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  عامة تطوير األداء اإلداري بالمدرسة الثانوية ال
  في جمهورية مصر العربية في 
  ضوء مدخل التعلم التنظيمي

  
تواجه العديد من املنظمات التربوية على اختالف أنواعها الكثري من التحديات اليت 
تفرضها طبيعة التغريات العصرية املتسارعة يف شيت ااالت ، مما يفرض عليهـا أن تكـون   

 تواكب هذه التغريات ، وتسـتطيع أن تلـيب   منظمات تعلم قادرة علي جتديد ذاا ؛ حىت
  .االحتياجات اتمعية املتغرية بتغري العصر ، وتغري احتياجاته ومتطلباته 

وملا كان  التعلم التنظيمي أحد املداخل األساسية اليت أبرزا األدبيات احلديثـة ،  
العملية اليت يتم من اليت تسهم يف جعل املدرسة منظمة تعلم ؛ حيث أن التعلم التنظيمي يعين 

خالهلا تعديل سلوك العاملني باملدرسة ، وإكسام املهارات اليت متكنهم من األداء الفعال ، 
وتنمية وعيهم باملشكالت اليت تواجه املدرسة وكيفية التفاعل معها وصوالً إيل غاية أكرب ، 

  ق أهدافها بكفاءة وفعالية وهي تطوير األداء اإلداري للعاملني باملدرسة ؛ مما يدفعها حنو حتقي
لذا فإن التعلم التنظيمي يعترب مدخالً فعاالً للوصول إيل غاية أكرب ، وهي تطوير 

  .األداء اإلداري بالعاملني باملدرسة ، مما يدفعها حنو حتقيق أهدافها بكفاءة وفعالية 
  :من هنا تتحدد مشكلة البحث يف السؤال الرئيس التايل و

داء اإلداري يف املدرسة الثانوية العامة جبمهورية مصر العربية كيف ميكن تطوير األ
  يف ضوء مدخل التعلم التنظيمي ؟

  :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية 
باملدرسة الثانوية  وما دوره يف تطوير األداء اإلداريما التعلم التنظيمي وما آلياته وأبعاده ؟  - ١

  ؟يف ضوء األدبيات املعاصرة 
  ما واقع األداء اإلداري باملدرسة الثانوية العامة يف مصر ؟  - ٢
لتطوير األداء اإلداري باملدرسة الثانوية العامـة يف مصـر يف   التربية  خرباءبعض ما تصور   - ٣

  ضوء مدخل التعلم التنظيمي ؟
ما التصور املقترح لتطوير األداء اإلداري باملدرسة الثانوية العامة يف مصر يف ضوء مدخل    - ٤

  التعلم التنظيمي ؟
  :ويقتصر البحث يف تناوله لألداء اإلداري علي اجلوانب التالية 



  
  .املشاركة يف صنع القرار   - ١
  .لسلطة تفويض ا  - ٢
  .االتصال   - ٣
  .تقومي األداء   - ٤

ومتثل اهلدف األساسي للبحث يف الوصول إىل تصور مستقبلي ميكن من خاللـه  
  .تطوير األداء اإلداري باستخدام مدخل التعلم التنظيمي باملدرسة الثانوية العامة 

  .واستعان البحث باملنهج الوصفي وأسلوب دلفي كأحد األساليب املستقبلية 
  :ث ستة فصول هي على النحو التايل وتضمن البح

حـدود   -مشكلة البحث  -مقدمة : حتديد اإلطار العام للبحث ويشمل   :الفصل األول 
الدراسات  -مصادر البحث وأدواته  -أهداف البحث وأمهيته  -البحث 
  .منهج البحث وخطواته  -مصطلحات البحث  -السابقة 

إطـار  (داء اإلداري باملدرسة الثانوية العامة التعلم التنظيمي وتطوير األ :الفصل الثـاني  
التعلم التنظيمي من حيـث ؛  : ولقد تناول هذا الفصل ، أوالً) .نظري

. وأمناطـه   ومتطلباتهماهيته وعالقته بإدارة املعرفة ، وعملياته ومداخله 
والعوامـل املـؤثرة فيـه     األداء اإلداري من حيث ؛ ماهيتـه : وثانياً 

تطوير األداء اإلداري باملدرسة الثانوية يف ضوء مدخل :  وثالثاً ومتطلباته
املشاركة يف صنع القرار وتفويض السـلطة  : التعلم التنظيمي وتضمنت 

  .واالتصال وتقومي األداء 
دراسـة  (ع  . م . واقع األداء اإلداري باملدرسة الثانوية العامـة يف ج   :الفصل الثالث  

وتشخيص الوضـع الـراهن    ولقد تناول هذا الفصل وصف) . نظرية
لألداء اإلداري باملدرسة الثانوية العامة ، من خالل عرض وحتليل الوثائق 
الرمسية ، والقرارات والقوانني املتضمنة للعمل ، باإلضـافة إيل نتـائج   
البحوث والدراسات السابقة اليت مت تطبيقها يف البيئة املصرية وتـرتبط  

  . مبوضوع البحث 
دراسـة  . (ع . م . ع األداء اإلداري باملدرسة الثانوية العامة يف ج واق :الفصل الرابـع  

ولقد تناول هذا الفصل واقع األداء اإلداري باملدرسة الثانوية ) .ميدانية
ع ، من حيث املشاركة يف صنع القـرار وتفـويض   . م . العامة يف ج 

واعتمدت الدراسة امليدانيـة علـي   . السلطة واالتصال وتقومي األداء 
ناظراً ) ١١٦(مديراً و ) ١٦٣: (ستبيان ومت توجيهه لعينة بلغ عددها اال



  
معلماً باملدرسة الثانوية ، بعدد من اإلدارات ) ١٦٩٧(وكيالً ) ٦٨٧(و

وكشفت الدراسة عن بعـض  .التعليمية من بعض حمافظات اجلمهورية 
جوانب القوة وجوانب الضعف يف األداء اإلداري باملدرسـة الثانويـة   

  . مصر العامة يف
تصور بعض خرباء التربية لتطوير األداء اإلداري باملدرسـة الثانويـة    :الفصل الخامس 

من وجهة نظر اخلـرباء  (العامة يف مصر يف ضوء مدخل التعلم التنظيمي 
إجراءات تطبيق أسلوب دلفـي ، مث  : ولقد تضمن الفصل ) .التربويني

  .جوالت دلفي ونتائجها 
لتطوير األداء اإلداري باملدرسـة الثانويـة العامـة يف     تصور مقترح :الفصل السادس 

واستعرض هـذا  .مجهورية مصر العربية يف ضوء مدخل التعلم التنظيمي 
الفصل التصور املقترح الذي ميكن من خاللـه تطـوير األداء اإلداري   

: باملدرسة الثانوية يف مصر يف ضوء مدخل التعلم التنظيمي من حيـث  
ح النظرية واحمللية اليت يستند إليها ، وكـذلك  منطلقات التصور املقتر

مالحمه ومتطلبات تنفيذه ، واملعوقات املتوقعة أمام تنفيذه ، ومقترحـات  
  .التغلب عليها  


