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سية   املد الفاعلية ن تحس العامة ة الثانو س باملدا سية املد القيادة ردو ر ر   ر

ــھ ا ا محمــد أحمــد املعطــي عبــد ي سليـــم*رــا ن حــســـ مختــــار حــســن محمــد، ــامي ال ،

متو يم   إبرا

ج لية، بالدق بية ال لية نة، املقا اسات والد والتخطيط ة دا رقسم ر رر   زامعة

ي* و لك يد   hanyalgariah.26@azhar.edu.eg: ال

  :مستخلص

الفاعليـــــة ن تحـــــس ــــ العامـــــة ـــــة الثانو س باملــــدا ســـــية املد القيـــــادة دو عــــرف اســـــة الد رــــدفت ر رر

سية توافرراملد جة د وتحديد املعاصرة، دبيات ضوء الفاعلية ذه عرف خالل من وذلك ر،

الث س باملــدا ــا عاد بمــصر،رأ العامــة ــة اســةوانو الد عينــة اســتجابات ن بــ ق الفــر عــن رالكــشف و

ات ـــ ملتغ املحافظــــة(ًتبعـــا ــــــ ســــة املد اعتمـــاد ـــــ ــ النـــوع ـــــ ــ الوظيفيـــة جــــة رالد اســــة). ر الد رواســـتخدمت

ـــــ ع بانة اســـــ تطبيـــــق وتـــــم الوصـــــفي، العامـــــةاملـــــن ـــــة الثانو س املـــــدا ـــــ معل مـــــن ممثلـــــة رعينـــــة

ـــ(بمحافظات رة أسيوطالقا ــــ م) الشرقية عدد أن) 1138(بلغ النتائج رت وأظ ومعلمة، ًمعلما

فئــــــة ــــــ يقـــــع ســــــية املد الفاعليــــــة ن تحـــــس ــــــ العامــــــة ـــــة الثانو س باملــــــدا ســــــية املد القيـــــادة ردو ر ر ر

و) متوسـطة( مـو بمتوسـط التـوافر جـة د حيـث نمـن ز ـ)1,71(ر الفاعلـة القيـادة عـد جـاء حيـث ،ُ

ح من و واملرتبة مو بمتوسط التوافر جة د نيث ز املرتبـة)1,72(ر ـ املد املناخ عد يليھ ر، ُ

و مـو بمتوســط التــوافر جــة د حيــث مــن نالثانيـة ز ــ). 1,70(ر ال املعوقــات إجمــا تــوافر جــة د روأن

و مـــــو بمتوســـــط ة ـــــ كب فئـــــة ــــــ تقـــــع ســـــية املد القيـــــادات دو مـــــن نتحـــــد ز قــــــدمت)2,40(رر كمـــــا ،

ح مق ا تصو اسة ًالد ًر سيةر املد الفاعلية ن تحس القيادات دو ر لتطو را   . ر

فتتاحية لمات سية:ال املد الفاعلية ن، تحس سية، املد القيادة القيادة، ، ردو ر  .ر
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The Role of the General Secondary School Leadership in 
Improving School Effectiveness  

Hany Abdel-Moty Ahmad Mohammad, Hassan Mokhtar 
Hussein Selim, El-Tohamy Mohamad Ebrahim Metwaly 
Department of Management, Planning and Comparative 
Studies, Faculty of Education (Cairo), Al-Azhar University, 
Egypt. 
E.mail: hanyalgariah.26@azhar.edu.eg 
ABSTRACT 
The current study aimed at identifying the general secondary schools’ 
leaders' role in improving school effectiveness through investigating 
such effectiveness in the light of the contemporary literature, as well as 
determining the availability degree of its dimensions in the secondary 
schools and revealing the differences between the study sample 
responses according to the variables of job, gender, school 
accreditation and governorate. The study made use of the descriptive 
method and a questionnaire was administered to a representative 
sample of the general secondary school teachers in the governorates of 
Cairo, Sharkia, Assiut (totaling 1138). The results of the research 
showed that the availability degree of the role of school leaders in 
improving school effectiveness is (medium) with a weighted average 
of (1.71). The effective leadership dimension was the first in terms of 
availability with a weighted mean of (1.72), followed by the school 
climate dimension in the second place in terms of the availability with 
a weighted mean of (1.70). The availability degree of the total 
obstacles that limit the role of school leaders is large category with a 
weighted mean of (2.40). The study presented a suggested proposal to 
develop the leaders' roles in improving school effectiveness. 

keywords: role, leadership, school leadership, improving, school 
effectiveness. 
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:مقدمة  
تــؤثر ــ ال التكنولوجيـة ات والتطــو املعرفيـة ات ــ التغ مـن العديــد ـا ا العــصر د رـش
ات والتطـو ات ـ التغ ـذه عـن نتج وقد التعليمية، املؤسسات ا وم املجتمع مؤسسات افة رع

تضطلع جديدة ام وم ـلوظائف ا ـ ع امللقـاة لية املـسؤ فـإن لـذا ـا، وإدا املؤسـسات تلك وا ر
ات ـــ التغ ـــذه مـــع والتكيـــف حـــداث، اك إلد امـــل ال ســـتعداد م مـــ ـــستلزم س املـــدا رمـــدير ر ي

سية املد الفاعلية ن لتحس املناسبة ات القرا إ للوصو ات روالتطو ر ل   .ر

عـــد و
ُ

أالفاعليـــة ـــ ك املوضـــوعات مـــن ســـية إذراملد املرجـــوة؛ ـــداف لتحقيـــق ميـــة
جميـــع ـــ ع تـــنعكس ـــة إدا وعمليــات ـــشاطات مـــن ســـة املد ـــ تــتم عديـــدة جوانـــب ـــ ع رــشتمل ر

معـا ـ واملح ـ املد املجتمـع عـن فـضال وطـالب، ن ومعلمـ ن إدا من ا ف ن ًالعامل ّ ّ ر ر
ً

جاللـة،(  أبـو
والتعليم)455: 2003 ة بو ال ا ام بم سة املد تقوم ي ول ةر، إدا إ بحاجة ف فعال، ل ش رية ٍ ٍ

الفاعليــــة مــــن عاليــــة جــــة بد ــــام امل تلــــك أداء ــــ ع ا ــــساعد فاعلــــة ســــية رمد : 2010،العمــــرات( ر
350-351.(  

ة دا ة قـــد روتتوقـــف ســـيةر يقـــودراملد ـــا و تر قائـــدا بـــصفتھ ا مـــدير ة وقـــد كفـــاءة ـــ ًع ً
ر

و واتفــان، ة ــا م ـل ب التعليميــة العمليــة عناصــر مــضاعفةرٍجميـع ــ إ للوصــو لفــة، وت ـد ج لأقــل
ــ املتعــددة امــھ وم ه أدوا تأديــة ــ ع وذلــك املتاحــة، انيــات م باســتخدام التعليميــة راملخرجــات

ــ املد الفاعليــة (Sunaengsih, et al, 2019: 79-80)رالعمــل مــن قــدر ــ أك تحقيــق أن كمــا
تنظيميــ إجــراءات بوضــع املــدير ــتم عنــدما يحــدث ســية عراملد ــ الــذي املنــاخ تحقــق داخليــة ة

نجاز نحو م حفز و لألفراد الوظيفي   .(Besong, 2014: 156)النمو

عــد حيــث ســية؛ املد بالفاعليـة وثيقــا تباطــا ا س املــدا ملـدير الفاعلــة القيــادة وتـرتبط
ُ

ر ر ر
ً ً

ي
مــ وأن ــا، ن التحـس عمليــة وضـمان س، املــدا جـودة تحديــد ـ ــا ر جو عـامال القيــادة رـذه ً ً

يدير
س ــــــشطةراملـــــدا لأل م وتنظــــــيم ــــــم دعم خــــــالل مــــــن وتقاليـــــده املجتمــــــع ثقافــــــة و عــــــز ن نالفــــــاعل ز

م ســـ مدا عالقـــة ن تحـــس ـــ ع أقـــدر ـــم وأ وعاداتـــھ، املجتمـــع ـــذا لتقاليـــد م ام ـــ واح راملختلفـــة،
ن العــادي ن املــدير مــن م نظــرا بخــالف ــ املح ن(بـاملجتمع الفـاعل ــ  ,Day, 2007: 19/ Sun))غ

2014: 716-717   

و يــدر ــم إ حيــث ن، للمعلمــ نيــة امل التنميــة ــ ــ كب بــدو س املــدا مــدير يقــوم نكمــا ُ ر رو
ــــــــا تلبي ــــــــ ع عملــــــــو و نيــــــــة، م أم ــــــــصية انـــــــت أ ســــــــواء ن املعلمــــــــ ــــــــؤالء احتياجــــــــات نجيـــــــدا ً

تحـس ـ ومـؤثر ـ كب دو ـم ل أن كمـا م، لتنميـ مـة الال ية التد امج ال ن وفر و م، دعمو ٌرو زو نر
والطــالب ن املعلمــ نظــر ــات ج و اء بــآ ا ــ كب تمامــا ا يولــو ــم إ حيــث الطــالب ونتــائج ر ً ً  ,Holland)ن

2009: 23 / Terziu, 2016: 112)  

ا وأسئل اسة الد لة   :رمش

ـــة و بجم ـــ الف والتعلـــيم والتعلـــيم بيـــة ال ة ا و ا تبـــذل ـــ ال ـــود ا مـــن الـــرغم ـــ رع رز
الثانو التعليم ر لتطو ية العر أنيمصر إال سـة، املد ـ إ املرتكـز صالح سياسة عة ومتا رالعام،

ـة الثانو س باملـدا سـية املد ة بـاإلدا تـرتبط ـ ال القصو أوجھ من العديد إ ش ا ا رالواقع ر ر ر
ا وم ا، فاعلي ضعف إ تؤدي وال   :العامة،
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ا م والتقــــو والرســــالة ــــة للر العامــــة ــــة الثانو س املــــدا افتقــــار ـــــ ؤـــ وضــــعفر ر، للتطــــو وخطــــة ي لــــذا
صالح بمتطلبات لتفي ا قياد وفعالية   ).8: 2010عزب،(كفاءة

إبداعيــة تنظيميــة ثقافـة وجــود وضــعف ، دار بـداع وانــب س املــدا مـدير ســة مما قلــة يـــــ ري ر
د،(  ).64: 2011وداو

املد داء مـــن ـــل ـــ والقـــصو العلميـــة، والكفـــاءة نتاجيـــة ضـــعف ــــ رـــ جاذبيـــةر وانخفـــاض ، ـــ
سة ام(راملد ا قبل للتعليم اتيجية س طة  ).73-72: م2030-2014ا

دافعيـة وجـود وقلـة امـل، املت داء و العمل ع ك ال من أك صية ال النوا ع ك ال ــــ
د ا ــــــار ف تقبــــــل ة وصــــــعو ـــــــوف، وا ــــــذر وا مود بــــــا ا ــــــسام ا مــــــع نجــــــاز، و يــــــدة،للعمــــــل

ما ا العمل من بدال الفردية ع ا وتأكيد
ً

  ).123: 2014غنيم،(

اتخـاذ فـرص مـن يقلـل ممـا التنفيـذي، املـستو ـ ع ن للمـدير تمـنح ـ ال الـصالحيات محدوديـة ىــــ
املؤس لألداء ر والتطو التغي وإحداث م،( القرار الكر  ).360-357: 2014جاد

كـ ـ ع ن املدير حرص قلة التـآلفـــ ح ر ـث و ـام امل تحقـق مـدى عـة متا عنـد ن العـامل ضـا وسب ر
اء إلبـــداء ـــا ال الوقـــت إتاحـــة وقلـــة القـــرار، صـــنع ـــ املـــشاركة عنـــد ن العـــامل ن اســـماعيل،(ربـــ

2015 :154 (  

التا س الرئ السؤال عن جابة اسة الد لة مش تمثلت   :روقد

الثان س باملدا سية املد القيادة دو رما ر سية؟ر املد الفاعلية ن تحس العامة ة   رو

تية الفرعية سئلة السابق س الرئ السؤال من ثق   :وان

 سية؟ املد للفاعلية الفكر طار رما  ّي

 الفاعليـــــــة ن تحـــــــس ـــــــ بمـــــــصر العامـــــــة ـــــــة الثانو س باملـــــــدا ســـــــية املد القيـــــــادة دو واقـــــــع رمـــــــا ر ر
سية؟  راملد

 ســية املد الفاعليــة عــاد أ تــوافر جــة د رمــا يــةر العر مــصر ــة و بجم العامــة ــة الثانو س رباملــدا ر
اسة؟ الد عينة أفراد نظر ة وج  رمن

 الفاعليـــة ن تحـــس ـــ العامـــة ـــة الثانو س باملـــدا ســـية املد القيـــادة لـــدو ح ـــ املق التـــصو رمـــا ر ر ر
سية؟   راملد

اسة الد داف   :رأ

دو عــرف اســة الد رــدفت ــر بمــصر العامــة ــة الثانو س باملــدا ســية املد رالقيــادة نر تحــس
التالية الفرعية داف خالل من وذلك سية، املد   :رالفاعلية

 سيةعرف املد للفاعلية الفكر رطار  .ي

 الفاعليــــــــة ــــــــ بمــــــــصر العامــــــــة ــــــــة الثانو س باملــــــــدا ســــــــية املد القيــــــــادة دو واقــــــــع رإبــــــــراز ر ر
سية  . راملد
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 ب العامـة ـة الثانو س باملـدا سـية املد الفاعليـة عاد أ توافر جة د رتحديد ر مـصرر ـة و رجم
اسة الد عينة أفراد نظر ة وج من ية  .رالعر

 ـة و بجم العامـة ـة الثانو س باملـدا سـية املد القيادة دو ن لتحس ح مق تصو روضع ر رر ر
سية املد الفاعلية ن تحس ية العر  .رمصر

اسة الد مية   :رأ

 ميـة ناولــھ، الـذي املوضــوع أ ــو ت س ردو و باملـدا ســية املد رالقيـادة ــة ر لعامــةاالثانو
ن  بمصر سية تحس املد ة من رالفاعلية ن، نظر وج دائمة توجد حيث املعلم  حاجة
ومنـاخ إليجـاد فاعلـة، سـية مد ئـة ـ رب ي ّتنظي س، داخـل ّإيجـا  رتقـاء أجـل مـن راملـدا

ة بالعملية بو  .ال

 بـو ال دار ـم ن ر تطـو ـ العامـة ـة الثانو س باملـدا سـية املد القيادة يمساعدة ي ر ،ر
العمليــة ــ ع والتجديــد ـة يو ا مــن ــد مز وإضــفاء سـية، املد ات القــرا واتخــاذ روصـنع ر

 .التعليمية

 أن يمكــــن فيمـــا النظـــر إعـــادة ـــ بمــــصر ســـية املد ة دا ـــ ع ن القـــائم تفيـــد أن ُيؤمـــل رُ ر
ُ

العامة ة الثانو س باملدا سية املد القيادة أدوار عليھ و رت ر  .ن

اسة الد   :رحدود

موضوعية - اسةرك:حدود الد خـاللرزت مـن سـية املد والفاعلية سية املد القيادة رع ر
عدي عن ديث املد (ا املناخ ــــــ الفاعلة  ).رالقيادة

جغرافيــــة - اســــةاقتــــصرت:حــــدود وميــــةرالد ا العامــــة ــــة الثانو س املــــدا عــــض ــــ رع
أســيوط(بمحافظــات ـــــــ الــشرقية ـــ ــــ رة وفــق)القــا ــا اختيا تــم ــ وال العلميــةر، ســس

اسة الد مجتمع مثلت بحيث ا عل  . راملتفق

منية - عام: زحدود من نوفم ر ش خالل امليدانية اسة الد أداة تطبيق  .م2019رتم

ة - شر اسةاقتصرت:حدود العامـةرالد ـة الثانو س املـدا ـ معل مـن ممثلـة عينـة ـ رع
م عدد بلغ السابقة، ومعلمة) 1138(باملحافظات  .ًمعلما

امن وأدا اسة   :رالد

ــــداف و اســـة، الد طبيعــــة ضــــوء ــــرـــ اســــةال الد اســــتخدمت ــــا، تحقيق ـــ إ رســــعت
ه وتفـس ـائن ـو مـا بوصـف يقـوم الـذي الوصـفي املن الية ن،( ا وآخـر ،)191: 2003وعـدس

لعـــدد ـــة موج بانة اســـ ـــ ع اعتمـــدت العامـــة،) 1138(كمـــا ـــة الثانو س املـــدا مـــن ومعلمـــة رمعلمـــا ً

ــــــملتعـــــرف أ ـــــ ع الوقـــــوف عــــــن فـــــضال ســـــية، املد الفاعليــــــة ن تحـــــس ـــــ ســــــية املد القيـــــادة دو
ً

ر ر ر
الدو ذا من تحد ال   . راملعوقات
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اسة الد ات   :رمصط

  :Role ردو-

الدو وم مف املتخصصة املعاجم فـردرتحدد مـن املتوقعـة الـسلوكيات مجموعـة ه رباعتبـا
تنظ ـــل ي داخـــل معينـــا تنظيميـــا موقعـــا ـــشغل مـــا

ً ً ً
ـــذا ـــشغل مـــن ـــ إ للنظـــر اجـــة ا دو ، ـــ ني

  .(Dejnozka, 1983: 141)املوقع

للوظيفــة مرادفــا ليــصبح مــا، ص ــ ــا يؤد ــ ال الوظيفــة ــ إ عــادة ــش وقــد
ً ً

Function،
املتوقـع الـسلوك ـو أو معينـة، وظيفـة ـ عمـل الـذي ص الـ تجـاه ن خـر توقعـات ـ ع وقد

وظيفة عمل الذي الفرد املؤسسةمن داخل   .(Burcar, 2014: 87-88)معينة

سية- املد  : School leadershipرالقيادة

َّعـرف َ ٌ
ن خــر ــ التـأث ــستطيعو الـذين فــراد ــا أ ـ ع الفاعلــة سـية املد نالقيــادة ر

و ــــــا، عملــــــو ــــــ ال املؤســــــسات نجــــــاح ننلــــــضمان ــــــوحفــــــز م و ــــــشر و ــــــا، ن العــــــامل جميــــــع
الدا جيةالعمليات ا وا   .  ) Savaş& Döş ,2015 :2 (رخلية

ــــــا بأ إجرائيــــــا ــــــا ف عر مكــــــن س:ًو املـــــــدا وقيــــــادة ة إدا ــــــ ع ن القــــــائم فــــــراد رمجموعـــــــة ر
شودة امل ة بو وال التعليمية داف لتحقيق ية العر مصر ة و بجم العامة ة   .رالثانو

املد-  :School Climate راملناخ

بأنــھ َّعــرف َ مــ"ُ مـــشاعر،نـــوع مــن ا ـــسود ومــا ـــ املد املجتمــع أفـــراد ن بــ العالقـــات رن
ا غ عن س املدا إحدى تم وال ات، واتجا ،" ( روقيم، و   ).5: 2006ا

سيةالفاعلية-   : School Effectivenessراملد

واخــــــتالف ن البــــــاحث نظــــــر ـــــات وج لتعــــــدد تبعــــــا ســـــية املد الفاعليــــــة فــــــات عر ًعـــــددت ر
ال ــة ـــالزاو ســـية املد الفاعليـــة أن فـــات التعر ـــذه أبـــر ومـــن ـــوم، املف ـــ إ ـــا خالل مـــن نظـــر رـــ ز ُ:

أحــد عـد الفاعليـة أن ـ إ ن البـاحث عـض ـضيف و املحـددة، ا ـداف أ تحقيـق ـ ع سـة املد ة رقـد ر
الفاعلة سة املد تم ال ة البار صائص را   .(Botha, 2010: 606 )ز

مكـن ــف و إج عر ســية املد ــارالفاعليــة أ ـ ع ــ :ًرائيــا ع العامــة ــة الثانو ســة املد ة رقــد ر
فعـال نظـام ـ ع واملحافظـة ـا، أجل مـن قامـت ـ ال ـة املرغو النتـائج أو ـشودة امل ـداف تحقيـق
التكيــف ــ ع ا وقـد املطلــوب، العمــل بـأداء اصــة ا جــراءات و الداخليـة والعمليــات ـشطة رلأل

امل الوســـائل افـــة ل مثـــل ســـتخدام تلبيـــةو ـــ إ باإلضـــافة جيـــة، ا وا الداخليـــة ـــا ئ ب ـــ رتاحـــة
شودين امل ر والتطو التغي إحداث أجل من ا ن العامل وتطلعات  .طموحات

ســـية املد الفاعليـــة ـــ العامـــة ـــة الثانو اس باملـــد ســـية املد القيـــادة دو ـــف عر مكـــن رو ر ر ر
بأنــھ با:ًإجرائيــا القيــادات ا ســ يما ــ ال ــام امل بمــصررمجموعــة العامــة ــة الثانو س باملــدا ســية رملد ر

شودةمجا امل ة بو وال التعليمية داف لتحقيق املد واملناخ الفاعلة،   .رالقيادة
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السابقة اسات   :رالد

اسـات الد وأيـضا سـية، املد القيـادة دو تناولـت ـ ال يـة جن و يـة العر اسـات الد رعـددت ر ًر ر
ســية املد الفاعليــة تناولــت ـ اليــةرال ا اســة الد عــرض وســوف ــا، مي أ ـا ل اســات د ــا وجميع ر، ر

اســــــة الد ن ـــــ و ــــــا بي خـــــتالف و الــــــشبھ أوجـــــھ يـــــان و ــــــا، نتائج مـــــن ســــــتفادة ـــــدف ا؛ رعـــــض
ـ ي وفيمـا حـدث، ـ إ قـدم مـن ـ الزم سلـسل لل تبعـا يف تص ل ا ترتي تم وقد الية، ًا

اسات الد ذه ل رعرضا ً:  

يةالد: أوال العر   :راسات

ن-1 املــــــــشرف نظـــــــر ــــــــة وج مـــــــن ــــــــاض الر بمدينـــــــة كوميــــــــة ا ـــــــة الثانو ســــــــة املد ة إدا رفاعليـــــــة ر
ن واملعلم س املدا ومدير ن بو رال مسلط،(ي   ) م2007آل

كشف اسة الد جة ردفت ة فاعلية رد سة رإدا ـة راملد وميـة الثانو ـاض بمدينـة ا  فيمـا الر
نيـة والتنميـة لالعمـ تنظـيم القيـادي، بالـسلوك يتعلـق ن، امل  مـع العالقـة الطـالب، رعايـة للمعلمـ

واستخدمت املجتمع ، اسة املح تطبيـق الوصفي، املن رالد ا وتـم قـد عينـة ـ ع بانة ) 565(راسـ
ــا128(بواقــع و تر ًمــشرفا ً

فاعليــة)ًمعلمــا343 – أن اســة الد نتـــائج ــرت وأظ ة ر، ســة رإدا  راملد
ـة وميـة الثانو ـا بمدينـة ا نيـة والتنميـة العمـل، وتنظـيم القيـادي، الـسلوك مجـاالت ـ ضالر  امل

عايـة و ن، جــة انـت الطــالب رللمعلمـ جـاءتمتوسـط ربد نمــا ب جــةة، ة فاعليـة رد ســة رإدا  راملد
ـة وميـة الثانو ـاض بمدينـة ا ـ املجتمـع مـع بالعالقـة يتعلـق فيمـا الر جـة املح ومـن ضـعيفة، ربد

إشـــرا ـــ ع العمـــل ا توصـــيا ـــم نأ وتمكـــ ـــة، الثانو ســـة املد أداء م تقـــو ـــ ن والعـــامل الطـــالب رك
ن ــو املو الطــالب عايــة بــرامج وتفعيــل ، خــر س املــدا ــ ين ــ املتم ــم مال ة ــا مــن ن راملعلمــ ر ز ر ىز
ن للعــــــامل يــــــة تد بــــــرامج تقــــــديم ــــــ ــــــ القطــــــاع مؤســــــسات مــــــع والتعــــــاو ســــــة، املد رداخــــــل نر

الفرصـــة إتاحـــة والعمـــل الـــدواموالطــالب، عـــد ســـة املد مرافـــق مــن لإلفـــادة ـــ املح املجتمـــع رأمــام
املؤســـسات مـــع التعـــاو ـــ ع العمـــل ـــ إ باإلضـــافة ، مـــشكالتاملجتمعيـــةنالرســـ حـــل ـــ املعنيـــة

السلوكية  الطالب

يــــــة-2 العر مـــــــصر ــــــة و بجم واملعلـــــــم ســــــة املد بفاعليـــــــة ــــــا وعالق التنظيميـــــــة رالثقــــــة اســـــــة(ر رد
جالل() ميدانية   )م2012،محمدين،

س املــــدا ــــ واملعلــــم ســــة املد بفاعليــــة ــــا وعالق التنظيميــــة الثقــــة عــــرف اســــة الد رــــدفت ر ر
املعتمـــــدة( ـــــ وغ اســــــتخدمت). املعتمـــــدة كمـــــا ي، حـــــصا الوصـــــفي املـــــن اســــــة الد رواســـــتخدمت

املعلـــــــم إلحـــــــساس ـــــــايو أو جامعـــــــة مقيـــــــاس ـــــــ إ باإلضـــــــافة ـــــة، التنظيميــ الثقـــــــة مقيـــــــاس اســـــــة رالد
الذ مـنبالفاعلية عـشوائية عينـة ـ ع س املقـاي ـذه تطبيـق وتـم سـة، املد فاعليـة ومقيـاس راتية،

ا قــد بتدائيـة املرحلــة ـ معلمـا995رمعل
ً

وخطيــة.  موجبــة عالقـة وجــود ـ إ اســة الد روتوصــلت
واملعلــم ســة املد مــن كــال وفاعليــة التنظيميــة الثقــة ن ربــ

ً
كمــا  املعتمــدة، ــ وغ املعتمــدة س املــدا رــ

ال ت ـرأشا املعلـم فاعليـة عـن الـضعف بمقـدار التنظيميـة الثقـة التأث فاعلية ادة إ زنتائج
تــــوافر ــــ إ باإلضــــافة املعتمــــدة، ــــ غ س املــــدا ــــ أمثــــال ســــتة مقــــدار و املعتمــــدة، س راملــــدا الثقــــة(ر

املعلـم فاعليـة ــــ سـة املد فاعلية ـــ متوسـطة) رالتنظيمية جـة إ. ربد ـ ع العمـل ا توصـيا ضـافةومـن
فاعليـــة ــادة لز مـــدخال عــد حيـــث بتدائيــة، ســـة املد اعتمــاد ـــ س ئــ كمعيـــار التنظيميــة الثقــة

ً
ر ر

املعلم( ـــ سة وإجراءاتھ)راملد عتماد ومراجعة ،.  
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ــ-3 التغي ــات اتجا ضــوء ــ ع ناء ســ ــشمال ســية املد ة دا فعاليــة ن لتحــس ح ــ مق رتـصو ر ر
بو س،(يال   .)م2019خم

ا الد ـــاترــدفت اتجا ضـــوء ـــ ع ناء ســـ ـــشمال ســـية املد ة دا فعاليـــة واقـــع عـــرف رســـة ر
عينـــــة ـــــ ع بانة اســـــ تطبيـــــق وتـــــم الـــــة، ا اســـــة د مـــــن اســـــة الد واســـــتخدمت ، بـــــو ال ـــــ رالتغي ر ي

ا و) 120(رمقــدا نـــاك) 390(ًمـــديرا أن ــ إ اســـة الد وتوصـــلت رمعلمـــا، لتطبيـــق ً املعوقـــات عـــض
ات دا ـــــ بــــــو ال ـــــ رالتغي ناء،ي ســـــ ــــــشمال ســــــية وقراطيــــــةراملد والب ــــــة، دا ـــــة املركز ــــــا روم

بــــــو ال بــــــالتغي اصــــــة ا يــــــة التد ات الــــــدو وقلــــــة يالــــــشديدة، ر ور تحمــــــل، ــــــ ع ة القــــــد رضــــــعف
ن املـــدير مــــن ــــ الكث عنــــد لية ــــواملـــسؤ ن للعــــامل يــــة تد بــــرامج إعـــداد ة ضــــر ا توصــــيا ومــــن ر، ور

ات باتجا ترتبط سية املد ة ردا وأوليـاءر ن العـامل لـدى ـ التغي ـذا ثقافة شر و ، بو ال يالتغي
م الصا ن ت الر عن والتخ ة، دا ة المركز نحو والتوجھ ، رمو ور  .ر

ية: ًثانيا جن اسات   :رالد

الطالب-1 علم و القيادة ن ب ط القيادية :الر الفاعلية امات   )(Leithwood &Jantzi,2008اس

اســـــة الد نرـــــدفت ســـــيةتحــــــس املد القيـــــادة طبيعــــــة ـــــم ذلــــــك رف ـــــ بمــــــا ـــــا، فاعلي ونتــــــائج
عـــــرف خـــــالل مـــــن الطـــــالب علـــــم ـــــ ع املباشـــــرة ـــــ غ ات اماتالتـــــأث فاعليـــــةســـــ ا تقـــــدم ـــــ ال

ــ ع ذلــك وأثــر املقاطعــات، ــ جماعيــة أم ذاتيــة الفاعليــة ــذه انــت أ ســواء ســية، املد رالقيــادات
بخاصــــــة الطــــــالب علــــــم و عامــــــة ســــــة تطبيـــــــق .راملد وتــــــم الوصــــــفي، املــــــن اســــــة الد رواســــــتخدمت
ا قــــــد عــــــشوائية عينــــــة ــــــ ع ن بانت و96راســــــ أن. ًمعلمــــــا2764ًمــــــديرا، ــــــ إ اســــــة الد روتوصــــــلت

املنطقــة، ف ظــر ن بــ امــة ال الوصــل حلقــة بمثابــة انــت ســية املد للقيــادات ماعيــة ا والفاعليــة ر
ا تحـــصيل ـــ ع ذلـــك وآثـــر س املـــدا ـــ املوجـــودة ف روالظـــر إيجابيـــةو عالقـــة وجـــود بجانـــب لطـــالب،
القيادية سات واملما ماعية ا الفاعلية ن ب احصائيا ردالة سً املدا رملدير   .ي

سية-2 املد الفاعلية سية املد القيادات دو الفعالة، سة راملد ر    (Laila, 2015) رر

التع نظـام ـ ع ــ كب وقـع ـا ل ـ ال اليــة ا املـشكالت ـم أ عــن الكـشف اسـة الد لــيمرـدفت
ـــ م ـــس شـــامل إطـــار وضـــع خـــالل مـــن وميـــة، ا س املـــدا بفاعليـــة تتعلـــق ـــ وال الـــسعودية رـــ
ـــــ ال العوامـــــل وأيـــــضا ا، فـــــشل أو الفاعليـــــة تلـــــك ـــــادة لز املبذولـــــة ـــــود ا نجـــــاح أســـــباب ًتوضـــــيح

ذلــــك عيـــــق أو ْتحــــسن ِّ
ُ

ِ
َ عينـــــة. ُ ـــــ ع بانة اســــ تطبيـــــق وتــــم الوصـــــفي، املـــــن اســــة الد رواســـــتخدمت

ــاعــشوائ قوام و179ية وقــد11ًمعلمــا، س، املــدا مــدير مــع املقــابالت اســتخدام بجانــب رمــديرا، ي ً

الثقافــــــة ضــــــعف ــــــ وميــــــة ا س املــــــدا تواجــــــھ ــــــ ال ــــــسة الرئ لة املــــــش أن اســــــة الد ت ــــــ رأو ر
، املنـــا ـــة مركز ـــا م أ ومـــن أخـــر مـــشكالت ـــ إ باإلضـــافة ســـية، املد الفاعليـــة ـــشأن ســـية ىاملد ر ر

و يالت ـــس ال دمـــة،ونقـــص ا أثنـــاء ن املعلمـــ لتنميـــة املقدمـــة امج ـــ ال وضـــعف التعليميـــة، د راملـــوا
وضـــــعف ن، املعلمـــــ ـــــ تحف وقلـــــة ـــــة، دا واملـــــسئوليات س بالتـــــد القيـــــام يجـــــة ن عبـــــاء روتزايـــــد ر
وضــــعف س، املــــدا ملـــدير املمنوحــــة الــــصالحيات وضـــعف س، واملــــدا مــــو أوليـــاء ن بــــ رالتعـــاو ير رن

و ن املدير ناستقاللية   .املعلم
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املد-3 واملناخ سية املد الثقافة س املدا مدير ردو ر ر ي    (Spicer, 2016) ر

بــھ يقــوم مــا عــرف اســة الد أو ومــديررــدفت ــ املد املنــاخ ــ ع يــؤثر قــد والــذي س راملــدا ر
ــ ع العمـل أجـل مـن ـا التخاذ ن املـدير ـؤالء ل عمليـة إجـراءات لوضـع محاولـة ـ نوعيتـھ، يحـدد

منــــ ن،تــــوف والعـــــامل م نظــــر ــــة وج مــــن ا وتفـــــس عمــــال تلــــك وتحديــــد س، باملـــــدا ي إيجــــا راخ
واملنــــــاخ ســـــية املد القيـــــادة ن بـــــ العالقـــــة لفحــــــص الـــــة ا اســـــة د أســـــلوب اســـــة الد رواســـــتخدمت ر ر
ن املــــدير ــــ ع اســــة الد ــــذه تطبيــــق وتــــم واملغلقــــة، املفتوحــــة املقــــابالت ــــ إ باإلضــــافة ، ــــ راملد ر

ســـــــت مد ـــــــ ن يفعلـــــــھرواملعلمـــــــ أن يجـــــــب فيمـــــــا م ا تـــــــصو لتحديـــــــد ن مختلفتـــــــ ن منطقتـــــــ مـــــــن رن
ـــــا ف ـــــشعر ايجابيـــــة عليميـــــة ئـــــة ب خلـــــق وكيفيـــــة ، ـــــ املد املنـــــاخ ن لتحـــــس ســـــية املد رالقيــــادات ر

ا توصـــيا ـــم أ ومـــن بـــھ، يقومـــو فيمـــا بالثقـــة ن س: ناملعلمـــ املـــدا مـــدير لـــدى يتـــوافر أن ة رضـــر ير و
تركـــز ــــ ال الفاعلــــة القيــــادة ات ـــا عالقــــاترم بنــــاء ــــ ع ة والقــــد نيـــة، امل التعلــــيم مجتمعــــات ــــ رع

ن بالعــامل تمــام و الطــالب، علـم ــ ع ــ ك وال ، ــا ا واملجتمـع والطــالب ن املعلمــ مــع رجيـدة
بنــــاء أجــــل مـــن ة ــــ الوا ــــة والر ن، بـــاملعلم والثقــــة باســــتمرار، ـــم ودعم م وتقــــدير م يع ـــ ؤو

والطالب، املعلمو فيھ ستمتع التعلمنمناخ من قدر أق تحقيق من تمكنو   .نو

سـية-4 املد والثقافـة س املـدا ملـدير التعليميـة القيـادة ن بـ العالقة حو ن املعلم ات رتصو ر ي لر
باكستان سية واملد    (Ali, 2017)روالفاعلية

ن بــــ العالقــــة طبيعــــة حــــو دان مــــا مقاطعــــة ــــ ن املعلمــــ ات تــــصو ــــم ف اســــة الد لــــدفت ر رر
التعليم ســـــيةالقيــــادة املد والفاعليــــة ســــية املد والثقافــــة وميــــة ا ــــة الثانو س املــــدا ملــــدير ريــــة ر ر ي

الوصـــــفي، املـــــن اســـــة الد واســـــتخدمت ، ـــــ املح املـــــستو ـــــ ع القيـــــادة مـــــستو ضـــــعف يجـــــة رن ى ى
ا ومقــدا دان مــا مقاطعــة ــ ــة الثانو س املــدا ــ ملعل ــة موج بانة اســ ــ إ رباإلضــافة ر ًمعلمــا 367ر

النتــــ ــــرت وأظ جــــاءتومعلمـــة، نمــــا ب ســــية، املد والثقافـــة التعليميــــة القيــــادة مــــستو ضـــعف رائج ى
ن بــ ــة قو تباطيــة ا عالقــة وجــود ــ إ اســة الد توصــلت كمــا متوســطة، جــة بد ســية املد رالفاعليــة ر ر ر

ـ ة ـ كب جـة بد م ـس التعليميـة القيـادات ـا يطو ـ ال سـية املد الثقافـة وأن الثالثة، ات راملتغ ر
ُ

ر
اد و س املدا ر زتطو ار انتاجي   . ة

الفاعلة-4 سية املد ة دا تطبيق سية املد القيادة ردو ر ر    (Sunaengsih, et al, 2019)ر

إحــــدى ــــ القيــــادة ــــ ع تقــــوم ــــ ال الفاعلــــة ســــية املد ة دا وصــــف اســــة الد رــــدفت ر ر
بدولــــــــة يـــــــة الغر جـــــــاوة بمقاطعـــــــة ـــــــ ج غ ســـــــوميدا منطقـــــــة ـــــــ العامـــــــة بتدائيـــــــة س راملـــــــدا ر

ــــــس وتوصـــــــلتإندون ية، مــــــ اســــــة د إجـــــــراء بجانــــــب الوصــــــفي املـــــــن اســــــة الد واســــــتخدمت ريا، ر
ـشطة ـ م إشـراك خـالل مـن ن العامل جميع تنمية ع يحرص سة املد مدير أن إ اسة رالد ر

ـس أنـھ كمـا ، خـر ية التد والوسائل والندوات العلمية لقات وا العمل ش و ماعية ىا ر ور
ســية مد ة إدا رلتحقيــق الــتعلمر مرافــق ر وتطــو ن العــامل ــؤالء ــ الثقــة ترســيخ ــق طر عــن فعالــة

ــــ ال الوســــائل ــــم أ عــــد ســــية املد القيـــادة أن ــــ إ باإلضــــافة الــــتعلم، ن وتحــــس التحتيــــة، يـــة روالب
الفعالة سية املد ة دا تطبيق رتدعم  .ر
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اسة للد النظر رطار   :ي

ـــة يو ا املوضــوعات مــن ســية املد الفاعليــة ـــرعــد ــة بو ال املؤســسات ة قــد رلتعــرف
عـدة جوانـب الفاعليـة ـذه تتـضمن إذ ـا؛ غايا ـ إ والوصو ا داف أ ـشطة لتحقيق أ مـن تحـدث

ينظــر سـة املد ففاعليــة ، ـا ا ه ــ ونظ ـ املد املجتمــع ي ـسو م جميــع ـ ع تــنعكس وعمليـات
َ ُ ر ر ر

تطلــــــ و ــــــا، م املرجـــــوة ا ــــــداف أ تحقيــــــق ــــــ ع ا قــــــد بمقــــــدار ـــــا ارإل عناصــــــر ــــــل تفاعــــــل ــــــذا ب
ــداف ضــوء ــ ا تنفيــذ ــ ع عمــل و ــا وتنظم ــا وظائف ســية املد ة دا تحــدد وأن رساســية، ر
ـا، مع ناسـب ت ـ ال للمـسئوليات وتحديـد املخولـة، للـصالحيات ـ وا ض تفو ظل و شودة امل

بھ تضطلع الذي بو ال العمل   .يلتعكس

أوال
ً

ا:  للفاعلية الفكر سيةيطار   :رملد

مــن مــا ــل ــ إ ــش حيــث ن؛ ســ والدا ن البــاحث تمــام با ســية املد الفاعليــة ــوم مف رحظــي ر َّ

التعلــيم وجــودة ة، دا كفــاءة مثــل ــا داخل العمــل فاعليــة مــن عــز و س، املــدا يحــسن أن رشــأنھ زر ِ
ّ ُ

ثــم ومــن ــا، وغ املجتمعيــة واملــشاركة ن، العــامل ــ تحف جــة ود الطــالب، ومــستو روالــتعلم، ــانى
التحــصيل نحــو الغالـب ــ ــا موج سـية املد الفاعليــة تناولـت ــ ال ــ و اسـات الد تمــام ا محـو

ً
ر ر ر

مجــرد ــ ع تقتــصر ال أن يجــب الفاعليــة ــذه أن أخــر اســة د توصــلت نمــا ب الطــالب، ىــادي ر
اسـية، الد الفـصو داخـل الطالب سلوك مثل أخر عاد أ ع شتمل بل ، ادي رالتحصيل ل ى

الثقافيــــــــةو لفيــــــــات وا الــــــــتعلم، نحــــــــو م واتجــــــــا ســــــــية، املد ــــــــشطة ــــــــ م مــــــــشارك رمعــــــــدالت
الطالب ؤالء ل جتماعية  (Petty& Green, 2007: 69). و

حيـث سـية، املد بالفاعليـة املتعلـق الغمـوض ـذا توضيح إ باستمرار الباحثو س ركما ٍ ن
بـــأن وطـــالبوا الطـــالب، ات اختبـــا تـــائج ب م عـــض ـــا رط للمـــساءلة،ر خـــضوعا ـــ أك س املـــدا ـــو ًت ر ن

العوامـل ـ إ النظر وعدم اديمية النتائج وفق ا فاعلي ع كم ا الغالب يكفل الذي مر
الفاعليــة ــذه ــ مة املــسا ــ(Marishane & Botha, 2012: 7)ىخــر أو لكــن ، Gray  

للـــتعلم2004 مقياســـا ــو ت قـــد ات ختبــا ـــذه نتــائج أن
ً

ن ةر الـــصو عطـــي ال قــد لكـــن ، رــادي
ن خـــر ســـلوك توجيـــھ ـــ ع ــ وال بالقيـــادة مثـــاال وضـــرب ســة، املد فاعليـــة ـــ ع كـــم ل املــة ال

ً
ر

أخـر عوامـل ـ ع ـشتمل بـل واحـدا، عامال محصلة ست ل القيادة ذه و داف، تحقيق ىنحو
ً ً

م ــ وتحف ن العــامل ــ ع التــأث جــة د مجموعــا(رمثــل ـــــ مــع)تأفــراد والتواصــل اعــات، ال ة وإدا ر،
توصــــلوا مـــا غــــم و املناســـب، الوقــــت ـــ الــــصائبة ات القـــرا اتخــــاذ ذلـــك، مــــن ـــم و ن، وســـ راملر رؤ
ـ وال م تحـصيل أو الطـالب تقـدم مـدى لقيـاس طر أو وسائل إيجاد الصعب من و ي قد قإليھ، ن

الطــــال ات ــــا م مثــــل خــــر العوامــــل عــــن بمعــــز اس املــــد ــــا ف م رــــس ىر ٍل ُ
جتماعيــــة لفيــــة وا ب،

سرة وتأث قتصادية،  ( Gray, 2004: 185-189)و

ــا أ ــ ع ســية املد الفاعليــة ــف عر مكــن ا: رو ــداف أ تجــاو أو تحقيــق ــ ع ســة املد ة زقــد ر . ر
للطالب اديمية ة القد املحددة داف عكس أن   .(Iyer, 2008: 5)ريجب

ة قــــــــد ــــــــا بأ عــــــــرف رو َّ ُ
ســــــــة تحراملد ــــــــ الــــــــسلوكع مجــــــــاالت وفــــــــق املتوخــــــــاة ا ــــــــداف أ قيــــــــق

الطـالب(لـدى ــــ ن املعلمــ ـــــ ن بــاملجتمع)املـدير سـة املد وعالقـة ، ــ املد املنـاخ الطـالب، تحــصيل ر، ر
طناش،(املح ، ع   ).39: 2008ال



    دور القیادة المدرسیة بالمدارس الثانویة العامة
  لفاعلیة المدرسیة في تحسین ا

  ھاني عبد المعطي أحمد محمد الجاریھ/ أ
   حســن مختــار حســـین سلیـم / د.أ

  التھامي محمد إبراھیم متولي/ د

 

 

430 

ـــ ـــ كب دو مـــن ـــم ل ملـــا ن، باملـــدير ـــ كب ل ـــش تـــرتبط ســـية املد الفاعليـــة أن نجـــد ـــذا رول ر
ع املجتمــــعالتــــأث أعــــضاء ــــــــ الطــــالب،راملد علــــم يــــدعم ــــ مد منــــاخ تــــوف ــــ ع م وقــــد ر، ر

الفاعلة القيادة سمات توافر إ باإلضافة الطالب، نتائج ن تحس من ن املعلم مكن ِو
ّ ُ.  

سية املد بالفاعلية تمام   :ردوا

واملـ ات، دا و فاملؤسـسات، الفاعليـة؛ تحكمـھ عـالم ـ اليـوم ش ع رإننا نٍ والعـامل ن، دير
مجــال ــ وائــل ن املفكــر عتقــد و ــة، املرغو النتــائج لتحقيــق ن فــاعل ونــوا ي أن دائمــا ومطــالبو ً ن

ذكـــره مــــــــــــــــا ذلـــك ؤكـــد و ، دار أو ـــ التنظي لـــألداء ائيـــة ال املحـــصلة ـــ الفاعليـــة أن ة يدا  ر
Barnardب القيام ستمر أن ا يمك ال املؤسسات انيـةأن ام مـع فاعلـة، و ت أن دو ا نأعمال ن

يؤكد كما الفاعلية، ذه مDruckerقياس باحتياجا الوفاء م يمك ال فراد و املجتمع أن ع
مــــن ن نــــوع ن بــــ املواءمــــة مــــن املجتمــــع تمكــــن ا وحــــد الفاعليــــة أن قــــائال عقــــب و الفاعليــــة، ِدو

ّ ُ ً ن
ومــ: حتياجــات فــراد مــن املؤســسات فـــراداحتياجــات واحتياجــات ــا، تلبي ــ م م مــسا دى

ــــا م ـــدو ير مـــا لتحقيـــق أدوات بمثابـــة املؤســـسات ـــذه ـــو ت أن ـــ نإ ) alet , Oghojafor :ن
):822012.  

ــ ع العمـل نحــو ـا وموج ــامال مت ـو ي أن ــ ب ي املؤسـسات ــ فـراد ســلوك فـإن ـذا ول
ً ً ن

يحـدد ن املـدير يجعـل ما و و داف، تلك نتحقيق لتحـس تحقيقـھ يجـب الـذي مـا ولھ ـس نو
ــــا وكفاء س املــــدا ــــ. رفاعليــــة إ اجــــة ا تــــزداد ة، ــــ خ الــــسنوات ــــ حــــدثت ــــ ال ات ــــ التغ ومــــع

عـد لم إذ ومبتكرة، وفعالة تنافسية قھ بطر ا خدما لتقدم ا ر وتطو التعليمية النظم ُتحديث

س املـدا مـدير دو يقتـصر أن املمكن رمن ي املراحـل(ر بخاصـةـ ـة والثانو عامـة ـ)التعليميـة ع ،
خــذ م علــ يجــب بــل وفقــط؛ ــة املركز التعليميــة ــة دا الــسلطات عــن ة الــصاد وامــر رتنفيــذ ر

نة واملر ، دار بداع و ديثة، ا ة دا وبمبادئ ي  .) Papantoniou& Brinia ,2016 :520(ر

ـــا ن العـــامل جميـــع لقيـــادة س املـــدا مـــدير حتـــاج رو أفـــرادو مـــع التواصـــل عمليـــة تفعيـــل ـــ إ
ات القـــــــرا واتخــــــاذ وصـــــــنع نيــــــا، وم ذاتيــــــا م وتنميـــــــ م ر تطــــــو ــــــ ع ـــــــرص وا ، ــــــ املد راملجتمــــــع ًر ً

املـسئوليات ساسـية س املدا ملدير الوطنية الرابطة وتحدد ة، املتم داف ظل راملناسبة ي
وإدا ــة، دا العمليــة ــس ت ؛ ــ و ن للمــدير مــنرالتاليــة عاليــة جــة د وتــوف بفاعليــة، انيــة امل رة ر

ن العـــــــامل جميـــــــع ـــــــ ع شـــــــراف و باســــــتمرار، م وتقيـــــــيم الطـــــــالب شـــــــئو ة وإدا مـــــــان، و نمــــــن ر
املـستفيدين مـع التفاعـل ـادة و املقدمة، امج وال املنا ر وتطو م، )Farmer ,2007 :56-زوتنمي

)57.  

بامل: ًثانيا سية املد القيادات دو رواقع الفاعليـةر ن تحس العامة ة الثانو س ردا
سية   :راملد

يتحملــــــو ــــــم أ كمــــــا ســـــية املد ة دا وظــــــائف عــــــن لو املـــــسؤ س املــــــدا مــــــدير نعـــــد رن ر ور و
يتطلــب ة دا ـذه فاعليـة صــد فـإن س، املـدا داخــل دار ـاز ا قمـة يمثلــو ـم ف ـا، رنتائج ر ر ي ن

تحقيق س الرئ املحك ا بوصف م أداء فاعلية شودةتحديد امل   .داف

العديــد وجـود يتـ بمــصر، العامـة ـة الثانو س باملــدا سـية املد القيـادة واقــع ـ إ ـالنظر رو ر
اســـة د توصـــلت حيـــث ـــا، يقومـــو ـــ ال بـــاألدوار أو ـــم املرتبطـــة القـــصو أوجـــھ رمـــن ن ،( ر ـــسي ا

أ) 22: 2005: أحمــــد ــــ ع ة القـــــاد القيــــادات ــــ إ ة املـــــصر س املــــدا معظــــم افتقـــــار ــــ رإ مر ـــــام م داء



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الخامس(، الجزء )188: (العدد

 

 

431 

تحقيــق ــ م ومــشارك ن للعــامل الــسلطات ض تفــو ميــة بأ والواعيــة واقتــدار، بكفــاءة الوظيفيــة
اســــة د ت أشــــا كمــــا ا، ســــال و ســــة املد ــــداف رأ ر ات) 587-586: 2007محمــــد،(رر ــــا امل ضــــعف ــــ رإ

ـــــداف ـــــ أك مـــــل و ميـــــة، أ ـــــداف بأقـــــل ة دا ـــــتم حيـــــث ســـــية، املد للقيـــــادات ـــــة ردا ر ر
ة دا علـــوم تطـــو مجـــر عـــن القيـــادات ـــؤالء عـــد و املجتمـــع، وحاجـــات الطـــالب بحيـــاة تباطــا را رر ى

ـ التكنولوجيـة دوات و العلـوم ـذه نتـائج مـن ا إفاد وضعف ديدة، ا ة دا روالتكنولوجيا
اســة د توصــلت كمـا ا، مــشكال ــ ع التغلــب أو ا نفــس ر نة،( رتطـو ضــعف) 393: 2017الــ ــ إ

اتإســــ ـــــا وامل الكفايـــــات تـــــوافر لـــــضعف نظـــــرا ــــا ـــــ التغي إحـــــداث ـــــ ـــــة الثانو ســـــة املد ة إدا رام ر ًر

قــادة م باعتبــا ــم وأدوا م ــام بم القيــام مــن م تمكــ ــ ال ســية املد ة دا أعــضاء لــدى مــة رالال ر ر ر ز
عة سا امل ات التطو مع التكيف ع ن قاد ن و رتر   . رر

املـــــ داخـــــل الـــــسائد باملنـــــاخ يتعلـــــق اســـــةوفيمـــــا د توصـــــلت العامـــــة، ـــــة الثانو س ردا د،( ر وداو
ـــ) 64: 2011 وجـــودإ وقلـــة ، دار بـــداع وانـــب س املـــدا مـــدير ســـة مما ـــ ضـــعف يوجـــود ري ر

اســــــة د ت ـــــ وأو إبداعيــــــة، تنظيميــــــة ـــــ) 123: 2014غنــــــيم،(رثقافـــــة ــــــذهإ ــــــسمأن ت الثقافــــــة
مــ ــ أك ــصية ال النـوا ــ ع ــ ك وال ــ ا وال امــل،بالـسلبية املت داء و العمــل ــ ع ـ ك ال ن

تقبــــل ة وصــــعو ــــــوف، وا ــــذر وا مود بــــا ــــــا ـــسام ا مــــع نجــــاز، و للعمـــل دافعيــــة وجــــود وقلـــة
اسـة د ت أشـا ـذا ـ و ، مـا ا العمـل مـن بـدال الفرديـة ع ا وتأكيد ديدة، ا رفكـــــــار ر

ً
جـاد( 

م، املنــاخ) 360-357: 2014الكــر أن ــ ــإ التفك ــ ع ع ــ ال العامــة ــة الثانو س باملــدا رالــسائد
ـــار مــــعيبت ــــ، ع ــــصو ل ــــا إل الرجــــوع يمكـــن تنظيميــــة ذاكــــرة بنــــاء ـــ ع ة دا حــــرص لقلــــة ر

املناســـبة بالـــسرعة مـــة الال ات القـــرا التخـــاذ مـــة الال زاملعلومـــات ر ـــ. ز ع العمـــل ر الـــضر مـــن ـــذا يول و
يمكن وص ي إيجا مد مناخ ُتوف وكفاءةر بفاعلية العمل من والطالب ن العامل   .جميع

امليدانية اسة الد   :رإجراءات

أوال
ً

امليدانية:  اسة الد داف   :رأ

ــ العامــة ــة الثانو س باملــدا ســية املد القيــادة دو واقــع عــن الكــشف امليدانيــة اســة الد رــدفت ر رر
ن، املعلم نظر ة وج من سية املد الفاعلية ن ارتحس القيادة خالل املدمن واملناخ  .رلفاعلة،

امليدانية: ًثانيا اسة الد   :رأداة

بانة     اســـــــ إعــــــــداد تـــــــم امليدانيــــــــة اســـــــة الد ــــــــداف أ ــــــــ، رلتحقيـــــــق ع طــــــــالع خـــــــالل مــــــــن
تحديــــــد ـــــدف وذلـــــك اســــــة، الد بموضـــــوع الـــــصلة ذات العلميــــــة دبيـــــات و الـــــسابقة اســـــات رالد ر

صــ ـــ ا صــياغ وتـــم ــا، ا عبا وصـــياغة ــا عاد وأ ــا رمحاو الـــسادةر ــ ع عرضـــت ثــم وليـــة، ا َو
ِ

ُ ر
م ــــا توج مـــــن لالســــتفادة ن أجـــــل، املــــشرف مــــن ـــــات التوج ــــذه ضــــوء ـــــ ا صــــياغ أعيـــــدت ثــــم

ُ

ن املحكم ع للعرض ا   . إعداد

ثالثا
ً

اسة:  الد أداة وثبات    :رصدق

ن املحكمـــ مـــن مجموعـــة ـــ ع ا عرضـــ خـــالل مـــن ـــا ا بانة ســـ صـــدق حـــساب رتـــم
ختــصا حـــويذو م مالحظـــا فأبـــدوا ــا، بتحكيم للقيـــام اســـة؛ الد محـــل املجــال ـــ ة ـــ وا لص ر

ـــــ ا وصـــــدق اســـــة، الد ملوضـــــوع ـــــا مالءم مـــــدى حيـــــث مـــــن ـــــا ا وعبا ـــــا عاد وأ بانة ســـــ رمحـــــاو ر ر
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املرجو املعلومات عن البعـدالكشف أو للمحو ة عبا ل انتماء حيث من وكذلك ا، إل ُالوصو ر ر ل
حيـــث مـــن مناســـبا نـــھ ير مـــا اح ـــ اق مـــع ا، صـــياغ وســـالمة ا وضـــوح ومـــدى تحتـــھ، جـــت أد ًالـــذي و ر

ُ

ا عرضـــــ قـــــة وطر بانة ســـــ تـــــدرج ـــــ والنظـــــر ضـــــافة، أو التعـــــديل أو ـــــذف تجميـــــع. ا تـــــم وقـــــد
ومناقـــــش م حـــــا ومق ن املحكمـــــ نمالحظـــــات املـــــشرف مـــــع عـــــض، ا عـــــديل تـــــم ذلـــــك ـــــ ع نـــــاء ًو

ـــ للتطبيــق ة صــا بانة ســـ أصــبحت بحيــث خـــر الــبعض وحــذف الـــبعض وإضــافة ات رالعبــا
اســتخدمت وقــد اســة، الد عينــة مــن البيانــات جمــع عمليــة ــ ا اســتخدام وتــم ائيــة، ال ا رصــو ر

ليكرت مقياس اسة يLikert رالد متوسطة(الثال ـــ ة ضـعيفةكب ة) ـــ عبـا ـل تـوافر جـة د رلتعـرف ر
العينـة أفـراد نظـر ة وج من بانة س ات عبا باسـتخدام. رمن اسـة الد أداة ثبـات حـساب تـم ركمـا

نباخ كر ألفا قة   ).Cronbach's alpha(وطر

عا ًا ا: ر وعين امليدانية اسة الد   :رمجتمع

وانــب،      ا افــة مــن بأكملـــھ مجتمــع اســة د ة لــصعو رنظــرا املجتمـــعً اســة د ــ إ البــاحثو ـــأ ري ن
ــــ والعينــــة لــــھ، ممثلــــة منــــھ عينــــة اختيــــار خــــالل منــــھ"مــــن أخــــذت للمجتمــــع ونــــة م أفــــراد عــــدة

ــو"لتمثلــھ العينــة اختيــار مــن ــدف وال ــا، م و ــا اختيا قــة طر ــ ع ــا تمثيل صــدق توقــف و ر،
اخت ــــا اختيا حالــــة ــــ و ــــا، ل صــــ املجتمــــع عــــن معلومــــات ــــ ع ـــصو را يمكــــنل يحا ــــ ا ًيــــا ًر

منـــھ اشـــتقت الـــذي املجتمـــع ـــ ع النتـــائج ـــداف).108: 1993،جـــاي. ر. ل(عمـــيم أ مـــع واســـتاقا
ً

العامـــــة ـــــة الثانو س املـــــدا ـــــ ن املعلمـــــ جميــــع ـــــشمل اســـــة الد مجتمـــــع فـــــإن امليدانيـــــة، اســــة رالد ر ر
جــــدو ــــ و و بحــــس) 1(لبمـــصر، ـــــ ـــ تحديــــده تـــم الــــذي ـــــ ــ املجتمــــع ــــذا وصـــف اتالتــــا ــــ متغ ب

واملحافظة والنوع الوظيفية جة   . رالد

  )1(لجدو

واملحافظة والنوع الوظيفية جة الد ات متغ بحسب اسة الد مجتمع روصف   ر

الوظيفية جة  رالد

أو معلم أ لمعلم أو خب لمعلم ن معلم معلم املحافظة كب

 أن ذكر أن ذكر أن ذكر أن ذكر أن ذكر

جما

 11220 1053 1062 2659 3131 899 960 274 272 583 327 رةالقا

 8869 999 1292 1234 1768 701 870 403 434 665 503 الشرقية

 4003 258 517 279 708 206 605 192 344 478 416 أسيوط

 24092 2310 2871 4172 5607 1806 2435 869 1050 1726 1246 جما

جدو يو اسـة) 2(لكما الد ا شـمل ال املحافظات املعتمدة العامة ة الثانو س املدا رعدد ر
  :امليدانية
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  )2(لجدو

امليدانية اسة الد ا شمل ال املحافظات املعتمدة العامة ة الثانو س املدا رعدد   ر

س املحافظة املدا  رعدد
املدا رسعدد

 املعتمدة
املعتمدة س املدا  رسبة

رة   %3,86 11 285 القا

 %2,59 5 193 الشرقية

 %6,48 7 108 أسيوط

 %3,92 23 586 جما

جدو يو الـثالث) 3(لكما املحافظـات مـن ـا اختيا تم ال والعينة اسة الد رمجتمع رة(ر القـا
أسيوط ــــ الشرقية   ).ـــ

  )3(لجدو

اسة الد دفةبرمجتمع املس والعينة محافظة   ل

 العينة املجتمع املحافظة
إ العينة سبة

 املجتمع

رة  %3,73 419 11220 القا

 %4,15 368 8869 الشرقية

 %8,77 351 4003 أسيوط

 %4,52 1138 24092 جما

ـــع بتو الباحــــث ب) 1200(زقـــام ســــ عــــدد انـــت و املــــستفتاة، العينـــة أفــــراد ـــ ع بانة اناتاســــ
ــغ للتفر ة ــى) 1138(الــصا د ــد ا مــن ــ أك العينــة ــذه و الــسابق، ــدو با ــ مو ــو لكمــا

العينة جان)  1090(الختيار ومو كر ملعادلة رطبقا ً(Krejcie &Morgan,1970: 607-610).   

حصائية: ًخامسا ة واملعا   :ساليب

و الوصفية حصائية ساليب عض استخدام تمثلتتم وال   :ستداللية

للموافقـــة ـــــ ـــة املئو ـــسب وال ات ــــا،: رالتكـــرا وأك ليكـــرت ات تكـــرا أقـــل عـــن الكـــشف يـــتم رحيـــث
مـــن ــل تكــرار بقـــسمة تكــرار ــل ل ـــة املئو ــسبة ال حــساب ــتم ضــعيفة(و ــــــ متوســـطة ـــــ ة ــ ـــ) كب ع

ة مئو سبة إ النتائج ل وتحو للعينة الك   .العدد

ا املتوسط يــ متوسـط:سا معرفـة خاللـھ مـن يمكـن حيـث ـة، املركز عـة ال س مقـاي ـم أ و و
تية املعادلة خالل من ي سا ا املتوسط حساب تم و العينة، أفراد  :(استجابات
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وxiحيث جات، العينةnرالد أفراد   .عدد

املتوسط وــ املو ي سا نا املعادلة: ز من و املو املتوسط حساب نتم   : تيةز

و املــو ناملتوســط ة"تكـــرار × 3= (ز ــ عـــدد÷  ") ضــعيفة"تكــرار × 1" + متوســـطة"تكــرار × 2" + كب
  .العينة

ـ  ع للبعـد ي ـسا ا املتوسـط بقـسمة ـا ل و املـو املتوسـط حـساب يـتم فإنـھ عاد؛ لأل سبة ال ُو ن ز
ذاتـــھ البعـــد ات عبـــا ُعـــدد أو. ر ة عبـــا ـــل ل و املـــو املتوســـط قيمــــة خـــالل رومـــن ن معرفــــةز يمكـــن عـــد ُ

املتوسـطات قـيم فيـھ اوح ـ ت الـذي ـي الثال ليكـرت مـدى تقـسيم يـتم حيـث املنـاظرة، التوافر جة رد
الــــثالث ســــتجابات مــــن ــــل مــــدى يتحــــدد التــــا و ة، ــــساو م فئــــات ثــــالث ــــ إ ونــــة ــــــــ(زاملو ة ــــ كب

ضعيفة ــــ تية) متوسطة املعادلة   :من

  
خــــتالفــــــ نـــــةمعامـــــل محـــــاورللمقا أو عـــــاد أ ــــ ع العينـــــة أفـــــراد اســــتجابات ت ـــــش جــــة د ن ربـــــ ر

اسة   .رالد

املعيارــ يينحراف سا ا ا متوسط حو العينة أفراد استجابات ت ش مدى   .للتحديد

ــــ املـــستقلةـ للعينـــات التـــاء ق:t-testاختبـــار الفـــر داللـــة ـــ ع ات وللتعـــرف ـــ املتغ ـــ املحـــاو ن ربـــ
مثل الفئة أن (النوعثنائية ـــ سة)ذكر املد واعتماد معتمدة(ر، غ ـــ  ).معتمدة

تجــاه أحــادي التبــاين تحليــل اســتجاباتOne way ANOVA:   ــــ ن بــ ق الفــر عــن وللكــشف
الوظيفيــة جـــة الد ــ ملتغ تبعـــا العينــة رفئــات ـــ( ً كب ـــــ ـــ خب معلــم ــــ ــ أ أو معلــم ــــ ــ أو معلــم ـــــ لمعلـــم ل

ن واملحافظة)معلم أسيوطالق(، ـــ الشرقية ـــ رة  .)ا

ـا اختبــار ـ: 2Person Chi Squareـــ ع العينــة اسـتجابات ــع تو ن بـ ق الفــر زملعرفـة فقــرة، و ــل
ا اختبار ستخدم املتوقع2و التكرار ع والتو د املشا التجر التكرار ع التو ن ب نة يللمقا زي ز  ر

ـــ يتــمـ حــصا نــامج ال باســتخدام النتــائج  SPSS( Statistical Package for Social(تحليــل
Sciences  

ا: ًسادسا وتحليل امليدانية اسة الد نتائج   :رعرض

جـــدو ــ ـــة) 4(ليو املعيا نحرافـــات و ونـــة املو واملتوســطات ـــة املئو ـــسب وال ات التكــرا رالتـــا زر
الفاعلة القيادة لبعد اسة الد عينة استجابات حسب ات العبا ب ُوترت ر   .ر
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  )4(لجدو

عد ات عبا ع اسة الد عينة ُاستجابات ر الفاعلة ر   القيادة

 ستجابات
ة م  رالعبا

ة  ضعيفة متوسطة كب

املتوسط
و ناملو  ز

نحراف
 ياملعيار

جة رد
 التوافر

ب ت ال
ع   مر

 اي

 659 305 174 ك

1 

املــــــــــــدير ِيفــــــــــــوض
ّ ُ

مـــــــــــــــــــــــــن ًجـــــــــــــــــــــــــزءا

صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالحياتھ
ات للمــــــــــــــــــــــــــــــــــستو

ى  . د

% 15.29% 26.80% 57.91% 
 **331.90 14 ضعيفة 0.74 1.57

 610 309 219 ك

2 

سياســـــــــــــــة بــــــــــــــع ي
املفتـــــــــوح البـــــــــاب
افـــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــع
ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسو م

سة  .راملد

% 19.24% 27.15% 53.60% 
 **221.07 11 ضعيفة 0.78 1.66

 573 390 175 ك
3 

ة بالقــــــــــد ريتمتـــــــــع
ــــــــ التــــــــأث ــــــــ ع

ن  %50.35 %34.27 %15.38 % .خر
 **209.24 12 ضعيفة 0.73 1.65

 477 446 215 ك

4 

ن املعلمـــــ ع ـــــ
ـــــــــــــــــب تجر ـــــــــــــــــ ع
جديــــدة أســــاليب
م عمل  .مجال

% 18.89% 39.19% 41.92% 
 **108.05 4متوسطة 0.75 1.77

 542 313 283 ك

5 

لــــــــــــــــــدى تتــــــــــــــــــوافر
ــــــــــــــــــــة ر ؤاملــــــــــــــــــــدير

ــــــــس ة ــــــــ وا
ا تحقيق  .إ

% 24.87% 27.50% 47.63% 
 **105.82 5متوسطة 0.82 1.77

 446 479 213 ك
6 

ميــــــــــــــــــة أ ِيقـــــــــــــــــدر
ّ ُ

ــــــــل ــــــــ الوقــــــــت
بھ يقوم  %39.19 %42.09 %18.72 % .عمل

 110.84** 3متوسطة 0.73 1.80

 485 366 287 ك
7 

العدالـــــة ىيتحـــــر
اتــــھ قرا افــــة رــــ

 .وتصرفاتھ
% 25.22% 32.16% 42.62% 

 **52.38 1متوسطة 0.81 1.83

 601 349 188 ك

8 

ع يتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ـــــــا ملـــــــستجدات

بـــــــو ال ياملجــــــال
ا م  .لالستفادة

% 16.52% 30.67% 52.81% 
 **228.47 13 ضعيفة 0.75 1.64



    دور القیادة المدرسیة بالمدارس الثانویة العامة
  لفاعلیة المدرسیة في تحسین ا

  ھاني عبد المعطي أحمد محمد الجاریھ/ أ
   حســن مختــار حســـین سلیـم / د.أ

  التھامي محمد إبراھیم متولي/ د
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 ستجابات
ة م  رالعبا

ة  ضعيفة متوسطة كب

املتوسط
و ناملو  ز

نحراف
 ياملعيار

جة رد
 التوافر

ب ت ال
ع   مر

 اي

 578 244 316 ك

9 

ثقافــــــــــــــــة يطبـــــــــــــــق
ـــــــــــــــــــــــودة ا ة رإدا
داخـــــــل الــــــشاملة

سة  .راملد
% 27.77% 21.44% 50.79% 

 **162.90 6متوسطة 0.86 1.77

 621 266 251 ك

10 

بمــــــــــشاركة ــــــــــتم
يم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسو

وضع سة راملد
طــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا
اتيجية ســـــــــــــــــــــــــــ

سة  .رللمد

% 22.06% 23.37% 54.57% 
 **231.24 9متوسطة 0.81 1.67

 578 276 284 ك
11 

تحقيــــــــــــــق ع يتـــــــــــــا
ـــــا لر ســـــة ؤاملد ر

اتيجية  %50.79 %24.25 %24.96 % .س
 **156.15 7متوسطة 0.83 1.74

 483 483 172 ك

12 

ــــــــــسو م يُيطلـــــــــع
ــــــــــــــ ع ســــــــــــــة راملد

ات رالقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا
أوال والتعليمــــــات

ً

 .لبأو

% 15.11% 42.44% 42.44% 
 **169.98 8متوسطة 0.71 1.73

 531 290 317 ك

13 

ثقافــــــــــــة غــــــــــــرس
التنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافس
بــداخل املحمـود

 .الطالب
% 27.86% 25.48% 46.66% 

 **91.92 2متوسطة 0.84 1.81

 622 265 251 ك

14 

بــــــــــــــصفة ع يتــــــــــــــا
ــــــــــــــــة مــــــــــــــــدىردو

سـة املد رتحقيـق
ودة ا  .ملعاي

% 22.06% 23.29% 54.66% 
 **233.12 10متوسطة 0.82 1.67

الفاعلة القيادة عد  متوسطة 1.72 ُإجما

فئــة ــ تقــع الفاعلـة القيــادة عــد إجمــا تــوافر جـة د أن الــسابق ــدو ا مــن ُيتـ ر ) متوســطة(ل
و مـــو نبمتوســط ن)1,72(ز بـــ الفاعلـــة القيـــادة عـــد ات لعبـــا ونـــة املو املتوســـطات تراوحـــت وقـــد ،ُ ر ز

ي)1,83(و) 1,57( ما يالحظ و املو املتوسط بحسب ليا تنا ات العبا ذه ب ت و ،ُ ن ز ً ز   :ر

ة - العبـــا ـــ) 7(راحتلـــت ع تــــنص ـــ وتـــصرفاتھ"وال اتـــھ قرا افـــة ــــ العدالـــة ريتحـــر املرتبــــة" ى
التواف جة د حيث من ورو مو بمتوسط نر معيـار) 1,83(ز يرجـع)0,81(يوانحراف وقـد ،

تجنــب ــ خــر الـبعض غبــة عــن فــضال ـذا ن، املــدير عــض لــدى يـة الدي عــة ال ــ إ رذلـك
ً

املد املجتمع أعضاء أحد مع الصدام أو القانونية  .راملساءلة
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ة - العبــــــا احتلــــــت نمــــــا ــــــ) 13(رب ع تــــــنص ــــــ املحمــــــ"وال التنــــــافس ثقافــــــة بــــــداخلغــــــرس ود
و" الطــالب مــو بمتوســط التــوافر جــة د حيــث مــن الثانيــة ناملرتبــة ز معيــار) 1,81(ر يوانحــراف

حيــــث)0,84( الطـــالب؛ ن بــــ املحمـــود التنــــافس ميـــة أ ن املــــدير اك إد ـــ إ ذلــــك يرجـــع وقـــد ر،
التـــا و املنـــافس، ـــ ع التفـــو لتحقيـــق ـــد ج مـــن لديـــھ مـــا أقـــ بـــذل ـــ ع الطالـــب ـــ قيج ُ

م رس للطالبُ العام باملستو   .ىتقاء

ة - العبـــــــا جـــــــاءت ن حـــــــ ـــــــ) 8(رـــــــ ع تـــــــنص ـــــــ بـــــــو"وال ال املجـــــــال ـــــــ املـــــــستجدات ع ييتـــــــا
ــا م و"لالســتفادة مـــو بمتوســط التــوافر جــة د حيـــث مــن ة ــ خ قبــل املرتبـــة نــ ز ) 1,64(ر
معيار امللقـ)0,75(يوانحراف والفنيـة ـة دا عباء ة ك إ ذلك يرجع وقد عـاتقر، ـ ع اة

للمـــألوف تيـــاح يجــة ن ، ـــ والتغي التجديــد تجنـــب ـــ الــبعض غبـــة بجانــب ـــذا ن، راملــدير ر
س خمــــ اســـــة د إليــــھ توصـــــلت مــــا مـــــع ذلــــك تفـــــق و ، ــــو املج مـــــن ــــوف روا مـــــن2019ل أن م

للتغي س املدا مدير عض تقبل قلة بو ال التغي تطبيق رمعوقات ي   .ي

ة - العبــا جـاءت نمـا تـ) 1(رب ـ ــوال ع ــى"نص د ات للمـستو صـالحياتھ مــن جـزءا ًيفـوض
ِ
ّ ُ "

و مو بمتوسط التوافر جة د حيث من ة خ ناملرتبة ز معيار) 1,57(ر ،)0,74(يوانحراف
ات املـــستو ـــ م ثقـــ لقلـــة أو الــسلطة، ـــار احت ـــ ن املـــدير عـــض غبــة ـــ إ ذلـــك يرجـــع روقــد

ـــــــ الغ أخطـــــــاء تبعـــــــات تحمـــــــل مـــــــن م ـــــــوف أو ـــــــى، الـــــــصالحياتد اســـــــتخدام أســـــــاءوا إذا
م ل   .املفوضة

جــدوو ــ ــة) 5(لو املعيا نحرافــات و ونــة املو واملتوســطات ــة املئو ــسب وال ات التكــرا رالتــا زر
املد املناخ لبعد اسة الد عينة استجابات حسب ات العبا ب روترت ر   .ُر

  )5(لجدو

عد ات عبا ع اسة الد عينة ُاستجابات ر املد ر   راملناخ

 ستجابات
ة م  رالعبا

ة  ضعيفة متوسطة كب

املتوسط
و ناملو  ز

نحراف
 ياملعيار

جة رد
 التوافر

ب ت ايال ع  مر

 621 373 144 ك

1 

املــــــــــــــــــــــــــــــــــدير عقــــــــــــــــــــــــــــــــــد
مــع ــة دو راجتماعــات
ملعرفـــــــــــــــــــــــة الطـــــــــــــــــــــــالب

ا وحل م  .مشكال
% 12.65% 32.78% 54.57% 

**300.07 12 ضعيفة 0.70 1.58

 559 318 261 ك

2 

مـــشاركةيحـــ ـــ ع رص
صــــــــــنع ــــــــــ ن العــــــــــامل
مجال ل ات رالقرا

 %49.12 %27.94 %22.93 % .تخصصھ

**131.93 2 متوسطة 0.81 1.74

3 
ن العــــــــــــــــــــــــامل ِيحفــــــــــــــــــــــــز

ّ

ن لتحـــــــــــــس ســـــــــــــة رباملد
الوظيفي م  .أدا

**157.78 5 متوسطة 0.74 1.70 527 422 189 ك
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 ستجابات
ة م  رالعبا

ة  ضعيفة متوسطة كب

املتوسط
و ناملو  ز

نحراف
 ياملعيار

جة رد
 التوافر

ب ت ايال ع  مر

% 16.61% 37.08% 46.31% 

 534 417 187 ك
4 

ـــــــب تقر ــــــ ع يحــــــرص
ن بـــــــــ النظـــــــــر ـــــــــات وج

سة باملد ن  %46.92 %36.64 %16.43 % . رالعامل
**164.32 6 متوسطة 0.75 1.70

 530 391 217 ك
5 

ي سو م جميع عامل
ام باح سة  %46.57 %34.36 %19.07 % .راملد

**129.67 3 متوسطة 0.76 1.72

 614 235 289 ك
6 

أســــــــــــــاليب ــــــــــــــستخدم
ـــــحدي ع للقـــــضاء ثـــــة

الطالب ن ب  %53.95 %20.65 %25.40 % .العنف
**221.60 4 متوسطة 0.84 1.71

 556 364 218 ك

7 
ن العــــــــــــــــــــامل ع ــــــــــــــــــــ
العمـــل ـــ ع ســـة رباملد

ق الفر ح  %48.86 %31.99 %19.16 % .وبر
**151.51 7 متوسطة 0.77 1.70

 579 332 227 ك
8 

العالقـــــــــــــــــــــــات زعـــــــــــــــــــــــز
بـــــــــــــــــــــــــــــ نيجابيـــــــــــــــــــــــــــــة

 .الطالب
% 19.95% 29.17% 50.88% 

**172.18 8 متوسطة 0.78 1.69

 668 193 277 ك
9 

ثقافــــــــة ــــــــز بتعز يقــــــــوم
العاليـــــــــــــة التوقعـــــــــــــات

ن واملعلم  %58.70 %16.96 %24.34 % .للطالب
338.81** 9 ضعيفة 0.84 1.66

 559 439 140 ك

10 

جميـــــــــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــــــــــساعد
ــ ســة باملد ن رالعــامل

املـــــــشكال ـــــــحــــــل ال ت
م  .تواج

% 12.30% 38.58% 49.12% 
**245.49 10 ضعيفة 0.69 1.63

 669 223 246 ك
11 

مــــــــــــــــــــــــات زيواجــــــــــــــــــــــــھ
بأســـــــــــــلوب ســـــــــــــية راملد

 %58.79 %19.60 %21.62 % .علمي
**332.49 11 ضعيفة 0.82 1.63

 534 198 406 ك
12 

ن للمعلمــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــيح ي
ــــــــــ ــــــــــار لالبت ـــــــــة ر ا

 .العمل
% 35.68% 17.40% 46.92% 

**151.62 1 متوسطة 0.90 1.89

املد املناخ عد  متوسطة 1.70 رإجما

فئــــة ـــ تقـــع ـــ املد املنــــاخ عـــد إجمـــا تـــوافر جــــة د أن الـــسابق ـــدو ا مـــن ريتـــ ُر ل
و) متوســـــطة( مـــــو نبمتوســـــط البعـــــد)1,70(ز ات لعبـــــا ونـــــة املو املتوســـــطات تراوحــــــت وقـــــد ،ُ ر نز بــــــ
ي)1,89(و) 1,58( ما يالحظ و املو املتوسط بحسب ليا تنا ات العبا ذه ب ت و ،ُ ن ز ً ز   :ر



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020 لسنة أكتوبر، )الخامس(، الجزء )188: (العدد

 

 

439 

ة - العبـــا ـــ) 12(راحتلـــت ع تـــنص ــــ العمـــل "وال ـــ ــــار لالبت ـــة ر ا ن للمعلمـــ ــــيح املرتبــــة" ي
التوافر جة د حيث من و رو مو نبمتوسط معيار) 1,89(ز يرجـع)0,90(يوانحراف وقد ،

ــــ إ العمــــل،ذلــــك ــــ ــــار بت ــــة حر ن املعلمــــ مــــنح عــــن تــــنجم ــــ ال الفوائــــد ن املــــدير اك رإد
تــــنعكس ــــ وال ــــار بت و التجديـــد مــــن م تمــــنع قيـــود وجــــود عــــن ـــشأ ت ــــ ال ضــــرار وكـــذلك

الطالب مستو ع   .ىبالسلب

ة - العبا احتلت نما ع) 2(رب تنص ات"وال القـرا صـنع ـ ن العامل مشاركة ع ريحرص
تخصـــصھ مجـــال ـــ و"ــل مـــو بمتوســـط التـــوافر جـــة د حيـــث مـــن الثانيـــة ناملرتبـــة ز ) 1,74(ر

معيـار صـنع)0,81(يوانحراف ـ ن العـامل مـشاركة أن ن املـدير اك إد ـ إ ذلـك يرجـع وقـد ر،
ــــ ع باإليجــــاب يــــنعكس ممــــا ا، تنفيــــذ نحــــو م دافعيــــ ومــــن ــــا ل ــــم م ف مــــن ــــد تز ات رالقــــرا

وفاعلية بكفاءة ا   .تنفيذ

ةـ - العبـا جــاءت ن ــ) 11(رحـ ع تـنص ــ علمـي"وال بأســلوب سـية املد مــات ريواجـھ ــ"ز
و مـــــو بمتوســـــط التـــــوافر جـــــة د حيـــــث مـــــن ة ـــــ خ قبـــــل ناملرتبـــــة ز معيـــــار) 1,63(ر يوانحـــــراف

ــ)0,82( ن الــسابق ب وتجــا ــصية ال م ــ خ ــ ع ن املــدير اعتمــاد ــ إ ذلــك يرجــع وقــد ر،
قل يجة ن مات؛ ة ماتزمواج تلك ة مواج ديثة ا العلمية لألساليب م ع متا   .زة

ة - العبا جاءت نما ع) 1(رب تنص ملعرفـة"وال الطـالب مـع ة دو اجتماعات املدير رعقد
ـــــا وحل م و" مـــــشكال مــــــو بمتوســـــط التـــــوافر جـــــة د حيـــــث مــــــن ة ـــــ خ املرتبـــــة نـــــ ز ) 1,58(ر

معيـــار ـــ)0,70(يوانحــراف إ ذلـــك يرجـــع وقـــد مـــشكالت، عـــرف بـــأن ن املـــدير عـــض ُّقناعــة َ

املعلم بجانب والنف جتما ي خصا عمل صميم من ا وحل   .الطالب

ســـــية املد القيــــادة لــــدو ح ــــ املق والتـــــصو اســــة، الد ــــا إل توصــــلت ـــــ ال النتــــائج ــــم أ ــــ ي روفيمــــا رر ر
سية املد الفاعلية ن تحس بمصر العامة ة الثانو س رباملدا   :ر

اسةنتائج   : رالد

ي ما ا م أ ومن النتائج، من العديد إ اسة الد   :رتوصلت

الفاعليـــــة- ن تحــــس ــــ العامــــة ــــة الثانو س باملــــدا ســــية املد القيــــادة لــــدو جماليــــة رالنتــــائج ر ر
سية   :راملد

 فئـة ـ سـية املد الفاعليـة ن تحـس ـ العامـة ـة الثانو س باملـدا سـية املد القيادة دو ريقع ر ر ر
ومن) متوسطة( مو بمتوسط التوافر جة د نحيث ز  .)1,71(ر

 و مـــــو بمتوســــط التـــــوافر جــــة د حيـــــث مــــن ـــــ و املرتبــــة ـــــ الفاعلــــة القيـــــادة عــــد نجــــاء ز ر ُ

بمتوســــط)1,72( التــــوافر جــــة د حيــــث مــــن الثانيــــة املرتبــــة ــــ ــــ املد املنــــاخ عــــد يليــــھ ر، ر ُ

و نمو  ).1,70(ز
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بامل- سية املد القيادة لدو التفصيلية رالنتائج نر تحـس ـ العامـة ة الثانو س ردا
سية املد   :رالفاعلية

 الفاعلة  :القيادة

ة - العبـــا ـــ) 7(راحتلـــت ع تــــنص ـــ وتـــصرفاتھ"وال اتـــھ قرا افـــة ــــ العدالـــة ريتحـــر املرتبــــة" ى
و مو بمتوسط التوافر جة د حيث من نو ز  ).1,83(ر

ة - العبــــــا احتلــــــت نمــــــا ــــــ) 13(رب ع تــــــنص ــــــ ا"وال التنــــــافس ثقافــــــة بــــــداخلغــــــرس ملحمــــــود
و" الطالب مو بمتوسط التوافر جة د حيث من الثانية ناملرتبة ز  ). 1,81(ر

ة - العبـــــــا جـــــــاءت ن حـــــــ ـــــــ) 8(رـــــــ ع تـــــــنص ـــــــ بـــــــو"وال ال املجـــــــال ـــــــ املـــــــستجدات ع ييتـــــــا
ا م و"لالستفادة مو بمتوسط التوافر جة د حيث من ة خ قبل ناملرتبة ز  ). 1,64(ر

ة - العبـا جـاءت نمـا ـ)1(رب ع تـنص ـ ــى"وال د ات للمـستو صـالحياتھ مـن جـزءا ًيفـوض
ِ
ّ ُ "

و مو بمتوسط التوافر جة د حيث من ة خ ناملرتبة ز   ).1,57(ر

 ) املد  ):راملناخ

ة - العبـــا ـــ) 12(راحتلـــت ع تـــنص ــــ العمـــل "وال ـــ ــــار لالبت ـــة ر ا ن للمعلمـــ ــــيح املرتبــــة" ي
التوافر جة د حيث من م رو وبمتوسط نو  ).1,89(ز

ة - العبا احتلت نما ع) 2(رب تنص ات"وال القـرا صـنع ـ ن العامل مشاركة ع ريحرص
تخصصھ مجال و"ل مو بمتوسط التوافر جة د حيث من الثانية ناملرتبة ز  ). 1,74(ر

ة - العبـا جــاءت ن حـ ــ) 11(رـ ع تـنص ــ علمـي"وال بأســلوب سـية املد مــات ريواجـھ ــ"ز
واملرتبة مو بمتوسط التوافر جة د حيث من ة خ نقبل ز  ). 1,63(ر

ة - العبا جاءت نما ع) 1(رب تنص ملعرفـة"وال الطـالب مـع ـة دو اجتماعات املدير رعقد
ا وحل م و" مشكال مو بمتوسط التوافر جة د حيث من ة خ ناملرتبة ز   ).1,58(ر

اسة للد ح املق رالتصو  :ر

ــــــ ال النتـــــائج ضـــــوء تــــــضمنـــــ حيـــــث ح، ـــــ املق التــــــصو وضـــــع تـــــم ــــــا، إل التوصـــــل رتـــــم
ـ ي وفيمـا ـا، عل التغلـب وسـبل واملعوقـات والعناصـر، ـداف، و ـا، إل ند اسـ تـم ـ ال الفلسفة

ح املق للتصو رعرضا ً:  

ح املق التصو   :  رفلسفة

س باملـــــدا ســـــية املد القيـــــادة دو ر تطـــــو حتميـــــة مـــــن ح ـــــ املق التـــــصو فلـــــسفة رتنطلـــــق ر ر ر
التعليميـــــــــة،ا ات دا و ـــــــــة، بو ال فاملؤســـــــــسات ســــــــية، املد الفاعليـــــــــة ن لتحـــــــــس العامـــــــــة ــــــــة رلثانو ر

النتـــــــائج لتحقيـــــــق ن فعـــــــال ونـــــــوا ي أن دائمـــــــا مطـــــــالبو ن العـــــــامل وجميـــــــع ن، واملـــــــدير س، ًواملـــــــدا ن ر
نيـــــة حتياجـــــات و باملتطلبـــــات والوفـــــاء م، لـــــد لـــــة املو عمـــــال اســـــتدامة وضـــــمان ـــــشودة، امل

  .قبليةواملست
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ح املق التصو داف   :رأ

س ئـ ـدف تحـت ـا جميع تنـدرج ـداف، مـن مجموعـة تحقيق إ ح املق التصو رس ر
مكـــن و ســـية، املد الفاعليـــة ن لتحـــس بمـــصر العامـــة ـــة الثانو س باملـــدا القيـــادات دو ر تطـــو رـــو ر ر

التا داف   :إجمال

ة - الثانو س املدا ملدير القيادي الدو ر رتطو ي  .العامةر

العمــــــل - ـــــذا نجـــــاح يـــــضمن بمـــــا ســـــة، املد داخـــــل للعمـــــل واملالئـــــم يـــــد ا املنـــــاخ رتـــــوف
املوضوعة داف  .وتحقيق

ح املق التصو   :رعناصر

س باملـــدا ســية املد القيــادة دو ر تطــو ــا تحقيق خــالل مــن يمكــن ــام م عــدة اح ــ اق ريمكــن ر ر
سية، املد الفاعلية ن تحس بمصر العامة ة يرالثانو فيما ذلك توضيح مكن  :و

و الفاعلة: لالبعد ي: القيادة ما اسة الد ح   :رتق

اتي - ســ التوجـھ ــداف(تحديـد ــــــ الرسـالة ـــ ــــ ـة القيــادات) ؤالر قبـل مــن سـة رللمد
املــستفيدين مــع ك ــشا بال ســية راملد املعلمــو(ر ـــ ــــ الطــالب ـــ ــــ مــو نأوليــاء ــ)ر ع والعمــل ،

اوضع ن والعامل سة املد ر لتطو مالئمة  .رخطة

ـــــــة - دو بـــــــصفة ـــــــودة ا ملعـــــــاي ســـــــة املد تحقيـــــــق مـــــــدى ســـــــية املد القيـــــــادات عـــــــة ٍمتا رٍ ر ر
عتماد ع صو   .لل

من - م وتطلعا ن العامل داف وأ ناحية، من ا داف وأ سة املد ة ر ن ب ط الر ة رضر ؤر و
أخر  .ىناحية

امل - ــ ــودة ا ثقافــة ــشر ــ ع العمليــةالعمــل ــ املــشاركة طــراف جميــع ن ــ و ســة، رد
ة بو  .ال

ي الثا ي: البعد ما اسة الد ح تق ، املد راملناخ   :ر

ــــستطيعو - بحيــــث ن، العــــامل افــــة ل مالئمــــا ســــيا مد مناخــــا ســــية املد القيــــادات نتــــوف ً ً ر ر
ً

مان و ستقرار ا سود سية مد ئة ب ظل ة بحر  . رالعمل

و - ن املعلم التعليميةتقدير العملية ر تطو اء كشر م ومعامل م ام  .اح

تيـــــــاح - باال ن ــــــشعر ن العــــــامل جعـــــــل ا شــــــأ مــــــن ـــــــ ال ــــــسانية بالعالقــــــات رتمــــــام و
والعطاء بالعمل م تمام ا ادة التا و  .زوالرضا،

ذلك - ع م افأ وم النجاح، من دا مز لتحقيق م وتوج والطالب ن املعلم  .ًيع
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ا - ـــــم،عقــــد مع املـــــستمر والتواصـــــل م، إلـــــ نـــــصات مــــع الطـــــالب مـــــع ـــــة دو رجتماعـــــات
ا حل ع والعمل م مشكال ع  .والتعرف

ا عل التغلب وسبل ح املق التصو   :رمعوقات

ا وم سية، املد الفاعلية ن تحس سية املد القيادة دو من تحد قد عدة معوقات ريوجد ر   :ر

ــ - ع ســية املد القيــادات رحــرص ْ بالــسلطةِ م تمــسك مــع ن، والقــوان بــاللوائح ــ ر ا ام ــ ل
للمــــستجدات م ع متــــا قلــــة بجانــــب ـــم، ل املخولــــة الــــصالحيات ومحدوديــــة ا، ــــض تفو وقلـــة

ســـة املد داخـــل ـــق الفر ح بـــر العمـــل غيـــاب عـــن فـــضال ـــة، دا و ـــة بو رال ور
ً

التغلـــب.  مكـــن و
خـالل مــن ذلـك ـ داع ــ ـة املركز حــدة مـن والتعلــيمرالتخفيــف بيـة ال ة ا و ــ سـواء رة ز

القيــادات انيــات ام ــشاف الك الفرصــة ــيح ي بمــا ســة مد ــل داخــل أو التعليميــة ات دا رأو ر
ـــــــادة مـــــــع الفعليـــــــة املواقـــــــف حـــــــسب املناســـــــبة ات القـــــــرا اتخـــــــاذ ـــــــ م وحـــــــر ـــــــصية، زال ر

ديدة ا م مسئوليا مع ناسب لت م  .سلطا

للمع - املمنوحــة ــة ر ا مــساحة وضـــعفضــيق ســية، املد ــام امل تنفيــذ طــر اختيــار ـــ ن رلمــ ق
ـ ال ـشطة باأل تمـام قلـة ظـل ـ سـية، املد ة دا و ن املعلم ؤالء ن ب التعاو رمستو ر ن ى

ن العـامل مـشاركة ـ ع سـية املد القيـادات حـرص قلـة مـع ن، العـامل ن بـ املشاركة ح ر رتن و
العالقـــ تــــوتر عـــن فــــضال ات، القــــرا صـــنع عمليــــة ـــ

ً
والطــــالبر ن املعلمـــ عــــض ن بــــ مكــــن.ة و

خالل من ذلك ع ن،التغلب والعـامل ن املـدير ن بـ الطيبـة ـسانية بالعالقات تمام
مـع التعليميـة، العمليـة ن تحـس ثـم ومـن نجـاز، ثقافـة ـز عز و نتمـاء ـادة ـ ساعد زبما

سية املد ات القرا اتخاذ ن املعلم مشاركة سبة رادة ر  .ز

حة مق أخر اسات ود ىبحوث   :ر

حو  اسات والد بحاث من د بمز إجراء يمكن الية ا اسة للد لاستكماال ر ر
ً

:  

العامة - ة الثانو س باملدا سية املد الفاعلية ن لتحس مدخل اتي س رالتخطيط  .ر

املتعلمة - املنظمة ضوء العامة ة الثانو س باملدا سية املد الفاعلية ن رتحس   .ر
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اسة الد  رمراجع

أوال
ً

ية:  العر   :املراجع

حمــدان صــب جاللــة، العلــوم،): 2003(أبــو علــم و علــيم ــ عملي ر تطــو ــ الفعالــة ســة املد ردو ر
بية ال لية مجمجلة طنطا، جامعة ص)32(،ع2، ص ، سم د ،454-484. 

حامد يم ابرا م الكر عبد املـدا): 2015(اسماعيل، مدير ألداء ح مق يتصو العامـةر ـة الثانو رس
خالقيـــــــة، القيـــــــادة مـــــــدخل ضـــــــوء ـــــــ الـــــــشيخ كفـــــــر ـــــــبمحافظـــــــة غ ماجـــــــست رســـــــالة

ة شو بيةرم ال لية الشيخ، كفر جامعة ،.  

ــ ع أحمــد محمــد مــسلط، ــاض): 2007(آل الر بمدينــة وميــة ا ــة الثانو ســة املد ة إدا رفاعليــة ر
وا س املـــدا ومـــدير ن بـــو ال ن املـــشرف نظـــر ـــة وج رمـــن ،ي ن ــــملعلمـــ غ ماجـــست رســـالة

ة شو بيةرم ال لية بالسعودية، القر أم جامعة  .ى،

يوســـــــف ســــــــالمة طنــــــــاش، و ســـــــعيد ــــــــت ب ســــــــمية ، ـــــــ ع ساســــــــية): 2008(ال ســــــــة املد رفاعليــــــــة
ن، واملعلمــــ ن واملــــدير ن املــــشرف نظــــر ــــة وج مــــن عمــــان ســــلطنة ــــ وميـــة اســــاتا ،رد

مج ة، بو ال ع35العلوم ص)1(، ص ، 37-56.  

والتعليم،.م.ج بية ال ة ا و رع، امز ا قبل للتعليم اتيجية س طة  .م2030-2014ا

محمــــــد الفتـــــــاح عبـــــــد أســــــامة م، الكـــــــر ـــــــ): 2014(جــــــاد التم لتحقيـــــــق مــــــدخل املتعلمـــــــة املنظمـــــــة
مـــــــصر ـــــــ العامــــــة ـــــــة الثانو ســـــــة باملد ح،: راملؤســــــ ــــــ مق ـــــــرتـــــــصو غ اه دكتـــــــو رســـــــالة ر

ة شو كفررم جامعة بية، ال لية  .الشيخ،

اغــــب غلــــو إيمــــان وأحمــــد، محمــــد أحمــــد عــــزة ، ــــسي را وفعاليــــة): 2005(لز التنظيميــــة الثقــــة
يــــــــة، العر مــــــــصر ــــــــة و بجم ــــــــ املد رداء بيــــــــةر ال مــــــــجمجلــــــــة ع8، رة،)17(، القــــــــا ،

ص ص ، سم   .134-17د

ســــاملان محمــــد س، امل): 2019(خمـــ ة دا فعاليــــة ن لتحـــس ح ــــ مق رتــــصو ناءر ســــ ــــشمال ســــية رد
، بـــو ال ـــ التغي ـــات اتجا ضـــوء ـــ ة رســـالةيع ـــشو م ـــ غ ش،رماجـــست العـــر جامعـــة ،

بية ال   .لية

يم إبــرا ســـعيد محمــود ، ــو يدركـــھ): 2006(ا كمــا ـــة الثانو للمرحلــة ــ املد املنـــاخ رمقيــاس
ن ةاملعلم املصر نجلو مكتبة رة، القا ،.  

مح أحمــــد ــــز العز عبــــد د، س): 2011(مــــدوداو املــــدا ملــــدير دار بــــداع و التنظيميــــة رالثقافــــة ي ي
العامـــة ـــة الـــشيخ" الثانو كفــــر بمحافظـــة ميدانيـــة اســـة بيـــة،"رد ال ليـــة جامعــــةمجلـــة ،
ع شمس، ن ج)35(ع ص2، ص ،9-89. 

حــسن الدســو املــنعم عبــد نة، الثــانو): 2017(الــ التعلــيم س بمــدا ســية املد ة دا ر يتطــو ر ر ر
اتيجية،العــــا ســــ ة دا مـــــدخل ضــــوء ـــــ ســــعيد بو بحافظـــــة رم بيـــــةر ال ليــــة ،مجلـــــة

ع سعيد، بو يناير)21(رجامعة ص2017، ص  .476 -389م،
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ايــــد ــــق، ا وعبــــد ذوقــــان وعبيــــدات، الــــرحمن عبــــد ومــــھ،). 2003(عــــدس، مف ، ــــ العل البحــــث
ع والتو شر لل أسامھ دار اض، الر وأساليبھ،  .زوأدواتھ،

إ محمــدعــزب، أحمــد العامــة): 2010(يمــان ــة الثانو ســة باملد التنافــسية ة ــ وامل التنظيميــة رالثقــة
املعاصــرة يــة جن ات ــ ا عــض ضــوء ــ يــة العر مــصر ــة و جم نــة،-رــ مقا اســة رد ر

ة شو م غ اه دكتو رسالة ر بيةر ال لية شمس، ن ع جامعة ،. 

محمـــد ا): 2010(العمــرات، مـــدير أداء فاعليــة جـــة يد ـــةر وج مـــن اء ــ الب يـــة تر ـــة مدير ــ س رملـــدا
ـــــا، ف ن املعلمـــــ ـــــةنظــــر بو ال العلــــوم ـــــ دنيـــــة مـــــجراملجلــــة ع6، ص)4(، ص ،349-

359. 

هللا عبـــــد غـــــادة ن،): 2014(غنـــــيم، للمعلمـــــ التنظيميـــــة الثقافـــــة ر تطـــــو ـــــ س املـــــدا مـــــدير رأدوار ي
ا بمحافظة العام الثانو التعليم س بمدا ميدانية اسة يد ر ـملنوفية،ر غ ماجـست رسـالة

ة شو بيةرم ال لية املنوفية، جامعة ،. 

بـــو): 1993(جـــاي. ر. ل ال البحـــث ات ـــا يم ـــضةر ال دار رة، القـــا ميـــد، ا عبـــد جـــابر ترجمـــة ــــ ــ
ية   .العر

ميــد ا عبـــد محمــد معـــاي): "2007(محمــد، ضــوء ـــ ســية املد القيـــادات الختيــار حــة مق ـــة رر ؤ
املت ة ةردا ــــــ عــــــشر"م ــــــامس ا الــــــسنو املــــــؤتمر ــــــ إ مقــــــدم بحــــــث القيــــــاداتي، يــــــل تأ

ـــي العر والعـــالم مـــصر ـــ ـــة بو ةال دا و نـــة املقا بيـــة لل ة املـــصر معيـــة با املنعقـــد ر، ر
ج شـمس، ن عـ ـام ا التعلـيم ر تطو مركز مع بالتعاو مـن)1(نالتعليمية ة ـ الف ـ ،

  .م2007يناير28 -27

حشمت أحمـدمحمدين، كر أبـو وجـالل، كـم ا بفاعليـة): 2012(عبـد ـا وعالق التنظيميـة الثقـة
يــة العر مــصر ــة و بجم واملعلــم ســة راملد ميدانيــة(ر اســة بيــة،)رد ال ليــة جامعــةمجلــة ،

ع ر، ج149ز ص1، ص يوليو، ،273-359.  
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