( hij   :رالتخطيط املد

س الثانو`ـة الـصناعية uـ� مجـال أثم اسة امليدانية عن أن واقع أداء مـدير املـدا ررت نتائج الد ير
دا من العناية وH=تمام من جانب  جة متوسطة، >مر الذي يتطلب م̀ز ��x جاء بد ًالتخطيط املد ر ر
اســــة uــــ� مجــــال  س الثانو`ــــة الــــصناعية لتحــــس7ن أداhÜــــم uـــ� ذلــــك ا�zــــال، وتق8ــــ�ح الد رمـــدير املــــدا ر ي

�ال���x ما ي  :رتخطيط املد

إعداد دليل للعمل يتضمن 2افـة السياسات والقواعـد و>نظمـة والتعليمـات و/جـراءات  -
ســة، فـــضال عــن نظـــم الثـــواب والعقــاب املعمـــو hÏــا، ع�ـــj أن  لاملنظمــة للعمـــل داخـــل املد

ً
ر

ي²و =ذا الدليل متاحا ومعلنـا ل¨zميع
ً ً   .ن

�ـ�H ،xستعانة بخ��ات املتخصص7ن من أعضاء ا� - � عملية التخطيط املدu ��رzتمع ا��
 �`¢يـة أل=ميـة مـشاركة ا�zتمـع ا���ـ مكن تحقيـق ذلـك مـن خـالل تـضم7ن ال�ـ�امج التد ر̀و

x�� � عملية التخطيط املدuر. 

مكـــن تحقيــــق ذلـــك مــــن خـــالل إعــــداد  - ســـة الذاتيــــة، ̀و د املد رتـــصميم خطــــط لتنميـــة مــــوا ر
أس املــال الــدائم بمــا ع  ة مــشر رخطـط بديلــة إلدا ور `ــادة الكفــاءة والفعاليــة، و�مــا ٍ ز يــضمن 

سة ا للتمو`ل الذاªي للمد ريحقق مصد  .ًر

ســــــة، و`مكــــن  - ـــx باملد ـــف >ســــاليب التكنولوجيــــة ا��ديثــــة uــــ� العمــــــل /دار والفØـ رتوظيـ ي
تحقيق ذلك من خـالل تطبيـق منظومـة الك�8ونيــة معاصــرة لالتـصاالت ونظـم املعلومــات 

�u وقواعـد البيانات، وتوظيف4ا �سـة ودعم اتخاذ القرار، فضال عـن توظيف4ـا uـ ة املد  إدا
ً

ر ر
xي والتنظي�Fشر ثقافة التعلم التعاوF. 

ـــة املتغ7ـــــ�ة ال  - ف املرحلـ ســــية ت|ناســـــب وظــــر مــــات املد وتــــصميم اســــ�8اتيجيات ملواج4ـــــة > ر ز
ونا، و`مكن تحقيق ذلـك مـن خـالل اسـتخدام >سـاليب العلميـة  � ظل جائحة 2وu رسيما
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ســية، فـــضال عـــن إعــدادا��ديثــة uـــ� موا مـــات املد ج4ــة >
ً

ر `و=ات بديلـــة ملواج4ـــة  ز رســBنا
�gا�الوقت ا� �u x��  .رالتغ�7ات ا��تملة با�zتمع املد

مكن تحقيق ذلك مـن خـالل اطـالع  - � ضوء /م²انات املتاحة، ̀وu سة رترتBب أولو`ات املد
� مجـاu ة محليا وعر�يا وعامليا��ب النا س ع�j التجا ًمدير املدا ً ً ر ر �ـ�x ي رل التخطـيط املد

سا�hم امل4نية � مماu اhßستفادة مHرو. 

مكــن تحقيــق ذلــك مــن خــالل إعــداد  - ســة، ̀و ر�hيئــة بBئــة آمنــة وفعالــة ل²افــة مëــسو�ي املد
� حاالت الشغب الطال�يu مدونة تأدي¢ية للطالب. 

 :pqrيع التنمية املfنية للمعلمnن )2

اســة امليدانيـة عـن أن واقــع أداء مـد س الثانو`ــة الـصناعية uـ� مجــال رأثمـرت نتـائج الد رير املـدا ي
ــــدا مــــن العنايــــة  ــر الــــذي يتطلــــب م̀ز جــــة متوســــطة، >مــ ªًــــzÚيع التنميــــة امل4نيــــة للمعلمــــ7ن جــــاء بد ر
ــة الـــصناعية لتحــس7ن أداhÜــم uــ� ذلــك ا�zــال، وتق8ـــ�ح  س الثان̀و روH=تمــام مــن جانــب مــدير املــدا ي

��� س¢يل تحقيق ذلك ما يu اسة  :رالد

ات املرتبطــــة �ــــسو العمــــل، تــــوف�7 بــــرامج تد - ق`¢يــــة للمعلمــــ7ن املو=ــــو�7ن إلكــــساhÏم امل4ــــا ر ر
ف املتعلقـة باسـتخدام >دوات والتقنيـات الرقميـة ال  ات واملعـا رفضال عن إكساhÏم امل4ـا ر

ً

مكــن تحقيــق  لســيما uــ� ظــل التوجــھ نحــو التحــو الرق�ــx ب²افــة املؤســسات التعليميــة، ̀و
Éس ذلـــك مـــن خـــالل Hســــتعانة بمؤســـسات القطـــاع ر ا�tـــاص و�عــــض أعـــضاء =يئـــة التــــد

  .با�zامعات التكنولوجية

س الثانو`ة الصناعية بأ=ميـة Fـشر ثقافـة النقـد الـذاªي وتمكيـhßم مـن  - رتوعية معل�x املدا
`¢يـــة، وخلـــق ثقافـــة  ش عمـــل تد ات و مكـــن تحقيـــق ذلـــك مـــن خـــالل عقـــد دو رأدواتــھ، ̀و ور ر

 .داعمة للتعلم املستمر

م املعلمــ7ن املتم7ــsين م4نيــ - مكــن ًتكــ̀ر لا واملبــدع7ن وأصـــحاب >فكـــار وا��لــو /بداعيــة، ̀و
با��افظة  يتحقيق ذلك من خالل إقامة حفل سنو يتم فيھ دعوة كبار املسئول7ن سواء

ة التعليمية، وكذلك ا�zامعـات وقيادات ا�zتمع ا���j لالحتفاء hÏم  ـة أو /دا رأو املدي̀ر
م4م  .وتك̀ر

د من الفرص ملعل�x ا - ا�hم امل4نيـة خـارج اتاحة م̀ز ز قد س الثانو`ة الصناعية، لتع̀ز رملدا ر
 �مالhÜــــم uــــ ـــات شــــراكة وªعــــاو مــــع  ســــة مــــن خــــالل تمكيــــhßم مــــن إقامــــة عالقـ زنطــــاق املد نر
ـة وحـل املـشكالت الyـx تـواج44م  سـا�hم ال�8ب̀و ، وذلك hÏـدف تحـس7ن مما س >خر راملدا ىر

ج4ا اسة وخا رداخل �zرة الد  .ر

`ـــــة ملناقـــــشة - س الثانو`ـــــة رعقـــــد اجتماعـــــات دو ــــا معلمـــــو املـــــدا ر املـــــشكالت الyـــــÂ xعـــــاFي مhßـ
=م بكفاءة وفعالية   .رالصناعية، من أجل التغلب علhÈا بما يمكhßم من تأدية أدوا

س  - `ب معل�ــــx املــــدا رHســــتعانة بــــذو Hختــــصاص وا��tــــ�ة مــــن املــــصاFع والــــشر2ات لتــــد ر ي
  .الثانو`ة الصناعية

س مـــن أجـــل تــــ - `ب باملــــدا رتفعيـــل دو وحـــدات التـــد ر `¢يـــة للمعلمـــ7ن حــــو ر ات تد لوف�7 دو ر ر
� العملية التعليميةu توظيف >ساليب التكنولوجية.  

ليات  - ـــ� وظـــــائف جديـــــدة و�مــــــسؤ ــ7ن uــ ـــة للمعلمـــــ7ن ا�zــــــدد واملعينـــ فيــ ــــرامج ªع̀ر وتـــــصميم بـ
`ب املستمر وغ�7=ا من أش²ال الدعم للمعلم7ن القدامى رجديدة، فضال عن توف�7 التد

ً
. 
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ا - اء املعلمـــــ7ن ود راســـــتطالع آ ات ر ــــل عقـــــد الــــــدو `¢يـــــة للمعلمـــــ7ن قبـ ــــة Hحتياجـــــات التد رسـ ر
`¢ية  .رالتد

`ة للمعلم7ن >وائل الذين تمت ترقيhiم - ات إدا رتقديم دو  .ر

� مجال التخصص -u مطالعة 2ل ما =و جديد j� .zÚªيع املعلم7ن ع

� نمو املعلم7ن م4نيا -u س4مª xyات ال` سة بالكتب واملراجع والدو `د مكتبة املد ًتز ر ر  .و

اسات العلياzÚªيع -  .ر املعلم7ن نحو استكمال الد

`¢ية - ات تد رالتقليل من >عباء امل4نية للمعلم7ن امللتحق7ن بدو  .ر

zÚªيع املعلم7ن ع�j توظيف البحوث /جرائية uـ� حـل مـشكال�hم التعليميـة، وذلـك مـن  -
x��   . رخالل Fشر ثقافة البحث العل�x ب7ن أعضاء ا�zتمع املد

ـــة ا - ـــل مـــــع >2اديميــ ـــات التواصــ ـــة وفـــــق Hحتياجـــ `¢يــ ـــ7ن لتـــــصميم بـــــرامج تد رمل4نيـــــة للمعلمــ
   .الوظيفية للمعلم7ن

  .قتبxØ برامج وطر حديثة ومبتكرة لقياس أثر التنمية امل4نية لدي املعلم7ن -

3( $t@cتمع اpcسة وا  :رتحسnن العالقة بnن املد

س الثانو`ـة الـ اسة امليدانية عن أن واقع أداء مـدير املـدا رأثمرت نتائج الد صناعية uـ� مجـال ير
ـــدا مـــن  جـــة ضـــعيفة، >مـــر الـــذي يظ4ـــر م̀ز ســـة وا�zتمـــع ا���ـــ� جـــاء بد ًتحـــس7ن العالقـــة بـــ7ن املد ر ر
ــدا مــن العنايــة وH=تمــام مــن  ًجوانــب القــصو والــضعف uــ� ذلــك ا�zــال، ومــن ثــم يتطلــب ذلــك م̀ز ر

� ذلك ا�zال، وتق�8ح u مhÜس الثانو`ة الصناعية لتحس7ن أدا رجانب مدير املدا � س¢يل يu اسة رالد
��  :تحقيق ذلك ما ي

ا  - اFشاء قاعدة بيانات الك�8ونية تضم بيانات 2افة املستفيدين من العملية التعليميـة بمـ
 يمكن 

من س4ولة التواصل مع4م، والتعرف ع�j احتياجا�hم ا��الية واملستقبلية من ا�tدمات  -
سة   .رالxy تقدم4ا املد

عات ) صاFع والشر2اتامل(عقد شرا2ات مع مؤسسات القطاع ا�tاص  - ولتنفيذ عدة مشر
د تمو`ل بديلة سة �غرض توف�7 موا رداخل املد  .ر

توف�7 2افة البيانات واملعلومات عن Hحتياجات ا��الية واملستقبلية من العمالة الفنيـة  -
بمـــستو`ا�hا وتخصــــصا�hا ا�tتلفــــة، حyــــÄ ي|ثØــــÄ تلبيـــة 2افــــة احتياجــــات املــــستفيدين مــــن 

 . العملية التعليمية

س hÏـــدف  - `¢يـــة لطـــالب املـــدا رالتëـــسيق مـــع مؤســـسات القطـــاع ا�tـــاص لتنظـــيم بـــرامج تد ر
ف4م ا�hم ومعا رتنمية م4ا  .ر

اســتخدام الوســائل /لك�8ونيــة للتواصــل مــع =يئــات ومؤســسات ا�zتمــع ا���ــ�، وذلــك  -
سـة لقنـاة الك�8ونيــة ع�ـ� اليوتيـوب أو موقــع الك�8وFـي ªعلــن  ة املد رمـن خـالل تــصميم إدا ر

سـة عـن 2افـة ا�tــدمات واملنتجـات الyـx تقـدم4ا، فـضال عـن ا�4zــود مـن خاللـ ة املد ھ إدا
ً

ر ر
ات الxy حققhiا  .زالxy تبذل4ا و/نجا

-  xــyــشطة الF<ــدمات وt�تقــديم معلومــات عــن ا �اســتخدام مواقــع التواصــل Hجتمــا�� uــ
سة بما يBسر من التفاعل مع 2افة املستفيدين  رتقدم4ا املد
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- tÚستفادة من �عض الH لس >مناءz� ال /عالمي وانضمام4اzا� �u عملª xyصيات ال
سة الثانو`ة الصناعية،  � ªسو`ق منتجات املدu مhßستفادة مH باء واملعلم7ن، �غرض�رو

سة ة املبذولة باملد رفضال عن عرض �عض ا�4zود التطو`̀ر
ً

. 

ات مفتوحــــة ع�ــــ� املوقــــع Hلك�8وFــــي املزمــــع اFــــشاءه مــــ - ع ممثلــــ7ن مــــن رعقــــد لقــــاءات وحــــوا
ـــة با�tــــدمات و>Fـــــشطة الyـــــx تقـــــدم4ا  ـــرف ع�ــــj املـــــشكالت املتعلقــ � للتعــ¥ را�zتمــــع ا�tـــــا

سة  .راملد

ي للتعـــرف ع�ـــj احتياجـــات  - رعقـــد اجتماعـــات مجلـــس >منـــاء و�بـــاء واملعلمـــ7ن �ـــش²ل دو
غبات املستفيدين ومحاولة تلبيhiا  .رو

ســــة - ، وإبــــراز أوجــــھ اســــتفادة رعمـــل Fــــشرات وحمــــالت توعيــــة با�tــــدمات الyـــx تقــــدم4ا املد
 .ا�zتمع مhßا

`ة م²ونــــة مـــن  - ســــة، وÉعـــض املعلمـــ7ن مــــن ذو (رªـــشكيل �zنـــة اس|ـــشا كيـــل املد يمـــدير و ر و
لنمذجـــة عمليـــة توطيـــد أواصـــر العالقـــة مـــع ) ا��tـــ�ة يرÖـــ�4م املـــدير �عـــد Hتفـــاق مع4ـــم

�� .مؤسسات ا�zتمع ا��

ـــو مـــــستو - اhÜـــــم حــ ـــداء آ ىاتاحـــــة الفرصـــــة ألوليـــــاء >مـــــو إلبــ ل ر  أداء املعلمـــــ7ن uـــــ� اللقـــــاءات ر
  .الفردية

ًا�عا  :رضمانات نجاح التصو املق�yح: ر

رÂعتمـــد نجـــاح التـــصو املق8ـــ�ح uـــ� تحقيـــق أ=دافـــھ ع�ـــj عـــدة ضـــمانات تجعـــل مـــن تطبيقـــھ 
��  َممكنا، وتتمثل أ=م =ذه الضمانات فيما ي

-  �ٍإجــراء ªـــtÚيص تنظي�ــx دقيـــق لواقـــع مؤســسات التعلـــيم الفØـــx بــصفة عامـــة والـــصنا�
، أو الفØـx، أو التكنولــو¥�، وÉعتمـد ذلــك ع�ــj  مhßـا بــصفة خاصـة ســواء يuـ� الــشق /دار

� مصر بحاجة التعلـيم الفØـx لتلـك /صـالحات، وذلـك u أمر التعليم j�قناعة القائم7ن ع
ـــ� أو تطــــو`ر uــــ� بëيــــة  ات ªــــسhiدف إحــــداث ªغي7ـ رقبــــل أي حــــديث عــــن إصــــالحات أو مبــــاد

xØومنظومة التعليم الف .  

ة العمليــــة التعليميــــة �ــــش²ل جــــاد وحقيقــــي، التخفيــــ - ــــة uــــ� إدا رف مــــن وطــــأة وحــــدة املرك̀ز
ـة الرسـمية  حات النظ̀ر حات منمقة و�راقة، وHنتقال من حs7 التص̀ر ولـBس مجـرد تـص̀ر

ض الواقع � علـى أ� .رإjg حs7 التطبيق الفع

س الثانو`ــة الــصناعية، إذ ال يمكــن  - ر`ــادة املs7انيــة ا�tصــصة لتمو`ــل املــدا ا��ــديث عــن ز
`hiـا  سـة الثانو`ة الصناعية ر ات لإلصـالح أو التطو`ر، وال يمكن أن تحقق املد ؤأية مباد ر ر
ة مناسبة، بل دو وضع /نفاق  د مالية ومادية و�ش̀ر سالhiا وأ=ـداف4ا دو توف�7 موا نو رن ر
ع�ـــj التعلــــيم عامــــة وع�ـــj التعلـــيم الفØـــx الـــصنا�� خاصـــة ضـــمن أولو`ـــات إنفـــاق الدولـــة 

ةاملص  .̀ر

ة  - عقد اتفاقيات وشرا2ات ªعاونية مع >قسام العلمية ب²ليات ال�8بية با�zامعات املص̀ر
ســة  سـية داخــل مبØـÄ املد ̀ـة واملد ة والقيــادة ال�8بو `¢يــة uـ� مجـال /دا رلتنظـيم بـرامج تد ر ر ر

=ا  .روzÚªيع املعلم7ن ع�j حضو

س، حyــــÄ التëــــسيق مــــع مراكــــز >بحــــاث ال�8بو`ــــة إلتاحــــة نتــــائج البحــــوث ال�8ب - رو`ــــة للمــــدا
ـــوافز املاديــــة واملعنو`ـــــة  ــا، ومــــنح ا��ــ س واملعلمــــو مــــن Hطـــــالع علhÈــ نيــــتمكن مــــدير املـــــدا ر و

� =ذا ا�zالu ينs7للمعلم7ن املتم. 
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ات التعليميـة ب²ـل محافظـة و`مكـن تحقيـق ذلـك مـن  - `ب بـاإلدا ات التد رتحس7ن دو إدا ر ر ر
ات باإلم²انيــات املاديــة والفنيــ: خــالل `ــد تلــك /دا رتز ة الyــx تمكhßــا مــن القيــام و ة وال¢ــش̀ر

`¢يــة، وتحديــد  منيـة لل�ــ�امج التد ليا�hا ع�ــj أكمـل وجــھ، وإعــداد جــداو  ربم4ام4ـا ومــسؤ ز ل و
ات التعليمية بجميع ا��افظات  .رأماكن اFعقاد=ا، وابالغ4ا لإلدا

رتـضم7ن ا��ـو ا�zتم©ـ� وآليـات تفعيـل املـشاركة ا�zتمعيـة uـ� العمليـة التعليميـة ضــمن  -
س الثانو`ة الصناعيةمحتو `ب وتأ=يل مدير املدا ر برامج تد ير  .ى

تفعيــل الــشراكة ا��قيقيــة بـــ7ن أ�ــ�اب املــصاFع والـــشر2ات و�ــ7ن املؤســسات التعليميـــة  -
 qìـــا ـــ� صــــياغة املنـ س وuـ �ــــاب العمــــل مــــشارك7ن فــــاعل7ن uــــ� تمو`ــــل املــــدا ربحيــــث يــــصبح أ ر

اسية  .رالد
  ب عل«�ارمعوقات تنفيذ التصو املق�yح وسبل التغل: ًخامسا

=ا ع�ــj نجاحــھ uــ� تحقيــق  رقــد يواجــھ تنفيــذ وتطبيــق التــصو املق8ــ�ح عــدة معوقــات تــؤثر بــدو ر
س الثانو`ـة الـصناعية بمـصر، لعـل مـن أبـر =ـذه املعوقـات  زأ=دافھ، ومن ثم ع�j أداء مدير املـدا ر ي

��  :ما ي

ة ال�8بيـة والتعلـيم و2ليـا - ا ة التعاو والتëسيق بـ7ن املؤسـسات التعليميـة و رند ز ور ت ال�8بيـة ن
 ،xــØس التعلــيم الف `ب مــدير مــدا ربا�zامعــات uــ� إعــداد وتــد و�مكــن التغلــب عtــ� ذلــك ير

uــ� إFــشاء بـــرامج مــن خــالل ــة uـــ� 2ليــات ال�8بيــة با�zامعــات   التëــسيق بــ7ن >قــسام ال�8ب̀و
س التعلـــــيم الفØــــx، وتطــــو`ر شـــــرا2ات فعالــــة بـــــ7ن  `ب مــــدير مــــدا رمتقدمــــة إلعــــداد وتـــــد ير

ات التعلــــيم با�� افظــــات ا�tتلفــــة و2ليــــات ال�8بيــــة ب²ــــل محافظــــة لتفعيــــل عمليــــة مــــدي̀ر
`ب   .ر/عداد والتد

د املالية ا�tصصة للتعليم الفxØ بـصفة عامـة والـصنا�� منـھ بـصفة خاصـة  - رقصو املوا ر
عات أو  وعــن الوفــاء باحتياجــات =ــذا النــوع مــن التعلــيم لت²اليفــھ البا=ظــة ســواء للمــشر

ش واملعامــــل،   ªــــzÚيع القطـــــاع  التغلــــب عtـــــ� ذلــــك مــــن خــــاللو�مكــــنرالتج74ــــsات والــــو
 ،�ـــx الـــــصنا� ـــيم الفØــ عات التعلــ ـــــل مـــــشر وا�tــــاص ومؤســـــسات ا�zتمـــــع ا���ـــــ� ع�ـــــj تم̀و
س، باإلضــافة إgــH jســـتخدام >مثــل للوحــدات /نتاجيـــة  روتطــو`ر البëيــة التحتيــة باملـــدا

ــــوف�7 مـــــصادر إ ــــ� تــ ــــصناعية والyـــــx يمكـــــن Hســــــتفادة مhßـــــا uـ س الثانو`ـــــة الــ ضــــــافية رباملـــــدا
 .للتمو`ل

س للمــستحدثات التكنولوجيــة uــ� العمليــة التعليميــة،  - رقلـة توظيــف مــدير املــدا و�مكــن ي
ســــية بأ=ميـــة املــــستحدثات التغلـــب عtـــ� ذلــــك ة املد `ـــادة و�ــــ� أعـــضاء /دا ر مـــن خــــالل  ر ز

� Hعتماد u ب الرائدة س لنقل التجا ل7ن باملدا رالتكنولوجية، وتبادل ا���tات ب7ن املسؤ ر و
ـــj املـــــس ة ع�ـــــj اســـــتخدام Hســـــاليب ع�ــ ـــن ªـــــzÚيع /دا رتحدثات التكنولوجيـــــة، فـــــضال عــ

ً

ة وترك >ساليب التقليدية، =ذا إjg جانب Fـشر التوجhÈـات  � عمليات /داu ر/لك�8ونية
ق استخدام الوسائط التكنولوجية ا��ديثة سة عن ط̀ر `ة للمد ر/دا  . ر

-  ��سة وا�zتمع ا�� رتدFي مستو الشراكة ب7ن املد ة وجود قنوات اتصال فعالة مع ى روند
س �عقد اجتماعات  رمؤسسات ا�zتمع ا�tتلفة، باإلضافة إjg عدم ا=تمام مدير املدا ي
ة ا=تمــــام املؤســـسات /عالميـــة ب|ــــسليط  رمـــع أوليـــاء >مـــو وممث�ــــ� ا�zتمـــع ا���ـــ�، ونـــد ر

� من ¥ سة وا�zتمع ا�tا رالضوء ع�j أ=ميھ توطيد أواصر العالقة ب7ن املد يقبـل مـدير ر
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س،  �ـ�x بأ=ميـة فـتح و�مكن التغلب ع�t ذلك من خاللراملدا ر توعية أفـراد ا�zتمـع املد
`¢يــة  ات تد رقنــوات Hتــصال ومــد جــسو التعــاو مــع ا�zتمــع ا���ــ� مــن خــالل عقــد دو ر ن ر
ـــل بـــــ7ن  ـــتم بالـــــشراكة ا�zتمعيـــــة وآليـــــات التواصــ ̀ـــــة الـــــصناعية �hــ س الثانو رملـــــدير املـــــدا ي

ســــــة وا�zتمـــــــع ا ـــار آليـــــــات لتحف7ـــــــs املـــــــشاركة ا�zتمعيـــــــة راملد ـــــj ابت²ـــ �ـــــــ�، باإلضـــــــافة إgــ��
ســـة، ودعـــوة مؤســـسات  روHســـتعانة hÏـــم uـــ� حـــل مـــشكالت الطـــالب وتحقيـــق أ=ـــداف املد
سـية وتــوف�7 الوسـائل التعليميــة، =ــذا  رالقطـاع ا�tــاص لرعايـة >Fــشطة والفعاليــات املد

نفـــضال عـــن التعـــاو مـــع وســـائل /عـــالم ا��ليـــة للتوعيـــة
ً

 � بأ=ميـــة املـــشاركة ا�zتمعيـــة uـــ
 . العملية التعليمية

ات،  - � صنع القراu س، وإ�عاد=م عن املشاركة رضعف الصالحيات املمنوحة ملدير املدا ر ي
ات قبـل اتخاذ=ـا و�مكن التغلب ع�t ذلك من خـالل س uـ� القـرا أي مـدير املـدا ر أخـذ  ر ير

ش الع ق Hجتماعات أو و ات العليـا عن ط̀ر رمن قبـل /دا `ادة Fسبة ر  jgزمل، باإلضافة إ
 �`ــة uــ ات الyــx ل4ــا عالقــة بــبعض ا�zوانــب /دا س uــ� اتخــاذ القــرا رمــشاركة مــدير املــدا ر ر ي
ـــار ال�ـــــ�امج املالئمـــــة  ـــ7ن ا�zـــــدد واختيــ ا املقـــــابالت الtÚـــــصية للمعلمــ ســـــة ومـــــن أ=م4ـــــ راملد

س  .رلتطو`ر العملية التعليمية باملدا
حوث مق�yحة: ًسادسا اسات ̀و  رد

�، يق8ـ�ح البحـgــا�اسـة ا� اسـات والبحــوث املرتبطـة بموضــوع الد ــد مـن الد � إجـراء م̀زgــا�رث ا� ر
اسات �تية � س¢يل ذلك يق�8ح البحث إجراء الدuرو :  

س الثانو`ة الصناعية بمصر - ات قيادية مق�8حة لتطو`ر أداء مدير املدا رجدا   .ير

ـــاي7 - س الثانو`ــــة الـــــصناعية بمـــــصر uــــ� ضـــــوء معــ � النمـــــوذج رجــــودة >داء املؤســـــx�ô باملـــــدا
s7ودة والتمz¨ي ل�  .ر>و

 .إس�8اتيجية مق�8حة لتنمية ثقافة التمs7 بمؤسسات التعليم الفxØ الصنا�� بمصر -

ة  - ســـات إدا ة التنافـــسية ملؤســـسات التعلـــيم الثـــانو بمـــصر uـــ� ضـــوء مما رتحـــس7ن القـــد ر ير
 .املوا=ب

� ضوء خ��ات �عض ا -u � .للدوتفعيل املشاركة ا�zتمعية بالتعليم الفxØ الصنا�

`ة مق�8حة للتحو الرق�x بمؤسسات التعليم الفxØ بمصر - لر  .ؤ

-  xØة نحو تطو`ر التعليم الف اسة تحليلية �4zود ا��²ومة املص̀ر س التكنولوجيـا (رد رمـدا
 ). ًالتطبيقية أنموذجا
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