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سية س الثانو�ة العامة بمحافظة القا�رةرواقع الفعالية املد   ر باملدا

اسة ميدانية "  "رد

  .دمحم عباس دمحم عبد الرحيم،  يدمحم ص�� حافظ محمود،  دمحم ما�ر أبو النصر دمحم

نة (لية ال'�بية بن%ن بالقا�رة قسم  اسات املقا ة والتخطيط والد ر3دا ر �ر-ر   .ز جامعة 6

  m_mohammed52@azhar.edu.eg:  للباحث الرئ?سال��يد 3لك'�و;ي

  م%$ص البحث 

س الثانوRــــة العامــــة  ســــية باملــــدا اســــة ا\]اليــــة إYــــV التعــــرف عWــــV واقــــع الفعاليــــة املد ر     �ــــدفت الد ر ر

ًكمــــا �ــــدفت أيــــضا إYــــV , ا\]dوميـــة بمحافظــــة القــــا�رة مــــن وجcــــة نظــــر املـــديرRن والــــوكالء واملعلمــــ%ن

س الثانوRــــة تقـــديم مجموعـــة مــــن املق'�حـــات الmــــl قـــد kــــسcم jـــi تحــــس%ن  ســــية باملـــدا رالفعاليـــة املد ر

اســة ا\]اليــة املــنop الوصــفي, العامــة ا\]dوميــة بمحافظــة القــا�رة كمــا اعتمــدت , رواســتخدمت الد

اســة أيــضا عWــt Vســsبانة (ــأداة \qمــع البيانــات ًالد والmــl طبقــت عWــV عينــة بلــغ قوامcــا , ر
ُ

مــن ) 710(

س الثانوRـة  العامـة ا\]dوميـة بمحافظـة القـا�رة، وأظcـرت نتـائج راملـديرRن والـوكالء واملعلمـ%ن باملـدا

 iـj رة جـاء�وميـة بمحافظـة القـاd[\ـة العامـة اRس الثانو سية باملدا اسة أن واقع الفعالية املد رالد ر ر

جة التوافر بمتوسط حسا�ي " متوسطة"فئة  ُ، وقد جاء �عد �]ة تنظيميـة jـi )1,93(رمن حيث د

جة توافر  ُيليھ �عد تمك%ن املعلمـ%ن jـi املرتبـة , )2,00(متوسط حسا�ي ب" متوسطة"راملرتبة 6وVY بد

جة توافر  سية فعالة ij املرتبة , )1,91(بمتوسط حسا�ي " متوسطة"رالثانية بد ريليھ �عد قيادة مد ُ

جـــــة تـــــوافر  ـــن , )1,89(بمتوســـــط حـــــسا�ي" متوســـــطة"رالثالثـــــة بد اســـــة مجموعـــــة مــ ركمـــــا قـــــدمت الد

سية س الثانوRة العامة ا\]dومية بمحافظة القا�رةراملق'�حات لتحس%ن الفعالية املد   .ر باملدا

سية :ال*لمات املفتاحية سية فعالة, رالفعالية املد   .تمك%ن املعلم%ن, �]ة تنظيمية, رقيادة مد
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Abstract 

     The current study aimed at identifying the reality of School 
Effectiveness in Public Secondary Schools in Cairo Governorate from 

the point of view of principals, vice principals and teachers. It also 
aimed at presenting a set of proposals that may contribute to 

improving school effectiveness in public secondary schools in Cairo 
Governorate. The study used the Descriptive Method and used a 

questionnaire as a tool for data collection. It was applied to a sample of 
(710) members of principals, vice principals and teachers in Public 

Secondary Schools in Cairo Governorate, The results of the study 

showed that the reality of School Effectiveness in Public Secondary 
Schools in Cairo Governorate was in the "medium" category, in terms 

of the degree of availability with an arithmetic mean (1.93), The 
Organizational Health Dimension came in the  first place with a 

“medium” degree of availability, with an arithmetic mean (2.00), 
followed by the Teacher Empowerment Dimension in the  second 

place with a “medium” degree of availability, with an arithmetic mean 
(1,91), followed by the Effective School Leadership Dimension in the 

Third place with a “medium” degree of availability, with an arithmetic 

mean (1,89), The study also presented a set of proposals to improve 

School Effectiveness in Public Secondary Schools in Cairo 

Governorate. 

Keywords: School Effectiveness, Effective School Leadership, 
Organizational Health, Teacher Empowerment. 
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  :مقدمة
لتطــوRر عWـV (افــة 6صـعدة �ــس�ب التقـدم العل�ــl ُ     �عـ?ش العــالم اليـوم jــi مجتمـع دائــم التغ%ـ� وا

ه إYــــV ظcـــو �عــــض املــــشكالت jــــi التعلــــيم بجميــــع  ــار املعرjــــi والــــذي أدى بــــدو روالتكنولـــو�i وtنفجــ ر
ـــة التعلــــيم الثــــانو العـــــام ـــ� عWـــــV أداء , يمراحلــــھ و�خاصــــة مرحلـ ـــذه املــــشكالت أثــــرت �ــــشdل وا�ـ و�ـ

ّ

س الثانوRة العامة وعVW جود��ا وفعالي��ا جية الmـl تواجccـا,راملدا ر نظرا للتحديات الداخلية وا\�ا ً ,
Rا 6مـر الـذى فــرض عWـV �ـذه املؤســسات  ًو�ـذلك يمثـل إصـالح التعلــيم وتطـوRره مطلبـا م£]ــا وضـر ورً ً ُ

ال'�بوRة التأقلم والتكيف مع تلك التحديات املستمرة وذلك من خالل تحس%ن أدا§�ا بما يمك¦�ا من 
ّ ُ

  .تحقيق أ�دافcا بفعالية

ســية      اء (افــة ا·]ــاوالت School Effectivenessر وkعــد الفعاليــة املد ر ¹ــi الغايــة امل¸ــشودة مــن و
ســية أو للعــامل%ن أو للمؤســـسة بــصفة عامــة  ة املد ر3صــالحية والتطوRرRــة ســواء لـــإلدا س(ر , وعيـــدار

سية خصائص عدة أ�مcا, )150, 2008 ة وقيـاد, وجـود ب?ئـة kعليميـة جيـدة, روتتضمن الفعالية املد
ح املعنوRــة للعــامل%ن, تر�وRــة قوRــة تفــاع الــر ووا ٍومــستو عــال مــن , وصــنع القــرار عWــV أســاس عل�ــl, ر ى

سـية عWـV مجموعـة مـن 6�عــاد , )Wang, et al., 2013, 519(فعاليـة املعلـم  روترتكــز الفعاليـة املد
رســـية إيجابيـــة، وإيجـــاد ب?ئـــة ثرRــة باملعلومـــات، وإيجـــاد ثقافـــة مد, والتعلـــيم والـــتعلم, القيـــادة, أ�مcــا

 i� ، والــدعم ا\�ـــا رو�نــاء مجتمــع kعلي�ـــl، والتطــوRر املÂــl املـــستمر للعــامل%ن، وإشــراك أوليـــاء 6مــو ر
د    ).Engel, et al., 2010, 141(رواملوا

ســـة ا\]اجــة إYـــV قيـــادة قوRـــة جـــود عالقــة عمـــل فعالـــة بـــ%ن املعلمـــ%ن , ر     كمــا تتطلـــب فعاليـــة املد وو
ة عWــq· , Vتمــعروأوليـاء 6مــو وغ%ــ��م jــi ا ســة بجـو �ــادف ومــqÅع عWــV الــتعلم وقــاد روأن تتمتــع املد ر

ـــة املcنيـــــة للمعلمـــــ%ن, تطـــــوRر ال�Åـــــصية �ـــــشdل جيـــــد ـــودة التعلـــــيم والتنميــ ســـــة بجــ , روأن تsـــــسم املد
ىوÉــqل ملـــستو تقـــدمcم والـــذى , باإلضــافة إYـــV وجـــود ال'ــÇام كب%ـــ� بـــالتم%Ç التعلي�ــq\ lميـــع الطـــالب

سة والعمل عVW حل مشكال��ا ُيمكن من خاللھ kعزRز نقاط   ).Agezo, 2010, 691(ر القوة باملد

     وkعــد املرحلــة الثانوRــة مرحلــة kعليميــة مcمــة
ٌ

وتـــزداد أ�مي��ــا خاصــة jــi عــصر العوملــة واقتـــصاد , 
Rن عVW العمل وفقا ملعطيات املستجدات ا\]ديثة ًاملعرفة حيث تزداد ا\]اجة إVY 6فراد القاد

لذا , ر
��م عWــV املنافــسة عامليــا ُّأضــVÎ يقــاس تقــد ًم 6مــم بمــدى اســsيعاب أبنا§�ــا jــi التعلــيم الثــانو وقــد ر ي

ÑــlÐ , )136, 2015, ي�ــ]او وخــاطر( روRمثــل التعلــيم الثــانو العــام جــزءا مــن الــسلم التعلي�ــl املد ً ي
روتظcر أ�ميتھ ij أنـھ يحتـضن فئـة عمرRـة مcمـة وRمثـل بوابـة العبـو إYـV , ومرحلة من مراحلھ املcمة

ّ ُ

ـــ]ة ملـــــستقبلcم  ى الوا�ــ ــــر ـــوRن الـ ـــل املـــــسئولية وتdــ ؤمرحلـــــة الـــــشباب وtعتمـــــاد عWـــــV الـــــنفس وتحمــ
  ).224 – 223, 2016, البيiW(ومستقبل وط¦�م 

اسة   :رمش*لة الد

     عWــV الــرغم مــن ا·]ــاوالت وا\cqــود العديــدة املبذولــة لتطــوRر التعلــيم وتحــس%ن مخرجاتــھ إال أن 
و�اســـتقراء الواقـــع الـــرا�ن للتعلـــيم قبـــل ا\qـــامiÔ بمـــصر , عWـــiذلـــك لـــم يـــصل إYـــV ح%ـــÇ التطبيـــق الف

س الثانوRة العامة بمصر �شdل عام و�محافظة القا�رة �شdل خاص kعا;ي الكث%�  ريت�Ö أن املدا
�ا إVY ظcو العديد من املشكالت الlm تـؤثر سـلبا عWـV العمليـة  ًمن جوانب القصو والlm أدت بدو ر رر

  :من أ�مcا, ��االتعليمية وعVW جود��ا وفعالي



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2021 لسنة أكتوبر، )5(، الجزء )192: (العدد

 

 

 
 

 

617 

س الثانوRـــــة العامـــــة، -1 Rـــــة باملـــــدا ـــة عنـــــد �عـــــض القيـــــادات 3دا ر ضـــــعف الكفـــــاءات الفنيـــــة واملcنيــ ر
س، وترك%ـÇ الكث%ـ� مـ¦�م عWـV أداء املطلـوب مـ¦�م فقـط �ـشdل  Rـادة أعبـاء مـدير املـدا  VYرباإلضافة إ يز

ـــ, تقليــــدي غبــــة الكث%ــــ� مـ ن املعلمــــ%ن jــــi روســــيادة ال×Çعــــة الsــــسلطية عنــــد �عــــض املــــديرRن، وضــــعف 
ة    ).67, 2014, قر;ي(راملشاركة ij 3دا

ــــــة املcنيـــــــــــة-2 ــــــV التنميـــــ ــــ%ن عWـــــ ـــــــــqÅيع املعلمـــــــ ــــــــف kــ ــــــد ,  ضعــــ ــــي للتجديــــــ ســــــــ ـــاخ املد ـــــــ ــــم املنــ ـــــــــلة دعــــــــ روقـــ
  ).53, 2011, داود(وtبتكـار،وضعف تحف%Ç املعلم%ن لتحس%ن أدا§�م الوظيفي 

م نsيجــــة النخفــــاض ا\qــــودة النوعيــــة ي انخفــــاض ا\qــــودة النوعيــــة \�رÙRــــi التعلــــيم الثــــانو العــــا-3
ســة للــتعلم وذلــك لــضعف كفاء��ـــا  رللتعلــيم الثــانو ذاتــھ والmــl نــتج ع¦�ــا ضــعف صــالحية ب?ئــة املد ي

قإضـــافة إYـــV انفـــصالcا عـــن متطلبـــات ســـو , والعـــشوائية jـــi جcـــود التطـــوRر ا\�اصـــة �Úـــا ,الداخليــــة
  ).373, 2012, جو�ر(العمل 

ــــسفة وا�ــــــ-4 ــــتحداث  tفتقــــــار إYــــــV وجــــــود فلــ Rــــــة النظــــــام التعلي�ــــــl الســ ؤ]ة وصــــــادقة kع�ــــــ� عــــــن ر
ُ

ات والmـــl يمكــن أن kــساعد عWــV تطـــوRر  رواســتخدام نظــام املعلومــات ال'�بوRــة jـــi عمليــة صــنع القــرا
  ).276, 2012, الÅ]ات(وتحس%ن 6داء وتقديم أفضل خدمة kعليمية ممكنة 

جيــة مــن ناحيــة و�يــ¦�م و�ـ%ن أوليــاء,  ضـعف العالقــة بــ%ن العــامل%ن مــن ناحيــة-5 ر 6مــو والب?ئــة ا\�ا ر
  ).378, 2012, جو�ر(ىأخر 

اسة تsبلو ij 3جابة عن 6سئلة  ر     وij ضوء ما سبق فإن مشdلة الد   :Þتيةر

سية باملؤسسات التعليمية؟-1 ر ما 3طار الفكر للفعالية املد   ي

س الثانوRة العامة ا\]dومية ب-2 سية باملدا ر ما واقع الفعالية املد محافظة القا�رة من وجcة نظر ر
  املديرRن والوكالء واملعلم%ن؟

س الثانوRة العامة ا\]dومية بمحافظة القا�رة ؟-3 سية باملدا ر ما مق'�حات تحس%ن الفعالية املد   ر

اسة   :رأ�داف الد

اسة ا\]الية لتحقيق 6�داف Þتية   :ر     سعت الد

سية ب-1 ر التعرف عVW 3طار الفكر للفعالية املد   .املؤسسات التعليميةي

س الثانوRة العامـة ا\]dوميـة بمحافظـة القـا�رة مـن -2 سية باملدا ر الكشف عن واقع الفعالية املد ر
  .وجcة نظر املديرRن والوكالء واملعلم%ن

س الثانوRــــة العامــــة ا\]dوميــــة بمحافظــــة -3 ســــية باملــــدا ر تقــــديم مق'�حــــات لتحــــس%ن الفعاليــــة املد ر
  .القا�رة

اسة   :رأ�مية الد

اسة ا\]الية فيما يأkي   ت أ�مية الد ر   بر   :ز
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س الثانوRـــة العامـــة بمحافظـــة القـــا�رة والـــذي �عـــد مـــن - ســـية باملـــدا ر تناولcـــا ملوضـــوع الفعاليـــة املد ر
ـــV تحـــــس?نھ لتحقيــــــق 6�ــــــداف والغايــــــات  س إYــ ــــذه املـــــدا ـــة الmـــــl تحتـــــاج �ـ راملوضـــــوعات ذات 6�ميــ

  .املرجـوة

ـــوادر ا·qتمــــع ا\]يوRــــة ي أ�ميــــة مرحلــــة التعلــــيم الثــــانو العــــ- ـــذين يمثلــــو (ـ نام jــــi إعــــداد طال�Úــــا الـ
iYوالتعليم العا lÐÑا تر�ط ب%ن التعليم 6سا�áتمع؛ حيث إq·ا ij م نحو مسئوليا��مcيل�وتأ.  

ســـــية jـــــi التعـــــرف عWـــــV واقـــــع الفعاليـــــة - ة املد اســـــة القـــــائم%ن عWـــــV 3دا ر يمكـــــن أن تفيـــــد �ـــــذه الد ر ر
س الثانوRة الع سية باملدا راملد   .امة وكيفية تحسي¦�ار

اســــة مــــن نتــــائج jــــi إجـــراء بحــــوث مماثلــــة jــــi املؤســــسات - ر tســـتفادة ممــــا قــــد kــــسفر عنــــھ �ـــذه الد
  .التعليمية بمستوRا��ا ا·�تلفة

اسة وأدا0/ا   : رمن12 الد

اسة عVW املنop الوصفي الذي يقوم بوصف ما �و (ائن وتفس%�ه اعتمادا عـلــى  ً     اعتمدت �ذه الد ر
]ـقـائـق والـبـيـانـات وتصـنـيفـcـا ومعـالـجـتـcـا وتحـليلcـا تـحليال كـافيـا ودقيقـاجــمع ا\

ً ً ً
  الستخالص, 

اســـة  ردالل��ــا والوصـــو إYـــV نتــائج أو kعميمـــات عـــن املوضـــوع محــل الد وقـــد , )89, 2012, الكـــسبا;ي(ل
اسة tسsبانة (أداة \qمع البيانات ومن ثم تحليلcا وتفس%��ا   .راستخدمت الد

اسة   :رحدود الد

اسة فيما يأkي   :ر     تمثلت حدود الد

س : ا:9ـــدود املوضـــوعية-1 ســـية باملـــدا اســـة ا\]اليـــة للتعـــرف عWـــV واقـــع الفعاليـــة املد ر ســـعت الد ر ر
سـية فعالـة(الثانوRة العامة ا\]dومية بمحافظة القا�رة من حيث 6�عـاد Þتيـة  �ـ]ة , رقيـادة مد

  . ق'�حات الlm قد kسcم ij تحسي¦�اوتقديم امل) تمك%ن املعلم%ن, تنظيمية

س الثانوRــــة :ا:9ــــدود ال;ــــشر�ة -2 كــــالء ومعل�ــــl املــــدا اســــة ا\]اليــــة عWــــV مــــدير و ر اقتــــصرت الد ور ي
�م الدعامــــــة 6ساســــــية الmــــــl يقــــــوم عل�äــــــا 3صــــــالح  ـــا�رة باعتبــــــا ــــة بمحافظــــــة القـــ رالعامــــــة ا\]dوميــ

  .يوالتجديد ال'�بو

اســة عWــ: ا:9ــدود امل*انيــة-3 س الثانوRــة العامــة ا\]dوميــة بمحافظــة ر تــم تطبيــق الد �عــض املــدا Vر
اســـة �ـــا وفــق 6ســـس العلميـــة املتفـــق عل�äـــا بحيــث مثلـــت مجتمـــع الد رالقــا�رة والmـــl تـــم اختيا ر

ّ
وتـــم , 

Rــــــة مــــــصر العر�يــــــة ـــمة جمcو �ــــــا عاصـــ راختيــــــار محافظــــــة القــــــا�رة باعتبا باإلضــــــافة إYــــــV أ�áــــــا أك�ــــــ� , ر
س واملعلم%ن والطالبا·]افظات من حيث عدد السdان وكذلك عدد امل   .ردا

اسة امليدانية خالل شcر يناير وف��اير من عام :  ا:9دود الزمانية-4 ّيتم تطبيق أداة الد َ   .م2021ر

اسة   :رمصط%9ات الد

سية  School Effectiveness: رالفعالية املد

نة بامل س أ�دافcا مقا جة الlm تحقق �Úا املدا سية إVY الد      kش%� الفعالية املد
ً

ر ر ر ر
ُ

 lmس 6خر ال ىدا ر
سـة نفـسcا أو الـسياق  ط معينـة مـن جانـب املد رتماثلcا من حيث خصائص الطـالب مـن خـالل شـر و

lÐÑ املباشر    ).Scheerens, 2000, 20(راملد
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ـــق  ـــل لتحقيـ ـــV النحــــو 6مثـ ــا عWـ س عWــــV القيــــام بوظائفcــ ة املــــدا ـــد ســــية قـ ر     وRقــــصد بالفعاليــــة املد ر ر ُ

  ).      Mulyani, et al., 2020, 280(ة التعليم 6�داف املوضوعة من أجل تحس%ن جود

ســــية إجرائيـــا بأ�áــــا ً     وkعـــرف الفعاليـــة املد ر ّ ُ
ســـة الثانوRــــة العامـــة ا\]dوميــــة :  ة املد ة إدا رمـــدى قــــد ر ر

د ا·]ــدودة املتاحــة بمــا يلèــl حاجـــات  ربمحافظــة القــا�رة عWــV تحقيــق أ�ــدافcا بكفــاءة jـــi ظــل املــوا
ســـــة وحاجـــــات ب?ئ��ـــــا ا·]يطـــــ ســـــية فعالـــــةراملد ـــالل أ�عاد�ـــــا املتمثلـــــة jـــــi قيـــــادة مد ــــ]ة , رة مـــــن خــ �ـ

  .تمك%ن املعلم%ن, تنظيمية

اسات السابقة   :رالد

سـية اسات العر�ية و6جن�ية الmـl تناولـت مفcـوم الفعاليـة املد ر     kعددت الد وRمكـن عـرض  أ�ـم , ر
اسة ا\]الية من 6قدم إVY 6حدث فيم اسات ذات الصلة بمجال الد ر�ذه الد   :ا يiWر

أوال
ً

اسات العرQية:    :رالد

اســــة القرعــــان  س ) 2014(ر     �ــــدفت د جــــة تــــوفر ا\]ــــوافز لــــدى معل�ــــl املــــدا رإYــــV الكــــشف عــــن د ر
ســة مــن وجcــة نظــر املعلمــ%ن، ولتحقيــق أ�ــداف  رالثانوRــة jــi محافظــة جــرش وعالق��ــا بفاعليــة املد

اســــة اســــتخدمت اســــsبانتان، أعــــدت tســــsبانة 6وYــــV لقيــــاس د الد
ُ َ ِ

ُ
ـــوافر ا\]ــــوافز، وأعــــدت ر جــــة تـ

ُ
ر

ســة، وتــم اختيـــار عينــة عـــشوائية تdونــت مـــن  رtســsبانة الثانيــة لقيـــاس مــستو فاعليـــة املد ) 464(ى
جـــة تـــوافر ا\]ـــوافز لـــدى  اســـة إYـــV مجموعـــة مـــن النتـــائج أ�مcـــا أن د رمعلمـــا ومعلمـــة، وتوصـــلت الد ر

ً ً

س الثانوRة ij محافظة جرش جاءت متوسطة سة متوسطا ىوجاء مستو, رمعل�l املدا  فاعلية املد
ً

ر
جـــة , jــi جميــع ا·qــاالت اســة إYـــV وجــود عالقــة إيجابيــة دالــة إحــصائيا بــ%ن د ت نتــائج الد ركمــا أشــا ر ًر

سة   .رتوافر ا\]وافز ومجاالت فاعلية املد

س jـi لـواء ) 2020(     وأجرت البالسمة  سـة مـدير املـدا جـة مما اسة �دفت إVY التعرف عWـV د رد ر ر ير
اسـة املـنop الوصـفي املـسiÎالرمثا ملcامcم التن سـة، واسـتخدمت الد رظيمية وعالق��ا بفاعلية املد , ر

اسة مـن  روتdونت عينة الد �م بالطرRقـة العـشوائية ال�ـسيطة مـن , معلـم ومعلمـة) 180(َّ روتـم اختيـا
دن 6 ij لواء الرمثا ij ةRس الثانو راملدا : ولتحقيق الcدف تم استخدام اسsبانة مdونة من جزئي%ن, ر

ســة, ل 6و لقيــاس املcــام التنظيميــةا\qـزء جــة فاعليــة املد روا\qــزء الثــا;ي لقيـاس د وأظcــرت نتــائج , ر
س ij لواء الرمثا ملcامcم التنظيمية من وجcة نظر املعلم%ن  سة مدير املدا جة مما اسة أن د رالد ر ر ير

ســة مـــن وجcــة نظـــر املعلمــ%ن (, (انــت مرتفعــة جـــة فاعليــة املد اســـة إYــV أن د ركمـــا توصــلت الد ر انـــت ر
ـــدير , مرتفعــــة ســــة مـ جــــة مما يوأظcــــرت النتــــائج أيــــضا وجــــود عالقــــة إيجابيــــة دالــــة إحــــصائيا بــــ%ن د ر ر ً ً

سة س ملcامcم التنظيمية وفاعلية املد راملدا   . ر

Rــــة  ـــi تحــــس%ن ) 2021(ر     وقــــام ا\qا ـــة jـ س الثانوRــــة العامـ اســــة للتعــــرف عWــــV دو مــــدير املــــدا ربد ير ر
ســـية اســة, رالفاعليــة املد تـــم اســتخدام اســـsبانة عWــV عينـــة ممثلــة مـــن معل�ـــl , رولتحقيــق �ـــدف الد

س الثانوRـــــة العامـــــة بمحافظـــــات  ـــا�رة(راملــــدا ـــا ) 1138(بلـــــغ عـــــدد�م )  أســـــيوط- الــــشرقية-القــ ًمعلمــ

سـية مـن , ومعلمة س الثانوRة العامـة jـi تحـس%ن الفاعليـة املد روأظcرت النتائج أن دو مدير املدا ر ي ر
jــــi فئــــة  و ) متوســــطة(وجcــــة نظــــر املعلمــــ%ن وقــــع  جــــة التــــوافر بمتوســــط مــــو نمــــن حيــــث د ز , )1,71(ر
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س الثانوRـة العامــة jـi تحــس%ن الفاعليــة  ا مق'�حــا لتطـوRر دو مــدير املــدا اســة تـصو روقـدمت الد ير ر ً ًر
سية   .  راملد

اسات Tجن;ية: ًثانيا   :رالد

ــــــ�ج  ام�ـ اســـــــة  ر     ا�تمـــــــت د ــــصائص الفعاليـــــــة ) Ramberg) 2019ر ـــــاط خـــ تبــ ــــــدى ا ـــV مـ ربـــــــالتعرف عWــــ
ij سية ات الطالب لرعاية املعلم%نراملد سة ثانوRة ij 150وتم جمع البيانات من , ر الواقع بتصو ر مد

اسة اسsبانت%ن, بلدية ستوكcولم طبقت اسsبانة عVW عينة من املعلم%ن والlm بلغ , رواستخدمت الد
ىكمـا طبقـت اسـsبانة أخـر عWـV عينـة مـن طـالب الـصف التاسـع jـi , ًمعلما ومعلمـة) 2037(عدد�م 

س املستقلة ij بلدية ستوكcولم والlm بلغ عدد�م جميع ا س العامة والعديد من املدا رملدا ) 8022(ر
ســــية kــــشdل أساســــا مcمــــا  اســــة إYــــV أن خــــصائص الفعاليــــة املد ت نتــــائج الد ًطالبــــا وطالبــــة، وأشــــا ً رً ر ر

  . لتعزRز جودة عالقات املعلم%ن مع طال�Úم

اسـة إ�ـسيك   كيفيـة تـأث%� القيـادة 6خالقيـة عWـV فعاليــة التعـرف عWـIşik) 2020 (Vر     واسـ��دفت د
سـة مـن خـالل الـدو الوسـيط لالل'ـÇام الوجـدا;ي والرضـا الـوظيفي راملد اسـة مــن , ر روتdونـت عينـة الد

س الواقعة ij ثالث مناطق مركزRة ij قونية وسط 6ناضو ب'�كيـا) 306( لمعلما ومعلمة من املدا ر ً ,
�م باســـتخدام العينــة العــشوائية  لالســـتجابة عWــV مقــاي?س القيـــادة 6خالقيــة وtل'ـــÇام روتــم اختيــا
سة اسـة إYـV وجـود عالقـات إيجابيـة للقيـادة , رالوجدا;ي والرضا الوظيفي وفعالية املد روتوصـلت الد

ســة كمــا أظcــرت النتــائج أن اتجا�ــات , ر6خالقيــة بــاالل'Çام الوجــدا;ي والرضــا الــوظيفي وفعاليــة املد
ـــا الــــوظيفيtل'ــــÇام الوجــــدا;ي وال(العمــــل  ًتوســــطت جزئيــــا jــــi العالقــــة بــــ%ن القيــــادة 6خالقيــــة ) رضـ

ســـة، ممـــا �ـــش%� إYـــV التـــأث%�ات املباشـــرة وغ%ـــ� املباشـــرة للقيـــادة 6خالقيـــة عWـــV فعاليـــة  روفعاليـــة املد
سة   . راملد

ن  اسة (ونجيندا وآخر و     و�دفت د اسة القيادة الرRادية ملدير ) Kongjinda, et al.) 2020ر يإVY د ر
س املــ ســية jــi املــدا ســية وســلوك املواطنــة التنظيميــة للمعلمــ%ن والفعاليــة املد س والثقافــة املد ردا ر ر ر

اسة اسsبانة, ا\�اصة ij تايالند اسة , رواستخدمت الد يمن مدير ومعل�ـl ) 529(رو�لغت عينة الد
س ا\�اصـــة بتايالنـــد اســـة إYـــV أن مـــستوRات القيـــادة الرRاديـــة ملـــدير املـــد, راملـــدا يوتوصـــلت الد س ر را

س ا\�اصة ij تايالند (انـت  سية وسلوك املواطنة التنظيمية للمعلم%ن وفعالية املدا روالثقافة املد ر
س ا\�اصة لم يكن لcا , ij مستوRات مرتفعة اسة أن القيادة الرRادية ملدير املدا ركما أظcرت الد ير

سة، ij ح%ن (ان لcا تأث%� ذات داللة إحصا رأي تأث%� مباشر عVW فعالية املد سة ّ رئية عVW فعالية املد
سة وسلوك املواطنة التنظيمية للمعلم%ن   .رمن خالل ثقافة املد

اسات السابقة   :رالتعقيب عUV الد

اسات السابقة يتkÞ �Öي   :ر     من خالل عرض الد

ســـية باملراحـــل - اســـات الـــسابقة jــi أ�ميـــة موضـــوع الفعاليـــة املد اســـة ا\]اليـــة مـــع الد ر اتفقــت الد ر ر
اســة ا·�تلفـة �ـشdل  كمــا , )Ramberg, 2019(رعـام و�املرحلــة الثانوRـة العامـة �ــشdل خـاص مثـل د

اســـات الـــسابقة jــi املـــنop املــستخدم  راتفقــت أيـــضا مــع الد اســـة ) املـــنop الوصـــفي(ً Rـــة(رمثــل د , را\qا
  ).م2021
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اســــة حيـــــث �ـــــدفت - اســــات الـــــسابقة jـــــi �ــــدف ومجتمـــــع الد ـــة عـــــن الد اســـــة ا\]اليـ ر اختلفــــت الد ر ر
اســــة ا\]اليــــة س الثانوRــــة العامــــة رالد ســــية باملــــدا ر إYــــV وضــــع تــــصو مق'ــــ�ح لتحــــس%ن الفعاليــــة املد ر ر

س   .را\]dومية بمحافظة القا�رة واقتصرت عVW املديرRن والوكالء واملعلم%ن �Úذه املدا

اســة ومنcqpــا و3طــار - اســات الــسابقة jــi تحديــد مــشdلة الد اســة ا\]اليــة مــن الد ر اســتفادت الد ر ر
اســةوt�تــداء , يالفكــر لcــا اســات ذات الــصلة بموضــوع الد رإYــV املــصادر واملراجــع والبحــوث والد  ,ر

اسة  اسة امليدانية وتقديم �عض املق'�حات) tسsبانة(رو�ناء أداة الد   . روإجراءات الد

  

  

اسة: ا:]زء الثاYي ر[طار النظر للد   :ي

ــــاالت ال¸ـــــشاط ال�ـــــشر ـــi جميـــــع مجـ ــــرôعة jــ ن kغ%ـــــ�ات سـ ـــادي والعـــــشر و     شـــــcد القـــــر ا\]ــ و�ـــــذه , ين
lÐـõاملا iـj عقيـدا ممـا (انـت عليـھkديناميكية و �öب?ئة أك VYسية إ ًالتغ%�ات حولت الب?ئة املد ر و�ـذه , ّ

سية ا\qديدة  جية -رالب?ئة املد ا(ا م'Çايدا أل�مية -ر بما تواجcھ من ضغوط وتحديات خا ً تتطلب إد ً
ر

سة ij دعم التغي%� وتوف%� ا\qودة التعليمية  -Brauckmann & Pashiardis, 2011, 11(رقيادة املد
ســـــية, )12 Rــــادة t�تمــــام بالفعاليــــة املد  VــــYر6مــــر الــــذي أدى إ ـــل School Effectiveness ز ِ مــــن قبــ

ة ال'�بوRــة ســ%ن jــi مجـال 3دا رالبـاحث%ن والدا Rة , ر ســية قـضية م£]ــة وضــر رلــذا، kعـد الفعاليــة املد ور
ـــة نجــــاح املؤســـــسة التعليميـــــة jــــi أداء مcامcـــــا جــ ـــد د ــا يWـــــi يـــــتم عــــرض 3طـــــار النظـــــر وف, رلتحديـ ييمــ

سية من حيث مفcومcا وأ�مي��ا وأ�دافcا وأ�عاد�ا ومعوقا��ا   : رللفعالية املد

أوال
ً

سية:    :رمف`وم الفعالية املد

اسة إال أنھ ال يوجد اتفاق , ر     عVW الرغم من ك�öة 6دبيات الlm تناولت �ذا املوضوع بالبحث والد
ِعVW ما �عنيھ �ذا املفcوم 

ايا الmـl تـم تنـاو َ ل�شdل محدد؛ نظرا لتعدد وجcات النظر والختالف الز و ً

    .�ذا املفcوم من خاللcا

ّ     فتعرف الفعالية ij مجال tقتصاد عVW أ�áا الر�ح الذي يتحقق عند تحقيق الناتج املرغوب أما , ُ
ـــر�ح؛ لــــذلك ي¸بüــــi تحديــــد النتــــائج ســــة، فــــإن النــــاتج املرغــــوب لــــ?س الـ ـــات رjــــi ســــياق املد  أو ا·�رجـ

ًاملطلو�ة تحديدا وا�]ا  ً)Samy & Cook, 2009, 185.(  

ســـية  ة املؤســـسة ال'�بوRـــة عWـــV تحقيــــق أ�ـــدافcا مـــن خـــالل 6�عــــاد "ر     وRقـــصد بالفعاليـــة املد رقــــد
�عــة Þتيــة  ســة بــا·qتمع ا·]Wــi- الرضــا الــوظيفي للمعلمــ%ن-نمــو الطــالب(ر6  التجديــد -ر عالقــة املد

  ).309, 2014, الdيامل)" (والتطوRر

ســـية إYـــV الفعاليـــة متعـــددة 6�عـــاد للقيـــادة وللمعلمـــ%ن ولطـــالب  ر     كمـــا �ـــش%� مفcـــوم الفعاليـــة املد
سة من أجل تحقيق أ�دافcم التعليمية    ).Shih & Tsai, 2016, 1377(راملد
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ســـية �ــــش%� إYـــV مــــدى تحقيـــق املــــستو امل ى     يتـــ�Ö ممـــا ســــبق أن مفcـــوم الفعاليــــة املد رغـــوب مــــن ر
نـة أداء , ا·�رجـات بـالنظر إYـV 6�ـداف املوضـوعة سـية تتحـدد jـi ضـوء مقا رلـذا فـإن الفعاليـة املد ر

سة بأ�دافcا   .راملد

سية: ًثانيا   :رأ�مية الفعالية املد

ســية مـن نتــائج أبحا��ــا حيــث أظcـرت أن نتــائج الطــالب مرتبطــة �ــشdل  ر     تـأkي أ�ميــة الفعاليــة املد
سإيجـا�ي بفعاليـة املــد س ذات ا\�ــصائص 6كöـ� فعاليـة ت¸ــتج طالبـا أفــضل, را ًفاملـدا وعWـV الــرغم , ر

ك أ�ميـة  س تـد سـة، إال أن املـدا اlÐÑ للطالب �ستخدم كمؤشر لنجـاح املد رمن أن التحصيل الد ر ر ُر

س الطالب �Úم وتوقعا��م i¹ , رالعوامل tجتماعية املرتبطة بمدا رلذا، فإن سلوكيات الطالب وتجا
ســـة نا�]ـــةًأيـــضا مؤشـــرات أ ســـة عWـــV تحـــس%ن النتـــائج باســـتخدام , رساســـية ملد ة املد ركمـــا kعـــد قـــد ر

ســـة ئ?ـــسا jـــi فعاليـــة املد ــا  د املتاحـــة جانبـ راملـــوا ر ًر ســـية أيـــضا مـــن وجـــود , ً ًوت¸بـــع أ�ميـــة الفعاليـــة املد ر
س 6خـــر أن تكــــر  س النا�]ــــة يمكـــن للمـــدا راف'ـــ�اض مـــؤداه أنـــھ بمجــــرد تحديـــد خـــصائص املـــدا ى ر ُر

ســــية يمكــــن أن �ــــساعد عWــــV تحــــس%ن و�التــــاY, نجاحcــــا رi، فــــإن فcــــم العوامــــل ا·]ــــددة للفعاليــــة املد
س    ).Inter-American Development Bank, 2014, 1-2(راملدا

 iــj ــاcيتعــ%ن تحقيق lــmــداف التعليميــة ال�ل عــام مــن 6dــش�ا  ســية أ�مي��ــ ر     وkــستمد الفعاليــة املد
ســـة �Úيا(ـــل وثقافـــة املؤســـسة و��ـــ, )Al Ahbabi, 2018, 55(نظــام kعلي�ـــl معـــ%ن  رتم فعاليــة املد

ســــــات مـــــن خاللcـــــا عWـــــV تحــــــس%ن  روالتعب%ـــــ� عـــــن 6ســـــاليب الmــــــk lعمـــــل ا\�طـــــط والـــــسياسات واملما
ات  اســـية، وkـــشمل 3نجـــا ســـة وفعاليــة املعلمـــ%ن عWـــV مـــستو الفــصو الد ز6�ــداف العامـــة للمد ر لر ى

  ).Dahiru, et al., 2018, 179(الdلية للطالب ij جميع مجاالت التعلم الثالثة 

سـية يتمثــل jـi أ�áــا محاولـة لفcــم الطرRقـة الmــl يـتم �Úــا  ر     يتـ�Ö ممـا ســبق أن جـو�ر الفعاليــة املد
د الlm تؤثر عVW جودة نتائج الطالب Rد�ا باملوا س وتنظيمcا وتز رقيادة املدا   .ور

ثالثا 
ً

سية:    :رأ�داف الفعالية املد

سية با�تمام كب% و�وجھ عام، �ناك �دفان , � ij 6دبيات النظرRة والبحثيةر     تحظى الفعالية املد
س الفعالة، وثان�äما, أساسيان أولcما تحديد tختالفات ij النتائج , رتحديد العوامل الlm تم%Ç املدا

س س مـن خاللcـا , رالتعليمية ij �ـذه املـدا روRتمثـل الcـدف ال¦�ـا�ي jـi فcـم الكيفيـة الmـl يمكـن للمـدا
  ). Lazaridou & Iordanides, 2011, 3(لطالب إVY أق��Ð حد ممكن أن تزRد من تقدم ا

Ç%تحقيق التعليم للتم VYة إRل أ;شط��ا ال'�بو) ij سية سة , ر     كما ��دف الفعالية املد روتحقق املد
ُ

ســية آمنـــة ســية فعالـــة jـــi , رذلــك مـــن خــالل ب?ئـــة مد ÑــlÐ جيـــد تــوفره قيـــادة مد رومنــاخ اجتمـــا	i مد ر
سال��ا ��Rا و رضوء ر , والتنمية املcنية املستمرة \qميع العامل%ن �Úا, واملشاركة ا·qتمعية,  الوا�]ةؤ

و3ســــcام jـــi خلــــق مجتمــــع مــــتعلم يأخـــذ بثقافــــة ا\]ــــوار والديمقراطيــــة , وتوكيـــد ا\qــــودة واملــــساءلة
  ).280, 2007, ا\]وت وشاذiY(واستخدام املستحدثات التكنولوجية , واملغايرة

ق ij 6داء ب%ن      يت�Ö مما سبق أن أ�د سية تركز �شdل كب%� عVW تحديد الفر واف الفعالية املد ر
س إYـV بـذل  س ا·�تلفة وذلك �عد تحديد العوامل املؤثرة ij فعالي��ا و�ـو مـا يـدفع �ـذه املـدا راملدا ر
سة  د املتاحة و�ذا ما يم%Ç مد رقصار جcد�ا لتحقيق أفضل أداء ممكن وtستغالل 6مثل للموا ر ى

  .  ىعن أخر
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ًاaعا سية: ر   :رأaعاد الفعالية املد

اء الكتـاب والبـاحث%ن  سـية نظــرا لتنـوع وkعـدد آ       تنوعـت وkعـددت أ�عـاد الفعاليـة املد
ُ

ر اســة ًر رمـن د
اسة وحسب اختالف الب?ئات وحسب املشكالت الk lmعا\cqا (ل  رألخر حسب طبيعة و�دف (ل د ى

اســـة اســـات إYـــV أن أ�عـــاد الف .رد ت إحـــدى الد رحيـــث أشـــا ســـية تتمثـــل jـــiر , قيـــادة املـــدير: رعاليـــة املد
 iYـــودة، والتعلـــيم والـــتعلم عــــاq\عليميـــة عاليـــة اk ـــداف املـــش'�كة بـــ%ن العـــامل%ن، و�?ئـــة�ـــة و6R ؤوالر
آت،  ات املمكنــة للطــالب، واســتخدام التعزRــز 3يجــا�ي واملdافــ زا\qــودة، وتوقعــات عاليــة مــن 3نجــا

قحقـــو الطـــالب ومــسئوليا��م، ومـــستوRات عاليـــة مـــن والرصــد الـــدقيق لتقـــدم الطــالب، وt�تمـــام ب
، والتنميـــــة املcنيـــــة للعــــامل%ن ـــاء 6مــــو ســـــة , رمــــشاركة أوليــ د، ومما رودعـــــم املعلمـــــ%ن، واكsــــساب املـــــوا ر

اسية والتعليم    ).Wu, 2005, 4-5(رالتعليم الفعال، والت¸سيق ij املنا�o الد

اســات عWـV أ�عــاد الفعاليـة املد سـة jــi ر     ب?نمـا أكــدت إحـدى الد رســية والmـk lــسcم jـi تحــس%ن املد ر
iف الــصعبة والتحــديات و¹ــ ال'�ك%ــÇ عWــV التعلــيم والــتعلم، والقيــادة، وخلــق ب?ئــة غنيــة : وظــل الظــر

ـــة املcنيـــــة املـــــستمرة،  ــــاء مجتمـــــع الـــــتعلم، والتنميــ ســـــية إيجابيـــــة، و�نـ ــــة مد رباملعلومـــــات، وخلـــــق ثقافـ
 i� د ودعـم خـا ، ومـوا رومـشاركة أوليـاء 6مـو ر كمـا أن �نـاك مجموعـة , )Engel, et al., 2010, 141(ر

سـية وkــشمل القيـادة القوRــة، وأخالقيـات الــتعلم : رمـن 6�عـاد الmــl لcـا تــأث%� كب%ـ� عWــi الفعاليـة املد
 ,Shepherd, 2011(والب?ئة، والتعزRز 3يجا�ي، والرصد الدقيق لتقدم الطالب، والتعلـيم الcـادف 

6.(  

اســة عWـــV ثال ســية فعالـــة(ثــة أ�عــاد و¹ـــi ر     وســوف تقتــصر الد  تمكـــ%ن - �ــ]ة تنظيميــة-رقيــادة مد
سـية) املعلمـ%ن تبـاطcم القـو وتـأث%��م jـi تحـس%ن الفعاليـة املد رنظـرا ال ير لوRمكـن تنـاو �ـذه 6�عـاد , ً

iWء من التفصيل فيما يlÐ��:  

سية فعالة - 1  :رقيادة مد

سcا القائد ij إحداث  وkعت�� , kغي%� �ادف ij سلوك 6فرادر     kش%� القيادة إVY قوة التأث%� الlm يما
ــــة  ـــV قيادتــــــھ بالفعاليـ ــــم عWــ ـــا ل£]كــ ًمؤشـــــرا مcمــ ســــــية , )242, 2003, ـــــ]اتھ والنجــــــار(ً رفالقيـــــادة املد

�ا القيــادي بكفـــاءة وفعاليـــة مــن خـــالل قـــضاء  راملأمولــة البـــد أن تdــو مcيـــأة ومـــستعدة للقيــام بـــدو ن
ســة روقــت أطــو jــi تطــوRر الب?ئــة ال'�بوRــة jــi املد ســة أم و�نــ, ل راء عالقــات إ;ــسانية ســواء داخــل املد

جcــا لتحقيــق أداء فعــال عــن طرRــق بنــاء شــبكة اتــصال kــسcل عمليــة انتقــال املعلومــات وتdــوRن  ّخا ُ
ر

  ).    246, 2008, يالز�%�(قفر عمل تحقق 6�داف املوضوعة 

 lـــmـــة الRمـــا مـــن عناصـــر القيـــادة ال'�بوcســـية عنـــصرا م ً     كمـــا kعت�ـــ� القيـــادة املد ً kعمـــل عWـــV تحف%ـــÇ ر
ســــية ¹ــــi وســــيلة لتحقيــــق أ�ــــداف , جcـــود (افــــة عناصــــر العمليــــة ال'�بوRــــة وت¸ــــشيطcا رفالقيـــادة املد

ســة وتخطــيط وتوجيــھ حركــة العمــل �Úــا عWــV أســس علميــة  رالعمليــة ال'�بوRــة مــن خــالل تنظــيم املد
س(وعمليــة مــن أجــل تمكي¦�ــا مــن تحقيــق أ�ــدافcا امل¸ــشودة  لقيــادة وتتــضمن ا, )577, 2015, ومحــر

سية عناصر أساسية تتمثل ij مناخ وجو عمل إيجا�ي ة الصف, وأ;شطة �ادفة, راملد واتخاذ , روإدا
ات Rب أثنـاء ا\�دمـة, رالقـرا ًكمـا تتـضمن أيـضا عناصـر kـسcيلية وتتمثـل jـi إجمـاع عWـV , رو�رنـامج تـد
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ôـــسية , وتخطـــيط وت¸ـــسيق �عيـــد املـــدى, القـــيم و6�ـــداف Rـــةروثبـــات واســـتقرار للcيئـــات التد , رو3دا
سة  رودعم (اف لتطوRر املد ٍ)lÐ309, 2005, ال��وا�.(  

ن تحـــــديات  س حيــــث يواجـــــھ املــــدير ســــية عنـــــصرا أساســــيا jـــــi إصــــالح املـــــدا و     وkعــــد القيـــــادة املد ر ًر ً

س  ــــدير املــــــدا ــــو مــ ـــi أن يdــ ـــــات مختلفــــــة، وR¸بüـــ ــــV مطالــــــب مختلفــــــة مــــــن فئـ رمتــــــصاعدة kــــــسsند إYــ و ن
ة املبـــــا;ي ًمــــستعدين تمامـــــا لتغي%ـــــ� ســـــما��م القياديـــــ س ولـــــ?س فقـــــط نحـــــو إدا رة نحـــــو فعاليــــة املـــــدا ر

نفاملدير الذي يتمتع �سمات جيدة ij القيادة يمكن أن يحتفظ �عامل%ن يتمتعو بجودة , وامل%Çانيات
ســـة �عتمـــد عWـــV جـــودة الـــدعم 3دار ات املعلمـــ%ن حـــو البقـــاء jـــi املد يعاليـــة، وقـــرا رل وR¸بüـــi عWـــV , ر

ســــة أن يdــــو مــــس ناملــــدير كقائــــد للمد ـــدير ومــــع ر ـــل مــــع الطبيعــــة املعقــــدة ملــــسئوليات املـ ًتعدا للتعامـ

 lـmال يمكـن تجن��ـا وال lـmقتـصادية والتكنولوجيـة والـسياسية والثقافيـة الtجتماعية وt املشكالت
ًيمكن أن تdو عائقا أمام جcود التحس%ن    ).Bagobiri, et al., 2014, 40(ن

سـة لــ?س بالعمـ سـة بــل kعــددت ر     ومـن ثــم أصـبح عمــل مــدير املد تي�ــl الــذي يـتم داخــل املد رل الر و
مسئولياتھ ومcامھ وامتدت إVY الب?ئة ا·]يطة وkعددت معcا 6دوار القيادية للمدير بحيـث kـشمل 
اســــة 6�ــــداف العامــــة للتعلــــيم  ه التخطيطــــي بد ه كمخطــــط للعمــــل التعلي�ــــl؛ حيــــث يبــــدأ دو ردو ر ر

ـــو تح��ـــــا مد ــــة التعليميـــــة الmـــــl تنطــ روأ�ـــــداف املرحلـ ؛ حيـــــث �ـــــساعد , ســـــتھي ـــو ه كمـــــشرف تر�ــ يودو ر
ôس وغ%��ا اسية وطر التد اسة املنا�o الد رالعامل%ن عVW فcم أ�داف املرحلة الlm �عملو �Úا ود ر قر , ن

سـتھ jـi إطـار مـن العالقــات  ه jـi تنميـة العالقـات 3;ـسانية؛ حيـث يتعامـل مـع العـامل%ن jـi مد رودو ر
ÑـــlÐ؛ للوقـــ, 3;ـــسانية ه كمقـــوم للعمـــل املد رودو وف عWـــV حـــسن ســـ%� العمليـــة التعليميـــة وال'�بوRــــة ر

  ).89, 2006, ا\]ر�ي(ومدى تحقيقcا أل�دافcا ومدى نجاح جcود تحسي¦�ا وتطوRر�ا 

س وRقومـــو  ن     يتــ�Ö ممــا ســبق أن املـــديرRن كقــادة �عت�ــ�ون مــسا�م%ن أساســـي%ن jــi نجــاح املــدا ر
سـcم وRقـع عWــV عـاتقcم مcــام نوRتحملـو املــسئولية عـن نتــ, بـأدوار مختلفـة ومتعــددة 6�عـاد رائج مدا

�م عVW أكمل وجھ من خالل , ومسئوليات عديدة من أجل تحسي¦�ا روRتطلب ذلك م¦�م القيام بأدوا
ات  ســـية وkـــqÅيع العمـــل ا\qمـــا	i ومـــشاركة العـــامل%ن jـــi صـــنع القـــرا رمـــشارك��م jـــi 6;ـــشطة املد ر

علم%ن من خالل مالحظا��م املcنية مع رواتخاذ التداب%� الت�]يحية عVW الفو وتقديم املساعدة للم
  .مشاركة جميع العامل%ن وأ�]اب املص£]ة لتحقيق 6�داف املوضوعة

 : 9dة تنظيمية-2

ِ     ظcر مصط£� ال�]ة التنظيمية ألو مره من قبل  سij 1969 عام Milesل اسة مناخ املدا رم لد , ر
فقـا لــ  ًو �]ية ل?ـست منظمـة kعـ?ش jـi بMilesو ً?ئ��ــا فحـسب، بـل kـستخدم أيــضا ، فـإن املنظمـة الــ َ

ــــاء عWـــــV املـــــدى الطوRـــــل ا��ا باســـــتمرار ملواجcـــــة الـــــصعو�ات والبقـ ة , رقـــــد ــــصط£� قـــــد روôع�ـــــl �ـــــذا املـ
املؤسسة عVW التكيـف بنجـاح مـع ب?ئ��ـا وخلـق التـضامن وt;ـ�qام بـ%ن أعـضا§�ا وتحقيـق أ�ـدافcا 

)Korkmaz, 2007, 33.(  

ة امل ؤسسة عVW تحقيق أ�دافcا من خالل إيجاد ب?ئة kسVÔ إVY ر     وkش%� ال�]ة التنظيمية إVY قد
فا�ية العامل%ن ة املؤسسة عVW العمل بفعالية والتكيف , رتحس%ن 6داء التنظي�l ودعم  ربمع�� قد

�ـشdل مالئـم والتغي%ـ� املناسـب والنمـو مـن الـداخل )Omoyemiju & Adediwura, 2011, 165( ,
Rةكمــا kـــش%� إYـــt V;ــ�qام البي�ـــl وtســـ س، يـــزداد kعلـــم , رتمرا �]ة التنظيميـــة للمــدا رو�تحقيــق الـــ

س أك�ö فعالية    ).Parlar & Cansoy, 2017, 18(رالطالب وتحصيلcم وتصبح املدا
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Rــادة   iـj ـس�بsت lـmتوقــع العوامـل التنظيميـة ال VـWة املؤسـسة ع �]ة التنظيميـة قـد ز     وkعكـس الـ ر
حcــم املعنوRـــة أو الــضغوط املcنيــة والنفــسية الواقعــة عWــV 6فــراد و والmـــl قــد تــؤدي إYــV انخفــاض ر

�م �عدم الراحة ij ب?ئة العمل والسiÔ ل£]د من تلك العوامل والسيطرة عل�äا  , رشاد وعزب(رشعو
ة عVW مواجcـة التحـديات مـن جcـة, )44, 2017 سة القد روتكسب ال�]ة التنظيمية املد ر ِ

ُ
وتـضمن , 

ســــال��ا وتطــــوRر برامج jــــi تحقيــــق  فباســــتجاب��ا للمتغ%ــــ�ات عWــــV , ىcــــا مــــن جcــــة أخــــررلcــــا tســــتمرار 
عة وجعل ب?ئة التعلم داخل  ة عVW التكيف ومسايرة املستجدات املsسا راختالفcا تتdو لد��ا القد ر ن
ـــV ا·qتمــــع  �ــــا نظامــــا مفتوحــــا عWـ ســــة محفــــزة أل�áــــا kع�ــــ� عــــن الواقــــع الــــذي kعــــ?ش فيــــھ باعتبا ًاملد ً ر ر

�i وتتفاعل معھ بإيجابية    ).341, 2016, الس�يiÔ(را\�ا

اسات أن �ناك سبعة أ�عاد لل�]ة التنظيمية تندرج تحث ثالثـة مـستوRات  ر     وذكرت إحدى الد
)lÐي 3دار-املؤســـ�-lالف�ــــ (lÐامــــل املؤســـ�dعـــد الت� lÐ� ُ؛ حيـــث يتــــضمن املـــستو املؤســــ وRتــــضمن , ى

ة بالعمـــــل Rـــــة واملبـــــاد �عـــــة أ�عـــــاد تتمثـــــل jـــــi تـــــأث%� املـــــدير وtعتبا راملـــــستو 3دار أ ر ر ي دى , ر ودعـــــم املـــــوا
ح املعنوRــة والتأكيــد عWــV النــوا�i 6(اديميــة  �عــدين �مــا الــر lتــضمن املــستو الف�ــRوو ُ  & Hoy(ى

Miskel, 2013, 215( , ذه�امل ب%ن dام والتq�;t سة من خالل روتتحقق ال�]ة التنظيمية للمد
سة (ل طاق��ا نحو تحقيق أ�دافcا    ).115, 2018, ونأحمد وآخر(راملستوRات و�التاiY توجھ املد

اســـة ب?ئــة العمـــل مـــن أجــل تطوRر�ـــا وتحـــس%ن  �]ة التنظيميـــة ��ــتم بد ر     يتــ�Ö ممـــا ســبق أن الـــ
�]ة التنظيميـــة جميـــع عناصـــر املنظومـــة , نفعالي��ـــا بحيـــث تdـــو ب?ئـــة مناســـبة و�ـــ]ية وkـــشمل الـــ

ـــم يتحــــسن 6, التعليميــــة ســــة ومــــن ثـ جيــــة للمد ـــة والعوامــــل ا\�ا ـــV العوامــــل الداخليـ روتركــــز عWـ داء ر
  . وتتحقق 6�داف

  :  تمكfن املعلمfن-3

داد t�تمـــام بـــھ مـــن  ة jـــi ســـبعي¸يات القـــر املاõـــlÐ، وا ز     ظcـــر موضـــوع التمكـــ%ن jـــi أدبيـــات 3دا نر
وRتمثـل جـو�ر , )Fauzi, 2016, 102(الناحية النظرRة والتطبيقية خالل الثماني¸يـات والsـسعي¸يات 

وس%ن ليصبحوا مسئول%ن عن العمل وتحقيق عملية التمك%ن ij تقاسم السلطة ب%ن ال ساء واملر ؤر ؤ
جـود نظـام للمdافـآت يsـسم  وأ�دافھ بنجاح، وتوف%� فرص النمو املlÂ، وا\]صو عVW املعلومات و ل
سة  ر أن �سود مناخ �شعر املعلم باالح'�ام والتقدير والثقة بالنفس ij املد ربالعدالة، ومن الضر ُ ي و

ـــــ�ية  ــــضمن التمكــــــ%ن �ــــــشdل عــــــام فعاليــــــة 6داء وفعاليــــــة , )134, 2013, حــــــسن(وRتقبــــــل ا·]اسـ وRــ
د ال�ـشرRة وRجعــل العمـل أكöــ� قيمـة وأكöــ� تحف%ـÇا ممــا �ـساعد عWــV تحقيـق 6�ــداف  ًاسـsثمار املــوا ر

  ).139, 2011, الشرRفي والتنح(امل¸شودة �سcولة 

iــــWس النظـــر والعمô ي     وôع�ـــl تمكــــ%ن املعلمـــ%ن تأ�يــــل املعلمـــ%ن للتــــد ز عWـــV موضــــوعات فcـــو يركــــ, ر
اســــية ذات الـــصلة ــا �ـــش%� إYــــV مـــشاركة املعلمــــ%ن jـــi تحديــــد 6�ـــداف والــــسياسات , راملنـــا�o الد كمــ

ôــسھ ôــسھ وكيــف يـتم تد ســة ا\]كـم املÂــl حــو مــا يـتم تد سـية وســلط��م ملما راملد ر ر وتطــوRر عالقــة , لر
ســــ ة املعلمــــ%ن وإمdانـــا��م عWــــV تحقيــــق 6�ــــداف املد رم¸ـــ�qمة مــــع الب?ئــــة بمع�ــــ� قــــد ية و6�ــــداف ر

وRـرتبط تمكـ%ن املعلمـ%ن �ـشdل عـام بزRـادة مـشاركة املعلمـ%ن jـi اتخـاذ , )Jha, 2011, 50(التعليميـة 
س ات jـــــi املـــــدا رالقـــــرا ــا الـــــوظيفي وtل'ـــــÇام التنظي�ـــــl والـــــشعو , ر ركمـــــا �عـــــز تمكـــــ%ن املعلمـــــ%ن الرضـــ ز

ه إVY تحس%ن أداء املعلم%   ). Lee, et al. 2011, 65(ن ربالكفاءة املcنية واح'�ام الذات مما يؤدي بدو
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ات اسات أ�عاد تمك%ن املعلم%ن وتتمثل ij املشاركة ij صنع القرا ر     وقد حددت إحدى الد النمو , ر
lـÂانـة, املdسـتقاللية, الكفـاءة الذاتيـة, املt , سـية , )Tindowen, 2019, 618(رالتـأث%� jـi ا\]يـاة املد

س أن يdونـوا عWـV د روR¸بiü عVW مدير املدا ر سـيةي سـات التمكـ%ن jـi الب?ئـة املد رايـة بمما باإلضـافة , ر
ات الطالبيـة  سات لتحقيق أق�lÐ قدر من 3نجـا ات والسلوكيات الlm تتضم¦�ا �ذه املما زإVY املcا ر ر

)Moran & Larwin, 2017, 2.(  

س إيجـاد ب?ئـات kـساعد عWـV مـنح  ر     يت�Ö مما سبق أنھ لdي يتم تمك%ن املعلمـ%ن، ي¸بüـi عWـV املـدا
ات الlm تدعم kعلم الطالب د , راملعلم%ن الصالحيات وtستقاللية لصنع القرا Rد املعلم%ن باملوا روتز و

مة ا§�م إلحداث التغي%� jـi مجـتمعcم , ودعم فرص النمو املستمر, زالال روالسماح لcم بالتعب%� عن آ
lÐÑ   .راملد

سية: ًخامسا    :رمعوقات الفعالية املد

سـة     �ناك العديد مـن املعوقـات ر الmـl قـد تحـو دو تحقيـق فعاليـة املد ن وتـرتبط �ـذه املعوقـات , ل
جcا (املدير أو املعلـم  سة أم خا ربجميع 6طراف املعنية بالعملية التعليمية سواء أ(انت داخل املد ر

وقلـة , ضـعف 3مdانـات املاديـة وال�ـشرRة, ومن �ذه املعوقـات, يأو النظام ال'�بو أو الب?ئة ا·]يطة
�ــةتـوافر كفــاءا سـة, رت علميـة مد تي¸يــة امللقـاة عWــV عـاتق مــدير املد روكöـ�ة 6عبــاء الر وقلــة وضــوح , و

Rة أو الcدف العام , ومقاومة التغي%�, نوضعف التعاو والت¸سيق ب%ن العامل%ن وك�öة الصراعات, ؤالر
Rـــة لــدى �عـــض , وضــعف ا\�لفيـــة الثقافيــة أو العلميـــة لــدى �عـــض املــديرRن ات 3دا روضـــعف املcــا ر

  ).122 -121, 2011, يعزاز(ديرRن امل

ســية اســات �عــض املعوقــات الmــl تــؤثر عWــV الفعاليــة املد ر     كمــا ذكــرت إحــدى الد وســ?تم عــرض , ر
 iWذه املعوقات فيما ي�63, 2014, يعطو(:(  

ôس: وتتمثل jـi:  معوقات ذات صلة مباشرة بالعملية التعليمية-أ �عـض �يئـات التـد iـj رالـنقص ,
والضعف , وتنوع سلوكيات املعلم%ن, ء �عض املعلم%ن ألسباب مcنية ونفسيةىوانخفاض مستو أدا

جود �عض الطالب غ%� 6سوRاء, ىالعام ij مستو �عض الطالب وضعف التفاعل ب%ن املعلم%ن , وو
سة سة, روالطالب ij املد روضعف التعاو ب%ن أولياء 6مو واملد ر Rـادة أعـداد الطـالب jـi الـصف , ن زو

̧ـشاطات ال'�بوRـةوقلة وضـو, الواحد والـنقص , وقلـة تـوف%� الdـوادر الفنيـة املتخصـصة, ح فلـسفة ال
وتفـ�lÐ ظـا�رة , ij تجÇ%cات املرافق التعليميـة مـن مكتبـات ومخت�ـ�ات وسـاحات ومالعـب وغ%ـ� ذلـك

lÐÑ س ا\�صوصية وأثر�ا عVW العمل املد رالدر   .و

�ــة-ب وضـــعف , رســية وضــعف كفاي��ــاقلـــة مناســبة كث%ــ� مــن املبـــا;ي املد:  وتتمثــل jــi:ر معوقــات إدا
مــــة  مــــة ألعمــــال الــــصيانة ومرافقcــــا ا·�تلفــــة وشــــراء املــــواد 6وليــــة الال زتــــوف%� 3مdانــــات املاليــــة الال ز

ح 3بــداع لـــدى الdــادر 3دار, للعمليــة التعليميــة يوضـــعف ر ÑـــlÐ , و روضــعف اســـتقرار ا\qــدو املد ل
�عـــض التخصـــصات iــــj ôس وال�qـــز  غوط tجتماعيـــة مـــن أفــــراد والــــض, رنsيجـــة تـــنقالت �يئــــة التـــد

iـــــW[·ـــع ا ÑـــــlÐ , ا·qتمـ روالsـــــشرôعات ال'�بوRـــــة الmـــــl تحـــــدد ;ـــــسب النجـــــاح والرســـــوب وtنـــــضباط املد
  .وغ%��ا

سـة والبــد , ر     يتـ�Ö ممـا سـبق وجـود العديـد مـن املعوقـات الmــl تـؤثر �ـشdل سـلlè عWـV فعاليـة املد
زمة؛ حيث تؤثر �ذه املعوقـات عWـV أداء من التغلب عل�äا ومواج��cا من خالل اتخاذ 3جراءات الال

سة عVW تحقيق أ�دافcا امل¸شودة ة املد lÐÑ و�التاiY ضعف قد رالعمل املد ر   . ر
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اسة: ا:]زء الثالث   :ر[طار امليداYي للد

أوال
ً

اسة امليدانية:    :رأ�داف الد

س الثا      ســـية باملـــدا اســـة امليدانيـــة إYـــV التعـــرف عWـــV واقـــع الفعاليـــة املد ر�ـــدفت الد ر نوRـــة العامـــة ر
جــــة تــــوافر 6�عــــاد الثالثــــة Þتيــــة  قيــــادة (را\]dوميــــة بمحافظــــة القــــا�رة مــــن خــــالل التعــــرف عWــــV د

سية فعالة   .من وجcة نظر املديرRن والوكالء واملعلم%ن) تمك%ن املعلم%ن, �]ة تنظيمية, رمد

اسة: ًثانيا  :ربناء أداة الد

اســة امليدانيـــة tســsبانة �غــرض جمـــ اســة، وتــم إعـــداد ر     اســتخدمت الد رع البيانــات مــن عينـــة الد
اسات السابقة، و6دبيات  اسة وij ضوء الد ر�ذه 6داة ij ضوء ما أسفر عنھ ا\qانب النظر للد ر ي
اسة، ومن ثم قام الباحث بتحكيم تلك 6داة، وكذلك تم التأكد  رالعلمية املتخصصة ij مجال الد

اســة وحــساب معــامالت الــصدق  الثبــات وktــساق الــداخiW لcــا، وقــد جــاءت رمــن صــالحية أداة الد
iWالنتائج كما ي:  

  

  

اسة -1 op ألداة الد رالصدق ا:$ا  : ر

�i مـن خـالل عرضـcا عWـV مجموعـة مـن ا·]كمـ%ن مـن ذو  ي     تم التأكـد مـن صـدق tسـsبانة ا\�ـا ر
اســـة اء ا·]كمـــ%ن ومالحظـــا��م تـــم التعـــد, رtختــصاص وا\��ـــ�ة  jـــi ا·qـــال محـــل الد رو�نـــاء عWـــV آ يل ً

 iــj ات بحيــث أصــبحت صــا\]ة للتطبيــق ات، وكــذلك تــم إضــافة وحــذف �عــض العبــا رلــبعض العبــا ر
��ا ال¦�ائية اسة مقياس ليكرت , رصو )  ضعيفة- متوسطة-كب%�ة(الثال�ي Likert روقد استخدمت الد

جة توافر (ل فقرة من فقرات tسsبانة من وجcة نظر أفراد العينة   .رللتعرف عVW د

2- oVساق الداخrsاسة   :ر ألداة الد

ات املقياس تمثيال جيدا للمراد قياسھ ً      يقصد باالkساق الداخiW مدى تمثيل عبا ً
 ,John,2012) ر

اس, (618 �i ألداة الد رفبعد التأكد من الصدق ا\�ا ًة تم تطبيقcا ميدانيا، وتم التعرف عWـV مـدى ر

جة ( تباط ب%ن د t اسة من خالل حساب معامالت راkساق أداة الد ر ة والبعد الذي ت¸ت�l لھ ر رل عبا
تبـاط ب%�سـو  نباستخدام معامل ا اسـة  ،(Person Correlation)ر رواتـ�Ö أن جميـع فقـرات أداة الد

تبــاط دال إحــصائيا عنــد مــستو داللــة  ىتــرتبط بالبعــد الــذي ت¸ت�ــl إليــھ بمعامــل ا ً ، و�ــو مــا )0,01(ر
اسة   .ريؤكد ktساق الداخiW ألداة الد

اسة -3   :رثبات أداة الد

نبـاخ Reliability   تم حساب الثبات   وقـد بلـغ قيمـة معامـل ) Cronbach's alpha(و بطرRقـة ألفـا كر
اسة قد بلغت  نباخ لثبات أداة الد رألفا كر ، وôش%� تحليل الثبات إVY الثبـات ا\qيـد لـألداة، )0,99(و

اسة امليدانية وسالمة البناء عل�äا   .رو�التاiY الثقة ij نتائج الد
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ثالثا
ً

اسة وعين��امجتمع:   :ر الد

س الثانوRــــــة العامــــــة ا\]dوميــــــة  اســــــة املــــــديرRن والــــــوكالء واملعلمــــــ%ن باملــــــدا ـــع الد ر      تــــــضمن مجتمـــ ر
ـــدد�م  ة العامـــــة لـــــنظم البيــــان الـــــصادر بحـــــسب ) 11192(بمحافظــــة القـــــا�رة، والبــــالغ عــ رعــــن 3دا

 lÐــÑا ة ال'�بيــة والتعلــيم للعــام الد ا راملعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار بــو ر وقــد اعتمــد , م2020/ 2019ز
اسة، وتم حـساب ا\]ـد 6د;ـى  رالباحث عVW أسلوب العينة العشوائية الطبقية ij تحديد عينة الد

اسـة jـi (ـل طبقـة عWـV حـده باسـتخدام معادلـة   Krejcie andرللعينة العشوائية املمثلة ·qتمع الد
Morgan) Lodico, et al., 2006, 146( , تمــعq· َّوتبـ%ن أن ا\]ــد 6د;ـى للعينــة العـشوائية املمثلــة

اســة مــن فئــة  ًمــديرا، كمــا أن ا\]ــد 6د;ــى للعينــة العــشوائية املمثلــة ·qتمــع ) 142(بلــغ ) مــدير(رالد

اســـة مـــن فئـــة  وكـــيال، كمـــا أن ا\]ـــد 6د;ـــى للعينـــة العـــشوائية املمثلـــة ·qتمـــع ) 87(بلـــغ ) وكيـــل(رالد
ً

اســــة مــــن فئــــة  لمعلمــــا، وRو�ــــ� ا\qــــدو) 371(بلــــغ ) علــــمم(رالد اســــة والعينــــة ) 1(رقــــم  ً رمجتمــــع الد
  .املس��دفة

  

قم  رجدو  اسة) 1(ل   رمجتمع وعينة الد

 اv]تمع الفئة
ا:9د TدYى للعينة 

 العشوائية
 Yسبة العينة إUy اv]تمع

 %63,39 142 224 مدير

 %77,68 87 112 وكيل

 %3,42 371 10856 معلم

  

ôـــع      وقــد قـــام  اســـة املـــس��دف مـــع مراعـــاة متغ%ـــ�ات ) 750(زالباحـــث بتو راســـsبانة عWـــV مجتمــع الد
ôع tسsبانات عVW العينة وجمعcـا  زوخصائص ا·qتمع 6صiW والعدد املس��دف لdل فئة، و�عد تو

ـــsبانات املــــــس'�دة  ، تبــــــ%ن أن عــــــدد tســـ ـــرة أخــــــر ̧ــــــسبة ) 723(ىمـــ مــــــن إجمــــــاiY %) 96,40(اســــــsبانة ب
lــــ ôعcــــــا، حيــــــث فقــــــدت tســــــsبانات الmــ ـــم تو  تـــ

ُ
اســــــsبانة أثنــــــاء عمليــــــة التطبيــــــق ب¸ــــــسبة فاقــــــد ) 27(ز

ــــض 6فــــــراد، وقــــــد تــــــم فحــــــص جميــــــع %)3,60( ـــل بــــــ%ن الباحــــــث و�عــ ــــذر التواصـــ ، وذلــــــك نsيجــــــة kعــ
ُّ

%) 1,73(اسـsبانة ب¸ـسبة ) tً)13سsبانات السsبعاد غ%� املكتملة م¦�ا، و�ناء عVW ذلـك تـم اسـsبعاد 
ôعcـا، ليقتـصر عـدد tسـsبانات ا\�اضـعة للتحليـل عWـV مـن tسـsبانات الmـl تـم اســsبانة ) 710(ز تو

ôعcا%) 94,67(فقط ب¸سبة    .زمن إجماt iYسsبانات الlm تم تو

ًا�عا   :6ساليب 3حصائية املستخدمة: ر

iWتضمنت ما ي lmستداللية والtعض 6ساليب 3حصائية الوصفية و�  :     تم استخدام 

ات وال�ـــس  -  أ حيـــث يـــتم الكـــشف عـــن أقـــل tســـتجابات وأك���ـــا : ب املئو�ـــة للموافقـــةرالتكـــرا
ا   .ًرتكرا
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ِ و�و أ�م مقاي?س ال×Çعة املركزRة، حيث يمكن من خاللھ التعرف عWـV :املتوسط ا:9سا�ي  - ب
ُ

ة  . رمحو t ijسsبانة/ ُ�عد/ رمتوسط استجابات أفراد العينة عVW (ل عبا

 . لابات أفراد العينة حو متوسطcا ا\]سا�ي لتحديد مدى kشsت استج:يsنحراف املعيار  - ج

جــــة kــــشsت اســــتجابات أفــــراد العينــــة عWــــV محـــــاو أداة : معامــــل sخــــتالف  -  د نــــة بــــ%ن د رللمقا ر ر
اسة وأ�عاد�ا الفرعية  . رالد

 )SPSS( برنـامج ا\]ـزم 3حـصائية للعلـوم 3حـصائية ًتحليل البيانات إحـصائيا باسـتخدام تم -ه
Statistical Package for Social Sciences، ن  .م2017 لعام و3صدار ا\�امس والعشر

اسة: ًخامسا   :رعرض وتحليل نتائج الد

س الثانو�ــــــة العامــــــة ا:9كوميــــــة -أ ســــــية باملــــــدا ر النتــــــائج [جماليــــــة لواقــــــــع أaعــــــاد الفعاليــــــة املد ر
  :بمحافظة القا�رة

ــــم  قـــــــــ ــــــدو  رجــــــ ــــــــد) 2(ل ـــية باملـــــ ــــــــ سـ ـــة املد ـــاد الفعاليــــــــــ ـــع أ�عـــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــة لواقـ ــــائج 3جماليـــ ـــــــة رالنتــــــــ س الثانوRــــــ   را
  العامة ا\]dومية بمحافظة القا�رة

أaعاد الفعالية 
سية  راملد

املتوسط 
 ا:9سا�ي

sنحراف 
 ياملعيار

جة التوافر معامل sختالف  ال��ت�ب رد

سية  رقيادة مد
 فعالة

 3 متوسطة 42,28% 0,80 1,89

 1 متوسطة 9d 2,00 0,66 32,81%ة تنظيمية

 2 متوسطة %36,37 0,70 1,91 تمكfن املعلمfن

 ــــ متوسطة %36,25 0,70 1.93 إجماaT oyعاد

       

قــم      يتــ�Ö مــن  را\qــدو  جــة التـــوافر إلجمــاiY) 2(ل س   رأن د ســية باملـــدا رواقــع أ�عــاد الفعاليــة املد ر
، )1,93(بمتوســط حــسا�ي " متوســطة"الثانوRـة العامــة ا\]dوميــة بمحافظــة القــا�رة جـاءت jــi فئــة 

VـــــY6مــــر الـــــذي �ـــــش%� إ VـــــWرة لـــــ?س ع�وميـــــة بمحافظــــة القـــــاd[\ـــة ا س الثانوRـــــة العامــ ر أن أداء املــــدا
سية يت�Ö أن �عـد �ـ]ة تنظيميـة جـاء jـi , لاملطلوب واملأموىاملستو  رو�'�ت?ب أ�عاد الفعالية املد

جــة تــوافر  ة و ,)2,00(بمتوسـط حــسا�ي " متوســطة"راملرتبـة 6وYــV بد اك 3دا رقــد �عــز ذلــك إYــV إد ر ى
ســـية أل�م ســـية مناســـبة مـــن خـــالل التdامـــل راملد �ـــا jـــi تـــوف%� ب?ئـــة مد �]ة التنظيميـــة ودو ريـــة الـــ ر

ح املعنوRة والتأكيد عVW النوا�i 6(اديمية والk lmسcم ij تحس%ن  فع الر د و واملؤس�lÐ ودعم املوا ر ر
جــة تــوافر , العمليــة التعليميــة ريليــھ �عــد تمكــ%ن املعلمــ%ن jــi املرتبــة الثانيــة بد بمتوســط " متوســطة"ُ

جـة تـوافر )1,91(ا�ي حس سية فعالـة jـi املرتبـة الثالثـة و6خ%ـ�ة بد ر، يليھ �عد قيادة مد ر " متوسـطة"ُ
ة)1,89(بمتوسط حسا�ي  سية 6سلوب التقليدي ij 3دا ر، وقد �عز ذلك إVY ان��اج القيادة املد ر   .ى
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س الثانو�ــــة العا-ب ســــية باملـــدا ر النتـــائج التفــــصيلية لواقــــــع أaعـــاد الفعاليــــة املد مــــة ا:9كوميــــة ر
  :بمحافظة القا�رة

لالبعد Tو سية فعالة: ُ   :رقيادة مد

  

  

قم  رجدو  سية فعالة) 3(ل ات �عد قيادة مد اسة عVW عبا راستجابات عينة الد ر   ُر

 sستجابات
ة م  رالعبا

 ضعيفة متوسطة كب�fة

املتوسط 
 ا:9سا�ي

sنحراف 
 ياملعيار

جة التوافر ال��ت�ب رد

 348 210 152 ك

1 

rشرك القيادة امل
ُ

سية  رد
 ��� رأعضاء اv]تمع املد

ات  ر�o صنع القرا
سية  .راملد

% 21,41% 29,58% 49,01% 
 متوسطة 0,79 1,72

1
0 

 301 160 249 ك

2 

سية  رتو�� القيادة املد
ال�شر�عات املنظمة 
للعملية التعليمية 
ألعضاء اv]تمع 

���  .راملد
% 35,07% 22,54% 42,39% 

 5 متوسطة 0,88 1,93

 325 151 234 ك

3 

 UVعمال عT ع زَّتو
ُ

 ��� رأعضاء اv]تمع املد
ا0/م  رمع مراعاة قد

 .وإم*انا0/م
% 32,96% 21,27% 45,77% 

 8 متوسطة 0,88 1,87

 307 138 265 ك
4 

سية  ر�r]ع القيادة املد
ادف �o العمل  ̀ل ا:9وار ا

���  %43,24 %19,44 %37,32 % .راملد
 3 متوسطة 0,90 1,94

 280 193 237 ك

5 

توظف القيادة 
سية التكنولوجيا  راملد

ا:9ديثة �o حفظ 
 .املعلومات وتص�يف`ا

% 33,38% 27,18% 39,44% 
 2 متوسطة 0,85 1,94

 291 189 230 ك

6 

سية  رتوفر القيادة املد
قنوات اتصال مفتوحة 

مع أعضاء اv]تمع 
���  .راملد

% 32,39% 26,62% 40,99% 
 6 متوسطة 0,85 1,91

 308 139 263 ك

7 
سية  ر�r]ع القيادة املد
 ��� رأعضاء اv]تمع املد

o£العمل ا:]ما UV43,38 %19,58 %37,04 % .ع% 
 4 متوسطة 0,91 1,94

 290 144 276 ك

8 

سية  رrعمل القيادة املد
عs UVس�ثمار Tمثل 

د املتاحة  رللموا
سة  .رباملد

% 38,87% 20,28% 40,85% 
 1 متوسطة 0,89 1,98

سية  9 رت*ا�¤ القيادة املد
 o� نfن املبدعfالعامل

سة  .راملد

 9 متوسطة 0,88 1,76 377 123 210 ك
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% 29,58% 17,32% 53,10% 

 296 204 210 ك
10 

سية  ر0/تم القيادة املد
ا0/ا امل`نية  ربتطو�ر قد

 %41,69 %28,73 %29,58 % .باستمرار
 7 متوسطة 0,84 1,88

سية فعالة رإجماa oyعد قيادة مد  ــــ متوسطة 0,80 1,89 ُ

قــــم  ـــن ا\qــــدو  ر     يتــــ�Ö مـ ســــية فعالــــة تقــــع jــــi فئــــة ) 3(ل �عــــد قيــــادة مد iYجــــة تــــوافر إجمــــا رأن د ُر

اســــة بمتوســــط حــــسا�ي " متوســــطة" ، وقــــد تراوحــــت املتوســــطات )1,89(رمــــن وجcــــة نظــــر عينــــة الد
جـــة ال ات مـــن را\]ـــسابية لد رتـــوافر عWـــV مــــستو العبـــا ات جــــاءت )1,98(إYـــV ) 1,72(ى ر، أي أن العبـــا

جـة  ليـا بحـسب املتوسـط ا\]ـسا�ي لد ات تنا جة توافر�ا جميعا ij فئة متوسطة، و�'�ت?ب العبا رد ز ر ًر ً

iWالتوافر يالحظ ما ي  :  

قــم - ة  ر جـاءت العبــا ســية عVــs Uســ�ثمار T"والmــl تــنص عWــV ) 8(ر د رrعمـل القيــادة املد رمثــل للمــوا
ســــة ات �ــــذا البعــــد" راملتاحــــة باملد جــــة التــــوافر بــــ%ن عبــــا jُــــi ال'�ت?ــــب 6و مــــن حيــــث د ر ر  بمتوســــط ل

سـية بمــسئولي��ا , )0,89(ي، وانحـراف معيـار )1,98(حـسا�ي  روقــد �عـز ذلـك إYـV شــعو القيـادة املد ر ى
د ال�ــشرRة ســة وتحقيــق أ�ــدافcا مــن خــالل kــqÅيع املــوا تقــاء باملد t iــj املــةdرال ر  وتنمي��ــا وkــ��%� ر

د املادية ودعمcا   .راملوا

قـم  كما - ة  رجاءت العبـا سـية التكنولوجيـا ا:9ديثـة �ـo "والmـl تـنص عWـV ) 5(ر رتوظـف القيـادة املد
ات �ـــذا البعـــد"حفـــظ املعلومـــات وتـــص�يف`ا جـــة التـــوافر بـــ%ن عبـــا ُ jـــi ال'�ت?ـــب الثـــا;ي مـــن حيـــث د ر  ر

ســـية , )0,85(ي، وانحـــراف معيـــار )1,94(بمتوســط حـــسا�ي  اك القيـــادة املد روقـــد �عـــز ذلـــك إYـــV إد ر ى
ــــرعة  jـــــi ســـــcولة وسـ ــــات وتـــــص¸يفcا بوســـــائل تكنولوجيـــــة حديثـــــة ممـــــا �ـــــسcم  أل�ميـــــة حفـــــظ املعلومـ

جcا و�التاiY تحس%ن 6داء سة أم خا را\]صو عل�äا ij الوقت املناسب سواء داخل املد ر  .ل

قـــم  ب?نمـــا - ة  رجـــاءت العبــــا ســـية العــــاملfن املبـــدعfن �ــــo ت*ـــا�¤ القيــــادة "والmــــl تـــنص عWــــV ) 9(ر راملد
سة ات �ذا البعدij ال'�ت?ب التاسع " راملد ُوقبل 6خ%� ب%ن عبا ، وانحراف )1,76( بمتوسط حسا�ي ر
ىوقــــد �عــــز ذلــــك إYــــV ضــــعف وجــــود آليــــات وا�ــــ]ة ملdافــــأة العــــامل%ن املبــــدع%ن jــــi , )0,88(يمعيــــار 
سة ات املرتبطـة بـذلك حيـث , راملد نيمـنح العـاملو مdافـأة عـن جcـود�م رباإلضافة إYـV غمـوض القـرا َ ُ

سة د املد رغ%� العادية ij حدود ما kسمح بھ موا   .ر

قم  كما - ة  رجاءت العبا ��� �o "والlm تنص عVW ) 1(ر سية أعضاء اv]تمع املد رrشرك القيادة املد ر
ُ

ســـية ات املد رصـــنع القـــرا ات �ـــذا البعـــدjـــi ال'�ت?ـــب العاشـــر " ر ُو6خ%ـــ� بـــ%ن عبـــا  بمتوســـط حـــسا�ي ر
ىوقــــد �عــــز ذلــــك إYــــV ضــــعف الب?ئــــة الداعمــــة لعمليــــة املــــشاركة , )0,79(ي، وانحــــراف معيــــار )1,72(

ة وقلـة إعطـاء فـرص حقيقيـة  سـية jـi 3دا رالفعلية وذلك مـن خـالل املركزRـة الـشديدة للقيـادة املد ر
ات ÑــlÐ للمــشاركة jـــi صــنع القــرا رألعــضاء ا·qتمــع املد وقــد يرجــع ذلـــك إYــV ضــعف ;ــسبة مـــشاركة , ر

ــــ��م لتنفيـــــذ �ـــــذه أعـــــضاء  ة �مـ ســـــية ممـــــا يـــــؤثر ســـــلبا عWـــــV اســـــsثا ÑـــــlÐ با·qـــــالس املد را·qتمـــــع املد ر ًر

ات بفعالية   .رالقرا
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  : 9dة تنظيمية :البعد الثاYي

ات �عد) 4(رقم  لجدو اسة عVW عبا ُاستجابات عينة الد ر   �]ة تنظيمية ر

 sستجابات
ة م  رالعبا

 ضعيفة متوسطة كب�fة

املتوسط 
 ا:9سا�ي

sنحراف 
 ياملعيار

جة التواف  ال��ت�ب ررد

 365 197 148 ك
1 

سة  ة املد رتمتلك إدا ر
ة عUV التعامل مع  رالقد

جية  %51,41 %27,75 %20,85 % .رالضغوط ا:$ا
 11 متوسطة 0,79 1,69

 296 151 263 ك

2 

سة  ة املد رتح¨� إدا ر
املعلمfن من تدخالت 

 �fمو غT عض أولياءaر
 .املقبولة

% 37,04% 21,27% 41,69% 
 3 متوسطة 0,89 1,95

 303 136 271 ك
3 

ات  رتتخذ القرا
َ َُّ

 UVسية بناء ع ًاملد ر
 %42,68 %19,15 %38,17 % .معلومات 9dيحة

 4 متوسطة 0,90 1,95

 339 136 235 ك

4 

سة  ة املد رتحرص إدا ر
عs UVستفادة من 
ات العاملfن  رمباد

 .[بداعية
% 33,10% 19,15% 47,75% 

 8 ةمتوسط 0,89 1,85

 367 188 155 ك

5 

سة  ر°ستطيع مدير املد
ات ال±�  رمناقشة القرا

 o� ساؤه ؤيتخذ�ا ر
ة التعليمية  .ر[دا

% 21,83% 26,48% 51,69% 
 10 متوسطة 0,80 1,70

 285 185 240 ك

6 

سة  ريمتلك مدير املد
 UVع �fالتأث o� ة رالقد

أعضاء اv]تمع 
���  .راملد

% 33,80% 26,06% 40,14% 
 5 متوسطة 0,86 1,94

 284 200 226 ك
7 

يتم تقو�م أداء العاملfن 
 .وفق معاي�f محددة

% 31,83% 28,17% 40,00% 
 6 متوسطة 0,84 1,92

 296 229 185 ك
8 

سة  ة املد رتحرص إدا ر
عUV توف�f ب�ية تحتية 

 %41,69 %32,25 %26,06 % .مناسبة للتعلم
 9 متوسطة 0,81 1,84

 319 173 218 ك
9 

ن°شعر العاملو 
سة بمستو عال  ىباملد ر

 %44,93 %24,37 %30,70 % .من الرضا عن العمل
 7 متوسطة 0,86 1,86

 13 174 523 ك
10 

 UVنيحرص املعلمو ع
تقاء باملستو  sى ر
 %1,83 %24,51 %73,66 % .التحصيoV لطال·/م

 1 كب�fة 0,49 2,72
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 51 231 428 ك
11 

ن°عطي املعلمو الفرصة  ِ
ُ

للطالب إلبداء الرأي 
 %7,18 %32,54 %60,28 % .بحر�ة

 2 كب�fة 0,63 2,53

 ــــ متوسطة 0,66 2,00 ُإجماa oyعد 9dة تنظيمية

  

قـم      يت�Ö من  را\qـدو  �عـد �ـ]ة تنظيميـة تقـع jـi فئـة ) 4(ل iYجـة تـوافر إجمـا ُأن د " سـطةمتو"ر
اسة بمتوسط حسا�ي  جة )2,00(رمن وجcة نظر عينة الد ر، وقد تراوحت املتوسطات ا\]سابية لد

ات مــن  رالتـوافر عWـV مــستو العبـا جــة توافر�ـا بــ%ن )2,72(إYـV ) 1,69(ى ات تراوحـت د ر، أي أن العبــا ر
جة التوافر يالحظ ليا بحسب املتوسط ا\]سا�ي لد ات تنا ركب%�ة ومتوسطة، و�'�ت?ب العبا ز   :   ما يiWًر

قـــم - ة  ر جــاءت العبــا تقــاء باملــستو التحـــصيoV "والmــl تــنص عWـــV ) 10(ر s UـــVىيحــرص املعلمــو ع رن
ات �ذا البعد" لطال·/م جة التوافر ب%ن عبا ijُ ال'�ت?ب 6و من حيث د ر ر ، )2,72( بمتوسط حسا�ي ل

تقـــاء بمـــس, )0,49(يوانحـــراف معيـــار  t VـــWأن حـــرص املعلمـــ%ن ع VـــYروقـــد �عـــز ذلـــك إ ىتو تحـــصيل ى
اكcــم وإحـــساسcم باملـــسئولية امللقــاة عWـــV عـــاتقcم وأ�áــم ا·�ولـــو للقيـــام �Úـــذا  نطال�Úــم نـــا�ع مـــن إد ر

سالة سامية وأن الطالب �و محو العملية التعليمية وغاي��ا �م بأداء  رالدو وشعو رر   . ر

قــم  كمــا - ة  رجـــاءت العبـــا ن°عطـــي املعلمـــو الفرصــة للطـــالب إلبـــدا"والmـــl تـــنص عWــV ) 11(ر ِ
ء الـــرأي ُ

ات �ـذا البعـد" بحر�ة جة التوافر ب%ن عبـا ijُ ال'�ت?ب الثا;ي من حيث د ر ، )2,53( بمتوسـط حـسا�ي ر
نوقـــد �عـــز ذلـــك إYـــV الـــنمط الـــديمقراطي الـــذي ي¸تqpـــھ املعلمـــو داخـــل , )0,63(يوانحـــراف معيـــار  ى

ا§�ـم ممـا يـؤثر �ـشdل إيجـا�ي  عWـV ســ%� رفـصولcم مـن خـالل إعطـاء طال�Úـم الفرصـة jـi التعب%ــ� عـن آ
 .  العملية التعليمية

قـــم  ب?نمــا- ة  ر جـــاءت العبـــا ات ال±ـــ�  "والmـــl تـــنص عWـــV) 5(ر ســـة مناقـــشة القـــرا ر°ـــستطيع مـــدير املد ر
ة التعليميـــة ســـاؤه �ــــo [دا ريتخـــذ�ا ر ات �ـــذا البعــــدjـــi ال'�ت?ــــب العاشـــر " ؤ ُوقبــــل 6خ%ـــ� بـــ%ن عبــــا  ر

لــك إYــV 6ســلوب التقليــدي الــذي ىوقــد �عــز ذ, )0,80(ي، وانحــراف معيــار )1,70(بمتوســط حــسا�ي 
ات مـــع مـــدير  ة التعليميـــة مـــن خـــالل قلـــة حرصـــcا عWـــV إتاحـــة الفرصـــة ملناقـــشة القـــرا رت¸تqpـــھ 3دا ر
ستھ نظرا ألن املدير  ات مما يؤثر سلبا عVW أداء مد ه فقط ij تنفيذ �ذه القرا سة وحصر دو ًاملد ر ر ًر ر

dـش�ك  ســتھ وRـد ايــة تامـة بمـا يحــدث داخـل مد ريdـو عWـV د ر ر ات عWــV ن رل كب%ــ� مـدى تـأث%� �ــذه القـرا
ة التعليميــة نظــرا لــضعف , ســ%� العمليــة التعليميــة ًوقــد يرجــع ذلــك إYــV قلــة تواصــل املــدير مــع 3دا ر

ه ومق'�حاتھ سة ij طرح أفdا ات الlm يمتلكcا مدير املد راملcا ر   .ر

قــــم  كمــــا- ة  ر جــــاءت العبــــا ة عVــــU  "والmــــl تــــنص عWــــV) 1(ر ســــة القــــد ة املد رتمتلــــك إدا ر التعامــــل مــــع ر
جيــة ات �ــذا البعــدjــi ال'�ت?ــب ا\]ــادي عــشر " رالــضغوط ا:$ا ُو6خ%ــ� بــ%ن عبــا  بمتوســط حـــسا�ي ر

سة الlm , )0,79(ي، وانحراف معيار )1,69( ة املد روقد �عز ذلك إVY ضعف السلطات ا·�ولة إلدا ر ى
ســة م¦�ــا جيــة وحمايــة املد رتمكــ¦�م مــن التعامــل مــع الـــضغوط ا\�ا ر ِ

ّ ُ
YــV قلــة وجـــود وقـــد يرجــع ذلــك إ, 

ي مع �ذه الضغوط وتوقعcا والتكيف معcا وإيجاد حلو ممكنة دو  نآليات وا�]ة للتعامل الفو ل ر
�ـا نظامــا مفتوحـا عWـV ا·qتمــع  �ـا باعتبا سـة وRحــد مـن تطو ًحـدوث أي تـأث%� قـد يــنعكس عWـV املد ً ر رر ّ

�i يؤثر فيھ وRتأثر بھ   . را\�ا
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  : تمكfن املعلمfن :البعد الثالث

  )5(رقم  لجدو

ات �عد اسة عVW عبا ُ استجابات عينة الد ر    تمك%ن املعلم%نر

 sستجابات
ة م  رالعبا

 ضعيفة متوسطة كب�fة

املتوسط 
 ا:9سا�ي

sنحراف 
 ياملعيار

جة التوافر  ال��ت�برد

 360 206 144 ك
1 

ك املعلمو aعض  ن°شا ر
السلطات والصالحيات 

سة ة املد رمع إدا  %50,70 %29,01 %20,28 % .ر
 9 متوسطة 0,79 1,70

 370 199 141 ك

2 

°سمح للمعلمfن 
باملشاركة �o صنع 

ات ال±� تؤثر aش*ل  رالقرا
 .مباشر عUV عمل`م

% 19,86% 28,03% 52,11% 
 10 متوسطة 0,79 1,68

 345 136 229 ك
3 

سة  ة املد رتدعم إدا ر
ات القيادية لدى  رامل`ا

 %48,59 %19,15 %32,25 % .املعلمfن
 6 متوسطة 0,88 1,84

 329 191 190 ك
4 

تتاح الفرصة للمعلمfن 
للمشاركة �YT oشطة 

 %46,34 %26,90 %26,76 % .ال��بو�ة
 8 متوسطة 0,83 1,80

 330 151 229 ك

5 

سة  ة املد د إدا رتز ر و
املعلمfن باملعلومات 

ال*افية عن أداء 
سة  .راملد

% 32,25% 21,27% 46,48% 
 2 متوسطة 0,88 1,86

 337 135 238 ك

6 

سة  ة املد ر�r]ع إدا ر
املعلمfن عs UVش��اك 
�o الندوات واملؤتمرات 

 .العلمية
% 33,52% 19,01% 47,46% 

 3 متوسطة 0,89 1,86

 295 231 184 ك
7 

 UVنيحصل املعلمو ع
التقدير امل½� من 
 %41,55 %32,54 %25,92 % .زمال¾/م �o العمل

 5 متوسطة 0,81 1,84

 342 155 213 ك
8 

نيتمتع املعلمو بحر�ة 
كب�fة �o أداء م`ام`م 

 %48,17 %21,83 %30,00 % .الوظيفية
 7 متوسطة 0,87 1,82

 330 159 221 ك
9 

للمعلمfن حر�ة  َي��ك  ُ

اختيار النمط املناسب 
ة صفوف`م  %46,48 %22,39 %31,13 % .رإلدا

 4 متوسطة 0,87 1,85

 2 83 625 ك
10 

يتحمل املعلم مسئولية 
عملھ املوÀل إليھ aش*ل 

 À. % 88,03% 11,69% 0,28%امل
 1 كب�fة 0,34 2,88

 ــــ متوسطة 0,70 1,91 ُإجماa oyعد تمكfن املعلمfن
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قـم  ر     يت�Ö من ا\qـدو  �عـد تمكـ%ن املعلمـ%ن تقـع jـi فئـة ) 5(ل iYجـة تـوافر إجمـا ُأن د " طةمتوسـ"ر
اسة بمتوسط حسا�ي  جة )1,91(رمن وجcة نظر عينة الد ر، وقد تراوحت املتوسطات ا\]سابية لد

ات مــن  رالتـوافر عWـV مــستو العبـا جــة توافر�ـا بــ%ن )2,88(إYـV ) 1,68(ى ات تراوحـت د ر، أي أن العبــا ر
جة التوافر يالحظ  ليا بحسب املتوسط ا\]سا�ي لد ات تنا ركب%�ة ومتوسطة، و�'�ت?ب العبا ز   :  ما يiWًر

قم - ة  ر جاءت العبا  "يتحمل املعلم مسئولية عملھ املوÀل إليھ aش*ل Àامل"والlm تنص عVW ) 10(ر
ات �ذا البعد جة التوافر ب%ن عبا ijُ ال'�ت?ب 6و من حيث د ر ر ، وانحراف )2,88( بمتوسط حسا�ي ل

وليات املو(لـــة إلــــ�äم 6مـــر الــــذي �ـــش%� إYــــV حـــرص املعلمـــ%ن عWــــV أداء املcـــام واملــــسئ, )0,34(يمعيـــار 
اكcـم بـا\]قو , بكفاءة وفعالية قوقد �عز ذلـك إYـV أن تحمـل املعلمـ%ن ملـسئولية عملcـم نـا�ع مـن إد رى ّ

ع�äم بالعقو�ات الmـl يـتم توقيعcـا  ووالواجبات الlm تتضم¦�ا القوان%ن والsشرôعات املنظمة للعمل و
ّوصـــيف وظيفـــي وا�ـــ� �ـــسcل علـــ�äم علـــ�äم jـــi حالـــة 3خـــالل jـــi أداء عملcـــم باإلضـــافة إYـــV وجـــود ت ُ

  .القيام بأعمالcم عVW أكمل وجھ

قم  كما - ة  رجاءت العبا سة املعلمfن باملعلومات ال*افية عن "والlm تنص عVW ) 5(ر ة املد د إدا رتز ر و
سـة ات �ـذا البعــد"رأداء املد جـة التــوافر بـ%ن عبــا ُ jــi ال'�ت?ـب الثــا;ي مـن حيــث د ر  بمتوسـط حــسا�ي ر

ســة عWــV مبــدأ الــشفافية jــi , )0,88(ييــار ، وانحــراف مع)1,86( ة املد ر6مــر الــذي �عكــس تأكيــد إدا ر
ســة للمعلمــ%ن ســة عWـــV , رإتاحــة املعلومــات املرتبطــة بــأداء املد ة املد روقـــد �عــز ذلــك إYــV حــرص إدا ر ى

ÑـlÐ ممـا �عـز الثقـة بـ%ن  زتقديم معلومات دقيقة و(املة لتقليـل الغمـوض والـضبابية عـن 6داء املد ر
ة وا سة وتطوRر أدا§�ار3دا تقاء باملد رملعلم%ن والوقوف عVW مستو 6داء و�التاiY تحف%Ç�م لال ر  . ى

قم  ب?نما - ة  رجاءت العبا ك املعلمو aعض السلطات والصالحيات مع "والlm تنص عVW ) 1(ر ن°شا ر
ســة ة املد رإدا ات �ــذا البعــدjــi ال'�ت?ــب التاســع " ر ُوقبــل 6خ%ــ� بــ%ن عبــا  ،)1,70( بمتوســط حــسا�ي ر

6مر الذي �ش%� إVY ضعف t�تمام بثقافة تفوRض السلطات للمعلم%ن , )0,79(يوانحراف معيار 
ســـة وkعمــل عWـــV بنـــاء  ة املد ا للوقـــت وا\cqـــد وتقلــل العـــبء امللقـــى عWــV عـــاتق إدا رالmــk lعـــد اســsثما ر ًر

ســة وتمـــسكcا بـــال, قيــادات جديـــدة ة املد روقــد �عـــز ذلــك إYـــV املركزRــة الـــشديدة مــن قبـــل إدا ر ت%ن ى ور
ة ة بـأن مـشاركة , روالب%�وقراطية وقلة النظر إVY املعلمـ%ن كـشر(اء jـi 3دا رباإلضـافة إYـV شـعو 3دا ر

  .املعلم%ن قد تقلل من قو��م التنظيمية

قـم  كمـا - ة  رجـاءت العبـا ات ال±ـ� "والmـl تـنص عWـV ) 2(ر ر°ـسمح للمعلمـfن باملـشاركة �ـo صـنع القـرا
ات �ذا البعد'�ت?ب العاشر ij ال" تؤثر aش*ل مباشر عUV عمل`م ُو6خ%� ب%ن عبا  بمتوسط حسا�ي ر

6مــر الــذي �ــش%� إYــV وجــود فــرص مــشاركة شــdلية للمعلمــ%ن jــi , )0,79(ي، وانحــراف معيــار )1,68(
ات املرتبطــة �عملcــم ة نsيجــة , رصــنع القــرا ســة 6ســلوب التقليــدي jــi 3دا روقــد �عــز ذلــك إYــV مما ر ى

ات الmـl تـؤثر �ـشdل مباشـر عWـV عملcـم ممـا لقلة إتاحة الفرصة للمعلم%ن  رللمشاركة ij صنع القـرا
ا(ــا  ات املتخــذة و�ــ%ن مــشكالت الواقــع الفعWــi حيــث إ�áــم أكöــ� إد يــؤدي إYــV وجــود فجــوة بــ%ن القــرا

ً
ر ر

  .الحتياجات الطالب وميولcم
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س الثانوRــة العامــة ا\]dوميــة بم: ا\qـزء الرا�ــع ســية باملــدا رمق'�حــات تحــس%ن الفعاليــة املد حافظــة ر
  :القا�رة

اسـات الـسابقة اسـة امليدانيـة والد اسـة النظرRـة والد ر     ij ضوء مـا أسـفرت عنـھ نتـائج الد ر ّتقـدم , ر ُ

س الثانوRــة  ســية للمــدا اســة مجموعــة مــن املق'�حــات الmــl قــد kــسcم jــi تحــس%ن الفعاليــة املد رالد ر ر
iWرة فيما ي�ومية بمحافظة القاd[\العامة ا :  

سية فعالة  - أ  :رقيادة مد

اسة فيما يتعلق بتحس%ن �عد   ُ    تق'�ح الد سية فعالة"ر   :ما يiW" رقيادة مد

ـــادات - Rــــادة tســــتقاللية ومــــنح مزRــــد مــــن الالمركزRــــة للقيـ ة الذاتيــــة و ز التوجــــھ نحــــو تطبيــــق 3دا ر
سية مع وجود نظام دقيق للمساءلة وا·]اس�ية   .راملد

ســية و- ÑــlÐ مــن خــالل عقــد ر kعزRــز ثقافــة املــشاركة لــدى (ــل مــن القيــادة املد رأعــضاء ا·qتمــع املد
ش العمل لتنمية tتجا�ات نحو املشاركة الفعالة   .ورالندوات و

سية- ij lÐÑ ا·qالس املد Rادة ;سبة تمثيل أعضاء ا·qتمع املد ر  ر   .ز

-lÐÑ   .ر وضع سياسات وإجراءات تsيح املشاركة الفعلية ألعضاء ا·qتمع املد

-qÅ� سة وضع نظام مناسب وفعال ل£]وافز ]ذ �مم ذو الكفاءات واملبدع%ن ij املد VWرع ع   .ي

ôــع 6عمـــال - ÑـــlÐ يــتم فيـــھ تو اÑــq\ lÐميـــع أعــضاء ا·qتمــع املد ز عقــد اجتمــاع قبـــل بــدء العـــام الد ر ر
ا��م وإمdانا��م رعل�äم وفق قد َ.  

ســـية كنــوع مـــن أنــواع الـــشراكة - Rب وتأ�يـــل القيــادات املد ر مــشاركة أســاتذة (ليـــات ال'�بيــة jـــi تــد ر
ـــات �ــــــذه ا·qت ســ ي لتحــــــس%ن مما ل �ـــــشdل دو ـــ ش عمـــ ــــة و �Rيـ ــــالل عقـــــد بــــــرامج تد رمعيـــــة مـــــن خــ ر رر و

مة لcم ات الال زالقيادات وتنمية الكفايات واملcا   .ر

سية آلليات تواصل قائمة عWـt Vتـصال jـt iتجـا�%ن باإلضـافة إYـt Vتـصال - ر تب�l القيادات املد
  .الشبdي

ن%ن والتأكيد عVW التعـاو مـن خـالل التفاعـل القـائم  kعميق مبدأ العمل ا\qما	ij i نفوس العامل-
ــــة املتبادلـــــة وRـــــتم ذلــــــك عـــــن طرRــــــق اللقـــــاءات والنــــــدوات  ــــدة والثقــ ــــV العالقـــــات 3;ــــــسانية ا\qيـ عWـ

  .وtجتماعات و6;شطة املش'�كة

سية عVW التقنيات و6ساليب التكنولوجية ا\]ديثة والعمل عVW إكساب �ذه - ر إطالع القيادة املد
  .ت و6ساليب للقائم%ن عVW حفظ املعلومات وتص¸يفcاالتقنيا

د املتاحــة ســواء أ(انــت ماديــة أم �ــشرRة أم فنيــة وإعــادة تنظيمcــا - ســية للمــوا ر حــصر القيــادة املد ر
ôعcا واستخدامcا tستخدام 6مثل للوصو إVY أق��Ð استفادة ممكنة لوتو   . ز

  : 9dة تنظيمية-ب

اسة فيما يتعلق بتحس   :ما يiW" �]ة تنظيمية"ُ%ن �عد ر     تق'�ح الد
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ÑـــlÐ مـــن خـــالل عقـــد النـــدوات - ســـية لـــدى جميـــع أعـــضاء ا·qتمـــع املد �]ة املد ر ترســيخ ثقافـــة الـــ ر
ش العمل   .وروtجتماعات و

جية- سة سلطات أك�� تمك¦�ا من مواجcة الضغوط ا\�ا ة املد ر منح إدا ر ُر ّ ُ
.  

ة التعليمية أ- س و3دا ات املدا ر ت¸سيق ا\cqود ب%ن إدا ر   .ثناء التعامل مع �ذه الضغوطر

ات قبل - ة التعليمية يتم فيھ مناقشة القرا س مع قيادات 3دا ر عمل اجتماع شcر ملدير املدا ر ر ي ي
  .أن يتم اتخاذ�ا

سة من " \qنة الب¸ية التحتية" إ;شاء \qنة kس�� بـــ - سة kعمل عVW حصر ما تحتاجھ املد ربdل مد ر
مــة ل�� د الال زإمdانــات وتــوف%� املــوا يئــة الب?ئــة التعليميــة املناســبة مــن خــالل تــوف%� وســائل التعلــيم ر

مــــة للعمليـــة التعليميــــة نوتتdــــو �ــــذه , زوالتقنيـــات ا\]ديثــــة وتــــوف%� ا\�ـــدمات وصــــيانة املرافــــق الال
ئ?ـسا سـة  ًال£qنة من مـدير املد ر سـة لـشئو التعلـيم وأقـدم املعلمـ%ن : وعـضوRة (ـل مـن, ر نوكيـل املد ر

ئـــ?س مجلـــس 6منـــاء وÞبـــاء واملعلمـــ%نلdــل مـــادة وأخـــصا�ي التكنولو باإلضـــافة إYـــk VـــqÅيع , رجيـــا و
  .رأولياء 6مو وا·qتمع ا·]iW عVW املسا�مة املادية لدعم العملية التعليمية

ا§�ــــــم - ســــــة يــــــتم ف�äــــــا إتاحــــــة الفرصــــــة للعــــــامل%ن املبــــــدع%ن لطــــــرح آ Rــــــة باملد ر عقـــــد اجتماعــــــات دو ر ر
�م ومق'�حا��م البناءة بحرRة تا َّوأفdا

lÐÑر �Úم ij العمل املد رمة وتوظيف خ��ا��م وتجا   .ر

ـــتم تكـــــرRمcم بحــــضو قيــــادات مــــن ال'�بيـــــة - ـــة وRـ سـ ر تقــــديم جــــوائز قيمــــة للعـــــامل%ن املبــــدع%ن باملد ر
  .والتعليم

ــــل - ــــامل%ن وتنميــــــة املــــــشاعر وtتجا�ــــــات 3يجابيــــــة لــــــد��م نحــــــو العمــ  kعزRــــــز الرضــــــا الــــــوظيفي للعــ
سة من خالل تقديم ا\]وافز املا ح املعنوRة وإقامة عالقات إيجابية وانخفاض رباملد فع الر ودية و ر

تفاع مستو 3نتاجية سة وا ىمستو الضغوط النفسية املتعلقة بب?ئة املد رى   .ر

- VـWعتمـد عk ميـعq£ا�ـ]ة ل و وضع نظام وا�� وعادل لتقوRم أداء العامل%ن وفق آليات محـددة و
  .  الكفاءة و3نجاز

ات " اءوحــدة املعلومــات و3حــص" تفعيــل - ســة بحيــث تdــوم داعمــة التخــاذ قــرا راملوجــودة بdــل مد ر
  .دقيقة وسرôعة

سية- ات املد ي لsسcيل عملية اتخاذ القرا سة وتحدي%�ا �شdل دو ر بناء قاعدة معرفية باملد ر   .رر

ضــــع - ـــ� الئــــق و و ســــن قــــانو يجــــرم إســــاءة أوليــــاء 6مــــو للمعلمــــ%ن أو التعامــــل معcــــم بأســــلوب غ%ـ ر ّ ن
ادعة ملواجcة اترعقو�ات    . ز مثل �ذه التجاو

  : تمكfن املعلمfن-ج

اسة فيما يتعلق بتحس%ن �عد  ُ     تق'�ح الد   :ما يiW" تمك%ن املعلم%ن"ر

س وتوضيح مدى أ�مية تمكي¦�م jـk iعزRـز الرضـا - ر ترسيخ ثقافة تمك%ن املعلم%ن لدى مدير املدا ي
ــــة واح'ـــــــ �م بالكفـــــــاءة املcنيـــ ـــــعو ـــــÇام التنظي�ـــــــl لـــــــد��م وشــ ــــــوظيفي وtل'ــ ــــــذات وانخفـــــــاض رالـ �ام الـ

س, الصراعات رباإلضافة إVY تقليل 6عباء وضغوط العمل امللقاة عVW عاتق مدير املدا   . ي
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�Rيــة تمكــ¦�م مــن تطبيــق الالمركزRــة وتمكــ%ن - س لاللتحــاق ب�ــ�امج تد  إتاحــة الفرصــة ملــدير املــدا
ُ

ر ر ي
  . املعلم%ن وتفوRض السلطة �شdل فعال

سة املعلم%ن ع- ة املد ر qÅkيع إدا ات ا\]اسمة الlm ترتبط بمـا يحـدث داخـل ر رVW املشاركة ij القرا
ســـة كdـــل وتـــؤثر �ـــشdل مباشـــر عWـــV عملcـــم مـــن خـــالل عقـــد اجتماعـــات  اÑـــlÐ أو باملد رالفـــصل الد ر

ات مش'�كة ات املرتبطة �عملcم واتخاذ قرا رولقاءات مع املعلم%ن ملناقشة القرا   .ر

سة املعلم%ن عVW املشاركة الفعا- ة املد ر حث إدا سةر   .رلة ij ال£qان ا·�تلفة داخل املد

س ليتحـو مـن الcيdـل الcرمـي الـذي ال �ـqÅع عWـV تمكـ%ن - ل إعادة تصميم الcيdل التنظي�l باملدا ر
ات �شdل فعال إVY الcيdل 6فقي املر ناملعلم%ن ومشارك��م ij صنع واتخاذ القرا   .ر

ســــة عWــــV 3عــــداد والتأ�يــــل الdــــاij للمعلمــــ%ن - ة املد ر حــــرص إدا ســــة مــــن خــــالل عقــــد بــــرامج ر رباملد
ش عمل �Rية و رتد   .ور

جcــا مــن خــالل - ســة أو خا ر kــqÅيع املعلمــ%ن عWــV املــشاركة jــi 6;ــشطة ال'�بوRــة ســواء داخــل املد ر
ا��م وإمdانا��م   . رإتاحة الفرصة للمعلم%ن الختيار نوع ال¸شاط الذي يتالءم وRتوافق مع قد

جة مشارك��- �ط نظام ترقيات املعلم%ن بد ر  سية و6;شطة ال'�بوRةر   .رم ij ا·qالس املد

- VـــWع Çـــدف ال'�ك%ـــ�Ú ســة Rب باملد ر العمــل عWـــV تطـــوRر ال�ــ�امج و6;ـــشطة الmـــl تقــدمcا وحـــدة التـــد ر
ّ ُ

  .إعداد املعلم القائد

مالئــــھ jــــi العمــــل - ـــم مــــن خاللــــھ بالتقــــدير وtح'ــــ�ام املتبــــادل ب?نــــھ و�ــــ%ن  ز تــــوف%� منــــاخ �ــــشعر املعلـ َ

  .العالقات فيما بي¦�م والتأكيد عVW مdانة املعلم و�ي�تھوا\]رص عVW توطيد 

ات وال¸ــشرات بحيـــث تsـــيح الفرصــة للمعلمـــ%ن jــi حرRـــة التنفيـــذ - نــة القـــوان%ن واللــوائح والقـــرا ر مر و
�áا مناسبة   . وباألسلوب والطرRقة الlm ير

س واختيـار 6- ة الـصف وتنفيـذ الـدر و منح املعلم%ن مزRدا من tستقاللية ij إدا ر ;ـشطة املناسـبة ً
ا فعـاال للمــشاركة jـi تطــوRر املنـا�o وإعــداد الكتـب واملطبوعــات  باإلضـافة إYــV إعطـاء املعلمــ%ن دو

ً
ًر

سية   .راملد

ســـة للمعلمـــ%ن- ســـة ملبـــدأ الـــشفافية jـــi إتاحـــة املعلومـــات املرتبطـــة بـــأداء املد ة املد ر تب�ـــl إدا ر ر ِ
ّ

مـــن , 
ســـة نخــالل تــوف%� قاعـــدة بيانــات تdـــو بمثابــة ذاكـــرة تنظيميــ ســـة kــشمل جميـــع بيانــات املد رة للمد ر

�ا زومستو أدا§�ا وإنجا   .ى

ســـة - ســة واملعلمـــ%ن يـــتم ف�äــا إطـــالع املعلمــ%ن عWـــV أداء املد ة املد Rــة بـــ%ن إدا ر عقــد اجتماعـــات دو ر ر ر
  .قومناقشة طر التطوRر والتحس%ن
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 ج

  املراجع

أوال
ً

  :املراجع العرQية: 

ن , أحمد اسة : ت ال�]ة التنظيمية باملؤسسة التعليميةمحددا). م2018(وأحمد إبرا�يم وآخر رد
, يوليو, 12ع , 6مج , ب¦�ا, لا\qمعية املصرRة ألصو ال'�بية, مجلة املعرفة ال��بو�ة, تحليلية
  .130-110ص ص 

ة وليد عiW , البالسمة س ij لواء الرمثا ملcامcم التنظيمية ). م2020(رسا سة مدير املدا جة مما رد ر ير
سةوعالق��ا بفاعلية امل ة, رد رسالة ماجست%� غ%� م¸شو جامعة آل , (لية العلوم ال'�بوRة, ر

دن, الب?ت   .ر6

lÐز , ال��وا�Rسـة). م2005(السيد عبد العز Rـة اسـ'�اتيجية لقيـاس وتحـس%ن فعاليـة املد رر املـؤتمر , ؤ
�ـــة: العل�ـــl الـــسا�ع عـــشر �عنـــوان ا\qمعيـــة املـــصرRة , رمنـــا1Â التعلـــيم واملـــستو�ات املعيا

ôسللمنا�o وط رر التد   . يوليو, 1مج , القا�رة, ق

iWحس%ن أحمد , البي �%cالتعليم الثانو العام ). م2016(س ij سية يتصو مق'�ح لتطوRر الب?ئة املد ر ر
ــــدوiY 6و لdليـــــة ال'�بيــــــة بجامعـــــة عـــــ%ن شـــــمس �عنـــــوان , jـــــi مـــــصر توج`ــــــات " لاملـــــؤتمر الـ

, القا�رة,  جامعة ع%ن شمس,(لية ال'�بية,  " تحديات املستقبل–اس��اتيجية �o التعليم 
  .س�تم��, عدد خاص, 3مج 

Rة س الثانوRة العامة ij تحس%ن الفاعلية ). م2021(�ا;ي عبد املعطي أحمد , را\qا ردو مدير املدا ي ر
سية ة, راملد اه غ%� م¸شو رسالة دكتو ر �ر, (لية ال'�بية بن%ن بالقا�رة, ر   .زجامعة 6

سة الثانوRة العامة ij مصرالsسوRق tس'). م2012(دعاء محمود , جو�ر التحـديات : ر�اتيiÙ للمد
  .395 -335ص ص , نوفم��, 38ع , 15مج , مصر, مجلة ال��بية, واملتطلبات

ســة املــستقبل). م2006(قاســم بــن عائــل , ا\]ر�ــي ســية الفاعلــة ملد ة املد ر[دا ر مــداخل جديـــدة : ر
  . الفكر العر�يدار, السعودية, الرRاض, نلعالم جديد �o القر ا:9ادي والعشر�ن

س الثانو العام بمحافظة القا�رة الك�� لتحقيـق ). م�á)2013لة سيد , حسن ىتمك%ن معل�l مدا ي ر
 lم التنظي�ـــcامÇاســـة ميدانيـــة"ال'ـــ ا·qلـــس العـــال�q\ lمعيـــات ال'�بيـــة , مجلـــة ال��بيـــة, "رد

نة ة التعليمية, راملقا نة و3دا را\qمعية املصرRة لل'�بية املقا ص ص , أبرRل, 40ع , 16مج , ر
131-218.  

ـــا�رة, التعلـــــيم والتنميــــــة). م2007(نا�ــــــد عــــــدiY , يدمحم صــــــ�� وشـــــاذiY, ا\]ـــــوت مكتبــــــة 6نجلــــــو , القــ
  .املصرRة

س الثانوRـة ). م2011(عبد العزRز أحمد دمحم , داود رالثقافـة التنظيميـة و3بـداع 3دار ملـدير مـدا ي ي
اسة ميدانية بمحافظة كفر الشيخ: العامة ع , جامعـة عـ%ن شـمس, ة ال��بيـةمجلة Àلي, رد

 .89-9ص ص , 2ج , 35
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س ال'�بية ا\�اصة ij ). م2017(إيمان أحمد , عبد الناصر دمحم وعزب, رشاد رال�]ة التنظيمية ملدا
اسـة تحليليـة: مصر والرضا الوظيفي ملعلم�äا ة ال��بو�ـة, رد ا\qمعيـة املـصرRة , رمجلـة [دا

ة التعليمية نة و3دا رلل'�بية املقا   .132-15ص ص , أبرRل, 13ع , 4س , ر

سية والصفية). م2008(إبرا�يم عباس , يالز�%� ة املد ر[دا , القا�رة, منظومة ا:]ودة الشاملة: ر
  .دار الفكر العر�ي

iÔد بن ا\]ميدي مف£� , الس�يcة بمحافظة جدة ). م2016(فRس الثانو رال�]ة التنظيمية ij املدا
�ــر, (ليــة ال'�بيــة, مجلــة ال��بيــة, ملعلمــ%نوعالق��ــا بــاالل'Çام التنظي�ــl لــدى ا ع , زجامعــة 6

  .383-323ص ص , أبرRل, 2ج , 168

استخدام نظام املعلومات ال'�بوRة ij عملية صنع القرار ). م2012(دمحم الÅ]ات عبد هللا , الÅ]ات
س الثانوRة العامة بمصر ص , 1ج , 13ع , مصر, مجلة البحث العل¨� �o ال��بية, رij املدا

  .284-247ص 

الـــدار , القـــا�رة, مÄ]ـــم املــصط%9ات ال��بو�ـــة والنفــسية). م2003(زR¸ـــب , حـــسن والنجــار, ــ]اتھ
  .املصرRة اللبنانية

س الثانوRـة ). م2011(منال محمود , عباس عبد مcدي والتنح, الشرRفي سة مدير املدا جة مما رد ر ير
جة تمك% قة للقيادة 6خالقية وعالق��ا بد ة الشا را\�اصة بإما ر مجلـة العلـوم , ن املعلمـ%نر

ص ص , ســ�تم��, 3ع , 12مــج , جامعــة البحــرRن, مركــز ال¸ــشر العل�ـl, ال��بو�ـة والنفــسية
135-162.  

, نظـم التعلـيم وsتجا�ـات العامليـة املعاصـرة). م2015(دمحم إبـرا�يم , بيومي دمحم و خـاطر, ي�]او
  .دار الفكر العر�ي, القا�رة

ة والتخطــــيط ال��بـــو[): م2011(فـــاتن دمحم , يعـــزاز يدا دار الز�ـــراء لل¸ــــشر , الــــسعودية, الرRـــاض, ر
ôع   .زوالتو

ــــو ــــــة ): م2014(جـــــــودت عـــــــزت , يعطـــ ســــــــية ا:9ديثـ ة املد ر[دا ـــــة وتطبيقا0/ــــــــا -ر ــــا النظر�ــ  مفا�يم`ـــ
دن, عمان, 8ط , العملية ôع, ر6   .زدار الثقافة لل¸شر والتو

س س كمدخل لتحقيق الفعالية التمc%ن القيادي ملد). م2008(أحمد نجم الدين , وعيدار رير املدا ي
Rق, مجلة Àلية ال��بية, املؤسسية   .247-131ص ص , أكتو�ر, 61ع , زالزقا

س الثانوRـة jــi محافظـة جــرش ). م2014(رRـم عWــi , القرعـان جـة تــوفر ا\]ـوافز لــدى معل�ـl املــدا رد ر
سة ة, روعالق��ا بفاعلية املد رسالة ماجست%� غ%� م¸شو جامعة آل , ة(لية العلوم ال'�بوR, ر

دن, الب?ت   .ر6

ـــامة محمـــــود , قر;ـــــي ة ). م2014(أســ ـــة القيـــــادة التحوRليـــــة والثقافـــــة التنظيميـــــة بالقـــــد رتـــــدعيم عالقــ
س الثانوRــــة العامــــة املــــصرRة  ـــة: راملؤســــسية jــــi مــــدا Rــــة مق'�حـ ة ال��بو�ــــة, ؤر , رمجلــــة [دا

ة التعليميـــــة نـــــة و3دا را\qمعيـــــة املـــــصرRة لل'�بيـــــة املقا -13ص ص , تم��ســـــ�, 2ع , مـــــصر, ر
112.  
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دار الفكــر , القــا�رة, يالبحــث ال��بــو بــfن النظر�ــة والتطبيــق). م2012(دمحم الــسيد عWــi , الكــسبا;ي
  .العر�ي

س املتوسطة ij مدينة جدة وعالقتھ بالفعالية ). م2014(عثمان شداد , املالdي رتمك%ن معل�l املدا
اسـات عرQيـة �ـo ال��بيـ, التنظيمية من وجcة نظر�م ع , الـسعودية, ة وعلـم الـنفسرمجلـة د

  .330-305ص ص , د�سم��, 56

س ـــمiÔ , ومحـــــر ÑـــــlÐ امل¸ـــــشود). م2015(دمحم 6صــ ـــات املcنيـــــة املأمولـــــة لإلصـــــالح املد اv]لـــــة , راملتطلبــ
  . 588-567ص ص , أبرRل, 40ج , جامعة سو�اج, (لية ال'�بية, ال��بو�ة
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