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تطوير مدارس التعليم الفني مبصر يف ضوء مدخل اإلدارة 
 آليات مقرتحة: بالقيم

 :الملخص
رصد واقع تطبيق مدخل اإلدارة بالقيم ووضع آليات مقترحة  هدفت الدراسة

على واستخدمت المنهج الوصفي بتطبيق استبانة . لتطويرها بمدارس التعليم الفني بمصر
السنوات )التعليم الفني بنظاميها  معلمًا بمدارس( 072)عينة عشوائية بسيطة بلغت 

 ، بمحافظات(ـ زراعي ـ فندقيصناعي ـ تجاري )، وبفروعها (الثالث والسنوات الخمس
 أن الدرجة الكلية لإلدارة بالقيموأظهرت نتائج الدراسة  (.البحر األحمر، قنا، المنوفية)

أبعاد اإلدارة بالقيم جاءت بدرجات ما بين صغيرة ومتوسطة، ، وتوافر كانت متوسطة
ة، ومن بعده جاء ُبعد األمانة على المرتبة األولى، تاله ُبعد العدل، ثم ُبعد المشارك وحصل

، ووجود فروق ذات داللة ُبعد الوضوح، أما ُبعد اإلثابة فقد جاء في المرتبة األخيرة
حملة المؤهالت )لحساب ( المؤهل العلمي، وعدد سنوات العمل)إحصائية تعزى لمتغيرات 

، بينما ال توجد فروق (سنة فأكثر 02أقل من بكالوريوس أو ليسانس، ولمن خبرتهم من 
 (.نوع المدرسة، والمحافظة، والنوع)تغيرات تعزى لم

 اإلدارة بالقيم ـ مدارس التعليم الفني :الكلمات المفتاحية
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Development of technical education schools in Egypt in 

light of approach the  management by values; Proposed  

mechanisms 
Abstract  
          The study aimed to monitor the reality of the application of the 

management  by values approach and to develop proposed mechanisms 

for its development in technical education schools in Egypt. It used the 

descriptive method by applying a questionnaire to a random sample of 

(270) teachers in technical education schools in their two systems (three 

years & five years) and its branches (industrial - commercial - 

agricultural - hotel), in the governorates of (Red Sea, Qena & Menoufia). 

The results of the study showed that the overall degree of management by 

values was medium, and the availability of dimensions of management by 

values came in degrees between small and medium, and the trust 

dimension got the first rank, followed by the justice dimension, then the 

participation dimension, and after the clarity dimension came, while the 

reward dimension came in the last rank. and the presence of statistically 

significant differences attributable to the variables (the academic 

qualification and the number of working years) for the account (holders 

of qualifications is less than a bachelor's degree, and for those with 

experience of 25 years or more), while there are no differences due to the 

variables (school type, governorate, and gender).  

Keywords: Management by values - Technical education schools - 

Proposed  mechanisms 
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 مقدمة

ُتعد كافة أنواع التعليم لها أهميتها إال أن هناك أهمية قصوى للتعليم الفني والذي 
مصدر رئيس إلمداد سوق العمل و يمثل دعامة مهمة من دعامات التنمية في مصر، 

خرج بفروعه المختلفة فيُ بالعمالة الفنية المدربة، والتي تؤدي دورًا مهمًا في نهضة الوطن، 
القوى العاملة الالزمة لتحقيق خطط وبرامج التنمية ( صناعي ـ تجاري ـ زراعي ـ فندقي)

 .الشاملة

ونظرًا لكبر حجم وتنوع مدارس التعليم الفني في مصر، وتعدد العاملين بها، وكثرة 
نتاجية، قد تفتح المجال لوجود  مرافقها ومعداتها وما ينفذ فيها من مشروعات تعليمية وا 
صور للفساد داخلها، فإنها بذلك تحتاج إلى إدارة واعية ذي قدرات ومهارات علمية 

دارية، وقوة شخصية نابع ة من اإليمان بقيم مشتركة، تمكنها من إدارة المدرسة بكفاءة وا 
 .عالية لتحقيق أهدافها

م بهدف االستخدام 0222لذلك ظهر مدخل اإلدارة بالقيم كمدخل إداري حديث عام 
األمثل للنظام القيمي، فهي تتعامل مع الجانب اإلنساني في اإلدارة، ويحاول تفهم أثر 

المؤسسات، فتستخدم ايجابيات هذا التأثير لتحقيق تفاعل القيم الفردية والعامة على 
نتاجية فردية ومؤسساتية   (. 96أ، ص  0207توفيق عبدالمحسن، )وا 

يقوم مدخل اإلدارة بالقيم على مبادئ رئيسة تتخذها اإلدارة منهجا تعمل من خالله و 
زالة الغموض، وتحديد األولويات، والشراكة، واالتصال الف عال، والتوافق مع وهي الشفافية وا 

متطلبات التغيير، كما أن القائد في المؤسسة هو القيم، والعاملون هم من يجعلون اإلدارة 
 .(25، ص 0222/0226، بالنكارد، ومايكل أوكونور كينيث)بالقيم واقع فعلي 

ومن منظور القيم، فإن معظم صور الفساد في التعليم تقع ضمن فئة سوء السلوك 
ي على كسر وخرق للمعايير المهنية، ما شكل اهتزازًا للمنظومة المهنية المهني والذي ينطو 

، ص 0202م بدراوي، ومحسن يوسف، احس)واألخالقية الحاكمة للمؤسسة التعليمية 
 من الوقاية في محورًا رئيساً  العاملين نفوس في القيم اإليجابية تنمية تعدحيت (. 00
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 واألمانة والصدق بالنزاهة وااللتزام اإلداري، الفساد مظاهر من مظهر أي ممارسة
 الممارسات عن يبتعد الحسنة األخالق يملك من العمل، ألن أداء في والمهنية واإلخالص

خاصة بعد اتساع (. 02ـ 85، ص ص 0200بالل السكارنة، )نوعها  كان أياً  الفاسدة
 .المطالبة بالحد من صور الفساد اإلداري

م بتشكيل لجنة 0209لسنة ( 90)الوزاري رقم  وترسيخًا لتلك القيم صدر القرار
مكافحة الفساد بديوان عام الوزارة والمديريات التعليمية تختص بمتابعة تنفيذ خطط الوزارة 

ف من أهمها إرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، والقرارات المكافحة الفساد لتحقيق عدة أهد
(. 8، ص 0209والتعليم الفني المصرية، وزارة التربية والتعليم )الداعمة لمكافحة الفساد 

وعلى ضوء ما سبق، ومن منطلق الدور المهم لمدارس التعليم الفني بمصر، تحاول 
 .الدراسة الحالية تحليل واقع تطبيق اإلدارة بالقيم في مدارس التعليم الفني بمصر

 مشكلة الدراسة وأسئلُتها 

الكثير من المشكالت، نظرًا لغياب تعاني بعض مدارس التعليم الفني بمصر 
الشفافية والمشاركة والعدل داخلها، وترك القائمين على إدارتها دون رقابة وال محاسبة، 

 .وفي المقابل ضعف إثابة المتميزين بها

مدخل اإلدارة بالقيم داخل تلك المدارس، حيث أكدت دراسات  لذلك يمكن تطبيق
أن تطبيق اإلدارة بالقيم له مردود على ( 0200) عديدة من بينها دراسة محمد األبيدي

إيجابي، وأن مديري المدارس يعطون أولوية لممارسة النمط القيمي؛ نظرًا لما يتميز به من 
، خاصة وأن مديري المدارس التعليم الفني قدرة المدير على تحقيق أفضل النتائج بشفافية

 .(0202)ته دراسة ياسر خليل يفتقرون للكثير من الكفايات اإلدارية وهو ما أوضح

دراسة وفيما يخص أبعاد اإلدارة بالقيم بمدارس التعليم الفني، فقد أكدت نتائج 
ضعف المساءلة وندرة المعلومات المتوفرة عن المدرسة الثانوية  (0200)الدسوقي برل 

محدودية ( 0207)الفنية الصناعية نظام السنوات الخمس، كما كشفت دراسة سلوى قطب 
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صناعي وتجاري )فر أبعاد الشفافية والمشاركة والمساءلة داخل مدارس التعليم الفني توا
نظام السنوات الثالث والسنوات الخمس الحكومية والخاصة من وجهة نظر ( وفندقي

دراسة دعاء وجاءت من بعدها . الطالب والمعلمين والمديرين حيث جاءت بدرجة متوسطة
فيما أشارت . لمدارس الثانوية الفنية لدعم مبدأ الشفافيةلتؤكد احتياج ا( 0205)عبدالفتاح 

المتطلبات  من أهمبناء القيم المشتركة للعاملين أن ( 0205)نتائج دراسة محمد القناوي 
 .الحالية بمدارس التعليم الفني

من المعلمين ( 80)ومن جانبها قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية آلراء 
يوضح ذلك ـ والتي بدورها ساعدت ( 0)التعليم الفني ـ ملحق والعاملين ببعض مدارس 

 :على تحديد مشكلة الدراسة وتوضيحها لتبين التالي

ـ أن مستوى امتالك إدارة المدرسة لألبعاد المقترحة لإلدارة بالقيم جاء بدرجة توافر 0
 .قليلة

طوير األداء ـ اتفاق اآلراء بأن معظم أبعاد اإلدارة بالقيم المقترحة تساهم في ت 0
 .والعمل اإلداري بمدارس التعليم الفني

  :الدراسة الحالية لإلجابة عن األسئلة التالية ومن هنا تسعى

 ـ ما األطر النظرية لإلدارة بالقيم بالمؤسسات التعليمية؟ 0

ـ ما واقع تطبيق مدخل اإلدارة بالقيم بمدارس التعليم الفني بمصر من وجهة نظر  0
 المعلمين؟

 آليات تطوير اإلدارة بالقيم في مدارس التعليم الفني بمصر؟ ـ ما 8

 أهداف الدراسة

 :هدفت الدراسة الحالية إلى ما يلي          

 .النظرية لإلدارة بالقيم بالمؤسسات التعليمية ـ  إلقاء الضوء على األطر0



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 0202يناير                         -89                            - (1)العدد ( 3)المجلد 

 

نظر واقع تطبيق مدخل اإلدارة بالقيم بمدارس التعليم الفني بمصر من وجهة  رصدـ 0
 .المعلمين

 .تقديم آليات مقترحة لتطوير اإلدارة بالقيم في مدارس التعليم الفني بمصرـ  8

 أهمية الدراسة

 :تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما يلي

طار فلسفي ومنهجي لقد تسهم الدراسة في ـ 0 في إلدارة بالقيم تقديم تأصيل نظري وا 
 اإلسهام إلى ، وتقودتوالدراسا للبحوث النظري الجانب تثري ،مدارس التعليم الفني

 .بجهد علمي متواضع للمكتبتين المحلية والعربية

ـ يؤمل أن تساعد الدراسة على فتح الباب أمام المزيد من البحوث والدراسات في 0
مجال اإلدارة بالقيم، وبالتالي تفيد الباحثين والمهتمين باإلدارة المدرسية، في اإلطالع 

 .دوات البحثية المستخدمةعلي األساليب واأل

ـ من المأمول أن تعمل الدراسة علي عالج بعض أوجه القصور التي تواجه مدارس 8
 .التعليم الفني

وزارة التربية والتعليم والتعليم واضعوا السياسات ومتخذوا القرارات ب يأخذ أن ـ يؤمل0
دارية المثلى في للقيم اإل مقترح نموذج لعمل الدراسة، لهذه المقترحة باآلليات الفني

 .مدارس التعليم الفني
 حدود الدراسة

 :التالية بالحدود الحالية تحددت الدراسة      

 :على ما يلياقتصرت الدراسة الحالية  :الموضوعية ـ الحدود1   

 (.العدل، الوضوح، المشاركة، اإلثابةاألمانة، : )التاليةاإلدارة بالقيم  أ ـ أبعاد
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 .ركزت أداة الدراسة على المعلمين بمدارس التعليم الفني :البشرية ـ الحدود0

التعليم الفني بنظاميها السنوات  الدراسة الحالية على مدارس اقتصرت: المكانية دودـ الح3
 ، بمحافظات(صناعي ـ تجاري ـ زراعي ـ فندقي)الثالث، والسنوات الخمس، وبفروعها 

حيث تَُنوع المناطق من ساحلية وصحراوية، وحضرية،  (.البحر األحمر، قنا، المنوفية)
 .وريفية

تم تطبيق أداة الدراسة الميدانية خالل الفصل الدراسي الثاني للعام  :الزمنية ـ الحدود9
  (.م0206/0202)الدراسي 

 منهج الدراسة وأداُتها

للدراسة  بوصفه المنهج األكثر مالءمةالمنهج الوصفي،  اعتمدت الدراسة على
 دراسة خالل من تعميمات، إلى التوصل في أمالً  الدراسة يصف موضوع حيث. الحالية
وحاضره، والكشف عن األسباب التي تقف وراء الظاهرة التربوية، إلى  الموضوع ماضي

ويمكن  (.022، ص 0226نبيل خليل، )التنبؤ بامتدادات هذه الظاهرة في المستقبل 
 .اإلدارة بالقيم االعتماد عليه في كشف واقع

وتم اختيار عينة عشوائية  مجتمع الدراسة من المعلمين،تكون : أ ـ مجتمع وعينة الدراسة
 .معلماً ( 072)بسيطة منهم بلغت 

تم إعداد استبانة في ضوء األدبيات والدراسات السابقة، لقياس واقع : أداة الدراسةب ـ 
 .مدخل اإلدارة بالقيم بمدارس التعليم الفني في مصر

 مصطلحات ومفاهيم الدراسة

 :تحددت مصطلحات الدراسة الحالية على النحو التالي           
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 Approachـ مدخل 1

َدَخَل،  اإلنسان، وهو الفعلَحَسُن المذهب في أمور يعني المدخل لغويًا           
مجمع اللغة ) ُأُمورهأي َحَسُن المذهب في : هو َحَسُن الَمْدخل: ويقال. الدُُّخول(: الَمْدَخلُ )

طريقة : "في اللغة اإلنجليزية (Approach)وتعني كلمة  (.008، ص 0202العربية، 
والتعامل مع مشكلة صعبة، أو طريقة لفهم موضوع ما، أو الكفاءة  لالقترابجديدة 

" الشخصية أو السعي لعقد عالقة واجتماع مع شخص ما أو النظر لمشروع جديد
Oxford, 2007, p. 160).) 

أفكار أو أفعال للتعامل مـع مشـكلة أو حالـة : "وُيعرف المدخل في االصطالح بأنه
وتعـــرف الدراســـة (. 09، ص 0200المنظمـــة  العربيـــة  للتربيـــة  والثقافـــة  والعلـــوم، " )مـــا

 .التعامل مع األفكار واألفعال والمشكالت لطرح مشروع جديد: بأنه إجرائياالمدخل الحالية 

 Management by Values ـ اإلدارة بالقيم 0

مجموعة المعتقدات واالتجاهات التي توجه سلوك المديرين : "ُعرفت القيم بأنها
حول غايات أو وسائل يختارها هؤالء المديرون ألنهم يؤمنون بصحتها، وتحدد النهج الذي 

دارتهم لمنظماتهم واتخاذهم لقراراتهم صالح الدين " )ينتهجونه في انجازهم ألعمالهم وا 
  (.020، ص 0202السيسي، 
 بالحداثة، تركز تتسم قيادية إدارية ممارسة: "فهي اإلدارة بالقيموبالنسبة لتعريف           

" للمنظمة والمدير المحرك هي لتكون اإليجابية واالتجاهات القيم تطوير وتحفيز على
 القادة من بمجموعة محفزة أداة "بأنها أيًضا وتعرف  (.0، ص 0229العريمي،  محمد)

 البشري العنصر في ما أفضل جخرااست بهدف اآلخرين تمكين إلى يهدفون الذين الفعليين
 من باعتبارهم للمشاركة الفرصة للعاملين المدخل هذا يقدم وطاقات، حيث تدراق من

 أن يمكن ما بكل العامل بإمداد المدخل وفق هذا المنظمة تهتم المال، وحيث رأس عناصر
 (.077، ص 0225عصفور،  أمل" )فيه يعمل الذي المكان مالكي أحد يجعله
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الممارسات اإلدارية التي تتكون : إجرائيًا بأنهاإلدارة بالقيم وتعرف الدراسة الحالية ا
لدى إدارة المدرسة من خالل تفاعلها مع المواقف والخبرات، وتنطلق من القيم والمبادئ 

 تطوير وتحفيز االتجاهات على تركزاإلنسانية كأساس لتنظيم سلوك العاملين، و 
وفق نظام قيمي يتفق عليه  ،(األمانة، العدل، الوضوح، المشاركة، اإلثابة)قيم ة، و اإليجابي

المرجعية العليا في سياسة المدرسة وفي ثقافتها التنظيمية، وتدفعهم للعمل الجميع، وتمثل 
أفراد عينة الدراسة  وتقاس بالدرجة التي يقدرها. معًا بغية الوصول إلى أهداف مشتركة

( العدل، الوضوح، المشاركة، اإلثابةاألمانة، ) حول واقع أبعاد اإلدارة بالقيمألداة الدراسة 
 .بمدارس التعليم الفني بمصر

 الدراسات السابقة

تم عرض الدراسات السابقة العربية واألجنبية، تبعًا للترتيب الزمني من األقدم إلي 
 :الدراسة ومنهجها وأدواتها وأبرز نتائجها وذلك على النحو التالياألحدث، متناولة هدف 

اإلدارة بالقيم وانعكاساتها على الجودة : "بعنوان( 0211)دراسة محمد األبيدي  -1
 "التعليمية في مدارس الحلقة األولى من التعليم األساسي

هدفت الدراسة التعرف على بعض القيم الحاكمة في ممارسات مديري مدارس 
الحلقة األولى من التعليم األساسي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي وكانت أدوات 

مديرين ومعلمين بالمدارس االبتدائية ( 022)الدراسة استبانة موجهه إلى عينة بلغت 
العامة والخاصة بمحافظة الدقهلية، واختبار مواقف موجه للمديرين للتعرف على كيفية 

أن تطبيق اإلدارة  نتائج الدراسة وتوصلت. في ممارستهم اإلدارية التزامهم باإلدارة بالقيم
بالقيم له مردود إيجابي ويقوي الروابط والعالقات االجتماعية داخل بيئة العمل، ويعزز 
تحمل المسئولية، وزيادة معدالت الجودة والدقة في العمل، وتشعر الفرد بقيمة ما يؤديه من 

وأن تضمين القيم في عمليات اإلدارة يحقق التوازن بين إدارة ة، عمل ورفع األداء واإلنتاجي
دارة المدرسة حيث تضمن درجة من التوافق بين األهداف التربوية  العالقات اإلنسانية وا 
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للمدرسة، وأن مديري المدارس يعطون أولوية الممارسة للنمط القيمي؛ والذي يتميز المدير 
 .فيه بتحقيق أفضل النتائج بشفافية

مقترح لتحسين إدارة المدرسة الثانوية : "بعنوان( 0210)راسة محمد سلمان د -0
 "العامة بمحافظة شمال سيناء باستخدام مدخل اإلدارة بالقيم

هدفت الدراسة وضع مقترح لتحسين إدارة المدرسة الثانوية العامة بمحافظة شمال 
الوصفي وكانت أدوات  سيناء باستخدام مدخل اإلدارة بالقيم، واستخدمت الدراسة المنهج

مديرًا ومعلمًا بالمدارس الثانوية العامة ( 002)الدراسة استبانة موجهه إلى عينة بلغت 
أن تطبيق اإلدارة بالقيم في  نتائج الدراسةوتوصلت . بمحافظة شمال سيناء بمصر

المدارس الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء بدرجة متوسطة، وأن النتائج المتعلقة 
مية تطبيق اإلدارة بالقيم جاءت كبيرة، والنتائج المتعلقة بمبادئ تطبيق اإلدارة بالقيم بأه

جاءت متوسطة، والنتائج المتعلقة بأهداف تطبيق اإلدارة بالقيم جاءت متوسطة، وأن هناك 
معوقات لتطبيق اإلدارة بالقيم تعلقت بالبيئتين الداخلية والخارجية للمدرسة الثانوية العامة 

 .فظة شمال سيناءبمحا

تطوير الممارسات اإلدارية لمديري المدارس : "بعنوان( 0219)دراسة عمر إبراهيم  -3
 "الثانوية العامة بمصر على ضوء مدخل اإلدارة بالقيم

هدفت الدراسة وضع تصور مقترح لتطوير الممارسات اإلدارية لمديري المدارس 
المنهج الوصفي  الدراسةالثانوية العامة بمصر على ضوء نظرية اإلدارة بالقيم، واستخدمت 

المشاركة، : )وكانت االستبانة أداة للدراسة والتي اقتصرت على أربعة مجاالت للقيم وهي
معلم اختيروا ( 022)، وطبقت على عينة بلغت (والمساءلة العدل، اإلثابة، الشفافية

بالطريقة العشوائية البسيطة من المدارس الثانوية العامة الحكومية والتجريبية والخاصة 
وتوصلت نتائج الدراسة أن درجة الممارسات اإلدارية . بمحافظات القاهرة، القليوبية، الجيزة

كانت متوسطة، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية للمديرين في ضوء أبعاد اإلدارة بالقيم 
 .تعزى لمتغيرات سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي، والنوع
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نموذج عملية اإلدارة القائمة على القيم : "بعنوانDogan (2016 )دراسة دوجان  -9
 "دراسة تصميم مختلط: في المدارس

اإلدارية للمديرين وفقا  هدفت الدراسة تقييم سلوكيات اإلدارة القائمة على القيم 
لمفاهيم المعلمين وآرائهم، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي بواسطة عينة تكونت من 

معلمًا يعملون في محافظة سيفاس بتركيا من خالل استبانة اإلدارة القائمة على ( 802)
وتوصلت . القيم، كما استخدمت أسلوب دراسة الحالة جمعت بياناته من عشرة معلمين

تائج الدراسة إلى أن المعلمين يعتبرون سلوكيات اإلدارة القائمة على القيم اإلدارية إيجابية ن
للغاية، في حين أن النتائج النوعية تظهر أنها تولي أهمية كبيرة لسلوك اإلدارة القائم على 

في  القيم اإلدارية، ومن ثم تمثل النتائج النوعية النتائج الكمية وتدعمها، وتوصلت الدراسة
 .ضوء نتائجها إلى بناء نموذج لعملية اإلدارة القائمة على القيم في المدارس

واقع العمليات اإلدارية إلدارة المدارس : "بعنوان( 0219)ـ دراسة فاطمة البشر  9
 "الثانوية للبنات بمدينة الرياض في ضوء مدخل اإلدارة بالقيم

هدفت الدراسة التعرف على واقع العمليات اإلدارية ومعوقاتها في إدارة المدارس          
 الدراسةالثانوية الحكومية للبنات بمدينة الرياض في ضوء مدخل اإلدارة بالقيم، واستخدمت 

( 25)مديرة و ( 000)المنهج الوصفي وكانت االستبانة كأداة لها، والتي طبقت على 
، ووجود معوق (كبيرة)تائج الدراسة أن عمليات اإلدارة جاءت بدرجة وكشفت ن. مشرفة

يعيق العمليات اإلدارية بإدارة المدارس الثانوية في ضوء مدخل اإلدارة ( كبيرة)واحد بدرجة 
غياب الدعم والمتابعة من قبل إدارة التعليم في تطبيق اإلدارة بالقيم "بالقيم، يتمثل في 

 ". بالمدرسة
موقف : "بعنوان( 0218)دراسة جمعة الكبيسي، وأحمد الصرايرة، ومي فيصل  -9

مديري المدارس الحكومية األساسية من اعتماد برنامج اإلدارة بالقيم مدخاًل للحد من 
 "توجه طلبتهم للدروس الخصوصية من وجهة نظرهم
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هدفت الدراسة تحديد موقف مديري المدارس الحكومية األساسية من اعتماد 
برنامج اإلدارة بالقيم مدخاًل للحد من توجه طلبتهم للدروس الخصوصية، واستخدمت 

مديرا بالمدارس الحكومية ( 002)المنهج الوصفي، وكانت االستبانة أداة لها وطبقت على 
وتوصلت نتائج . وا بالطريقة العشوائية البسيطةاألساسية بمحافظة جرش باألردن، اختير 

الدراسة أن موقف مديري المدارس الحكومية األساسية ومديراتها من برنامج اإلدارة بالقيم 
للحد من توجه الطالب للدروس الخصوصية كان إيجابيًا ومتوافقًا مع اعتماد البرنامج 

 .بدرجة مرتفعة
لقيم وعالقتها بالوالء التنظيمي من خالل اإلدارة با(: "0218)سكر  دراسة ناجيـ 9

االتجاه نحو القيم الممارسة كمتغير وسيط دراسة تطبيقية على المدارس الثانوية 
 "بمنطقة شرق غزة التعليمية

 غزة شرق منطقة مدارس مديري ممارسة درجة على التعرف الدراسة هدفت
 المعلمين، لدى التنظيمي الوالء ومستوى نحوها، االتجاه ومستوى بالقيم، لإلدارة التعليمية
 والوالء الممارسة القيم نحو االتجاه من كل ومستوى بالقيم اإلدارة ممارسة وعالقة

على المنهج الوصفي، وكانت االستبانة أداة لها طبقت  الدراسةواستخدمت  التنظيمي،
 اإلدارة ممارسة وتوصلت نتائج الدراسة أن. معلمًا ومعلمة( 099)عينة عشوائية بلغت 

 مرتفعة، التنظيمي جاءت بدرجة ووالئهم الممارسة، القيم نحو المعلمين اتجاه وكذلك بالقيم،
 االتجاه من كل ومستوى بالقيم اإلدارة ممارسة درجة بين موجبة ارتباطية ووجود عالقة

 القيم نحو االتجاه لمستوى واضح التنظيمي، ووجود تأثير والوالء الممارسة القيم نحو
 .التنظيمي الوالء بالقيم ومستوى اإلدارة ممارسة درجة بين العالقة على وسيط كمتغير

 المدارس قائدات لدى بالقيم اإلدارة ممارسة درجة(: "0218)الغامدي   ـ دراسة فوزية8
 "نظر المعلمات ةھوج من الباحة منطقة في

 ةهمن وج بالقيم لإلدارة المدارس قائدات ممارسة درجة التعرف على الدراسة هدفت
واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وكانت االستبانة أداة لها طبقت على  المعلمات، نظر
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 االبتدائية) الثالث بالمراحل الحكومية للبنات العام التعليم بمدارس معلمًا ومعلمة( 077)
روا بالطريقة الباحة التعليمية بالمملكة العربية السعودية، اختي بمنطقة (والثانوية والمتوسطة

 المدارس في منطقة قائدات ممارسة درجة أن وتوصلت نتائج الدراسة. العشوائية البسيطة
 لمتغيرات تعزى إحصائية داللة ذات توجد فروق مرتفعة، وال جاءت بالقيم لإلدارة الباحة
 .الخبرة وسنوات التعليمية، المرحلة

 اإلطار النظري لإلدارة بالقيم: أوالً 

 :الدراسة على النحو التاليوتعرضه 

 ـ مفهوم اإلدارة بالقيم1

( َقيَّمَ )القيم تشير في اللغة العربية إلى األصل أن ( المعجم الوجيز)جاء في 
القيمة قيمة الشيء قدره، و قيمة المتاع ثمنه جمع قيم و قدَّر ِقيَمَتُه، وأن : الشيء تقييماً 

ذو " قيم " أمر المحجوز عليه، و كتاب من يقوم باألمر ويسوسه، و من يتولى ( القيم)
(. 208، ص 0202مجمع اللغة العربية، )والقيمة األمة المستقيمة المعتدلة " قيمة، و 

وقوم المعوج أي عدله،، فمعاني القيمة لم تخرج كلها عن معان محددة هي االستقامة 
زالة العوج و االستواء  .واالعتزال، وا 

مومة والثبات والسياسة والرعاية والصالح الدي: "تعني القيمة في االصطالح
تعبر عن المعتقدات األساسية : كما أن القيم(. 06م، ص0202ماجد جالد، " )واالستقامة

للفرد، وهي التي تحدِّد له ما يجب أن يفعله، أو ال يفعله، وما هو صحيح أو خطأ، أو 
ي التعامل مع األشياء، هي التي توّجه أخالقنا وسلوكنا ف: حق أو باطل، والقيم اختصاًرا

 (.60، ص 0226بالل السكارنة، )أو مع اآلخرين من حولنا 

 

وتعرف القيم كذلك بأنها المبادئ والمقاييس التي تعتبر مهمة لنا ولغيرنا ونطالب 
يطلقها الفرد على : وتعرف القيمة بأنها(. 90، ص 0225مدحت أبوالنصر، )بتحقيقها 



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 0202يناير                         -120                            - (1)العدد ( 3)المجلد 

 

يفضلها عن غيرها، وذلك وفًقا لمعايير الجماعة والعوامل األشياء المرغوب فيها، أو التي 
محمد سليمان، وسوسن )البيئية المختلفة ونتيجة لخبرات الفرد وتفاعله مع هذه األشياء 

 (.07، ص 0200وهب، 

فيما تباينت التعريفات التي تناولت مفهوم اإلدارة بالقيم تبًعا لتعدد وتباين الرؤى 
اولت هذا المفهوم، فالقيم من الموضوعات البينية التي تناولتها والزوايا المختلفة التي تن

 .الكثير من العلوم كما تقدَّم؛ ولهذا جاء هذا التباين واالختالف حولها

تقوم : اإلدارة بالقيم بأنها Blanchard & Oconnorبالنكارد، وأوكونور عرف 
ي المنظمات، فتستخدم على الجانب اإلنساني وتحاول فهم أثر القيم الفردية والعامة ف

نتاجية فردية ومؤسساتية قوية اعتمادًا على مساعدة  إيجابيات هذا التأثير لتحقيق تفاعل وا 
 –العامل  -المنظمة)المنظمات في استثمار القيم الجوهرية التي يتفق حولها الجميع 

 (.02، ص 0222/0226، بالنكارد، ومايكل أوكونور كينيث( )العميل

بأنها اإلدارة التي تتبنى وتطبق القيم ( 0222)ا صبحي العتيبي فقد عرفه        
اإلنسانية األصلية التي دعت إليها الشرائع السماوية في األديان السماوية الثالثة وخاصة 

وهي (. 002ص )اإلسالم أثناء ممارسة العملية اإلدارية وعلى كافة المستويات التنظيمية 
ادئه وقيمه المستمدة من تعاليم اإلسالم الذي يمثل تمسك اإلنسان بمب: "من منظور ديني

دستور ينظم شؤون الحياة جميًعا في مجال اإلدارة، واالجتماع واالقتصاد وغيرها، ويقيم 
على أساسها أنظمة حياته وأساليب تعامله، وأن يجعلها مقياسا لسلوكياته الفردية 

 (.  09، ص 0229مرغاد بلخضر، ورايس حدة، )والجماعية 

ويميل كال التعريفين السابقين إلى تحديد وتخصيص القيم المقصودة، ويختص بها       
القيم التي جاءت بها األديان السماوية ويخص منها اإلسالم كونه خاتم هذه األديان وما 
تتميز به قيمه من الشمولية والتوافق مع كل زمان ومكان كنمط وأسلوب حياة للفرد 

 .والمجتمع بأسره
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 دئ اإلدارة بالقيممبا -0

تقوم اإلدارة بالقيم على عدة مبادئ رئيسة تتخذها منهجا تعمل من خالله وهي 
؛ إبراهيم  020-020، ص ص 0222؛ نجم عبود،  09، ص 0222صالح الهيتي، )

، 0229؛ محمد العريمي،  966، ص 0229؛ ناظم الشمري،  06، ص 0229القعيد، 
 (: 26، ص 0222/0226أوكونور، ؛ كينيث بالنكارد، ومايكل  009ص 

زالة الغموض -أ ويقصد بها كون المبادئ والقيم الرئيسة واضحة ومعلنة  :الشفافية وا 
للجميع، ويسهل فهمها وأن تكون مستقرة ومنسجمة مع بعضها وموضوعية كما تعني 
وضوح لغتها، ومرونتها، إضافة إلى تبسيط اإلجراءات ونشر المعلومات واإلفصاح 

 .تكون متاحة عنها وأن
تحديد األولويات واالتفاق على القيم يتم من خالل  :تحديد األولويات والشراكة -ب

تحديد المؤسسة لرؤيتها ورسالتها، وما القيم التي تساعد على تحقيق أهدافها 
 .وتساعدها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية والقدرة على احتوائها

تزام الجميع بالقيم ويدينون بالوالء لها، ويكون هذا االلتزام ويقصد بذلك ال :االلتزام -ج
عن إيمان واقتناع ذاتي بها، ويكون ذلك عن طريق معايشتها من خالل التعامل 
األخالقي، والعدل والمساواة والتعاون والقدرة من القادة في بناء ثقافة تنظيمية قائمة 

فيذها على العمل ضمن على القيم، وعلى أن تشجع األنشطة التي يعتمد تن
مجموعات، فالقيم يمكن أن تتحول إلى واقع نعيشه داخل المؤسسة التعليمية في جميع 
األنشطة التي نقوم بها، وتكون قيم أفراد العاملين في داخل المجتمع المدرسي المعلنة 
مطابقة لقيمهم المضمرة، وأن يتمكن األفراد من التعبير عن ميولهم وآرائهم، وأن تكون 

 .عاماًل في نمو القيم ال أن تكون عائقا في كبتها

حيث يساهم في نجاح عمليات نشر القيم وتبنيها وترسيخها  :االتصال الفعال -د
واإليمان بها وتوضيحها وتعريفها، ويعد شبكة تربط كل أعضاء المؤسسة بعضهم 

نقلها  ببعض، الذي يستلزم توافر الكم المناسب من المعلومات والبيانات التي يتم
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مراكز اتخاذ القرار والتي بدورها تنقل رؤية ورسالة وقيم المدرسة إلى أفرادها العاملين 
 .بها
حيث البد من تغيير وتعديل النماذج السلوكية والمواقف وفًقا  :التوجه عبر القيم -هـ 

 .لتلك القيم والمبادئ حيث تمثل الموجه للسلوك داخل المنظمة
ألنهم هم من يحولون اإلدارة بالقيم إلى  :ليست المؤسساتاألفراد هم الفاعلون و  -و

واقع فعلي على األرض، من خالل ممارستهم اإلدارية حيث إنهم يمثلون القدوة 
 .للعاملين

اإلدارة بالقيم تتطلب درجة عالية من التعاون المشترك  :التعاون والعمل الجماعي -ز
ي تمارس من خاللها حيث يمثل والدائم على جميع المستويات ومختلف األنشطة الت

األفراد وانسجامهم داخل العمل المدرسي مصدر قوة، فالتعاون هو عبارة عن تفاعل 
الفرد وزمالؤه ومشاركته لهم من أجل القيام بنشاط أو عمل مشترك موجه نحو تحقيق 

 .هدف مشترك

ثارة اإلبداع والتطوير -ح ر عند أفراد ويتم من خالل تنمية اإلبداع واالبتكا :تحفيز وا 
تاحة الفرص أمامهم للتعبير عن أفكارهم المبدعة، وتشجعهم  المجتمع المدرسي، وا 
على طرح األسئلة والتفكير بالبعد المستقبلي االستراتيجي، وتنمية قدراتهم على التحليل 
وتقويم األمور والنقد البناء وتنمية قدراتهم على التخيل والحدس وتنمية ثقتهم بأنفسهم، 

ه األمور ستساعد األفراد العاملين في المدرسة على إيجاد الشعور بالنمو وكل هذ
 .الشخصي والذي سينعكس على سلوكهم الذي سيقودهم إلى اإلبداع واالبتكار

فيجب أن تكون اإلثابة والمكافأة من أهداف  :مبدأ العدالة في توزيع المكافأة -ط
لجيد المثمر والمتميز، والبد أن تقدم اإلدارة؛ وذلك لجذب العاملين وحثهم على األداء ا

تلك المكافآت دون تمييز وعلى أساس موضوعي وعادل، والبد من اعتبارها من 
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العوامل المحفزة للعاملين ومصدرا إلشباع حاجاتهم المادية فضال عن كونها صيغة 
تقان ثارة دافعيتهم نحو إنجاز األعمال بجد وا   .من صيغ التطوير لجهود األفراد وا 

ويكون بنقل المعرفة والمشاركة مع اآلخرين في التعلم بصورة  :التعلم المستمر -ي
فالتعلم . عامة، والتغذية الراجعة للتكيف واإلصالح بما يشمل القيم المجتمعية الكلية

يحفز ويعزز بالمعرفة والخبرة والمهارات الجديدة، وهذا ما يجب أن يظهر مع أي 
أو تكنولوجيا جديدة أو عند مشاركة في فريق  مشروع جديد يتم فيه اعتماد أفكار

متعدد االختصاصات، فالتعلم يأتي من خالل المعرفة من أجل تغيير السلوك بشكل 
دائم، والبد وأن ينعكس التعلم إيجابيا على نتائج األعمال بما يجعل من هذا التعلم أداة 

 .فعالة في إيجاد وتطوير الميزة التنافسية
ويتم عن طريق تنمية الثقة بين اإلدارة العليا والهيئة التدريسية  :الثقة المتبادلة -ك

في كل المستويات، وذلك بتحقيق البيئة التنظيمية المفتوحة التي تدعم المصارحة 
والمصداقية والمشاركة وتشجيع تقديم اآلراء والمقترحات على مستوى المدرسة ككل، 

الموضوعية والعدالة، وتغليب  كاتخاذ القرارات، ووضع األهداف والخطط على أسس
 .المصلحة العامة على المصلحة الشخصية

وباستقراء مبادئ اإلدارة بالقيم يمكن التوصل إلى أنها إدارة تتسم بالبساطة                
وقيم الديمقراطية، وتسعى إلى إيجاد الشفافية والنزاهة، وتسعى إلى تطبيق القيم المتفق 
عليها وذلك من خالل رؤية ورسالة وأهداف المدرسة، وتتبنى التغيير والتجديد واالبتكار، 

لجميع بالوالء وااللتزام باعتبارها السلطة والمؤثر الحقيقي للمدرسة، واإلبداع ويدين لها ا
وكونها أداة محفزة ومشجعة، فهي تعمل على مشاركة العاملين وأن كل عامل من حقه أن 
يشارك ويعبر عن رأيه بكل حرية، وهذا في حد ذاته يؤدي إلى تحفيز العاملين على 

ادة حقيقية أساسها الحوار واالحترام المتبادل تحقيق نتائج متزايدة بشكل مستمر ويولد قي
تتخذها منهجا تعمل من خالله ومن المبادئ الرئيسة التي . والتقدير من جانب الجميع

زالة الغموض، وتحديد األولويات، والشراكة، وااللتزام بالقيم، واالتصال الفعال،  الشفافية وا 
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وتعديل النماذج السلوكية والمواقف، والتوجه عبر القيم، والتوافق مع متطلبات التغيير، 
 .والعاملون هم من يحولون اإلدارة بالقيم إلى واقع فعلي

 ـ أهداف اإلدارة بالقيم3

 082ـ 006، ص ص 0222صبحي العتيبي، )من أهداف اإلدارة بالقيم ما يلي         
 (:052، ص 0225؛ أمل عصفور، 

شي التعقيدات التنظيمية التي تتعرض وتعني قدرة اإلدارة بالقيم على تال :التبسيط -أ
لها المؤسسة، والتي تنشأ من الحاجة المتزايدة والمتالحقة في تبني التغيير في كافة 
المستويات اإلدارية بالمؤسسة، والسعي لتوحيد جهود اإلدارة عند أدائها للوظائف 

شكالت اإلدارية وخاصة في عملية الرقابة الدائمة على العاملين، ومحاولة حل الم
الصغيرة التي تعترضهم حيث إن سلوك العاملين يتفق مع األداء المرغوب مما يجعل 

 .اإلدارة تتفرغ للمهام األكثر أهمية واألكثر اهتماما باألداء المستقبلي

فهي تساعد على توجيه الجهود اليومية نحو تحقيق الرؤية اإلستراتيجية  :التوجيه -ب
 .للمؤسسة

ها تهدف إلى تطوير التزام األفراد في المنظمة إلنجاز أداء أن :ضمان االلتزام -ج 
 .عال الجودة خالل العمل اليومي

أنها تقترح إلعادة هندسة الثقافة الهادفة لتطوير المؤسسة، وتحول  :تبني التغيير -د 
 .المبادئ األخالقية والبيئة إلى قيادة وأنشطة إستراتيجية للمؤسسة

التجانس الفكري مما يؤدي إلى تجانس سلوكي بين إيجاد  :التجانس الفكري -هـ 
 .العاملين والمتعاملين في المنظمة ويكون بمثابة ميثاق شرف بين األعضاء

وذلك على كافة المستويات وتغيير النظرة التقليدية  :ترسيخ مفهوم الشراكة -و 
للعاملين كمستخدمين يمكن االستغناء عنهم بسهولة، أو النظرة إلى العمالء 
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والمتعاملين كوسيلة للوصول للهدف إلى شركاء في الهدف والنشاط ومسيرة المنظمة 
 .المستقبلية

توضيح أهداف وأساليب ووسائل المنافسة الحالية بين  :التنافسية النزيهة -ز 
المؤسسات، فبدل أن تكون مبنية على أساس التناحر بينهما، تصبح المنافسة مشاركة 

 .القيم من سلوكيات في األداء والتعامل في السوق وفًقا لما تمليه

يجاد  :الثقة والتعاون -ح  تعزز اإلدارة بالقيم عالقات التفاهم والتعاون والتنسيق، وا 
 .أجواء عمل تبعث على الود والثقة واالتفاق

تعزيز إدارة الجودة الشاملة في المنظمة من خالل تأثير القيم  :الجودة الشاملة -ط 
 .لجميع العاملين والمتعاملينفي األداء والسلوك 

تعزيز االستقرار الوظيفي للعاملين وزيادة االنتماء والوالء  :االستقرار الوظيفي -ي 
 .بين العاملين للمنظمة وفيما بينهم

المساهمة في عدالة إعادة توزيع الدخل بين المنظمات والعاملين وأفراد  :العدالة -ك 
 .المجتمع لمكافحة هذه القيم للجشع واالحتكار والتسلط والتالعب

زيادة التكافل االجتماعي نتيجة االلتزام بالقيم، وقناعتهم بجدواها في  :التكافل -ل 
 .المدى البعيد

م فرعي ووحدة المجتمع كنظام أصيل من تعزيز وحدة المنظمة كنظا :الوحدة -م 
 .خالل تواجد قيم مشتركة بينهم

وفي ضوء ما سبق يمكن التوصل إلى أن اإلدارة بالقيم كاتجاه إداري حديث يمكن         
االعتماد عليه في تطوير  أداء مدارس التعليم الفني، وذلك باهتمامها بالمعرفة، واتخاذها 

لقرار واتخاذه، واعتماده على التوجه االستراتيجي الذي المشاركة مبدأ أساس عند صنع ا
يعتمد على رؤية ورسالة وأهداف وقيم المدرسة، والتوجيه والتبسيط في تحقيق الرؤية 
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اإلستراتيجية مع تبني التغيير المستمر من أجل التطلع إلنجاز أداء عال الجودة خال من 
 .المشكالت

 خصائص نظرية اإلدارة بالقيم -9

نموذجًا لإلدارة التي وضعت بعدا اجتماعيا مهما " اإلدارة بالقيم"نظرية تعد   
ومؤثرا للسلوك اإلداري داخل المؤسسة بتركيزها على البعد القيمي واألخالقي، وتتلخص 

؛  20، ص 0222صبحي العتيبي، )أهم خصائص نظرية اإلدارة بالقيم فيما يأتي 
 (:60، ص 0200ة، ؛ بالل السكارن 00، ص 0226مشاعل العتيبي، 

االهتمام بالعنصر البشري بدرجة كبيرة، فهو العنصر الحيوي في منظمات  -أ
 .األعمال وهو الذي يحركها ويضع خططها وينفذها

االرتباط بالفلسفة االجتماعية للمجتمع الذي تنشأ فيه ألنها تشتق من أخالقياته  -ب
 .جتمعات التي تمارس فيهاوقيمه فهي تتميز بالمرونة وتباين المحتوى بتباين الم

قيامها على أساس الشورى والمشاركة، مما يعطيها الشفافية والعدالة، وهو ما  -ج
يحل بدوره العديد من الصراعات والمنازعات والمشكالت التي تنشأ داخل العمل 

 .المؤسسي

 .إدارة الذات برقابة ذاتية معتمدة على العقيدة والمبدأ الذي يؤمن به صاحبه -د 

شباع الحاجات المادية والمعنوية للعامل -هـ  .التركيز على المتغير االقتصادي وا 

مكانياته  -و شراكه في العملية اإلدارية كل حسب مقدراته وا  احترام قدرات اإلنسان وا 
 .واستعداداته النفسية

 .تقدير واتباع النظام وتحديد المسؤوليات والهيكل التنظيمي -ز

ي في إطار المجتمع الذي ينتمي إليه والثقافة التي ينشأ إبراز دور العنصر البشر  -ح
 .فيها، والقيم هي القائد الذي يحرك المنظومة اإلدارية فيها
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الشمول حيث تربط كل األطراف واألبعاد في العمل اإلداري، ولها السلطة في  -ط 
 .كل العمليات والممارسات داخل المؤسسة وليست مجرد شعارات فقط

نما يتوصل المديرون واألفراد العاملون تحت ليست هناك  –ي  طريقة مثلى لألداء وا 
قيادتهم إلى الطرق التي يرونها مالئمة لبلوغ األهداف التي يضعونها سويا ويتفقون 

 .عليها

بيد أن التحدي األكبر الذي يواجه القادة واألفراد في المؤسسات المختلفة في أن      
صالح )جميع تصرفاتهم وسلوكياتهم وأدائهم اليومي يجعلوا منظومة القيم دستور يحكم 

وعلى القائد المدرسي أال ينسى قيمه في زحام (. 028، ص 0202الدين السيسي، 
مع المحافظة عليها وتوطينها في (. 052ب، ص  0207توفيق عبدالمحسن، )المنافسة 

 .عمق الممارسة المدرسية على اختالف جوانبها وعالقاتها

يمكن التوصل إلى أن القيم السائدة داخل المؤسسة التعليمية في وبناء على ذلك 
الوقت المعاصر تعد المكون األساس للثقافة السائدة بداخلها، والمناخ التنظيمي الذي 
يحكمها، والذي ينبثق منه التعبير الحقيقي التجاهات وأفكار العاملين وممارساتهم اليومية، 

داريين ومشرفين فهي التي تحدد طبيعة العالقة بين ا لعاملين من مديرين ومعلمين وا 
نجازاتهم التعليمية  تربويين، وترسم األطر المعيارية لممارساتهم السلوكية وأدائهم العملي، وا 
والتربوية، وتؤثر بشكل قوي وكبير على فاعلية المؤسسة التعليمية طالما أنها تسير في 

 .اتجاه تحقيق أهدافها
 مدارس التعليم الفنيــ  9

تولي المجتمعات المتقدمة أهمية كبرى للتعليم الفني، لكونه أحد أهم األدوات 
األساسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة، وتضع له دول العالم المتقدم ميزانية خاصة، 
لتخريج الكوادر الفنية، وضخها في سوق العمل من خالل تشغيلهم في مصانع وحرف 

 .تجلب عوائد على االستثمار
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وترجع أهمية التعليم الفني إلى أنه العنصر االستراتيجي والمكون األساس           
الكتساب المهارات والمعارف للفنيين في كافة القطاعات، ويحظى التعليم الفني باهتمام 
كبير في معظم الدول المتقدمة؛ ألنه المصدر الرئيس في توفير العمالة الفنية المدربة على 

 (.  8، ص 0200ألبرت حبيب، )تكنولوجية أسس علمية وعملية و 

فالتعليم الفني في مصر قاطرة التنمية وأحد األدوات الرئيسة لتحقيق برامج التنمية 
الشاملة، ودعامة مهمة من دعامات منظومة التعليم؛ حيث يسعى بنوعياته المختلفة إلى 

ة واالجتماعية للدولة إعداد القوى العاملة الماهرة الالزمة لخدمة خطط التنمية االقتصادي
وسوق العمل، وتهدف منظومة التعليم الفني إلى تنمية القدرات الفنية لدى الدارسين في 
مجاالت الصناعة والزراعة والتجارة واإلدارة والخدمات السياحية مما يتطلب إعداد العاملين 

، 0200تعليم، وزارة التربية وال)فيه واختيار المديرين المتميزين لمسايره العصر الحالي 
 (.77ص 

وُيعد التعليم الفني منظومة معقدة المداخل والمخارج، وهي جزء من المنظومة األم 
للتعليم والتي هي األخرى جزء من المنظومة االجتماعية واالقتصادية والسياسية للوطن، 

من لذلك لم يحظ أي نوع من أنواع التعليم في العقد األخير من القرن العشرين بهذا القدر 
، 0226سعيد الدقميري، )االهتمام والتركيز كالذي حظي به التعليم الفني نظرًا ألهميته 

 (.02ـ 06ص ص 

، وتنقسم إلي أربعة أنواع (الفني)مدارس التعليم الفني إلي إعداد فئة وتهدف 
، وبنظامين السنوات الثالث، والسنوات الخمس، ويوجد (صناعي ـ تجاري ـ زراعي ـ فندقي)

شعب مختلفة، ويوجد في بعض الشعب تخصصات فرعية، ويتم القبول فيها بعد  بكل نوع
ويوجد تعليم فني خاص ـ ال الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم األساسي، 

عام، )من جملة مدارس التعليم الفني ـ، وتعليم فني حكومي ومنه %( 0)يتعدى نسبة 
ليم تبادلي، ومدرسة داخل مصنع، ومصنع داخل إعداد مهني، تعليم وتدريب مزدوج، تع
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مدرسة، والمجمعات والمدارس التكنولوجية ويمنح الطالب الناجح في نظام السنوات الثالث 
يعادل شهادة الثانوية العامة أو المؤهل ( دبلوم المدارس الثانوية الفنية)دبلومًا يسمى 

دبلوم الدراسة )دبلومًا يسمى المتوسط، ويمنح الطالب الناجح في نظام السنوات الخمس 
البوابة المصرية )يعادل شهادة المؤهل فوق المتوسط بعد الثانوية العامة ( الفنية المتقدمة
 .(0، فقرة 0202للتعليم الفني، 

فقد أثبت مجال التعليم والتدريب المزدوج والتبادلي نجاحًا متميزًا في تخريج شباب 
مدربين ومتميزين على الصناعات المتخصصة في مواقع اإلنتاج، وكذلك المجمعات 
التكنولوجية الحديثة، فضاًل عن عقد الوزارة بالتعاون مع االتحاد األوروبي هذا العام 

د0206/0202الدراسي  من مدارس التعليم %( 8)مدرسة تمثل ( 022)خال م على وا 
الفني ضمن منظومة المناهج المبنية على الجدارات المهنية بدءًا من الصف األول، 
وكذلك الجودة المبنية على الجدارات، ليتطابق الجانب النظري مع العملي، ومن خالل 

برة مهنية إضافة إلى إزالة الحشو من المناهج، ليعطي الخريج في نهاية المرحلة شهادة خ
شهادة التخرج وهو النظام المعترف به دوليًا والمعمول به في دول االتحاد األوروبي، 

 .لينافس الخريج المصري الدول الكبرى ويفتح له مجاالت عمل عديدة في المستقبل

م أنشأت أول وزارة دولة للتعليم الفني والتدريب، هذا القرار 0202وفي مارس عام 
يحوى بين طياته حلواًل كثيرة  لمشكالت بيروقراطية متراكمة على مر العقود، الذي كان 

مليون ( 08)ناتجة عن تبعية التعليم الفني لوزارة التربية والتعليم والمثقلة بهموم أكثر من 
، رئاسة جمهورية مصر العربية)طالب بمرحلة التعليم قبل الجامعي، ومليوني معلم 

ألغيت الوزارة، ودمجت القرار أن استمر لمدة عام إال أن  وما لبث(. 000، قرار 0202
  ".وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني"مرة أخرى تحت مسمى 

م، زادت 0206وحسب إحصائيات وزارة التربية والتعليم المصرية للعام الدراسي 
 مدرسة( 0822)عدد مدارس التعليم الفني التي يخضع لها الطالب بمصر حيث بلغت 

رسمية، أما إجمالي المدارس التي يخضع لها الطالب سواء كانت رسمية أو ملحقة بلغت 
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مدرسة ـ علمًا بأن المدارس الملحقة ُتعد المدارس االحتياطية التي يذهب إليها ( 0866)
الطالب لقلة توافر أماكن أو مدارس لهم ـ ، مما زادت معه أعداد الطالب المقبولين 

طالب، فالتعليم الفني يستحوذ على نسبة ( 0600905)لغ بالتعليم الفني حيث ب
من جملة الطالب الملتحقين بمرحلة التعليم الثانوي والذي بلغت %( 2020)
، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة بنسبة التعليم الثانوي العام والتي بلغت (8978967)
لبنين ونسبة من جملة الطالب المقبولين بالتعليم الفني ل%( 92)، كما أن %(0729)
( 0)، وشكل (06ـ 07، ص ص 0206وزارة التربية والتعليم المصرية، )للبنات %( 02)

  .يوضح ذلك

 
 (1)شكل 
لعام ( الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي)نسب توزيع طالب التعليم الثانوي الفني 

 م0218

ـ بتصرف من  06، ص 0206الفني،  وزارة التربية والتعليم والتعليم: )المصدر
 (.الباحثة

أحتل المرتبة األولى ( الصناعي)السابق، أن التعليم الفني ( 0)يتضح من شكل 
%( 07)طالب بنسبة ( 620880)في التعليم الفني من حيث نسبة القبول والتي بلغت 
وبنسبة  (720025)بعدد ( التجاري)من إجمالي الملتحقين بالتعليم الفني، يليه التعليم 
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، وفي األخير يأتي %(0027)طالب وبنسبة ( 720025)بعدد ( الزراعي)، ثم %(86)
من إجمالي %( 028)طالب وبنسبة ضعيفة بلغت ( 00057)التعليم الفندقي بعدد 
 .الملتحقين بالتعليم الفني

 ـ مالمح اإلدارة بالقيم في مدارس التعليم الفني9

شكالت كثيرة نتيجة غياب المتابعة تعاني مدارس التعليم الفني بمصر من م
هدار الجهود والموارد في جزئيات متشعبة واستعمال السلطة والمحسوبية في  والمساءلة، وا 
الحصول على هذه المناقصات وغيرها من أساليب وضع التقارير والترقي والتنقالت والتي 

 .تتم بشكل مخالف للوائح و القوانين

( 0209)والمتابعة واإلصالح اإلداري المصرية فيما أعلنت وزارة التخطيط    
 اإلداري داخل ، أن الجهاز"0282رؤية مصر"وفقًا إلستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 

 أدى مما للشفافية، واضحة معايير غياب الحكومية ـ ومنها المدارس ـ يعاني من األجهزة
تناولها  إستراتيجية ثم قدمت رؤيةالبيروقراطية، ومن  وتغوُّل والمحسوبية الفساد انتشار إلى

الحكومية، كأحد محاور عملية التنمية  المؤسسات وكفاءة المحور الرابع والخاص بالشفافية
 م جهازًا يتسم0282بحلول عام  اإلداري األنثى عشر والتي تهدف إلى أن يصبح الجهاز

صدرت  الذي الجديد يةالمدن الخدمة والمرونة، كما رأت الدولة أن قانون والنزاهة بالشفافية
والمحاسبية  الشفافية مبدأ تعزيز م، هو خطوة مهمة نحو0207الئحته التنفيذية في مايو 

 (.022ص )

في اإلستراتيجية القومية للتعليم قبل الجامعي حيث  وانعكس ذلك على رؤية الوزارة
للتعليم قبل أشارت في إطار تحليلها لمؤشرات السياق االجتماعي واالقتصادي والسياسي 

التي يمكن أن تندرج تحت اآلثار الناجمة  الجامعي في مصر، إلى بعض جوانب القصور
عن الترهل والفساد اإلداري، حيث تعاني دواوين عموم الوزارة و المديريات واإلدارات 
التعليمية الترهل الشديد في العمالة، وضعف اإلنتاجية، وسوء جودة الخدمة بشكل مثير 

مستويين المركزي والالمركزي، مع ضافة لتقارب المستويات اإلدارية وعلى اللالنتباه، إ
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غياب نظام مؤسسي متكامل للمتابعة والتقويم قائم على النتائج، رغم أن هناك العديد من 
اإلدارات التي تقوم بعناصر من المتابعة والتقويم لكنها تعمل في غياب كامل للتنسيق، 

والشفافية في النظام التعليمي مع ضعف اإلنتاجية والكفاءة  كما أن هناك غياب للمحاسبية
وزارة التربية والتعليم المصرية، )التعليمية وقصور في االنضباط واالنتظام في المدارس 

السيما مع كثرة نوعيات ونظام وشعب وتخصصات التعليم (. 70 -99، ص ص 0200
 .الفني

كما تعاني مدارس التعليم الفني نقص اإلمكانات البشرية والمادية الالزمة لتنفيذ 
الخطط المدرسية، وقلة إلمام المديرين باألنظمة المدرسية وقواعد عملها، وضعف قدرتهم 

قلة إثابة المجد ومعاقبة و (. 002، ص 0207رمضان السعودى، )على الضبط اإلداري 
خالد يعقوب، )ني ومنها مدارس التعليم الصناعي والزراعي المهمل في مدارس التعليم الف

 (.022، ص 0226

نتاج ورأس  وحيث إن مهام مدارس التعليم الفني كثيرة ومتعددة بين تعليم وتدريب وا 
مال ومشاركة مجتمعية، وهو ما يثقل حجم المسئوليات الملقاة على مديري هذه المدارس 

معلمي مدارس التعليم الفني عن تولي اإلدارة  يالحظ عزوفواألعباء التي يتحملونها، 
حيث أشارت إلى قلة رغبة معلمي ( 0202)المدرسية وهو ما أكدته دراسة ياسر خليل 
مدرسة، والناتج عن ضعف ( وكيل/ مدير)مدارس التعليم الفني من التقدم إلى وظيفة 
 .الكفايات اإلدارية لمديري مدارس التعليم الفني

أساس العملية التربوية، وحامل وناقل للقيم األساسية حيث يعد المعلم هو 
للمجتمع، ويبث من خالل سلوكه داخل المدرسة قيمًا ثقافية تشكل وعي ووجدان الطالب، 
بيد أن المعلم في مصر يعاني من قصور في تلقي التدريبات الالزمة على تعليم القيم، 

مركز )والعالجي في آن واحد  وعليه عبء كبير في أن يقوم بدوره اإلرشادي والتوجيهي
 (.2، ص 0200المعلومات ودعم اتخاذ القرار، 
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أن درجة ممارسة معايير الحوكمة في ( 0207)فيما أشارت دراسة سلوى قطب 
منظومة التعليم الفني من وجهة نظر المديرين والمعلمين والطالب جاءت متوسطة، وأن 

ءلة، ومعيار الكفاءة والفعالية، كل منهم معيار الشفافية، ومعيار المشاركة، ومعيار المسا
 (.000ص )جاءت درجة تواجده متوسطة في مدارس التعليم الفني 

الفني للتعليم الفني بأن مواجهة الفساد  فقد أشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم
داخل مدارس التعليم الفني مهمة المديريات، والوزارة بدورها تقوم بتوجيه المشتكي للمديرية 
أو المحافظة أو الشرطة، فضاًل عن وجود لجان للتفتيش تقوم بدورها في الكشف عن 

أولياء األمور مع الوزارة  الفساد لكن ال يمكن تغطية كل المدارس، لذا يتضح أهمية تفاعل
 (.2، ص 0206جريدة الدستور، )في مواجهة الفساد 

 ومكافحته على إنشاء الفساد من للوقاية التنسيقية الفرعية الوطنية وعملت اللجنة
 تحت لجنة بتشكيل القاهرة بمحافظة والتعليم التربية مديرية قامت حيث القيم إلعالء لجان

 الوظيفي وتفعيل السلوك مدونة بنشر القيم وتختص وترسيخ إلعالء العليا مسمى اللجنة
 (.00ـ 08، ص ص 0206هيئة الرقابة اإلدارية المصرية، ) االنضباط الئحة

على توفير ( ب 0209)وانطالقًا من حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 
والقيمي والعلمي، وضعت بيئة تعليمية آمنة، تتمكن معه المدرسة من القيام بدورها التربوي 

م الئحة االنضباط المدرسي، لتكفل تنظيم حقوق 0209/0207في العام الدراسي 
والتي (. 0ص )وواجبات الطلبة وأولياء األمور ومسئوليات وصالحيات العاملين بالمدرسة 

 .تخصص( 022)تظهر جليًا في مدارس التعليم الفني حيث اشتمالها على أكثر من 

م بإدراج كتاب القيم 0207/0205ة اعتبارًا من العام الدراسي ثم جاءت الوزار 
. واألخالق والمواطنة في السنوات التعليمية األولى، ليركز على الحب والتعاون والتسامح

مدرسة فنية إلى مدارس فنية ( 07)فيما قرر نائب الوزير للتعليم الفني تحويل عدد 
، بواقع مدرسة لكل محافظة سنويًا، م0202/ 0206عسكرية مع بداية العام الدراسي 

 .وذلك لتحقيق االنضباط، وترسيخ قيم الوالء واالنتماء
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يتضح مما سبق، أن التعليم الفني بمصر يواجه عدة مشكالت ناتجة عن سنوات 
اإلهمال التي ضربت كل نواحيه، فعلى الرغم من االهتمام الدولي الكبير بالتعليم الفني 

ة الرئيسة التي ساهمت فى نهضة أكثر من دولة متقدمة صناعيًا باعتباره أحد أهم األعمد
 .والصين وغيرهم يابانوال ألمانيا وتكنولوجيًا مثل

 ـ أبعاد اإلدارة بالقيم وتأثيرها على المؤسسات التعليمية9

ومن خالل عرض األطر النظرية لإلدارة بالقيم وفي ضوء ما توصلت إليه 
األدبيات والدراسات السابقة، تلخص الدراسة الحالية أبعادها بالمؤسسات التعليمية فيما 

 :يلي
 األمانة: الُبعد األول

تمثل األمانة قيمة مهمة في النسق القيمي للمجتمع، وأن أهميتها القيمية ترتبط 
بتحقيق قيم أخرى أبرزها الصدق، والشفافية والمساءلة، وذلك من خالل السعي الدءوب 

 .إلى تعزيز وتحقيق الكفاءة والفعالية و الجودة
ال تقتصر على  وقيمة األمانة من القيم الرئيسة لمنظومة القيم المدرسية، والتي

إبراهيم )اإلدارة فحسب؛ بل تشمل جميع أعضاء المجتمع المدرسي وفي مقدمتهم الطالب 
وغياب األمانة بين على العاملين يوثر على العمل بالسلب، (. 085، ص 0229الديب، 

يحظر على الموظف بصفة "ليؤكد على ( 0209)حيث جاء في قانون الخدمة المدنية 
التي تتنافى مع الحيدة، والتجرد، وااللتزام الوظيفي أثناء ساعات  خاصة مباشرة األعمال

لذلك يجب على الموظف أن يكون أمينًا في أدائه لوظيفته (. 27المادة " )العمل الرسمية
التي هي ليست ملكا له، ويتعين عليه أن يلتزم باألمانة في جميع أعماله الوظيفية وهذا 

   .هو الواجب الرئيس على الموظف

هو في ذلك يبعد عن السلبية وعدم تحمل المسئولية أو اإلهمال الوظيفي، كما و 
 تقديم في التمييز بعدم" العامة التزام الموظف الوظيفة وأخالقيات سلوك جاء في مدونة

https://www.masress.com/city/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.masress.com/city/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://www.masress.com/city/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
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 إليهم واستغاللهم اإلساءة وعدم والحيادية المهنية درجات بأعلى والتقيد للجمهور الخدمة
اإلداري،  واإلصالح والمتابعة وزارة التخطيط)المقدمة  الخدمات بسبب شخصية لمنفعة
 (.6، ص 0206

وتقتضي األمانة حرص الموظف على أداء واجبة في العمل الذي يناط به بإتقان، 
ويحفظ أسرار العمل وعلى المنافع العامة للمدرسة، وال يستغل منصبه في جلب منافع 

 .انعم اهلل بها عليه ألجل العملشخصية، وان يستثمر قدراته ومواهبه التي 

وتتمثل أهمية قيمة األمانة في تفعيل المساءلة بالمؤسسات التعليمية والتي تساعد 
بمعدل أسرع في الكشف عن الفاسد، ومعاونة أجهزة الرقابة على القيام بعملها على الوجه 

الموظف الصحيح، وتفوت الفرصة عن المسئولين للتستر على أعمالهم الفاسدة، ويسأل 
أيضًا عن سلوك وأفعال وتصرفات قد تصدر منه خارج نطاق أعمال وظيفته إذا كان من 

 .شأنها الخروج على واجبات الوظيفة أو المساس بها

 العدل: الُبعد الثاني

 ووظائفها، اإلدارة عمليات في ومؤثراً  مهماً  متغيراً  تطبيق إدارة المدرسة للعدل يعد
 فهي الوظيفي داخل المدرسة، األداء بكفاءة العالقة ذات المتغيراتكأحد  إليه ينظر إذ

يجاد بكفاءة، أهدافها وقدرتها على تحقيق المدرسة نجاح على تؤثر  تنظيمي مناخ وا 
 .مستقر

فلم يعد قائد المدرسة هو الرجل اإلداري األول فيها، ولكنه أصبح ذلك الشخص 
نادية )ع المدرسي على حد سواء الذي يتحمل المسئولية مع جميع أعضاء المجتم

وهو ما يتحقق من خالل اتخاذ مدير (. 002، ص 0200عبدالمنعم، وعزة مصطفى، 
 مبادئ ألهمية طويل زمن منذ العلماء المدرسة لمبدأ العدل داخل مدرسته، حيث تنبه

 .والراقية الفاعلة أساسية للمؤسسات التعليمية المعاصرة اإلدارة علماء العدل، واعتبرها
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بما يسهم في  بين العاملين بالمدارس بتطبيق العدل بينهم، حيث تزداد القيم
(. Cropanzana, Bowen, Gilliland, 2007, p. 38)داخلها  الصراع حدة تخفيف

ن كانت قراراته ضد رغبتهم؛  فال يزال المدير العادل محبوبًا عند كل العاملين حتى وا 
والعاملين، وال تنطوي تحت مصلحة شخصية  لعلمهم أن قراراته تصب في مصلحة العمل

 . أو محسوبية
 الوضوح: الُبعد الثالث

يتم الوضوح من خالل الكشف التام للتشريعات والسياسات، والمعلومات واإلفصاح   
عنها، ومشاركة أعضاء المجتمع المدرسي في صنع القرارات وضمان عالنيتها، 

 .األداء بمدارس التعليم الفني والموضوعية التامة والعدالة في عملية تقييم

فالوضوح في التعليم يعني أن يكون كل ما تعمله داخل بيئة التعلم متاح لمن يأتي   
 .Flate & Dalsgaard, 2009, pفيما بعد من الطالب أو أعضاء هيئة التدريس 

ومن ثم تقديم معلومات عن جهود وأداء المؤسسات التعليمية في مختلف مجاالت  (.(1
  (..(Van, Westerheijden, 2010, p. 26األنشطة 
زالة المعوقات البيروقراطية وتبسيط      وتساعد قيمة الوضوح في منع االنحراف، وا 

ح، وتساعد األفراد اإلجراءات وسرعة اإلنجاز، وتدعو لالنفتاح اإلداري والمكاشفة واإلفصا
في التعبير عن ذواتهم، األمر الذي يرفع من درجة الرضا الوظيفي لألفراد ويسهم في 

محمد الحربي، )االرتقاء بمستوى األداء النوعي وجودة النتائج ورقي المؤسسة التعليمية 
ولعل أغلب ما ينتج من شكاوي في أي مؤسسة يرجع في مقدمتها  (.807، ص 0200

 .وضوح داخلهاإلى غياب ال

كما أن قيمة الوضوح في أي مؤسسة تعليمية ال تتوافر دون إقرانها ببعض القيم 
ولهذا أفرد . وهو ما يقدمه مدخل اإلدارة بالقيم(. 090، ص 0200سليمان الزعابي، )
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تقرير الفساد العالمي في التعليم فصال كامال فيما يخص الشفافية والنزاهة والوضوح في 
 (. (Transparency International, 2013, p. 1التعليم 

مع أهمية تبني القائمين على إدارة التعليم  نمًطا من االنفتاح والوضوح في تعاملهم 
مع اآلخرين بمشاركة المعلومات الالزمة في صنع القرارات، وتشجيع اآلخرين في طرح 

تمكن العاملين من مداخالتهم، مع اإلفصاح عن قيمهم ودوافعهم وعواطفهم الذاتية التي 
تقييم تصرفاتهم المهنية واألخالقية بدقة عن طريق إيجاد مستويات عالية من االنفتاح أو 
 الشفافية، والذي ينتج عنه درجة عالية من الثقة المتبادلة بين الطرفين داخل المؤسسة

(Norman, Bruce & Fred, 2010, p.352.) 

جميع المعامالت والتعامالت التي يؤدي غياب الشفافية في الوقت الحاضر في و 
تقوم بإجرائها المؤسسات وقلة خضوعها للرقابة الرسمية والشعبية إلى انتشار الفساد 

 (.00، ص 0209عصام عمر، )اإلداري 

 المشاركة: الُبعد الرابع

تساهم المشاركة في تغيير األنماط السلوكية للعاملين في المؤسسات التعليمية 
حيث يتم تكوين فريق إداري أكثر كفاءة وتقباًل للتغيير، كما تعمل  بهدف حماية التغيير،

 .على تنمية المعارف والمهارات التي تمكنهم من مواجهة التغييرات التي تحيط بها

كما أن مشاركة العاملين في أمور تمسهم، يجعلهم يقبلون أنظمة التطوير  
نجاحها، و  يسعون في اقتراحها والسعي إلى التنظيمي بسهولة، بل ويشتركون في تنفيذها وا 

رضا )تطويرها، طالما أنهم في الصورة، ويشتركون فيها، وينعمون بنتائجها الطيبة 
 (. 052، ص 0200المليجي، 

فالمشاركة داخل المدرسة تهتم بالدرجة األولي بالعالقات اإلنسانية، وتساعد علي 
، ص 0225رافدة الحريري، )تنمية الثقة بالنفس بما ينعكس على المدرسة وعلي الطالب 

مدير  التزام المدرسي النظام اإلداري في توافرها يجب القياديةالتي  األسس فمن(. 06
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. ,Adrianna)المدرسة  إدارة في العمليات اإلدارية جميع في العاملين بمشاركة المدرسة
2011, p. 235)  فالممارسة المعاصرة داخل المؤسسة التعليمية تتمثل في المشاركة

نبيل )والعمل مع كافة العاملين فيها، والتحول نحو عمل الفريق والمجتمعات الصغيرة 
حيث يصعب على المدير في مدرسته أن يفعل كل المهام (. 856، ص 0202خليل، 
 .بمفرده

ظم اإلدارة التعليمية في القرن الحادي أقرت منظمة اليونسكو المبدأ الحاكم لن ولقد
كما أن  .(02، ص 0200بيومي ضحاوي، ومحمد خاطر، )والعشرين هو المشاركة 
واألصل هو أن اإلنسان كائن اجتماعي ينفتح ويتواصل ويتعاون . التعاون مهم للمشاركة

 (.020، ص 0229إبراهيم الديب، )مع المحيطين به 

وتكون بتوليد األفكار، بينما التعاون يبدأ باحترام فالمشاركة تبدأ بتبادل الثقة 
متبادل وتكون بفريق يتبادل األفكار، وأن من متطلبات المشاركة القيم المشتركة والتأثير 
بينما من متطلبات التعاون الشفافية واألهداف المشتركة، كما أن المشاركة مترابطة ومداها 

األخير فان المشاركة بدون تعاون تنتج  طويل بينما التعاون مستقل ومداه قصير، وفي
تفكير جماعي فقط، وأن التعاون بدون مشاركة ينتج الفرقة، وأن المشاركة مع التعاون ينتج 

 .المزيد من األفكار وعمل حقيقي وجودة أفضل
 اإلثابة: الُبعد الخامس

لعاملين ترتبط قدرة اإلدارة على البقاء والتفوق بكفاءة مديريها وقدرتهم على تحفيز ا
ثابتهم، وبث روح الوالء للمدرسة، ثم ستجني الثمار ذلك في الرضا الوظيفي للعاملين،  وا 

 .محققة سلطة غير رسمية أقوى بكثير من السلطة الرسمية

كبيرة  بصورة يتوقف طالبه ونجاح فعااًل، عنصرا المعلم التربوية يعد العملية وفي
عداده مدى على خال الجيد كفاءته وا   الدعم قيم ميةهأ نا تتضحه ومن عمله، في صهوا 

 المادية الحوافز في وتتمثل الناجح المدير اهممارست على التي يحرص والتقدير
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 ذههف المثال، سبيل على المتميزين المعلمين وتكريم الشكر والتقدير، وعبارات والمعنوية،
وليد ) والقادة المعلمين بين اإلنسانية العالقات المعنوية وتقوي مهروح من ترفع الحوافز
 (.029 ، ص0225 أسعد،

تميز  فالمنظمات المتميزة. وعلى اإلدارة المدرسية أن تقوم بإثابة وتحفيز العاملين
 أو قطاع، لكل مكافأة نظام وتقترح قطاعات، إلى طريق تقسيمهم عن العاملين بين

 (.(Hatum, 2010, p. 103األداء  تقييم في التدرج تستخدم

ويجب أن تكون اإلثابة والمكافأة من أهداف اإلدارة؛ وذلك لجذب العاملين وحثهم 
على األداء الجيد المثمر والمتميز، والبد أن تقدم تلك المكافآت دون تمييز وعلى أساس 
موضوعي وعادل، والبد من اعتبارها من العوامل المحفزة للعاملين ومصدرا إلشباع 

ثارة دافعيتهم حاجاتهم المادية فضال عن كون ها صيغة من صيغ التطوير لجهود األفراد وا 
تقان  ويتم ذلك  (.020-020، ص ص 0222نجم عبود، )نحو إنجاز األعمال بجد وا 

من خالل تقييم أداء العاملين بالمدرسة وبناًء علي نتائجه تتخذ القرارات بإثابة ومكافأة 
الل الجوائز العينية أو من خ(. 092، ص 0200سليمان الزعابي، )المجتهدين منهم 

 .المادية

أن الجوائز في المجال التربوي تمثل دورًا ( 0200)حيث يشير محمد عبدالقادر 
براز الجوانب  رئيسًا على إيجاد الدافعية من خالل التنافس الشريف نحو التميز، وا 

بشكل اإلبداعية والتطوعية وتفجير الطاقات لدى اإلداريين والمعلمين والطالب مما يساهم 
كبير في دعم مسيرة التميز والريادة والتفوق من خالل االهتمام بفئة المتميزين واعتبارهم 

 (. 080ص )ثروة وطنية مستقبلية 

يتضح مما سبق، أن قيمة اإلثابة للعاملين بالمدرسة تعمل على تحقيق الرضا 
توجيه  للمدرسة، وتساعد مديري المدارس على واالنتماء الحب الوظيفي لهم، وتعميق

سواء بالنسبة للمتعلم  دعم مجتمع التعلمالعاملين نحو العمل بأقصى طاقاتهم، وأن مهمة 
أو المعلم أو المنهج المدرسي يتطلب من مدير المدرسة الناجح أن يكافئ المتفوقين ويبرز 
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انجازاتهم وتميزهم أمام الجميع، ويرعى المتعثرين بعناية خاصة ويكافئ كل محاولة تطور 
  .لديهم

بعد أن تناولت الدراسة األطر النظرية لإلدارة بالقيم في المؤسسات التعليمية، تعرض      
 .إجراءات الدراسة الميدانية ونتائجها

 إجراءات الدراسة الميدانية ونتائجها: ثانياً 

 :وفيما يلي عرض لذلك
 ـ أهداف الدراسة الميدانية1

توافر مدخل اإلدارة بالقيم في مدارس درجة  التعرف علىسعت الدراسة الميدانية 
 .من وجهة نظر المعلمين التعليم الفني بمصر

 ـ مجتمع وعينة الدراسة0

 .يوضح ذلك( 0)يوضح جدول      
 توزيع عينة الدراسة (1)جدول 

 المتغيرات م
مجتمع 

 الدراسة

 

عينة 

 الدراسة

النسبة من إجمالي 

 العينة

 نوع المدرسة 1

 %29 141 9797 صناعي

 %97 01 4011 تجاري

 %10 02 1211 زراعي

 %6 12 172 فندقي

 % 111 991 10794 مجموع

 % 96 91 991 البحر األحمر المحافظة 9
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 المتغيرات م
مجتمع 

 الدراسة

 

عينة 

 الدراسة

النسبة من إجمالي 

 العينة

 % 01 01 2910 قنا

 % 44 191 9706 المنوفية

 % 111 991 10794 مجموع

 النوع 4

 %29 141 0111 ذكر

 % 40 101 2790 أنثى

 % 111 991 1079 مجموع

 المؤهل العلمي 2

أقل من بكالوريوس أو 

 ليسانس
990 91 96% 

 %44 191 2916 بكالوريوس أو ليسانس

أعلى من بكالوريوس أو 

 ليسانس
9701 01 01% 

 % 111 991 10794 مجموع

6 
عدد سنوات 

 الخبرة

 12سنوات إلي أقل من  2من 

 سنة
9777 171 91% 

 92سنة إلى أقل من 12من 

 سنة
0911 

61 

1 
9922% 

 %922 91 9914 سنة فأكثر 92من 

 % 111 991 10794 مجموع

 :ما يلي( 0)يتضح من جدول 
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، وهي نسبة كبيرة توفر الثقة في العينة المسحوبة، (072)ـ عدد عينة الدراسة بلغت 
 .واالعتماد على النتائج المستخرجة من االستجابات والقابلية للتعميم

ـ نوع المدرسة ألفراد عينة الدراسة كانت أكبر في مدارس التعليم الصناعي، تالها 
بينما كانت في عينة مدارس التعليم التجاري، ثم عينة مدارس التعليم الزراعي، 

، وهو ما ُيشكل التوازن النسبي مقارنة بنسبهم في مدارس التعليم الفندقي أقل عدداً 
 .مجتمع الدراسة

المختارة من محافظة المنوفية هي األكبر، ثم عينة محافظة قنا، وفي ـ كانت العينة 
 .األخير العينة المختارة من محافظة البحر األحمر

 .ـ نوع أفراد عينة الدراسة كانت أكبر بقليل جدًا في فئة الذكور عنها في اإلناث

أقل من جاء األكبر للحاصلين على مؤهل علمي  ـ المؤهل العلمي ألفراد عينة الدراسة
بكالوريوس أو ليسانس، ثم الحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس، وفي األخير 
حملة مؤهالت أعلى من البكالوريوس أو الليسانس، وهو ما يفسر رغبة العديد من 
العاملين بالتعليم الفني في الحصول على مؤهالت أعلى من الحاصلين عليها، 

يم المفتوح والتأهيل التربوي التي توفرها لهم كليات والتحاق الكثيرين منهم ببرامج والتعل
 .التربية والتعليم الصناعي

جاءت متدرجة فكانت األكبر لمن تراوحت ـ عدد سنوات الخبرة ألفراد عينة الدراسة 
سنة إلى 02من )لمن عملوا ، ثم (سنة 02سنوات إلي أقل من  2من )سنوات خبرتهم 

في العمل، وهو التدرج ( سنة فأكثر 02من )لمن أمضوا ، ثم (سنة 02أقل من 
  .الطبيعي لقوة العمل بأي مؤسسة

 (   االستبانة)ـ أداة الدراسة 0

علي مجموعة من المحكمين من أساتذة ( االستبانة)تم عرض أداة الدراسة             
للتحقق من الصدق الظاهري وصدق محكمًا، وذلك ( 00)بلغ عددهم الجامعات المصرية 
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عبارة ( 82)حددت الدراسة المحتوى أو المضمون، وبعد األخذ بتوصيات المحكمين، 
 . موزعة بالتساوي على األبعاد الخمسة لإلدارة بالقيم

معلم ( 82)وإليجاد ثبات األداة، طبقت االستبانة على عينة االستطالعية بلغت         
داري، وتم إعادة تطبيقها مرة أخرى على نفس العينة بع د أسبوعين، وذلك لحساب معامل وا 

( 0)وجدول  ،(بيرسون)االرتباط بين التطبيقين األول والثاني باستخدام معامل ارتباط 
 .يوضح ذلك

 ( 0)جدول 

لألبعاد والدرجة الكلية لثبات إجمالي أداة الدراسة ( بيرسون)قيم معامل ارتباط 
 بين التطبيقين األول والثاني( االستبانة)

قيم معامل ارتباط  ةأبعاد االستبان
 (بيرسون)

 

 

 اإلدارة بالقيم

 ** 2،60 األمانة: الُبعد األول

 ** 2،60 العدل: الُبعد الثاني

 ** 2،68 الوضوح: الُبعد الثالث

 ** 2،60 المشاركة: الُبعد الرابع

 ** 2،60 اإلثابة: الُبعد الخامس

 ** 2،60 الثبات الكلي ألبعاد اإلدارة بالقيم       

       2292( = 2220)ومستوى داللة ( 06)الجدولية عند درجة حرية " ر"قيمة (  82= ن) 
 (2220)توجد داللة إحصائية عند مستوى ** 
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 لمجاالت االستبانة( بيرسون)قيم معامل ارتباط السابق، أن ( 0)يتضح من جدول 
االرتباط لثبات ، وكان معامل (2268ـ  2260)بين التطبيقين األول والثاني تراوحت ما بين 

وكلها  وتعد هذه القيم مقبولة وكافية ألغراض الدراسة، (2،60) اإلدارة بالقيممجموع أبعاد 
معامل االرتباط بين التطبيق األول مما يشير إلى قوة ( 2220)مرتفعة ودالة عند مستوى 

 .، ومن ثم ثبات أبعاد االستبانة، ثباتها ككل، ومن ثم صالحيتها للتطبيقوالتطبيق الثاني

 ـ طريقة تفريغ بيانات أداة الدراسة3

 .يوضح ذلك( 8)جدول عملت الدراسة على تفريغ بيانات أداتها، و           
 ( 3)جدول 

 درجة القطع لفئات الدرجات لكل مستوى من مستويات االستجابة

 م
المتوسط )فئات الدرجات 

 (المرجح
 %النسبة المئوية 

التقدير في أداة 

 الدراسة

درجة    

 التوافر

 17.1إلى أقل من  1من  1
إلى أقل من   02من 

8.73 

يتحقق بدرجة 

 صغيرة جدا  
 صغيرة جدا  

0 
إلى أقل من   1732من 

07.1 

إلى أقل من   83من 

.173 

يتحقق بدرجة 

 صغيرة
 صغيرة

8 
إلى أقل من   0732من 

8781 

إلى أقل من   0.من 

3.73 

يتحقق بدرجة 

 متوسطة
 متوسطة

4 
إلى أقل من   8742من 

4711 

إلى أقل من   33من 

3873 
 كبيرة يتحقق بدرجة كبيرة

 122إلى   34من  .إلى   4702من  .
يتحقق بدرجة كبيرة 

 جدا  
 كبيرة جدا  
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السابق، أن درجة القطع حددت عن طريق ( 8)يتضح من جدول                    
مقياس ليكرت الثالثي المستخدم في أداة الدراسة ووفقًا ألوزان الدرجات ( فئات)طول خاليا 

 .على التوالي (2، 0، 8، 0، 0)
 (تحليلها وتفسيرها)ـ نتائج الدراسة الميدانية 9

تم استخراج بعض مقاييس النزعة المركزية من تكرارات ومتوسطات حسابية 
ونسب مئوية، وكذلك مقاييس التشتت من انحرافات معيارية لدرجة توافر كل ُبعد من أبعاد 

، من وجهة نظر المعلميناإلدارة بالقيم في مدارس التعليم الفني بمصر، ولمجموع أبعادها 
 .يوضح ذلك( 0)وجدول 

مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت لدرجة توافر اإلدارة بالقيم  (9)جدول 
 بمدارس التعليم الفني بمصر

 األبعاد
المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري

الرت

 بة

درجة 

 التوافر

 متوسطة 1 2710 34 8702 األمانة: البُعد األول

 متوسطة 0 173 3174 .872 العدل: البُعد الثاني

 متوسطة 4 1728 3270 8721 الوضوح: البُعد الثالث

: البُعد الرابع

 المشاركة
 متوسطة 8 1722 3273 8728

 صغيرة . .172 2. 07.2 اإلثابة: البُعد الخامس

 متوسطة 1270 61 0211 الدرجة الكلية        
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من وجهة نظر عينة  ، أن الدرجة الكلية لإلدارة بالقيم(0)يتضح من جدول 
، (2268)واالنحراف معياري ( 8222)، وبلغ المتوسط الحسابي متوسطةالدراسة كانت 

إجماع عينة الدراسة تبدي تفاعاًل غير إيجابي نحو تفعيل مدخل على ويستدل من ذلك 
اإلدارة بالقيم في مدارس التعليم الفني بمصر، إما لتفهمهم بأن ممارسة اإلدارة بالقيم من 
الطبيعي أن تولد اتجاهًا موجبًا نحو المدرسة وقيمها، ألن المعاملة الحسنة توجد شعورًا 

مفاهيمه،  ومحدودية شيوع المدخل فة به نظرًا لحداثةبالرضا الوظيفي، أو لقصور المعر 
في هذه  ممارسة مدخل اإلدارة بالقيمأهمية عقد دورات تدريبية متخصصة تؤكد هذه النتيجة و

 .المدارس
بدرجات توافر ما بين صغيرة ومتوسطة، إذ تراوحت  اإلدارة بالقيمجاءت أبعاد و 

، (0225ـ2260)النحراف المعياري بين ، وجاء ا(8202ـ 0222)المتوسطات الحسابية بين 
وحصل على  العدل: ، تاله الُبعد الثاني(األولى)على المرتبة  األمانة: الُبعد األول وحصل
، ومن بعده جاء الُبعد (الثالثة)على المرتبة  المشاركة: ، ثم الُبعد الرابع(الثانية)المرتبة 
فقد جاء في  اإلثابة: عد الخامس، أما البُ (قبل األخيرة)على المرتبة  الوضوح: الثالث
وترى الباحثة أن هذه النتيجة طبيعية ويفسر ذلك كثرة األعمال الروتينية . (األخيرة)المرتبة 

التي يقوم المديرين بها، أو لندرة الحوافز والمكافآت، وقلة إبداء الرأي، وضعف الميل إلى 
لقرارات واالنعزالية، وقلة الرغبة التجديد والتطوير واالبتكار، وغياب المشاركة في اتخاذ ا

في التعاون بين الكثير من العاملين بمدارس التعليم الفني، نظرًا الختالف األقسام 
وهو  التعليمية، المستويات كل المديرين على قبل من والتخصصات رغم كثرتها، والتساهل

الشخصية،  صورتهم تشويه من خوفاً  أو معلومات أخطاء على التكتيم إلى يؤدى ما
 على قائمة مريحة عمل بيئة ويوجد النفس، والذي يريح الوضوح ميةهبأ وعيهم ضعف

وقلة البرامج التدريبية لتعزيز ثقافة اآلخر،  والرأي الرأي وتقبل والمكاشفة المصارحة
 .الشفافية والمساءلة
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والتي ( 0209)واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة عمر إبراهيم 
أظهرت نتائجها أن درجة الممارسات اإلدارية للمديرين في ضوء أبعاد اإلدارة بالقيم كانت 
متوسطة، وقد يرجع سبب االتفاق إلى استخدام هذه الدراسة لالستبانة كأداة لها وتشابهها 

بعاد محور اإلدارة بالقيم لالستبانة الخاصة بالدراسة من حيث التركيز على بعض أ
الحالية، وكذلك تشابهها من حيث إنها دراسة مصرية طبقت على المدارس الثانوية العامة 

 .الحكومية والتجريبية والخاصة بمحافظات القاهرة، القليوبية، الجيزة

توافر اإلدارة  واختلفت هذه النتيجة مع العديد من الدراسات التي أكدت نتائجها 
 Dogan، ودراسة دوجان Bakir (2013)دراسة باكير : مثل( مرتفعة)بالقيم بدرجة 

، ودراسة جمعة الكبيسي، وأحمد الصرايرة، ومي (0207)، دراسة فاطمة البشر  (2016)
وقد يرجع سبب االختالف الختالف (. 0206)الغامدي   ، ودراسة فوزية(0205)فيصل 

العينات، بيد  في حجم النسبي ى ثقافة العمل، فضاًل عن االختالفالمكان والذي يوثر عل
، وكذلك دراسة جمعة الكبيسي، وأحمد الصرايرة، ومي (0207)أن دراسة فاطمة البشر  

طبقتا على المديرين والذين قد يرون أنفسهم بالمثالية ويطبقون اإلدارة ( 0205)فيصل 
الدراسة األخيرة ركزت على تطبيق برنامج لإلدارة بالقيم بدرجات مرتفعة، فضاًل على أن 

 .بالقيم، ومن ثم جاءت نتائجها عالية بفضل تطبيق البرنامج عن ذي قبل تطبيقه
وتوضح الدراسة نتائج أبعاد اإلدارة بالقيم  في مدارس التعليم الفني على النحو  

 :التالي

 األمانة: الُبعد األول

 .يوضح ذلك( 2)وجدول تعرض الدراسة درجة توافر الُبعد، 
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 (9)جدول 

: مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت لدرجة توافر الُبعد األول لإلدارة بالقيم
 األمانة

 *م
 

 العبــــــــــــــــــــــــارة

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 التوافر

1 
األعمال المطلوبة في تُنجز إدارة المدرسة 

 .وقتها بإتقان
 متوسطة 0 2734 273. 87.4

6 
تستعد إدارة المدرسة للبذل والعطاء لتحقيق 

 .مهامها الوظيفية
 كبيرة 9 2714 0. 8732

11 
تغلب إدارة المدرسة المنفعة العامة على 

 .المصلحة الشخصية
 متوسطة 4 1700 3173 8743

16 
العمل  تحافظ إدارة المدرسة على أسرار

 .التي قد تضر بالمدرسة
 كبيرة 1 .172 73.. 8731

91 
تُنمي إدارة المدرسة أسلوب الرقابة الذاتية 

 .لدى العاملين
 متوسطة 2 .171 173. 0713

96 

تسمح إدارة المدرسة لمجلس األمناء 

واآلباء والمعلمين بمراقبة األداء التنظيمي 

 .داخل المدرسة

 متوسطة 6 1703 473. 07.4

 متوسطة 2710 3.74 8710 الدرجة الكلية للبُعد

 ترتيب عبارات جميع األبعاد وفقًا لترتيبها في االستبانة* 

 الترتيب حسب المتوسط الحسابي األعلى، ثم االنحراف المعياري األدنى 

 :ما يلي( 02)يتضح من جدول 
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العمل التي قد تضر تحافظ إدارة المدرسة على أسرار "والتي نصها ( 09)العبارة ـ جاءت 0
وبدرجة ( 0227)وانحراف معياري ( 8256)في المرتبة األولى بمتوسط حسابي  "بالمدرسة
ت رأس المال ، وقد يعود ذلك إلى كثرة األعمال المالية والفنية ومشروعا(كبيرة)توافر 

وكل ذلك يتطلب الكتمان حتى ال وتنوع الطالب بين عام ومهني وتعليم وتدريب مزدوج، 
 . ر العمل بالمدرسةيتأث
تسمح إدارة المدرسة لمجلس األمناء واآلباء "والتي نصها ( 09)جاءت العبارة ـ 0

في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي  "والمعلمين بمراقبة األداء التنظيمي داخل المدرسة
إلى ضعف  ذلك ، وقد يعود(متوسطة)، وبدرجة توافر (0209)وانحراف معياري ( 0270)

يع أولياء األمور بالمشاركة في أعمال المدرسة، عالوة على أن الكثير من اهتمام جم
 .مدارس التعليم الفني ال تعقد اجتماعات الجمعية العمومية السنوية وتكتفي بتسجيلها كتابياً 

 العدل: الُبعد الثاني

 .يوضح ذلك( 9)تعرض الدراسة درجة توافر الُبعد، وجدول 
 (9)جدول 

 العدل: المركزية ومقاييس التشتت لدرجة توافر الُبعد الثاني لإلدارة بالقيممقاييس النزعة 

م

* 

 

 العبــــــــــــــــــــــــارة

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 التوافر

9 
تتيح إدارة المدرسة الفرص ذاتها أمام من تتحقق 

 .الوظيفةفيهم معايير شغل 
 متوسطة 4 1708 3274 8720

9 
تعدل إدارة المدرسة بين جميع العاملين في توزيع 

 .المهام
 متوسطة 6 1788 70.. 0733

19 
تراعي إدارة المدرسة الفروق الفردية بين العاملين 

 .عند توزيع المهام
 متوسطة 0 1704 3173 8721
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م

* 

 

 العبــــــــــــــــــــــــارة

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 التوافر

19 
إدارة تتسم معايير تقييم األداء المتبعة من قبل 

 .المدرسة بالمساواة
 متوسطة 2 1701 32 8722

99 
تعدل إدارة المدرسة بين جميع العاملين في تقارير 

 .تقييم األداء السنوية
 متوسطة 1 1721 .3 .878

99 
تطبق إدارة المدرسة نظم المساءلة والمحاسبية على 

 .جميع العاملين بنزاهة وشفافية
 متوسطة 9 .170 38 .871

 متوسطة 1723 3270 8721 الكلية للبُعدالدرجة 

 :ما يلي( 9)يتضح من جدول 
تعدل إدارة المدرسة بين جميع العاملين في تقارير "والتي نصها ( 00)العبارة ـ جاءت 0

وانحراف معياري ( 8282)بمتوسط حسابي في المرتبة األولى " تقييم األداء السنوية
ذلك إلى تكرار درجات التقييم للسنة السابقة ، وقد يعود (متوسطة)وبدرجة توافر ( 0226)

الذاتية  للتقرير، وتدخل المديرين في كتابته ما ال يخصهم فيه من درجات، بما يشوبه
 .والعالقات الشخصية

تعدل إدارة المدرسة بين جميع العاملين في توزيع "والتي نصها ( 7)ـ جاءت العبارة 0
، وبدرجة (0288)وانحراف معياري ( 0259) في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي "المهام
تعدد التخصصات واألقسام بما يصعب معه تحقيق  إلى ذلك ، وقد يعود(متوسطة)توافر 

 .معادلة توازن المهام بين الجميع
 الوضوح: الُبعد الثالث

 .يوضح ذلك( 7)تعرض الدراسة درجة توافر الُبعد، وجدول 
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 (9)جدول 

: ومقاييس التشتت لدرجة توافر الُبعد الثالث لإلدارة بالقيممقاييس النزعة المركزية 
 الوضوح

م

* 

 

 العبــــــــــــــــــــــــارة

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 التوافر

0 
توفر إدارة المدرسة دليال  واضحا  لألنظمة والقوانين 

 .لجميع العاملين
 متوسطة 2 1702 070. 0731

0 
توضح إدارة المدرسة القرارات الصادرة منها بدقة 

 .ومصداقية
 متوسطة 9 1710 3374 8780

10 
تُعلن إدارة المدرسة عن نتائج األداء مبينة جوانب 

 .القوة والضعف
 متوسطة 6 1702 0. 0732

10 
تُنفذ إدارة المدرسة اإلجراءات داخل المدرسة 

 .بنزاهة
 متوسطة 0 1710 3474 8700

90 
توفر إدارة المدرسة مصادر إعالمية بالمدرسة تتسم 

 .بالنزاهة والشفافية
 متوسطة 4 1711 373. 0714

90 
تواظب إدارة المدرسة على تحديث المعلومات 

 .بالموقع اإللكتروني للمدرسة
 كبيرة 1 1714 33 8742

 متوسطة 1728 373. 0714 الدرجة الكلية للبُعد

 :ما يلي( 7)يتضح من جدول 
تواظب إدارة المدرسة على تحديث المعلومات "والتي نصها ( 05)العبارة ـ جاءت 0

وانحراف معياري ( 8202)في المرتبة األولى بمتوسط حسابي  "بالموقع اإللكتروني للمدرسة
أهمية تحديث المعلومات بما يشكل  ، وقد يعود ذلك إلى(كبيرة)وبدرجة توافر ( 02000)
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الطالب وأولياء أمورهم والمستفيدين من خدمات المدرسة، ويخفف العبء على مساعدة 
 .إدارة المدرسة

ُتعلن إدارة المدرسة عن نتائج األداء مبينة جوانب "والتي نصها ( 08)ـ جاءت العبارة 0
، (0202)وانحراف معياري ( 0292)في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي  "القوة والضعف
كشف  ميةهبأ المدارس مديري وعي إلى ضعف ذلك ، وقد يعود(وسطةمت)وبدرجة توافر 

 نفوس في جوانب القوة والضعف لدى العاملين، والتي قد تولد الشك والتفسيرات الخاطئة
 .العاملين

 المشاركة: الُبعد الرابع

 .يوضح ذلك( 5)تعرض الدراسة درجة توافر الُبعد، وجدول 

 (8)جدول 

: ومقاييس التشتت لدرجة توافر الُبعد الرابع لإلدارة بالقيممقاييس النزعة المركزية 
 المشاركة

م

* 

 

 العبــــــــــــــــــــــــارة

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 التوافر

4 
تسمح إدارة المدرسة بمشاركة العاملين وأصحاب 

 .المصلحة في صناعة القرارات
 متوسطة 6 .171 74.. ..07

7 
تشجع إدارة المدرسة العاملين على إبداء آرائهم 

 .ومقترحاتهم
 متوسطة 0 1708 3074 8710

14 
تستمع إدارة المدرسة لمشكالت العاملين للعمل على 

 .حلها
 متوسطة 4 1704 3074 8710

 متوسطة 2 .171 174. .071تطبق إدارة المدرسة مبدأ الشورى في إدارة أنشطة  17
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م

* 

 

 العبــــــــــــــــــــــــارة

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 التوافر

 .المدرسة

94 
توفر إدارة المدرسة مناخ تنظيمي لتكوين العالقات 

 .اإلنسانية الطيبة
 متوسطة 1 1718 3474 8700

97 
 مهامهم عند انجاز على إدارة المدرسة العاملين تساعد

 .الحاجة
 متوسطة 9 1711 3874 .871

 متوسطة 1722 3273 8728 الدرجة الكلية للبُعد

 

 :ما يلي( 5)يتضح من جدول 

توفر إدارة المدرسة مناخ تنظيمي لتكوين العالقات "والتي نصها ( 00)العبارة ـ جاءت 0
( 0208)وانحراف معياري ( 8200)المرتبة األولى بمتوسط حسابي في  "اإلنسانية الطيبة
توتر العالقة الفعالة بين الكثير من العاملين ، وقد يعود ذلك إلى (متوسطة)وبدرجة توافر 

 .سة نتيجة لكثرة الصراعات بين المعلمين في األقسام المختلفةبالمدر 

تسمح إدارة المدرسة بمشاركة العاملين وأصحاب "والتي نصها ( 0)ـ جاءت العبارة 0
وانحراف ( 0277)في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي  "المصلحة في صناعة القرارات

ثقة المديرين في  ضعف إلى ذلك ، وقد يعود(متوسطة)، وبدرجة توافر (0202)معياري 
 .سينتهون من العمل بسرعة وبإتقان إذا ما تم بواسطتهم اآلخرين واعتقادهم أنهم

 اإلثابة: الُبعد الخامس

 .يوضح ذلك( 6)تعرض الدراسة درجة توافر الُبعد، وجدول 

 



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 0202يناير                         -139                            - (1)العدد ( 3)المجلد 

 

 (8)جدول 

: لإلدارة بالقيممقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت لدرجة توافر الُبعد الخامس 
 اإلثابة

 *م
 

 العبــــــــــــــــــــــــارة

المتوسط 

 الحسابي

النسبة 

 المئوية

االنحراف 

 المعياري
 الرتبة

درجة 

 التوافر

2 
توفر إدارة المدرسة حوافز معنوية للمتميزين 

 .وفق معايير تحدد بموضوعية
 متوسطة 0 1713 0. 0732

11 
شهادات تقدير سنوية تمنح إدارة المدرسة 

 .للعاملين المتميزين
 متوسطة 1 1703 .. ..07

12 
ترشح إدارة المدرسة العاملين المبدعين 

 .لمسابقات تنافسية
 متوسطة 4 1784 173. 07.3

91 
تكافئ إدارة المدرسة العاملين المتميزين بفرص 

 .تدريبية تطورهم مهنيا  
 صغيرة 2 1704 4.74 .078

92 
المدرسة للعاملين المتميزين بعض تفوض إدارة 

 .من صالحياتها
 متوسطة 9 1702 474. 07.0

01 
تضع إدارة المدرسة أسماء العاملين المتميزين 

 .في الئحة الشرف
 صغيرة 6 1704 073. 0714

 صغيرة .172 273. 07.4 الدرجة الكلية للبُعد

 :ما يلي( 6)يتضح من جدول 
تمنح إدارة المدرسة شهادات تقدير سنوية للعاملين "والتي نصها ( 02)العبارة ـ جاءت 0

وبدرجة ( 0209)وانحراف معياري ( 0272)األولى بمتوسط حسابي في المرتبة  "المتميزين
، وقد يعود ذلك إلى قلة الموارد المالية، وضعف تحصيل المصروفات (متوسطة)توافر 
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فير موارد لألنشطة ومن ثم المدرسية بجميع مدارس التعليم الفني والتي قد تساعد في تو 
 .شهادات التقدير والتي لها مفعول السحر رفع الروح المعنوية للعاملين

تضع إدارة المدرسة أسماء العاملين المتميزين في "والتي نصها ( 82)ـ جاءت العبارة 0
، (0200)وانحراف معياري ( 0200)في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي " الئحة الشرف
أنه ال يزال مديرو المدارس يعاملون المتميزين إلى  ذلك ، وقد يعود(صغيرة)ر وبدرجة تواف

ن كانوا قلة على وال ي ، ونظرًا لشيوع الكثير ـ ضمن باقي العاملين كلف المدرسة شيئاً ـ وا 
 .الظواهر والعبارات السلبية والناتجة عن كسل الكثيرين بمدارس التعليم الفني من
 :الدالة إحصائيا تبعًا لمتغيرات الدراسة على النحو التاليوتعرض الدراسة الفروق  

 أ ـ الفروق الدالة إحصائيا من وجهة نظر عينة الدراسة تبعًا لمتغير نوع المدرسة

 . ذلك( 02)يوضح جدول           

 (12)جدول 

 نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات

 التي تعزى لمتغير نوع المدرسة تقديرات أفراد العينة 

 الدرجة

 

 المحافظة

 

 العدد

 اختبار تحليل التباين األحادي

 مصدر

 التباين

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات
 الداللة (ف)

 

 االستبانة ككل 

 2731 2781 .270 8 بين المجموعات 142 صناعي

غير 

 2731 033 داخل المجموعات 32 تجاري دالة 

  031 مجموع .8 زراعي

 .1 فندقي
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 الدرجة

 

 المحافظة

 

 العدد

 اختبار تحليل التباين األحادي

 مصدر

 التباين

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات
 الداللة (ف)

 0.2 المجموع

 

، أنه ال توجد فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية (02)يتضح من جدول           
لدرجة واقع اإلدارة بالقيم من وجهة نظر عينة الدراسة تبعًا لمتغير نوع المدرسة، حيث 

، وتعزى هذه النتيجة إلى أن ممارسات اإلدارة بالقيم تتعلق أكثر (2280( )ف)بلغت قيمة 
عية التعليم الفني، كما أن التخصصات الفنية بها تشابك وتداخل فيما باألفراد وليست بنو 

 .بينها خاصة بين التعليم التجاري والتعليم الفندقي
 ب ـ الفروق الدالة إحصائيا من وجهة نظر عينة الدراسة تبعًا لمتغير المحافظة

 . ذلك( 00)يوضح جدول           

للكشف عن داللة الفروق بين نتائج تحليل التباين األحادي  (11)جدول 
 تقديرات أفراد العينة التي تعزى لمتغير المحافظة متوسطات

 الدرجة

 

 المحافظة

 

 العدد

 اختبار تحليل التباين األحادي

 مصدر

 التباين

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات
 الداللة (ف)

 

 االستبانة ككل

 2710 173 2713 0 بين المجموعات 2. البحر األحمر

 غير

داخل  32 قنا دالة

 المجموعات

03. 273. 



 آليات مقترحة: تطوير مدارس التعليم الفني بمصر في ضوء مدخل اإلدارة بالقيم
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 0202يناير                         -138                            - (1)العدد ( 3)المجلد 
 

 الدرجة

 

 المحافظة

 

 العدد

 اختبار تحليل التباين األحادي

 مصدر

 التباين

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات
 الداللة (ف)

  031 مجموع 102 المنوفية

 0.2 المجموع

، أنه ال توجد فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية (00)يتضح من جدول           
لدرجة واقع اإلدارة بالقيم من وجهة نظر عينة الدراسة تبعًا لمتغير المحافظة، حيث بلغت 

، وتعزى هذه النتيجة إلى أن ممارسات اإلدارة بالقيم هو واقع فعلي قد (029( )ف)قيمة 
ع الثالث محافظات ولكن بدرجة محدودة، وال تؤثر فيه محافظة عن يكون موجود في جمي

  .األخرى

 ج ـ الفروق الدالة إحصائيا من وجهة نظر عينة الدراسة تبعًا لمتغير النوع

 . ذلك( 00)يوضح جدول           
نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق بين  (10)جدول 

 العينة التي تعزى لمتغير النوعتقديرات أفراد  متوسطات

 العدد النوع المحاور
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 (اختبار ت)

 الداللة (ت)     

 االستبانة ككل             
    2226 025 2206 8229 002 ذكر

 2200 0272 082 أنثى (غير دالة)
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بين المتوسطات الحسابية ، أنه ال توجد فروق ظاهرية (00)يتضح من جدول 
وتعزى هذه (. 025( )ت)حيث بلغت قيمة ، لدرجة واقع اإلدارة بالقيم تبعًا لمتغير النوع

النتيجة إلى تساوي أعداد اإلناث عن الذكور في عينة الدراسة بصفة عامة، وأن النوع 
لى سواء ذكور أو إناث لهم المقدرة على كشف واقع اإلدارة بالقيم وال يطغى أحدهم ع

اآلخر، فضاًل على أن اإلناث أكثر حساسية وتفهمًا لموضوع القيم لما لها من ُبعد عاطفي 
نسانين فهم يحتاجونها دومًا عن طريق التلطف والرفق في التعامل  .وا 

 

 د ـ الفروق الدالة إحصائيا من وجهة نظر عينة الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل الدراسي

 . ذلك( 08)يوضح جدول           
 (13)جدول 

 نتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات

 تقديرات أفراد العينة التي تعزى لمتغير المؤهل الدراسي

 الدرجة

 

 المحافظة

 

 العدد

 اختبار تحليل التباين األحادي

 مصدر

 التباين

 درجات

 الحرية

 متوسط

المربعا

 ت

 الداللة (ف)

 

 االستبانة ككل

أقل من بكالوريوس أو 

 ليسانس

 2721 . 4 0 بين المجموعات 2.

 دالة

داخل  102 بكالوريوس أو ليسانس

 المجموعات

03. 2731 

أعلى من بكالوريوس أو 

 ليسانس

  031 مجموع 32
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 الدرجة

 

 المحافظة

 

 العدد

 اختبار تحليل التباين األحادي

 مصدر

 التباين

 درجات

 الحرية

 متوسط

المربعا

 ت

 الداللة (ف)

 0.2 المجموع

 

، أنه توجد فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية (08)يتضح من جدول           
لدرجة واقع اإلدارة بالقيم من وجهة نظر عينة الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي عند 

( Scheffe)، وتم استخدام اختبار (2( )ف)، حيث بلغت قيمة (2220)مستوى داللة 
 .يوضح ذلك (00)للمقارنات البعدية، وجدول 

 (19)جدول 

 لمتغير عدد سنوات العمل( شيفيه)نتائج تحليل اختبار 

 

المتوسط  الخبرة أبعاد االستبانة

 الحسابي

أقل من 

بكالوريوس أو 

 ليسانس

بكالوريوس أو 

 ليسانس

أعلى من 

بكالوريوس 

 أو ليسانس

 

الدرجة الكلية 

 لالستبانة

أقل من بكالوريوس أو 

 ليسانس

8723  27.1*  

   *27.1 8712 بكالوريوس أو ليسانس

أعلى من بكالوريوس أو 

 ليسانس

07.3    
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، أن الفروق بين المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية (00)يتضح من جدول           
من وجهة نظر عينة الدراسة تبعًا لمتغير المؤهل الدراسي، لحساب حملة  لالستبانة

مؤهالت أقل من بكالوريوس أو ليسانس وفي الغالب هؤالء من المعلمين من حملة المعاهد 
، (معلمى العملي)والدبلومات فوق المتوسطة ويقومون بتدريب الطالب على المواد العملية 

م في العمل إلخراجه على أكمل وجه، لذلك البد وان فهم األكثر في معرفة أهمية القي
 .يمتلكوا هذه القيم لترسيخها عند الطالب

 هـ ـ الفروق الدالة إحصائيا من وجهة نظر عينة الدراسة تبعًا لمتغير عدد سنوات العمل

 . ذلك( 02)يوضح جدول           
 (19)جدول 

 ق بين متوسطاتنتائج تحليل التباين األحادي للكشف عن داللة الفرو

 تقديرات أفراد العينة التي تعزى لمتغير عدد سنوات العمل

 الدرجة

 

 المحافظة    

 

 العدد

 اختبار تحليل التباين األحادي

 مصدر

 التباين

 درجات

 الحرية

 متوسط

المربعا

 ت

 الداللة (ف)

 

 االستبانة ككل 

 .1سنوات إلى اقل من  .من 

 سنة

 2721 73. .47 0 بين المجموعات 112

 دالة 

 .0سنة إلى أقل من  .1من 

 سنة

داخل  32

 المجموعات

03. 2732 

  031 مجموع 02 سنة فأكثر .0من 

 0.2 المجموع
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، أنه توجد فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية (02)يتضح من جدول           
لدرجة واقع اإلدارة بالقيم من وجهة نظر عينة الدراسة تبعًا لمتغير عدد سنوات العمل عند 

( Scheffe)، وتم استخدام اختبار (229( )ف)، حيث بلغت قيمة (2220)مستوى داللة 
 .يوضح ذلك( 09)للمقارنات البعدية، وجدول 

 (19)جدول 

 لمتغير عدد سنوات العمل( شيفيه)نتائج تحليل اختبار 

المتوسط  الخبرة أبعاد االستبانة
 الحسابي

سنوات  2من 
إلى اقل من 

 سنة 02

سنة  02من 
إلى أقل من 

 سنة 02

سنة  02من 
 فأكثر

 

الدرجة الكلية 
 لالستبانة

سنوات إلى  2من 
 سنة 02اقل من 

8207    

سنة إلى أقل  02من 
 سنة 02من 

0272   2299* 

  *2299  8289 سنة فأكثر 02من 

، أن الفروق بين المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية (09)يتضح من جدول            
من وجهة نظر عينة الدراسة تبعًا لمتغير عدد سنوات العمل، لحساب من  لالستبانة

، عن من خبرتهم (8289)سنة فأكثر، حيث بلغ قيمة متوسطهم الحسابي  02خبرتهم من 
سنة في العمل، وتعزى هذه النتيجة إلى أنهم قضوا سنوات  02سنة إلى أقل من  02من 

مارًا ألهمية اإلدارة بالقيم لما رأوا  من اآلثار طويلة في العمل، فأصبحوا أكثر تفهمًا واستث
الطيبة للقيم، فهم أصحاب خبرة تمكنهم من الحكم بسهولة على تقدير درجة توافر اإلدارة 

 .بالقيم لدى مديري المدارس
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 آليات تطوير اإلدارة بالقيم في مدارس التعليم الفني بمصر: ثالثاً 

 :يليتتمثل آليات تطوير اإلدارة بالقيم فيما 

 تطبيق قيمة األمانة: اآللية األولى
 
 :لتحقيق قيمة األمانة داخل مدارس التعليم الفني عليها توافر ما يلي  

لزام  أ ـ مساءلة العاملين بمدارس التعليم الفني عند تقصيرهم في عملهم بشكل حازم، وا 
يكون  أنجميع العاملين على تقديم تفسيرات لقراراتهم وتصرفاتهم المشكوك فيها، و 

 .ارتباط مباشر بين المخالفة والجزاء
 .ب ـ تطبيق الوزارة ألسلوب الرقابة الذاتية على مدارس التعليم الفني

 
 تأكيد قيمة العدل: اآللية الثانية

 
 :لتحقيق قيمة العدل داخل مدارس التعليم الفني عليها توافر ما يلي  

داري المدرسي والمساواة في الحقوق أ ـ تأكيد مفهوم العدل والمساواة في جوانب العمل اإل
 .والواجبات

ب ـ توضيح القوانين واللوائح واألساليب التي توضح األخطاء اإلدارية وتحدد العقوبات 
 .المناسبة لها

ـ تطبيق القوانين بعدل وحزم على جميع أعضاء المجتمع المدرسي دون تفريط أو ج 
 .إفراط

 ترسيخ قيمة الوضوح: اآللية الثالثة
 :لتحقيق قيمة الوضوح داخل مدارس التعليم الفني عليها توافر ما يلي
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أ ـ إيالء الشفافية أهمية كبيرة، وتوضيحها للعاملين بمدارس التعليم الفني من خالل 
 .األدلة والدورات والندوات ووسائل اإلعالم

االجتماعي ب ـ تعزيز دور اإلعالم الشفاف نظرًا لما يؤديه في تحريك عملية التغيير 
 .والتربوي

ج ـ المصداقية واإلفصاح والوضوح والعالنية لجميع القرارات والسياسات واألنظمة  
والتشريعات التي يجب تطبيقها، والمواعيد التى يجب االلتزام بها بشكل مفصل 

 .ودقيق، وتحمل المسئولية القانونية حال التقصير في نشرها أو التعتيم عليها
العمل بشكل يسمح بأداء األنشطة دون تعقيد من قبل العاملين  د ـ تبسيط إجراءات
 .بمدارس التعليم الفني

هـ ـ أن تكون المهام الوظيفية للعاملين بمدارس التعليم الفني واضحة ومحددة بطريقة 
مكتوبة ومعلنة، كذلك وضوح سياسات وضع التقارير السنوية للعاملين بطريقة مكتوبة 

 . ومعلنة
، (رجاء التوجيه)، (رجاء النظر)التأشيرات التقليدية الغامضة مثل  و ـ العدول عن

 .ولكن البد أن تكون صريحة وواضحة( رجاء اتخاذ الالزم)
للتجاوزات التي قد تحدث ببعض مدارس التعليم ( On – Line)ز ـ توفير خط ساخن 

 .الفني
 تعزيز قيمة المشاركة: اآللية الرابعة

 :مدارس التعليم الفني عليها توافر ما يليلتحقيق قيمة المشاركة داخل 
أ ـ توجيه المديرين إلى مشاركة أعضاء المجتمع المدرسي في السلطة وتوزيع 

 .السلطات عليهم بما ال يخل بمبدأ المسئولية
ب ـ أن تسمح إدارة مدارس التعليم الفني للعاملين بها علي إبداء الرأي وتقديم 

 .لغامضة واإلجابة عن استفساراتهم بكل وضوح المقترحات ومناقشتهم في األمور ا
 .ج ـ تنمية روح المشاركة لدى العاملين بمدارس التعليم الفني

 . د ـ ضمان كل ما من شأنه تأمين خاصية االرتباط والوالء للمدرسة



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 0202يناير                         -199                            - (1)العدد ( 3)المجلد 

 

 تطبيق قيمة اإلثابة: اآللية الخامسة
 :يلي لتحقيق قيمة اإلثابة داخل مدارس التعليم الفني عليها توافر ما

 .أ ـ تعزيز دور إثابة العاملين مادًيا ومعنوًيا وتقدير جهودهم
 .اإلثابة مادًيا ومعنوًيا وتنمية مهارات المديرين في توظيفهاب ـ التأكيد على مبدأ 

 . ج ـ رصد جائزة سنوية مالية وعينية للمدارس األكثر تطبيقًا للقيم
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 المراجع

أسس ومهارات بناء القيم التربوية وتطبيقها في (. 0229) إبراهيم رمضان الديب
 .الناشر نفسه: القاهرة .العملية التعليمية

مؤسسة أم القرى : المنصورة .قيم تربوية في دائرة الضوء(. 0225)إبراهيم الديب 
 .للترجمة والتوزيع

اإلعداد التقارير اإلدارية والفنية أساليب عملية (. 0229)إبراهيم حمد القعيد 
 .دار المعرفة للتنمية البشرية: الرياض. والتقديم

 .نظرة عامة عن التعليم والتدريب الفني(. 0202) البوابة المصرية للتعليم الفني

 من 0202/  0/  2في  02: 82 سترجاعه تم ا

http://fany.moe.gov.eg/Info/16k/vm 
مجلة اإلدارة . التعليم الفني في مصر المشاكل والحلول(. 0200)ألبرت سيف حبيب 

 .07 -02، (0)20، بمصر

 التطوير فاعلية علي وأثرها األفراد ومعتقدات قيم(. 0225)عصفور  مصطفى أمل
 .ة اإلداريةللتنمي العربية المنظمة: القاهرة. التنظيمي

دار المسيرة للطباعة : عّمان، األردن .العملأخالقيات (. 0226)بالل خلف السكارنة 
 .والنشر والتوزيع

دار وائل للنشر : عّمان، األردن .الفساد اإلداري(. 0200)بالل خلف السكارنة 
 .والتوزيع

رؤى معاصرة فى إدارة ( 0200)بيومى محمد ضحاوي، ومحمد إبراهيم خاطر 
 . دار الفكر العربي: القاهرة. المؤسسات التعليمية

 .دار الفكر العربي: القاهرة .أخالقيات األعمال(. أ 0207)يق محمد عبدالمحسن توف

http://fany.moe.gov.eg/Info/16k/vm


 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 0202يناير                         -198                            - (1)العدد ( 3)المجلد 

 

مبادئ اإلدارة والتنظيم أسرار نجاح اإلدارة (. ب 0207)توفيق محمد عبدالمحسن 
 .دار الفكر العربي: القاهرة .اليابانية

جريدة . حوار مع نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني(. 0206)جريدة الدستور 
 .سبتمبر 00 .الدستور اليومية بمصر

الشفافية ومحاربة الفساد في قطاع التعليم (. 0202)م بدراوي، ومحسن يوسف احس
 .مكتبة اإلسكندرية: اإلسكندرية. المصري

اإلبداع اإلداري في المدارس الثانوية الفنية في مصر (. 0226)خالد عطية يعقوب 
مقدم إلى المؤتمر العلمي السنوي الثاني  بحث(. دراسة مقارنة)وكويا الجنوبية 

، 06/8-05كلية التربية، : بورسعيد. (الواقع والمأمول)مدرسة المستقبل 
0278-0269. 

تطوير اإلدارة الذاتية في المدرسة الثانوية (. 0200)الدسوقي علي أحمد برل 
 رسالة دكتوراه غير(. تصور مقترح)الصناعية نظام السنوات الخمس في مصر 

 .كلية التربية جامعة كفر الشيخ منشورة،

تصور مقترح للمحاسبية في اتخاذ (. 0205)دعاء عوض محمد عطية عبد الفتاح 
ماجستير غير  رسالة. القرار بمدارس التعليم الفني في محافظة كفر الشيخ

 .، كلية التربية جامعة كفر الشيخمنشورة

عّمان، . التربوية في اتخاذ القرارات اإلداريةمهارات القيادة (. 0225)رافدة الحريري 
 .دار المناهج للنشر والتوزيع: األردن

نحو تعليم متميز في القرن الحادي والعشرين رؤى (. 0200)رضا إبراهيم المليجي 
 . دار الفكر العربي: القاهرة .إستراتيجية ومداخل إصالحية
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م بتعيين وزير 0202لسنة  000القرار رقم (. 0202)رئاسة جمهورية مصر العربية 
تابع، ( 02)، الجريدة الرسمية المصرية .القاهرة. الدولة للتعليم الفني والتدريب

02. 

م بإصدار 0209لسنة ( 50)قانون رقم (. 0209) رئاسة جمهورية مصر العربية
 .0/00، الجريدة الرسمية المصرية .قانون الخدمة المدنية

(. 0ط)التعليم الفني وخدماته الطالبية من منظور عالمي (.  0226)سعيد الدقميري 
 .العلم واإليمان للنشر والتوزيع: دسوق

دور الحوكمة في تطوير منظومة التعليم الفني (. 0207)سلوى محمد على قطب 
ـ 027، (97) مجلة معهد البحوث والدراسات العربية،. وربطه بسوق العمل

029. 

درجة التزام مديري المدارس الثانوية الرسمية . (0200)سليمان عبداهلل الزعابي 
مجلة العلوم التربوية . ميدانية دراسة بتطبيق الشفافية من وجهة نظر المعلمين

 .052ـ 026، (0)02، والنفسية

دار : عّمان، األردن .تطوير الفكر وأساليب اإلدارة(. 0222)صبحي جبر العتيبي 
 .الحامد للنشر والتوزيع

تأثير االختالفات المحتملة للقيم الثقافية في أداء (. 0222)الهيتي صالح الدين 
العاملين، دراسة ميدانية التجاهات العاملين في مدينة الحسين بن عبد اهلل الثاني 

ـ 88، (0)، بالجامعة األردنية المجلة األردنية في إدارة األعمالالصناعية، 
97. 

ير االستراتيجي وتحقيق التميز منهج التفك(. 0202)صالح الدين حسن السيسي 
 .دار الفكر العربي: القاهرة. اإلداري والتنافسي للمؤسسات
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 .التخطيط االستراتيجي ومعالجة الخلل اإلداري(. 0209)عصام عبداللطيف عمر 
 .نيو لينك الدولية للنشر والتوزيع: القاهرة

تطوير الممارسات اإلدارية لمديري المدارس (. 0209)عمر إبراهيم حامد إبراهيم 
رسالة دكتوراه غير . الثانوية العامة بمصر على ضوء مدخل اإلدارة بالقيم

 .، كلية البنات عين شمسمنشورة

واقع العمليات اإلدارية إلدارة المدارس الثانوية (. 0207)فاطمة عبد اهلل محمد البشر  
مجلة جامعة الشقراء . ات بمدينة الرياض في ضوء مدخل اإلدارة بالقيمللبن

 .089ـ 020، (7)، بالسعودية

 في المدارس قائدات لدى بالقيم اإلدارة ممارسة درجة (.0206)جمعان الغامدي  فوزية
 التربية بكلية في العلمي البحث مجلة. المعلمات نظر ةهوج من الباحة منطقة
 .208ـ 058، 0(02) شمس، عين والتربية بجامعة والعلوم لآلداب البنات

 بالقيم اإلدارة :ةلإلدار  الحديثة األخالق (.0226)بالنكارد، ومايكل أوكونور  كينيث
الكتاب )للنشر والتوزيع  الرضاء ارد: قدمش(. ترجمة عدنان سليمان(. )0ط)

 (.0222األصلي منشور 
دار المسيرة : عّمان، األردن .وتعليمهاتعلم القيم (. 0202)ماجد زكي الجالد 

 .للطباعة والنشر والتوزيع

 .وزارة التربية والتعليم: القاهرة. المعجم الوجيز(. 0202)مجمع اللغة العربية 

اإلدارة بالقيم وانعكاساتها على الجودة (. 0200)محمد إبراهيم حسنين األبيدي 
رسالة ماجستير غير . ساسيالتعليمية في مدارس الحلقة األولى من التعليم األ

 .، كلية التربية جامعة المنصورةمنشورة
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درجة االلتزام بممارسة الشفافية اإلدارية لدى األقسام (. 0200)محمد أحمد الحربي 
المجلة الدولية والتربوية . األكاديمية في كلية التربية بجامعة الملك سعود

 .872ـ 822، (9)2، المتخصصة بالسعودية

قيم : الرضا والوالء الوظيفي(. 0200)محمد أحمد سليمان، وسوسن عبد الفتاح وهب 
 .زمزم ناشرون وموزعون :عّمان، األردن. وأخالقيات العمل

( 92)اإلمارات، . نشرة تربوية. مجلة أخبار التميز(. 0200)محمد سعد عبدالقادر 
 .088ـ 082، 0/0

مجتمعات التعلم المهنية مدخل لمواجهة بعض (. 0205)محمد عبد الناصر القناوي 
رسالة ماجستير غير . مشكالت مدارس التعليم الثانوي الصناعي في مصر

 .، كلية التربية جامعة المنصورةمنشورة

 من اإليجابية كجزء واالتجاهات القيم إحياء إعادة(. 0229)العريمي  فايل محمد
 .ة اإلداريةللتنمي العربية المنظمة: القاهرة. ةالحكوم اختراع عملية

مقترح لتحسين إدارة المدرسة الثانوية العامة (. 0200)محمد نجيب عبدالرحمن سلمان 
رسالة ماجستير غير . بمحافظة شمال سيناء باستخدام مدخل اإلدارة بالقيم

 .كلية التربية بالعريش جامعة قناة السويس منشورة،

الدار : القاهرة .وأخالقيات العمل واإلدارةقيم (. 0225)مدحت محمد أبو النصر 
 .العالمية للنشر والتوزيع
اإلدارة باألهداف واإلدارة بالقيم في منظمات ( 0229)مرغاد بلخضر، ورايس حده 

 .، ايتراك  القاهرة، جمهورية مصر العربيةاألعمال

يم سياسات مستقبل منظومة الق ورقة(. 0200)مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
 .مجلس الوزراء المصري: القاهرة. منظومة التعليم والقيم: في مصر
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. اإلدارة بالقيم وتحقيق التوافق القيمي في المنظمات(. 0226)مشاعل ذياب العتيبي 
نحو أداء متميز في "ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي للتنمية اإلدارية 

 .0/00ـ0السعودية، الرياض، المملكة العربية . "العمل الحكومي

معجم  مصطلحات  الحكامة  (.  0200)المنظمة  العربية  للتربية  والثقافة  والعلوم  
 .مكتب تنسيق التعريب: الرباط (.الرشيد الحكم)التربوية 

اإلدارة بالقيم وعالقتها بالوالء التنظيمي من خالل االتجاه (. 0205)سكر  رجب ناجي
يط دراسة تطبيقية على المدارس الثانوية بمنطقة نحو القيم الممارسة كمتغير وس

ـ 208، (7) 09 اإلنسانية، للعلوم بابل جامعة مجلة. شرق غزة التعليمية
209. 

اإلدارة المدرسية المعاصرة (. 0200)نادية محمد عبدالمنعم، وعزة جالل مصطفى 
 .المجموعة العربية للتدريب والنشر: القاهرة .في ظل المتغيرات العالمية

الوظيفة السياسية واالقتصادية للدول العربية (. 0229)ناظم محمد نور الشمري 
 .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية: القاهرة .وترسيخ النزاهة والشفافية

 .التربية المقارنة األصول المنهجية ونظم التعليم اإللزامي(. 0226)نبيل سعد خليل 
 .دار الفجر للنشر والتوزيع: القاهرة

 دار: القاهرة .التعليمية المؤسسات إدارة في حديثة مداخل(. 0202) خليل سعد يلنب
 .والتوزيع للنشر الفجر

مؤسسة الوراق للنشر : عّمان، األردن .أخالقيات اإلدارة (.0222)نجم عبود نجم 
 .والتوزيع

 .مذكرة تفاهم (.0206)المصرية  اإلدارية الرقابة هيئة

 من 0206/  00/  0في  02: 82 سترجاعه تم ا
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http://www.aca.gov.eg/arabic/News/ACANews/Pages/News262
20152.aspx 
 سلوك مدونة(. 0206)اإلداري المصرية  واإلصالح والمتابعة وزارة التخطيط
 .اإلداري واإلصالح والمتابعة وزارة التخطيط: القاهرة. العامة الوظيفة وأخالقيات

بتشكيل ( 99)قرار وزاري رقم (. 0209)والتعليم الفني المصرية وزارة التربية والتعليم 
 .وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: القاهرة .لجنة مكافحة الفساد

 إلستراتيجية المقترح العام اإلطار(. 0200)اإلدارية المصرية  للتنمية الدولة وزارة
 للتنمية الدولة وزارة : القاهرة. النزاهة و الشفافية لجنة :الفساد مكافحة
 .اإلدارية

الخطة اإلستراتيجية للتعليم قبل الجامعي (. 0200)وزارة التربية والتعليم المصرية 
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 (1)ملحق 

 نموذج الدراسة االستطالعية

اإلدارة بالقيم بمدارس التعليم  تقوم الباحثة بدراسة علمية تهدف إلى كشف واقع           
 بما االستنارة بهدف كميديأبين  االستطالعية الدراسة هذهالباحثة  ضعتو  .الفني بمصر

علمًا بأن المعلومات واآلراء التي باالستمارة ستكون موضع ، ومعلومات أفكار من لديكم
 .مياهتمام وتقدير، وستعامل بسرية تامة ولن تستخدم إال ألغراض البحث العل

 
الممارسات اإلدارية التي تتكون : بأنها إجرائياً إلدارة بالقيم وتعرف الدراسة الحالية ا

لدى إدارة المدرسة من خالل تفاعلها مع المواقف والخبرات، وتنطلق من القيم والمبادئ 
 تطوير وتحفيز االتجاهات على اإلنسانية كأساس لتنظيم سلوك العاملين، وتركز

وفق نظام قيمي يتفق عليه  ،(األمانة، العدل، الوضوح، المشاركة، اإلثابة)اإليجابية، وقيم 
الجميع، وتمثل المرجعية العليا في سياسة المدرسة وفي ثقافتها التنظيمية، وتدفعهم للعمل 

 .معًا بغية الوصول إلى أهداف مشتركة
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 نموذج استطالع الرأي

: المدرسة  ....... : عدد سنوات الخبرة.................... : الوظيفة
     ...................................................... 

األمانة، العدل، )إلدارة بالقيم وهي لـ مستوى امتالك إدارة المدرسة لألبعاد المقترحة  1
ط                   متوس□كبير            □(.                          الوضوح، المشاركة، اإلثابة

 قليل□
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 قليل□متوسط                   □كبير            □:                  أ ـ األمانة

 قليل□متوسط                   □كبير            □:                  ب ـ العدل

 قليل□متوسط                   □كبير            □:                  ج ـ الوضوح

 قليل□متوسط                   □كبير            □:                  د ـ المشاركة

 قليل□متوسط                   □كبير            □:                  هـ ـ اإلثابة
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