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 ممخص البحث:

تعمم الميني ة بالم دارس الفني ة الص ناعية القيادة الموزعة مدخل لتحقيق مجتمعات ال 
 في جميورية مصر العربية

 عمر نصير ميران رضوان

 تخصص التربية المقارنة واإلدارة التعميمية، كمية التربية، جامعة عين شمس، القاىرة، مصر.

لكتروني:   Omarnosair55@gmail.comالبريد اال

اع ال  ذين يري  رون األدوار بش  كل دوري وفق  ًا تمث  ل القي  ادة الموزع  ة ش  بكة متفاعم  ة لمق  ادة واألتب  
نم ا يمثمي ا لمتطمبات الوضع، وىي  قيادة تشاركية جماعي ة تمتمكي ا الجماع ة، وال تتمث ل ف ي ف رد وام

فريق قيادي، ويمكن ألي فرد بالمدرسة أن ينضم لمفريق القيادي بيا، وىو ما يضمن تنوع الخبرات 
ىداف المرسومة، وينبري لمقيادة المدرسية كي تضمن في الفريق القيادي بما يساىم في تحقيق األ

تحقيق مجتمعات التعمم المينية أن يكون تأثير مدير المدرسة موجيًا وداعمًا لعمل الفريق القيادي 
بالمدرسة، وأن يكون لذلك أكبر األث ر عم ا النت اال التعميمي ة لمط هب، وى و م ا يتطم ب بن اء ثقاف ة 

وق  يم وأى  داف مش  تركة والت   زام مش  ترك م  ن الفري  ق القي   ادي  تش  اركية تس  تند إل  ا رس  الة ورؤي   ة
وقد استخدم البحث الراىن المنيل الوصفي، وتمثمت أداة البحث في استبيان موج و إل ا  بتحقيقيا.

عينة من اليياة اإلدارية والتدريسية بمدارس التعميم الفني الصناعي نظام الثهث سنوات في مصر 
ة الموزع ة بتم ك الم دارس، وم ن ث م التوص ل إل ا متطمب ات بن اء لمكشف عن واق ع ممارس ات القي اد

مجتمع  ات تعم  م ميني  ة بالم  دارس الفني  ة الص  ناعية بجميوري  ة مص  ر العربي  ة ف  ي ض  وء القي  ادة 
 الموزعة.

الكممات المفتاحية: القيادة الموزعة، مجتمعات التعمم المينية، المدارس الفني ة الص ناعية، 
 الفريق القيادي.



زىر، العدد: ) م 9149لسنة  أكتوبر( الثاني، الجزء 481مجمة كمية التربية، جامعة األ  
 

 -513- 

Abstract 

Distributed Leadership As An Approach For Accomplishment Of 

Professional Learning Communities In Industrial Technical 

Schools In The Arab Republic Of Egypt 

Omar Naseer Mahran Radwan 

Comparative Education and Educational Administration, Faculty of 

Education, Ain Shams University, Cairo, Egypt. 

Email: Omarnosair55@gmail.com 

Distributed Leadership (DL) is an interactive network of leaders and 

followers who change their roles periodically according to the actual 

situation requirements. The DL is a collective participatory leadership 

owned by the whole group, and it is not represented by a certain individual, 

but it is really represented by a leadership team. In addition, any member of 

the school community can join the leadership team, which ensures the 

diversity of experiences in the leadership team and contributes to the 

achievement of the school main goals. Moreover, for the school leadership to 

ensure the accomplishment of the school professional learning communities, 

the school manager should guide and support the work of the school 

leadership team, and this should have the greatest impact on the students' 

learning outcomes, which requires building a participatory culture that is 

based on a common mission, vision, values, goals and commitment of the 

leadership team to achieve them all. The present research used the 

descriptive research methodology, and applied a questionnaire directed to 

samples of an administrative and teaching staff in the industrial technical 

education schools (three years study system) in Egypt, to investigate the 

current situation related to the practices of the distributed leadership in these 

schools, hence the researcher could reach to the actual requirements needed 

by the industrial technical education schools in Arab Republic of Egypt for 

building professional learning communities in the light of distributed 

leadership concept. 

Keywords: Distributed Leadership - Professional Learning Communities - 

Industrial technical schools - the leadership team. 
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 القسم األول: اإلطار العام لمبحث
 :مقدمة

القيادة المدرسية ركنًا ركينًا في نجاح المدرسة في تحقيق أىدافيا، فه توجد  دتع
مدرسة متميزة بدون قيادة متميزة، فالقيادات المدرسية الناجحة تمعب دورًا كبيرًا في توجيو 

مميم، ورفع روحيم المعنوية العاممين من اليياة اإلدارية والتدريسية بالمدرسة وحفز ى
بما يؤدي إلا كفاءة األداء وفعاليتو، ومن ثم تحقيق أىداف المدرسة وتحقيق التميز 

 والريادة.
ويتعدد األفراد المساولون عن توفير األشكال المختمفة من الخدمات والقيادة في 

المعممين في المدرسة، ومن أىميم مدير المدرسة، ونااب مدير المدرسة، والمعمم األول، و 
التخصصات المختمفة وغيرىم، وال شك أن ىؤالء جميعًا البد وأن تتوافر فييم سمات القيادة 

، وذلك لسببين أوليما أن يكونوا قدوة لطهبيم ينقمون (4) الفعالة عما جميع المستويات
في ليم تمك السمات ففاقد الشيء ال يعطيو، والسبب الثاني يرجع ألىمية القيادة الجماعية 

تحقيق المدرسة ألىدافيا، ومن ىنا ظيرت فكرة القيادة الموزعة وبدأت تطبيقاتيا في 
ومن ثم انتقمت إلا ميادين اإلدارة  -وذلك عما غير العادة  –المؤسسات التربوية أواًل 

 األخرى. 
تباع الذين يريرون األدوار بشكل  وتمثل القيادة الموزعة شبكة متفاعمة لمقادة واأل

لمتطمبات الوضع، وىناك ثهثة أساليب تحتل أىمية بالنسبة لمفيوم القيادة  دوري وفقاً 
الموزعة تتمثل في أنو باإلمكان توزيع الوظااف القيادية أو توسيعيا بحيث تشمل قادة 
متعددين، ويحدث التوزيع التعاوني عندما تردو أفعال أحد القادة قاعدة ومنطمق ألفعال 

زيع التشاركي عندما يعمل القادة بشكل منفصل ومستقل ولكن القادة اآلخرين، ويحدث التو 
من أجل ىدف مشترك، أما التوزيع المنسق فيحدث عندما يقوم أفراد مختمفون بقيادة ميام 

   (9) متعاقبة.
ومن ثم فالقيادة الموزعة قيادة تشاركية تمتمكيا الجماعة، ويمكن ألي فرد 

ىو ما يضمن تنوع الخبرات في الفريق القيادي بالمدرسة أن ينضم لمفريق القيادي بيا، و 
 بما يساىم في تحقيق األىداف المرسومة.

وينبري لمقيادة المدرسية كي تضمن تحقيق مجتمعات التعمم المينية أن يكون 
تأثير مدير المدرسة موجيًا وداعمًا لعمل الفريق القيادي بالمدرسة، وأن يكون لذلك أكبر 

ثر عما النتاال التعميم ية لمطهب، وىو ما يتطمب بناء ثقافة تشاركية تستند إلا رسالة األ
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ورؤية وقيم وأىداف مشتركة والتزام مشترك بتحقيقيا، وأن تكون الفرق القيادية المشكمة 
من المدير والمعممين منخرطة في ممارسات تيدف لتحسين نتاجات الطهب الموجية 

كن تحقيقيا من خهل العمل التعاضدي بالنتاال، وأن تكون ىناك أىداف ذكية وواضحة يم
لمفرق التشاركية، ويتطمب ذلك تقديم الدعم لتمك الفرق ومراجعة مدي تحقق األىداف 

     (3) واالحتفال معيم بالنجاح.
باعتباره قاطرة التنمية لموطن، حيث يمعب دورًا ونظرًا ألىمية التعميم الثانوي الفني 

الش باب بالق درات والميارات الت ي تمكني م م ن تمبي ة  كبيرًا في تأىي ل شريح ة كبي رة من
احتياج ات س وق العم ل م ن العمال ة المتعممة والمدربة والماىرة، والت ي يمكنيا التعامل م ع 
واقع التكنولوجي ا الحديث ة، وىو ما يتطمب قيادة واعية ديمقراطية تشاركية جماعية تستطيع 

 ا النوع من التعميم.تحقيق اآلمال المعقودة عما ىذ
وينقسم التعميم الفني في مصر إلا نوعين: األول تعميم ثانوي فني مدتو ثهث 
سنوات، والنوع الثاني تعميم ثانوي فني مدتو خمس سنوات، حيث ييدف النوع األول إلا 
إعداد فاة الفني في مجاالت الصناعة والزراعة والتجارة واإلدارة والخدمات، وتنمية الممكات 

لفنية لدى الدارسين، ويحدد وزير التربية والتعميم بعد موافقة المجمس األعما لمتعميم ا
مواصفات المدارس الفنية وخطط العمل بيا، والمساوليات الممقاة عما عاتق قياداتيا، 

% من جممة الطمبة المقبولين بالمرحمة الثانوية، 71ويقبل بالتعميم الثانوي الفني نحو 
% بالتعميم الفني الصناعي، و 17ولين بتمك المدارس عما النحو التالي: ويتم توزيع المقب

 (1) % بالتعميم الفني التجاري.11% بالتعميم الفني الزراعي، و 43
 :مشكمة البحث

بالرغم من أىمية ومحورية التعميم الثانوي الفني كأساس ألي مشروع نيضوي 
وجود العديد من أوجو القصور التي لمدولة والمجتمع، غير أن الواقع الفعمي يشير إلا 

تعوق ىذا التعميم عن تحقيق أىدافو، وتعوق الممارسات القيادية لمديري المدارس، 
وتعوق مشاركة اليياة اإلدارية والتدريسية في إدارة تمك المدارس، ومن أبرز تمك 

 المعوقات:   
مصر وتاريخو،  نظام التعميم في مصر بالمركزية بحكم نشأة نظام التعميم فياتسام  .4

وبالرغم من الجيود والتشريعات المتعددة ما زالت التوجييات في مختمف جوانب 
  (5.)النظام التعميمي تأتي من المركز ممثًه في وزارة التربية والتعميم أو ديوان الوزارة

عجز القيادات المدرسية عن اتخاذ قرارات تعميمية ذات شأن، فميس من سمطة   .9
ارات بشأن اعتماد منيل أو تجريبو، أو إقامة عهقات مع المجتمع المدرسة اتخاذ قر 
 (6) دون توجيو أو إذن من إدارة التعميم المختصة أو ديوان الوزارة. المحيط بالمدرسة
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 (7)"غياب الديمقراطية عن جو المجتمع المدرسي ونظام إدارتيا". .3
في  من المعممين لكثيرا رغبةسيادة النزعة التسمطية عند بعض المديرين، وعدم " .1

 (8)".التعاون أو المشاركة في إدارة المدرسة
تعذر نجاح المشاركة في ظل اإلدارة التقميدية القاامة، فالبياة الحالية لممدرسة ال  .5

 (9) تساعد عما إحداث المشاركة وتعايش أطرافيا معًا.
 يمكن بمورة مشكمة البحث في السؤال الرايس التالي:ومن ثم 

مجتمعات التعمم المينية بالمدارس الفنية الصناعية في جميورية  كيف يمكن تحقيق
 مصر العربية في ضوء مدخل القيادة الموزعة؟

 ويتفرع من ىذا السؤال الرايس األسامة الفرعية التالية:
 ما األسس النظرية لمقيادة الموزعة وعهقتيا بمجتمعات التعمم المينية؟ .4
 الفنية الصناعية في جميورية مصر العربية؟ ما واقع الممارسات القيادية بالمدارس .9
ما متطمبات بناء مجتمعات التعمم المينية بالمدارس الفنية الصناعية بجميورية  .3

 مصر العربية في ضوء القيادة الموزعة؟
 :أىداف البحث

 ييدف البحث الحالي إلا:
 الوقوف عما األسس النظرية لمقيادة الموزعة. .4
 اء مجتمعات التعمم المينية بالمدارس.الوقوف عما األسس النظرية لبن .9
التعرف عما واقع الممارسات القيادية بالمدارس الفنية الصناعية في جميورية  .3

 مصر العربية.
التوصل إلا متطمبات بناء مجتمعات تعمم مينية بالمدارس الفنية الصناعية  .1

 بجميورية مصر العربية في ضوء القيادة الموزعة.
  :أىمية البحث

مواكبة التوجي ات العالمي ة نح و االىتم ام ب التعميم  يية البحث الحالي فتتمثل أىم
ن درة البح وث الت ي تناول ت القي ادة ، وك ذلك الفني باعتب اره ق اطرة التق دم لممجتمع ات النامي ة

 الموزعة كمدخل لتطوير الممارسات القيادية بالمدارس الفنية الصناعية.
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 :حدود البحث
عة كمدخل لتحقيق مجتمعات التعمم المينية بالمدارس يتناول البحث القيادة الموز 

الفنية الصناعية في جميورية مصر العربية، وتم اختيار المدارس الثانوية الفنية 
نماط األخرى من المدارس  كبر من حيث العدد مقارنة باأل نيا األ الصناعية لمتطبيق عمييا أل

عمييا الختهف طبيعتيا ومشاكميا الفنية الزراعية والتجارية والفندقية، وتم االقتصار 
نواع األخرى من التعميم الفني، كما تم االقتصار عما  وبالتالي نمط قياداتيا عن األ
كثر طهبًا  كثر عددا واأل نيا ىي األ المدارس الفنية الصناعية نظام السنوات الثهث أل

كبر.  وبالتالي تمثل عصب التعميم الفني الصناعي وكتمتو األ
 ثمصطمحات البح

 يتناول البحث المصطمحات التالية:
 Distributed Leadershipالقيادة الموزعة  

عما أنيا "ممارسات قيادية جماعية  القيادة الموزعة لممدرسةيعرف البحث الحالي 
، حسب الموقف المدرسي ومجموعة التابعين قيادات متعددة بالمدرسةناتجة عن تفاعل 

في قيادة العمل  ألعضاء المجتمع المدرسي متنوعةاالستفادة من الخبرات ال وبما يضمن
، وتتسم تمك القيادة الجماعية بالديناميكية حيث يترير تشكيميا بترير الموقف المدرسي

التعميمي مع مرور الوقت، وبما يضمن مشاركة بعض أو غالبية أعضاء المجتمع 
 ".التعميمية الممكنةالمدرسي في قيادة المدرسة نحو تحسين أداايا وتحقيق أفضل النتاال 

    Professional Learning Communityمجتمعات التعمم المينية 
يمكن تعريف مجتمعات التعمم المينية بالمدرسة عما أنيا بناء لثقافة مدرسية 

نشر ثقافة التعاون والمشاركة  ، وداعمة لفكرة التريير بالتركيز عما احتياجات المدرسة
المجتمع المدرسي في إطار من مناخ مؤسسي قاام عما  لمموارد والمعرفة بين أعضاء

الثقة واالحترام المتبادل بين الزمهء، وتؤدي مجتمعات التعمم المينية إلا تعزيز تعمم 
الطهب نتيجة لتحقيق ممارسات تدريس فعالة، وتحقيق تريير ثقافي طويل المدى عن 

عممية النمو الميني  طريق دمل وتماسك وترابط جماعات العمل المدرسي بما يسيل
 لميياة اإلدارية والتدريسية بالمدرسة.
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 :الدراسات السابقة
تناولت العديد من الدراسات األجنبية القيادة الموزعة في مجال التعميم كدراسة 

عن القيادة الموزعة وتأثيرىا عما مخرجات  (Hester Hulpia, 2009)ىيستر ىمبيا 
 Ronald H. Heckراسة رونالد ىيك وفيميب ىوليجر )، ود(41)التعميم الثانوي في بمجيكا

, 2009And Philip Halliger عن مساىمة القيادة الموزعة في تحسين المدارس )
، ودراسة دافيد ىول (44)وتأثيرىا عما تطور مستوى الطهب في مادة في الرياضيات

 David J. Hall, Helen Gunter And Joannaوىيمين جنتر وجوانا براج )
gg, 2013Braودراسة (49)(، عن نشأة وظيور القيادة الموزعة بالمدارس في إنجمترا ،

 Yi-Gean Chen, JN. Cheng and Jao-Nanيي جين وشينل وجوا نان شينل )
Cheng, 2014 حول العهقة بين كل من قيادة فريق من المدراء والقيادة الموزعة )

ممين بالمدارس العامة في مكاو في والقيادة المتعددة األطر وأثر ذلك عما أداء المع
( حول درجة تحقق القيادة  Da SomJang, 2018، ودراسة دا سوم جانل )(43)الصين

( 2019Max Klink ,، ودراسة ماكس كمينيك )(41)الموزعة بالمدارس الثانوية
ات استدامة القيادة الموزعة في مدرسة العاصمة الثانوية االستكشافية في مجال متطمب

 (45) بوالية بنسمفانيا بالواليات المتحدة األمريكية.
كما تناولت العديد من الدراسات العربية القيادة الموزعة كدراسة ندى بنت ظافر بن 

ت ( عن تطوير األداء اإلداري بالمدارس الثانوية لمبنا9141محمد بن قميص الشيراني )
، ودراسة عبد العزيز بن ناصر بن عبد العزيز الشثري (46)في ضوء مدخل القيادة الموزعة 

( والتي ىدفت إلا التوصل إلا تصور مقترح لتطوير األداء اإلداري بالمدارس 9141)
، ودراسة (47)الثانوية لمبنات بالمممكة العربية السعودية في ضوء مدخل القيادة الموزعة

( عن أسس القيادة الموزعة 9144ي ووحيد شاه بور حماد )أحمد عبد الفتاح زك
، ودراسة ياسر فتحي الينداوي (48)ومتطمبات تطبيقيا في مدارس التعميم العام بمصر

الميدي وعااشة بنت سالم الحارثي وبدرية بنت عبد اهلل الرواحية االستكشافية عن القيادة 
، ودراسة فايز (49)ية وسمطنة عمانالموزعة والفعالية المدرسية في جميورية مصر العرب

(، حول درجة ممارسة القيادة الموزعة لدي مديري 9147عما األسود ومحمد رجب ربيع )
يناس (91)مدارس وكالة الروث في محافظات غزة ، ودراسة عباس عبد ميدي الشريفي وام

 (، حول درجة ممارسة القيادة الموزعة لمديري المدارس9147محمد إسماعيل عبد اهلل )
، ودراسة عبيد اهلل عبد (94)الثانوية الخاصة في محافظة عمان من وجية نظر المعممين

(، حول درجة تطبيق القيادة الموزعة 9148اهلل عمي العمياني وأشرف عبد حسن األلفي )
، ودراسة حسن (99)في مدارس التعميم العام بمنطقة الباحة بالمممكة العربية السعودية

http://0710o79iq.1105.y.http.apps.webofknowledge.com.mplbci.ekb.eg/OneClickSearch.do?product=KJD&search_mode=OneClickSearch&excludeEventConfig=ExcludeIfFromFullRecPage&colName=KJD&SID=D4vTaa1a5SzkpmUxnsq&field=AU&value=Jang,,%20Da%20Som&cacheurlFromRightClick=no
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(، عن القيادة الموزعة وعهقتيا بتطوير األداء الميني 9148محمد حسن العسيري )
، ودراسة صالح بن غرم (93)لمعممي مدارس المرحمة الثانوية بالمممكة العربية السعودية

( والتي دارت حول 9149اهلل بن ىندي الكناني الزىراني وعبد الرحمن بن أحمد صااغ )
ادة المدارس بمدارس التعميم الحكومي دراسة العهقة بين درجة ممارسة القيادة الموزعة لق

 .(91)بمحافظة القويعية بالسعودية وعهقتيا بالثقة التنظيمية
 :منيل البحث وأداتو

استخدم البحث الحالي المنيل الوصفي باعتباره المنيل المناسب لدراسة موضوع 
ة عينة من اليياة اإلداريوتمثمت أداة البحث في استبيان موجو إلا البحث الحالي، 

في مصر لمكشف عن  والتدريسية بمدارس التعميم الفني الصناعي نظام الثهث سنوات
 ممارسات القيادة الموزعة بتمك المدارس.واقع 

 :أقسام البحث
 يتضمن البحث الحالي خمسة أقسام رايسة، بيانيا عما النحو التالي:

، واألىداف، القسم األول: اإلطار العام لمبحث، ويشتمل عما: المقدمة، والمشكمة
 واألىمية، والمصطمحات، ومنيل البحث وأداتو، وأقسام البحث.  

القسم الثاني: اإلطار النظري لمبحث، ويدور حول األسس النظرية لمقيادة الموزعة 
 وعهقتيا بمجتمعات التعمم المينية.

ية القسم الثالث: الدراسة النظرية لواقع الممارسات القيادية بالمدارس الفنية الصناع
 في جميورية مصر العربية.

القسم الرابع: الدراسة الميدانية لواقع الممارسات القيادية بالمدارس الفنية الصناعية 
 في جميورية مصر العربية.

القسم الخامس: نتاال البحث، ومتطمبات بناء مجتمعات تعمم مينية بالمدارس 
 موزعة.الفنية الصناعية بجميورية مصر العربية في ضوء القيادة ال
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القيادة الموزعة مدخل لتحقيق مجتمعات التعمم المينية : القسم الثاني
 بالمدرسة

 :)إطار نظري(
 :تمييد

م في "عمم النفس  4951كان أول ذكر لمصطمح القيادة الموزعة عام 
م كمصطمح 4991االجتماعي"، ثم اختفت وتوارت عن البحوث حتا ظيرت مرة أخرى عام 

، ومع مطمع (95)من ثم تم تبنييا وتطبيقيا في المؤسسات التربويةفي "عمم التنظيم"، و 
األلفية الجديدة أصبحت القيادة الموزعة شااعة االستخدام في بحوث القيادة التربوية، 
وانتقمت منيا إلا مجاالت أخرى متعددة، وتم تطبيقيا في مجال إدارة األعمال التجارية 

كرة تتسم بأنيا بدأت في مجال التربية ثم ، ومن ثم فيي ف(96)وحتا في مجال السياحة
دارة األعمال، وىو  -وذلك عما غير المعتاد  –انتقمت منيا  إلا مجال اإلدارة العامة وام

مؤشر عما مدى ارتباطيا بمجال القيادة التربوية وىو مجال يتطمب أن يكون المدير قااد 
قيادة إلا الجيل الجديد، وىو والمعمم قااد، حتا يكونوا قدوة لطهبيم تنتقل منيم سمات ال

ما تحرص عميو نظم التعميم المتقدمة من حيث إنشاء جيل جديد قادر عما قيادة 
 مجتمعاتو نحو المستقبل.    

والقيادة الموزعة تعني أن الميام القيادية مقسمة عما مجموعة من األفراد وليست 
والمواىب الفردية جنبًا إلا  مفوضة من قبل القااد، وىي نمط قيادي يعترف بأىمية القدرات

جنب مع العمل الجماعي، ومن ثم فالقيادة الموزعة ذات طبيعة تبادلية حيث يتم توزيع 
تباع في مجموعات وفرق عمل جماعية  الممارسات القيادية عما مجموعة من القادة واأل

ن خهل يتم فييا تبادل أدوار القيادة حسب الموقف وطبيعة النشاط، ويتم إنجاز الميمة م
 (97) التفاعل والعمل الجماعي.

 )أواًل( نماذج القيادة الموزعة
 تتعدد نماذج القيادة الموزعة، ومن أىميا:

 Spillane’s Distributedنموذج سبيمين لمقيادة الموزعة    (4)
Leadership Model 

ينظر نموذج سبيمين لمقيادة الموزعة من منظور مختمف عن المنظور التقميدي 
تبارىا قااد وموقف ومجموعة تابعين، حيث ينظر ليا باعتبارىا مجموعة لمقيادة باع

ممارسات قيادية تتضمن قيادة جماعية تضم اثنين أو أكثر من القيادات المدرسية، ومن 
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خهل ىذا المنظور الجديد تريرت النظرة نحو القيادة وأصبحت ممارسة جماعية لمقيادة 
دراكاتو، ومن ثم يركز بداًل من التمحور التقميدي نحو دراسة  دور القااد وقدراتو وسماتو وام

ىذا النموذج عما الممارسات القيادية بوصفيا نتاج تفاعل العناصر القيادية الفاعمة 
بالمدرسة والموقف المدرسي واألدوات اإلدارية مثل جداول أعمال االجتماعات وأدلة 

األداء وغيرىا من األدوات المناىل الدراسية وبطاقات الوصف الوظيفي ونماذج مراقبة 
 (98) المساعدة في العمل اإلداري المدرسي.

فالقيادة الموزعة وفق ىذا المنظور تتسع لتصبح ممارسات قيادية ناتجة عن 
تفاعل قيادات متعددة بالمدرسة تتضمن اثنين أو أكثر من القيادات المدرسية، وىو ما 

تتطمب قيادة المدرسة قيادة  يتحدد حسب الموقف المدرسي ومجموعة التابعين، حيث
جماعية ديناميكية تترير حسب الموقف المدرسي فربما تضم تمك القيادة الجماعية في 
موقف ما نااب مدير المدرسة ويتشارك معو في المساولية مجموعة من المعممين القادة 

 في موقف ما، وربما يترير تشكيل تمك القيادة الجماعية في موقف آخر وبترير الموقف
التعميمي، حيث يهحظ أن تمك الممارسات القيادية أكبر من مجموع الممارسات القيادية 

   (99) لكل قااد منفردا.

 
والشكل السابق يوضح نموذج سبيمين لمقيادة الموزعة باعتبارىا ممارسات قيادية 

داًل تتكون من أربعة عناصر رايسة، أوليا القيادة الجماعية لمجموعة القيادات المدرسية ب
من القااد الواحد وفقًا لمنماذج التقميدية لمقيادة، وثانييا الموقف المدرسي، وثالثيا 
مجموعة التابعين أو المرؤوسين، وأضاف ىذا النموذج بعد آخر لمقيادة وىو الزمن، حيث 
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إن تمك القيادة الجماعية ليست ثابتة بل تترير بترير الموقف التعميمي، وحيث إن المواقف 
ة والقضايا والمشكهت متريرة بترير الزمن ومن ثم يدخل مترير الزمن كمكون رابع المدرسي

 من مكونات القيادة الموزعة وفقًا لنموذج سبيمين الموضح بالشكل. 
 Gronn’s Distributedنموذج جرون لمقيادة الموزعة   (9)

Leadership Model  
دة بما يعيد صياغة يرى جرون أن القيادة الموزعة تضيف نيل جديد لقيادة متعد

رؤية جديدة لمقيادة باعتبارىا قيادة مجمعة تتوزع بين بعض أو غالبية وربما كل أعضاء 
نجاح تمك  المنظمة، وىو ما يتضمن تقسيم مجمل الميام واإلمكانات التكنولوجية الهزمة إل
الميام عما العاممين بالمنظمة، حيث تشتمل اإلمكانات التكنولوجية عما اإلمكانات 
مكانات مادية والمكونات غير الممموسة كالقيم والرؤية ومصالح  الممموسة من أدوات وام

 (31) أعضاء المنظمة.
ويركز جرون عما فمسفة العمل المتناغم كضرورة لنجاح القيادة الموزعة، حيث 
يعمل الجميع في تناغم وتكامل لتجميع المبادرات القيادية وخبرات األفراد لضمان تحقيق 

جة أكبر من مجموع أعماليم ومياميم منفردة، حيث تشتمل القيادة الموزعة أفضل نتي
 (34)وفق ىذا النموذج عما ثهثة مكونات، وىي: 

 قيادة جماعية يقوم بيا بعض أو غالبية أو كل األعضاء. .4
 تقسيم اإلمكانات التكنولوجية عما جميع أعضاء المنظمة. .9
 العمل المتناغم بين أفراد الفريق القياد. .3

 Elmore’s Distributedوذج المور لمقيادة الموزعةنم  (3)
Leadership Model   

( بتطوير نموذج لمقيادة الموزعة من خهل ربطو 9111قام ريتشهرد ألمور )
بتحسين التعميم واألداء المدرسي، ومن خهل تجاوز نظرية السمات كأساس لمقيادة، 

رشاد"، وىو ما يتطمب استخدام والولوج إلا مدى أرحب لمقيادة باعتبارىا "دفع وتوج يو وام
مصادر وخبرات متعددة لمقيادة، والتأكيد في ىذا المضمار عما أىمية الخبرات الفردية، 
والعمل في تناغم وتفاىم لموصول إلا ىدف مشترك وىو تحسين التعميم واألداء المدرسي، 

جيود بين وىو ما يعني أن قيادة عمميات تحسين األداء التعميمي يتطمب تضافر ال
 (39) العاممين من مختمف مجاالت الخبرة في قيادة جماعية لمعمل المدرسي.
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ويتناول الشكل عناصر القيادة الموزعة وفقًا لنموذج ألمور والتي تتضمن االستفادة 
من الخبرات المتنوعة في التنظيم لقيادة العمل المدرسي، والعمل في تناغم، واستخدام 

 التوجيو، وتوافر ثقافة تنظيمية مشتركة بين العاممين بالمنظمة.مصادر متعددة لإلرشاد و 
 )ثانيًا( خصااص القيادة الموزعة

 بيا األخذ تبرر قد والتي الموزعة عما عدد من الخصااص، تنطوي القيادة
 (33) :المدارس، وىي إلدارة ناجحة كإستراتيجية

وأكثر إنتاجية من القيادة الموزعة نتاج العمل الجماعي، فالعمل الجماعي أفضل  .4
العمل الفردي، ومن ثم تعتمد القيادة الموزعة في ممارساتيا القيادية عما فرق 

 العمل.
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القيادة الموزعة قاامة عما االعتراف بالخبرات وتقديرىا، فالميام المتعددة تتطمب  .9
خبرات متنوعة، وىو ما ال يمكن توافره في شخص واحد عما قمة السمطة، كما أن 

 م المدرسي ال يتوقع معو لفرد واحد أن يقوده منفردًا.تعقد التنظي
القيادة الموزعة تقترح الحدود المفتوحة من خهل دور قيادي لممدير والمعممين،  .3

ويمكن أن تضم إلا جانبيم التهميذ وأولياء األمور، والمنتسبين والعاممين باإلدارة 
 المدرسية.

ميز القيادة الموزعة، وىي: ويحدد وودز وآخرون ثهث سمات وخصااص رايسة ت
(31) 

ول    يس الف    رد  Groupقي    ادة الموزع    ة تمتمكي    ا الجماع    ة ممكي    ة الجماع    ة: فال .4
Individual ،وأني  ا نت  اج تض  افر الجي  ود بطريق  ة تجم  ع ب  ين المب  ادرة والخب  رة ،

 والنتيجة ىي منتل أو طاقة أكبر من مجموع الجيود الفردية لمعاممين. 
انفت  اح ح  دود القي  ادة فيم  ا يتعم  ق بم  ن يمك  ن أن الح  دود مفتوح  ة : وتش  ير إل  ا  .9

 ينضم إلا الفريق القيادي لممنظمة. 
بمعن  ي القي  ادة الموزع  ة تض  م خب  رات متنوع  ة م  ن تن  وع خب  رات الفري  ق القي  ادي:   .3

األف   راد المنتش   رين ف   ي جمي   ع أنح   اء المنظم   ة، بحي   ث يتع   اون الفري   ق القي   ادي 
 . ه المختمفةبخبراتو المتنوعة لمعالجة الموقف وفق أبعاد

 )ثالثًا( مبادئ القيادة الموزعة
الموزعة عما عدد من المبادئ العامة، وذلك عما النحو التالي:  تنطوي القيادة

(35) 
نما تقتضي إيجاد أفضل الطرق  .4 القيادة الموزعة ال تعني تفويض السمطات وام

 ي العمل.لهستفادة من الخبرات واألفكار والجيود التي يبذليا األفراد المنخرطين ف
القيادة الموزعة تشجع عما تشارك األفكار والمبادرات، وتكوين فرق العمل لمواجية  .9

 المشكهت والتحديات. 
 واألقسام؛ الوحدات بين بالمنافسة وليس والثقة بالتعاون تيتم الموزعة القيادة .3

ن حتا واألىداف الرسالة نفس فالجميع يتشاركون  كل مساىمة طريقة اختمفت وام
 .افيي فرد

 يسيم خبيرا شخص كل يعد بل قرار صانع شخص كل ليس الموزعة القيادة ظل في .1
 .القرار صنع عممية بخبرتو في
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 أفضل وساال عن والبحث غير تقميدية طرق استخدام عما تشجع الموزعة القيادة .5
 .لممخاطر المراعاة المحسوبة خهل من صحتيا واختبار األشياء مع لمتعامل

 مداخل اكتشاف إلي الرالب في األخطاء تؤدي الموزعة ادةبالقي العمل بياة في .6
 .ذات قيمة واتجاىات جديدة

 .أكثر وأىمية وكفاءة فعالية ذات وظيفتو يجعل أن فرد لكل تتيح الموزعة القيادة .7
 .العمل إنجاز في وأىمية وتأثير قيمة لو فرد كل الموزعة القيادة ظل في .8

 )رابعًا( أبعاد القيادة الموزعة 
 (36)القول أن ىناك سبعة أبعاد لمقيادة الموزعة، وذلك عما النحو التالي: يمكن 

التنظيم المدرسي المهام: من حيث توافر الييكل الرسمي الذي يسمح لميياة  .4
اإلدارية والتدريسية بالمدرسة بتبادل المعارف مع بعضيم البعض ومع اإلداريين 

 بالمدرسة.
دات الجماعية لميياة العاممة بالمدرسة، رؤية مدرسية جماعية: وىي نتاج المعتق .9

حيث يكون لمعاممين بالمدرسة مساىمة واضحة ودور في وضع رؤية لممدرسة، 
 وبيان الرسالة المدرسية واألىداف التعميمية.

ثقافة مدرسية محفزة: وىي المبادئ غير الممموسة التي تحدد المناخ السااد في  .3
ة والتدريسية عما اتخاذ أدوار قيادية المدرسة، حيث يتم تشجيع لميياة اإلداري

 بالمدرسة.     
برنامل تعميمي تشاركي: حيث يكون لجميع العاممين بالمدرسة الحق في تحسين  .1

العممية التعميمية، وتستند الترييرات المنشودة عما البيانات التي يتم تحميميا من 
 قبل المعممين ومدير المدرسة.

ات التي يعتمد عمييا مدير المدرسة والمعممون في األدوات التعميمية: وتشمل األدو  .5
عممية تحميل البيانات المطموبة لتقييم البرنامل التعميمي، مثل: تقارير المناطق 

 التعميمية وتقييمات المعممين وتكميفات الطهب وخطط الدراسة.
المعممين القادة: وتتمثل في إتاحة الفرصة لممعممين بالمدرسة في ممارسة األدوار  .6

القيادية، وىو ما يؤدي إلا تطوير العممية التعميمية وتحسين التحصيل العممي 
 لمطهب.

المدير القااد: حيث يتم اختيار مدراء لممدارس يمتمكون سمات القااد التعميمي،  .7
وتطوير مياراتيم القيادية، وحثيم عما تشجيع المعممين عما المشاركة في تحسين 

 التحصيل العممي لمطهب.
 (37)القول أن ىناك ثهثة شروط لنجاح القيادة الموزعة، وىي: ويمكن 
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تطوير ثقافة مدرسية تجسد التعاون، والثقة، والتعمم الميني، والمحاسبية  .4
 المتبادلة.

 توافق قوي في اآلراء حول المشاكل الميمة واألساسية التي تواجو المدرسة. .9
يم والتعمم بين أولاك الحاجة إلا الخبرات الثرية مع مداخل لتحسين فرص التعم .3

 الذين يعممون بالمدرسة. 
 )خامسًا( مجتمعات التعمم المينية 

يرتبط مفيوم القيادة الموزعة بمفيوم آخر وىو مجتمعات التعمم المينية والتي 
تعتبر امتدادًا لقيادة المعمم داخل الفصل، ومن ثم أمكن تحديد أربعة أبعاد لقيادة المعمم 

 (38)ية بالمدرسة، وذلك عما النحو التالي: لمجتمعات التعمم المين
ترجمة مبادئ تحسين المدارس في الممارسات الفردية داخل فصول الدراسة )دور  .4

 الوسيط(
مساعدة المعممين اآلخرين عما التمسك بالتنمية المينية وتشجيعيم عما العمل  .9

 التعاوني.
مصدر ميم  لعب دور الوسيط في عممية تحسين المدارس باعتبار أن المعممين .3

 لمخبرات والمعمومات.    
 إقامة عهقات وثيقة مع المعممين اآلخرين بحيث يأخذ التعمم المتبادل مكانو الهاق. .1

وبناء عما ما سبق تؤدي القيادة الموزعة إلا إعادة التأكيد عما أىمية دور 
ل ىذه المعمم القااد في القيادة الجماعية لممدرسة، وىو ما يؤدي بالضرورة إلا انتقا

السمات القيادية من المعمم إلا الطهب مع انتقال أثر التعمم من المعمم القااد الذي يمثل 
 القدوة والمثل لمطهب، وىو ما يسيم في تحول المدارس إلا مجتمعات تعمم مينية.

وتعتبر مجتمعات التعمم المينية بمثابة منتديات أو تجمع لمقيم المعبرة عن    
جل حل المشكهت، حيث يتطمب بناء مجتمعات التعمم المينية وضع تطوير المعرفة من أ

أىداف لفريق التعمم، وتقاسم وتبادل الرؤية في إطار نيل نظمي شامل، وتساىم مجتمعات 
ل  التعمم المينية في تحقيق التعمم التنظيمي عما المستويين الماكرو والميكرو من خه

عمم المينية تتطمب مجموعة من األفراد طرق أكثر فعالية لتحقيق ذلك، ومجتمعات الت
يسعون لمتريير بالتركيز عما احتياجات المنظمة، وتؤدي مجتمعات التعمم المينية إلا 
تعزيز تعمم الطهب نتيجة لتحقيق ممارسات تدريس فعالة، ونشر ثقافة التعاون والمشاركة 

ام المتبادل بين لمموارد والمعرفة في إطار من مناخ مؤسسي قاام عما الثقة واالحتر 
الزمهء، وتوفير الظروف الداعمة لتأسيس مجتمعات التعمم المينية والحفاظ عما 
استمراريتيا وديمومتيا، واألىم من ذلك أن مجتمعات التعمم المينية تيدف إلا تريير 
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ثقافي طويل المدى عن طريق دمل وتماسك وترابط جماعات العمل بما يسيل عممية 
 (39) النمو الميني.

 (11)وتتطمب مجتمعات التعمم المينية توافر مجموعة من المقومات، من أىميا: 
 توافر رؤية وأغراض مشتركة. .4
 ثقافة تعاونية مع التركيز عما التعمم. .9
 االستقصاء الجماعي لمممارسات األفضل في التعميم والتعمم. .3
 التوجو بالعمل. .1
 االلتزام بالتحسين المستمر. .5
 التركيز عما النتاال. .6

عهقة قوية بين مجتمعات التعمم المينية الناجحة ووجود قيادة محفزة  وىناك
ومميمة لممشاركين في عممية التعمم، ولدمل الحماس مع القدرة عما حل المشكهت، 
واألىم من ذلك غرس فكرة المشاركة والممكية الجماعية لممدرسة، كما يؤدي وجود القيادة 

سار لبناء القدرة المؤسسية داخل بياة العمل، الفعالة إلا فتح نقاش عمني يؤدي إلا م
والقيادة الفعالة توجو عممية صنع القرار خاصة في األوقات التي تتطمب قرارات صعبة 
لتحقيق نتاال تتوافق مع األىداف الرايسة لممنظمة، وبناء عما ذلك يتوجب عما المنظمة 

لمجتمعات التعمم المينية، تطوير برامل لممارسات القيادة الموزعة المواتية والهزمة 
والعمل عما إكساب لموظفين الرايسيين ميارات القيادة الموزعة، وخاصة كيفية استخدام 

 (14)تمك الممارسات لتسييل تقديم مجتمعات التعمم المينية لمخرجات ناجحة. 
 واقع قيادة المدارس الفنية الصناعية في مصر)دراسة نظرية(: القسم الثالث

 :تمييد
ىذا القسم من البحث واقع قيادة المدارس الفنية الصناعية في مصر، ومن يتناول 

ثم يتناول طبيعة التعميم الفني الصناعي في مصر، وقيادة مدارس التعميم الفني الصناعي 
 في مصر

 )أواًل( طبيعة التعميم الفني الصناعي في مصر
التنمية في العديد من  يعتبر التعميم الثانوي الفني من األىمية بمكان باعتباره قاطرة

البمدان التي قفزت قفزات ىاامة نحو التطور والتنمية كبمدان ما يطمق عمييا النمور 
األسيوية ودول جنوب شرق أسيا، حيث إنو يمعب دورًا كبيرًا في تأىي ل شريح ة كبي رة م ن 

ل م ن العمال ة الش باب بالق درات والميارات الت ي تمكني م م ن تمبي ة احتياج ات س وق العم 
 المتعممة والمدربة والماىرة والت ي يمكنيا التعامل م ع واقع التكنولوجي ا الحديث ة.
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وقد خصص الدستور المصري مادة مستقمة عن التعميم الفني داللة عما مدي 
اىتمام الدولة وتقديرىا لمتعميم الفني باعتباره قاطرة التنمية إذا ما أحسن استثماره، حيث 

مك المادة فمسفة الدولة المصرية تجاه التعميم الفني حيث تنص عما أن "تمتزم تتناول ت
الدولة بتشجيع التعميم الفني والتقني والتدريب الميني وتطويره، والتوسع في أنواعو كافة، 

 (19)وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات السوق العمل".
ي ثاني اثنين من مسارات التعميم التي يمتحق بيا الطالب ويعتبر التعميم الثانوي الفن

خريل الحمقة اإلعدادية )الحمقة الثانية من التعميم األساسي(، حيث يتمثل المسار األول 
في التعميم الثانوي العام، والمسار الثاني يتمثل في التعميم الثانوي الفني، ويضم التعميم 

ري والزراعي والفندقي والصناعي، ويتضمن التعميم الثانوي الفني كًه من التعميم التجا
 التقميدي لتخريل فني البرامل، البرنامل األول وىو البرنامل من الفني الصناعي نوعين

سنوات لتخريل فني أول ومدرب في مجاالت  خمس ومدتو ممتد وأخر سنوات ثهث ومدتو
 الصناعة والتجارة والزراعة واإلدارة والخدمات.

يم الثانوي الفني التقميدي )نظام الثهث سنوات( إلا إعداد فاة "فني" وييدف التعم
في مجاالت الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات، وتنمية الممكات الفنية لدي الدارسين 
بتمك المدارس، حيث يتم القبول في نوعيات التعميم الثانوي الفني بعد الحصول عما 

م األساسي وفقًا لمشروط القواعد التي يصدر بيا قرار شيادة إتمام الدراسة بمرحمة التعمي
 (13) من وزير التعميم.

في المحور السابع عن التعميم والتدريب التحديات  9131وقد حددت رؤية مصر 
 (11)األساسية التي تواجو التعميم الفني، ومن أىميا: 

ندرة المعممين في بعض التخصصات وضعف كفاءة توزيعيم ويظير ذلك نتيجة  -4
 شعب التخصصات وعدم وجود ىياات التدريس القادرة عما التعامل معيا بكفاءة.ت

تدىور النظرة المجتمعية لمتعميم الميني والفني ويحتاج األمر عما تريير نظرة  -9
المجتمع عن التعميم الفني من اعتباره وسيمة الستيعاب الفاشمين من التعميم العام إلا 

 لة واالرتقاء باالقتصاد.التركيز عما دوره في معالجة البطا
التفاوت في الترطية الجررافية والنوعية نتيجة غياب آلية تربط التخصصات في التعميم  -3

الفني والتدريب والتوزيع الجررافي والنوعي لمصناعات، أصبح ىناك تفاوت في 
الترطية الجررافية داخل المحافظات، وقد أدى غياب ىذه اآللية إلا عدم تناسب 

 ظروف المجتمع وخاصة لإلناث في صعيد مصر. التخصصات مع
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ضعف نظم التقويم والمتابعة والحوافز مما يؤدى إلا سوء الجودة في مستوى التعميم  -1
 الفني.

تجاىات التعميمية  -5 االحتياج إلا الترابط والتكامل بين التعميم الفني والتدريب الميني واال
لمتعميم الفني وتعتبر مخرجات األخرى؛ حيث تعتبر مخرجات التعميم األساسي مدخهت 

التعميم الفني مدخهت لمتعميم العالي في حال استكمال خرجي التعميم الفني التعميم 
 العالي.

تفاوت توزيع المدارس ومراكز التدريب وفقًا لمعوامل الجررافية واحتياجات الصناعة  -6
لنمو وينتل ذلك من غياب خطة واضحة تربط بين التوزيع الجررافي لمصناعات وا

المتوقع ليا، وكذلك في عدم وجود خطة واضحة لتطوير وبناء المدارس والفصول بما 
 يخل بمبدأ التكافؤ في إتاحة الفرص التعميمية.

ضعف المناىل التعميمية والتدريبية وعدم تحديثيا وتكامميا لوجود انفصال بين  -7
المعارف وعدم احتياجات الصناعة ومناىل المؤسسة التعميمية فيما يخص الميارات و 

 قناعة العديد من أصحاب المصمحة بالمناىل ووجود مشاكل بيا.
ضعف الدور الرقابي عما المناىل التعميمية والتدريبية وضعف اإللزام بتطويرىا والذي  -8

يعد من أسباب ضعف الربط بين المناىل والخطط والبرامل التعميمية والتدريبية 
 ومتطمبات سوق العمل.

مصادره مما يؤدى إلا نقص اإلمكانيات المادية المتاحة  ضعف التمويل وقمة -9
 لممؤسسات التعميمية ونقص عدد المدارس الفنية ومراكز التدريب.

عدم مهامة ميارات خريجي التعميم الفني لمتطمبات سوق العمل؛ حيث توضح  -41
بعض استطهعات الرأي السابقة عدم رضا أصحاب األعمال والجيات الموظفة عن 

توى العاممين في القطاع الفني والميني واحتياجيم لمميارات، مما يؤدى كفاءة ومس
 إلا تدىور النظرة المجتمعية إزاء التعميم الفني والميني.

غياب خطة واضحة تربط بين احتياجات سوق العمل ومتطمبات التعميم والتدريب  -44
حيث  المطموبة، ويؤدى ىذا إلا ضعف االرتباط بين التعميم الفني والتدريب من

 التخصصات والمناىل ومتطمبات سوق العمل.
ضعف الكفاءة لبعض المعممين حيث ىناك انخفاض في كفاءة المعممين في  -49

التخصصات المختمفة كما يشمل ىذا التحدي ضعف مستوي معممي المواد العممية 
 وعدم مواكبتيم لمتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة. 

م المدارس؛ حيث يؤدى نقص التمويل إلا ضعف تدىور البنية التحتية لمعظ -43
البنية األساسية لمعظم المدارس، كما يؤدى عدم توافر الفصول المجيزة بشكل 
كافي إلا كثافة الفصول وارتفاع نسبة أعداد الطهب مقارنة بالمعممين، وعدم وجود 

 بياة داعمة لمطهب مما يزيد من نسب التسّرب.
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تكاليف التجييزات لمدارس التعميم الفني والميني  قمة الموارد الهزمة وارتفاع -41
والتي تحتاج الورش والمعامل إلا جانب الفصول مما يتطمب تجييزات ومعدات 

 ومواد خام، وىو ما يتطمب تمويًه كبيرًا غير متوفر. 
 )ثانيًا( قيادة مدارس التعميم الفني الصناعي في مصر

مستوى القومي وزارة التربية والتعميم ممثمة تتولا إدارة التعميم الثانوي الفني عما ال
في قطاع التعميم الفني، والذي يضم اإلدارة المركزية لمتعميم الفني وتضم اإلدارة العامة 

 (15) لمتعميم الصناعي والزراعي والتجاري.
ويتشكل بكل مدرسة فنية مجمس إدارة تمثل فيو قطاعات اإلنتاج والخدمات المعنية 

رسة في اإلدارة، ويصدر بتشكيل ىذا المجمس واختصاصاتو قرار من لمعاونة مدير المد
 (16) المحافظ المختص.

 (17)ويتم إدارة المدرسة الثانوية الفنية من قبل ىياة إدارية تتكون من: 
من النواحي  بالمدرسة وميمتو اإلشراف عما جميع العاممين لممدرسة عام مدير   (4)

 .اإلدارية والمالية والفنية
 .ر المدرسة في  ميامو نااب مدير المدرسةيعاون مدي  (9)
ة المشاركة في اإلشراف عما العممية توكيل شاون الطمبة واالمتحانات، وميم  (3)

 التعميمية من الناحية الفنية واإلدارية بالمدرسة.
 .وميمتو اإلشراف عما كل ما يخص العاممين بالمدرسة وكيل شاون العاممين  (1)
 تجاري(. –زراعي  -فنيو )صناعي وكيل لممواد الثقافية لكل مدرسة  (5)
 تجاري(. –زراعي  –وكيل لكل مادة تخصصية فنية لكل مدرسة فنيو )صناعي   (6)
 وكيل لصيانة اآلالت والمعدات.  (7)
 ومشروع رأس المال الداام. والمخزنيةوكيل لمشاون المالية   (8)

إلا  9115/ 9/ 6( بتاريخ 951وباإلضافة إلا ذلك يشير القرار الوزاري رقم )
 (18)إدارة المدرسة الفنية تتكون من المستويات التالية: أن 
 مدير مدرسة. (4)
فصل فأكثر، وميمتو المعاونة في  44نااب المدير إذا كانت المدرسة تشتمل عما  (9)

 إدارة المدرسة.
ناظر المرحمة الثانوية إذا كانت المدرسة متعددة المراحل التعميمية، وميمتو  (3)

 اإلشراف عما القسم الثانوي.
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لشاون التعميم، وىو مساول عن شاون التعميم والتنمية المينية وشاون وكيل  (1)
 االمتحانات وتقويم الطهب.

نشطة، والمساول عن شاون الخدمات واإلحصاء ووحدة  (5) وكيل لشاون الخدمات واأل
نشطة الطهبية.  البيانات والمعمومات، وشاون المبنا والترذية، وشاون الطهب، واأل

 تعميم الصناعي.وكيل لمورش بمدارس ال (6)
 وكيل لإلشراف عما المزارع بمدارس التعميم الزراعي. (7)
 وكيل لمعامل الكمبيوتر بمدارس التعميم التجاري والفندقي. (8)
تجارى( بجانب ذلك  –زراعي  –ويختص كًه من وكهء المدرسة الفنية )صناعي   (9)

 باإلشراف عما مشروع رأس المال الداام.
لمعممين مجمس إدارة المدرسة الفنية الصناعية ويساعد مجمس األمناء واآلباء وا

في تحقيق أىدافيا، حيث يمارس مجمس األمناء واآلباء والمعممين عممو في إطار قانون 
 (19)التعميم والقرارات الوزارية المنفذة لو، ويختص بما يمي: 

  المساىمة الفعالة مع إدارة المدرسة في وضع خطة متكاممة لتحقيق أىداف
 سة، ومتابعة تنفيذىا، وتذليل الصعوبات التي قد تواجييا.تطوير المدر 

  العمل عما دعم العممية التعميمية وتطويرىا وتحديثيا بمصادر تمويل غير
تقميدية، عن طريق تشجيع الجيود الذاتية لألفراد القادرين ورجال المجتمع 

 المدني.
 والمرافق  التعاون مع إدارة المدرسة في وضع خطة تنفيذية لصيانة المباني

 الخاصة بالمدرسة، وكذا األجيزة واألدوات والوساال التعميمية الحديثة. 
  نشطة التربوية المدرسية، ومتابعة تنفيذىا، من أجل تنمية العمل عما دعم األ

شخصية الطهب، ومساعدتيم عما مواجية الظواىر السمبية التي يتعرضون 
 ليا، مثل التدخين، واإلدمان، والعنف. 

  نشطة التربوية الهزمة لذوي العمل عما توفير الرعاية الهزمة، والبرامل واأل
االحتياجات الخاصة، وتوفير الرعاية االقتصادية واالجتماعية لمطهب غير 

 القادرين.
  ،التعاون بين المدرسة والمؤسسات األخرى، كالجامعات، ومراكز الشباب

ما يوجد بيا من إمكانات يمكن  والجمعيات األىمية، واإلعهم، والثقافة، الستثمار
أن تسيم في دعم العممية التعميمية ورعاية الطهب، مثل:األفنية والمهعب، 

 والمكتبات، ومعامل الكمبيوتر، واألدوات. 
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  تعزيز دور المدرسة في خدمة البياة المحيطة والتعامل مع مشكهتيا وطموحاتيا
نشطة المختمفة كفصول محو األمية وال  توعية والنادي الصيفي.من خهل األ

  ،تقديم الخبرة والرأي إلدارة المدرسة في مختمف المجاالت التربوية والتعميمية
والمعاونة في تذليل الصعوبات والمشكهت الطهبية والتعميمية والمشاركة في 

 برامل تقويم سموك الطهب.
  تقرير صرف أي مبمغ من أموال ميزانيتو لتحقيق الخطة التي يقررىا المجمس

 وفي حدود الموازنة.
 .اعتماد الحساب الختامي لممدرسة وفق الخطة المقدمة 
  إعداد التقرير السنوي الذي يعطي صورة مفصمة عن نشاطو وأعمالو، والذي

ونة بما أنفق يتضمن المشروعات والخدمات التي قام بيا أو شارك فييا مقر 
عمييا، والصعوبات التي حالت دون تنفيذ بعض ما ورد في خطتو، وال يجوز 

 عرض التقرير السنوي عما الجمعية العمومية إال بعد موافقة المجمس.
تصال بين المجمس وىياة  ويكون مدير المدرسة الفنية الصناعية بمثابة حمقة اال

لممجمس المهحظات والمقترحات المتعمقة التدريس والعاممين والطهب بالمدرسة، ويقدم 
بالمشكهت والقضايا الميمة التي تخص المدرسة، ويتولا تنفيذ ما يتخذه المجمس بشأنيا 

 (51)من قرارات، ويقدم تقريًرا عنيا لممجمس في الجمسة التالية. 
ويكون اختيار شاغمي وظيفة مدير مدرسة التعميم الفني من بين شاغمي وظيفة 

أ( عما األقل، ووظيفة وكيل مدرسة من بين شاغمي وظيفة معمم أول، ويكون معمم أول )
االختيار لمدة سنتين قابمة لمتجديد، بشرط الحصول عما مؤىل عال تربوي مناسب، أو 
مؤىل عال مناسب، باإلضافة إلا شيادة أو إجازة التأىيل التربوي، كذلك اجتياز برامل 

كاديمية المينية لممعممين، التنمية المينية في مجال اإلدارة ال مدرسية التي تقررىا األ
وتتولا مديريات التربية والتعميم بالمحافظات، بعد موافقة السمطة المختصة، اإلعهن عن 
وظااف اإلدارة المدرسية الشاغرة بيا في مسابقة عامة في نطاق المحافظة، من خهل 

نتشار.  (54)إعهن في صحيفتين يوميتين واسعتي اال
د المعايير الممزمة لألداء التعميمي لوظااف اإلدارة المدرسية )المدير وتتحد

والوكهء( بالمدارس العامة والفنية عما النحو المبين في كل مجال من المجاالت التالية: 
(59) 
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 ( مجال الثقافة المؤسسية:4)
 رؤية خطط وأساليب واضحة لمتعميم. - أ

نساني. - ب  بياة تنظيمية ميسرة لمتواصل اإل
 جال المشاركة:( م9)

االلتزام بقيم التشاور ومباداو لدعم العمل الجماعي، وتوسيع فرص الحوار،  -أ 
تيا.  والمناقشة، وتبادل اآلراء واألفكار ومجاال

التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعمومات في تيسير تداول المعمومات ونشرىا  -ب 
 وصنع القرارات الرشيدة في تطوير التعميم واتخاذىا.

 مجتمعية.المشاركة ال -ج 
 ( مجال المينية:3)

 التمكن المعرفي. -أ 
 التمكن المياري. -ب 
 التنمية المينية المستدامة. -ج 

 األخهق المينية. -د 
 ( مجال إدارة التريير:1)

 مناخ تنظيمي داعم لمتريير التربوي اإلبداعي. -أ 
 تريير تربوي يرتكز عما المبادرة وتشجيع التجريب والتجديد. -ب 
األفراد، وتحفيز الجيود، وتيسير عمميات تبنا المداخل العممية في تعباة  -ج 

 التريير.
إعداد خطط تقويم المدرسة وتطويرىا، والمشاركة في متابعتيا وتنفيذىا، تمييًدا  -د 

 لهعتماد التربوي.
 (53)في مصر ثهث فاات من المعممين:  الصناعي ويضم التعميم الثانوي الفني
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 معممو المواد الثقافية -أ
بية، والتربية الدينية، والمرة األجنبية، والرياضيات، وىم معممو )المرة العر 

والعموم(، والذين يتم إعدادىم بكميات التربية المختمفة عما النظام التكاممي، وأيضًا 
المعممون الحاصمون عما المؤىل الجامعي )الميسانس أو البكالوريوس( من إحدى الكميات 

دراسات والبحوث التربوية التابع لجامعة الجامعية، والتحقوا بكميات التربية أو معيد ال
 القاىرة عما النظام التتابعي حتا يحصمون عما شيادة الدبموم العام في التربية.

 معممو المواد الفنية النظرية -ب
وىم معممو المواد النظرية المتعمقة باإلعداد لممين الفنية، والذين يتم إعدادىم 

لمطرية، والمعاىد العميا، وكميات الزراعة عما النظام بكميات اليندسة، وكمية التكنولوجيا با
 التكاممي، وحصموا عما المؤىل الجامعي البكالوريوس.

 معممو المواد العممية -ج
وىم معممو الورش والتطبيقات العممية، ومعظميم يحممون مؤىهت فوق المتوسط 

اآلخر يحمل مؤىل  أي دبموم المدارس الثانوية الفنية وسنتين دراسات تكميمية، والبعض
 دبموم المدارس الثانوية الفنية فقط ولم يتم إلحاقيم بدراسات تكميمية

وتتحدد المعايير الممزمة لألداء التعميمي لوظااف المعممين بمدارس التعميم العام 
 (51)والفني عما النحو المبين في كل مجال من المجاالت التالية: 

 ( مجال التخطيط4)
 تعميمية لمطهب.تحديد االحتياجات ال -أ 
نشطة التعميمية المهامة. -ب   تصميم األ

دارة الفصل وأساليبيا:9)  ( مجال خطة التعميم وام
 استخدام خطط وأساليب تعميمية استجابة لحاجات الطهب. -أ 
 تيسير خبرات التعميم الفعال. -ب 
 إشراك الطهب في حل المشكهت والتفكير الناقد واإلبداعي. -ج 

 الة في التعامل مع الطهب.توفير مناخ ميسر لتحقيق العد -د 
 االستخدام الفعال ألساليب متنوعة لتنشيط الطهب وتحفيزىم. -ه 
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 إدارة الوقت المخصص لمتعمم بكفاءة، والحد من الوقت الميدر. -و 
 ( مجال المادة العممية:3)

 التمكن من بنية ومضمون المادة العممية وفيم طبيعتيا. -أ 
 التمكن من طرق البحث في المادة العممية. -ب 
 كن المعمم من تكامل مادتو العممية مع المواد األخرى.تم -ج 

 القدرة عما إنتاج المعرفة. -د 
 ( مجال التقويم:1)

 التقويم الذاتي. -أ 
 تقويم الطهب. -ب 
 الترذية الراجعة. -ج 

 ( مجال مينية المعمم:5)
 أخهقيات المينة. - أ

 التنمية المينية. - ب
 دراسة ميدانية() واقع قيادة المدارس الفنية الصناعية في مصر: القسم الرابع

يتن  اول ى  ذا القس  م واق  ع الم  دارس الفني  ة الص  ناعية  ف  ي جميوري  ة مص  ر العربي  ة، 
وذلك من خهل إجراء دراسة ميدانية تيدف إلا الوقوف عما واقع ممارسة القيادة الموزعة 
بمدارس التعميم الثانوي الفني الصناعي في مص ر نظ ام ال ثهث س نوات، ومتطمب ات تطبي ق 

عمم الميني ة بتم  ك الم دارس ف  ي ض وء القي  ادة الموزع ة وذل  ك م ن وجي  ة نظ  ر مجتمع ات ال  ت
 أفراد العينة المكونة من اليياة اإلدارية والتدريسية بتمك المدارس.

كبر من حيث  نيا األ وتم اختيار المدارس الثانوية الفنية الصناعية لمتطبيق عمييا أل
نماط األخرى من المدارس الفنية ا لزراعية والتجارية والفندقية، وتم العدد مقارنة باأل

نواع األخرى من  االقتصار عمييا الختهف طبيعتيا ومشاكميا وبالتالي نمط قياداتيا عن األ
الذي تصدره  9148/9149التعميم الفني، فوفقًا لكتاب اإلحصاء السنوي لمعام الدراسي 

مدرسة، بينما بمغ عدد  4997وزارة التربية والتعميم بمغ عدد المدارس الثانوية الصناعية 
مدرسة،  779مدرسة، والمدارس الثانوية التجارية  956المدارس الثانوية الزراعية 
مدرسة، وتم االقتصار عما المدارس الفنية الصناعية  496والمدارس الثانوية الفندقية 
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كثر طهبًا وبالتالي تمثل عصب التعميم كثر عددا واأل نيا ىي األ  نظام السنوات الثهث أل
كبر.  (55) الفني الصناعي وكتمتو األ

مدرسة، بإجمالي  4997وتبمغ مدارس التعميم الثانوي الفني الصناعي في مصر 
كبر منيم  919334فصل، وتضم  95493عدد فصول يبمغ  طالب وطالبة، النسبة األ

طالبة(، ويبمغ  334333طالب( والنسبة األقل من البنات ) 571998من البنين )
معمم، وذلك وفق كتاب اإلحصاء  93599ن المعينين والمعينين بعقود إجمالي المعممي

الذي تصدره وزارة التربية والتعميم والتعميم الفني  9149/ 9148السنوي لمعام الدراسي 
 (56)سنويًا. 

  :أداة البحث
اتس  اقًا م  ع طبيع  ة البح  ث وتحقيق  ًا ألىداف  و، ت  م االس  تعانة باالس  تبيان ك  أداة إلج  راء 

يداني   ة، وتك   ون االس   تبيان م   ن ثهث   ة أج   زاء، الج   زء األول يتن   اول البيان   ات الدراس   ة الم
األساسية لممستجيب، والجزء الثاني عبارة عن مجموعة من العب ارات طم ب م ن المس تجيب 
اختيار درجة من ثهث حول م دى تحق ق العب ارة ف ي الواق ع الفعم ي بمج ال عمم و بالمدرس ة 

وزع  ة بم  دارس التعم  يم لث  انوي الفن  ي الص  ناعي ف  ي وت  دور ح  ول واق  ع ممارس  ة القي  ادة الم
 مصر.
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 :عينة البحث
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تم تطبيق االستبيان عما عينة من اليياة اإلدارية والتدريسية بمدارس التعميم الفني 
مفردة موزعة عما محافظات القاىرة والدقيمية  611الصناعي نظام الثهث سنوات بمرت 

ىي العاصمة وتضم عددًا كبير من المدارس الفنية الصناعية وأسوان، باعتبار أن القاىرة 
( مدرسة فنية صناعية حكومية، والدقيمية باعتبارىا أكبر محافظة بالوجو 416بمغ )

( مدرسة،  وأسوان باعتبارىا 419البحري ومصر كميا تضم مدارس صناعية حكومية )
مدرسة، وذلك كما ىو ( 56أكبر محافظة بالوجو القبمي تضم مدارس صناعية حكومية )

 (.4موضح بالجدول رقم )
والصالح والمستبعد  والفاقدالبحث الموزعة عما عينة  االستمارات (: عدد4) رقم جدول

 منيا والنسبة الماوية ليا
 الموزع الفاقد العااد المستبعد الصالح النسبة الماوية لمصالح

68% 118 66 171 496 611 
 :ثبات االستبيان

االس  تبيان وم  دى اتس  اق عبارات و وتجانس  يا، وق  د ت  م حس  اب معام  ل  ويقص د ب  و دق  ة
الثب ات باس تخدام اختب ار ألف ا كرونب اخ، ولمتحق ق م ن ثب ات االس تبيان ق ام الباح ث باختي ار 

( فردًا من المجتم ع األص مي ت م تطبي ق االس تبيان عم ييم، حي ث بمر ت قيم ة 31عينة من )
، وىي قيمة مرتفعة مم ا يش ير إل ا 1و7من  ( وىي نسبة كبيرة أكبر1و91معامل الثبات )

 تجانس عبارات االستبيان، ومن ثم صهحيتو لمتطبيق. 
 :المعالجة اإلحصااية

بع  د تفري  غ بيان  ات االس  تمارات الص  الحة م  ن االس  تبيان الم  وزع عم  ا أف  راد العين  ة 
 الية:بالمحافظات المختارة، تم المعالجة اإلحصااية لمبيانات باالستعانة باألساليب الت

( حساب النسب الماوية لمتك رارات لمتع رف عم ا توزي ع اس تجابات أف راد العين ة عم ا ك ل 4)
 عبارة من عبارات االستبيان.

 
 
 
 



زىر، العدد: ) م 9149لسنة  أكتوبر( الثاني، الجزء 481مجمة كمية التربية، جامعة األ  
 

 -539- 

( ، وذل   ك لممقارن   ة ب   ين التك   رارات Chi square X2( )9( اختب  ار مرب   ع ك   اي )ك   ا9)
 التالية: المشاىدة أو المهحظة )ى ( ، والتكرارات المتوقعة )ق( ، وفقًا لممعادلة

 =9كا
 9ق( -مج  )ى  

           
 ق

( في البحث الحالي لبيان داللة الفروق بين استجابات أفراد العين ة 9وتم استخدام )كا
 عما كل عبارة من حيث درجة ممارستيا أو تحققيا في الواقع الفعمي.

 ( تفريغ االستمارات لموقوف عما رأي العينة فيما يتعمق باألسامة المفتوحة.3)
 :نتاال الدراسة الميدانية وتحميميا

تنقس  م نت  اال الدراس  ة الميداني  ة إل  ا نت  اال مرتبط  ة بدرج  ة ممارس  ة القي  ادة الموزع  ة 
بمدارس التعميم لث انوي الفن ي الص ناعي ف ي مص ر، ونت اال مرتبط ة بوجي ة نظ ر المعمم ين 

ارس التعم يم واإلداريين بتمك الم دارس ح ول متطمب ات تطبي ق مجتمع ات ال تعمم الميني ة بم د
 لثانوي الفني الصناعي في مصر في ضوء القيادة الموزعة.

القيادة  ممارسة درجة نحو العينة أفراد استجابات بين الفروق : داللة(9) جدول رقم
 الموزعة بمدارس التعميم لثانوي الفني الصناعي في مصر

 العبارة م
 درجة الممارسة

لة 9كا  منخفضة متوسطة مرتفعة الدال
 % ك % ك % ك

4 
تبني قيادات المدرسة لنمط 
اإلدارة التشاركية في تسيير 

 العمل المدرسي.
 ٭ ٭دالة 56.27 15.9 65 43.6 178 40.4 165

يتم منح أدوار قيادية لرؤساء  9
 ٭ ٭دالة 81.52 19.4 79 26.7 109 53.9 220 األقسام بالمدرسة.

تمكين المعممين من قيادة فرق  3
 ٭ ٭دالة 19.10 41.9 171 24.3 99 33.8 138 رسة.   العمل بالمد

1 
تمكين المعممين من المشاركة 
في صنع القرارات المرتبطة 

 بعمميم.
 ٭ ٭دالة 63.84 29.7 121 51.0 208 19.4 79
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 العبارة م
 درجة الممارسة

لة 9كا  منخفضة متوسطة مرتفعة الدال
 % ك % ك % ك

5 
توفير فرص لتنمية الميارات 
القيادية لممعممين واإلداريين 

 بالمدرسة.
 ٭ ٭دالة 26.32 44.9 183 24.8 101 30.4 124

منح استقهلية لممعممين في  6
 ٭ ٭دالة 42.62 26.0 106 25.5 104 48.5 198 أداء مياميم وتقديم مبادراتيم. 

7 
االستفادة من الخبرات المتنوعة 
بالمدرسة في صنع القرارات 

 الرايسة بيا. 
 ٭ ٭دالة 69.07 30.1 123 51.5 210 18.4 75

تشجيع العمل ضمن فرق عمل  8
 ٭ ٭دالة 30.57 33.6 137 44.4 181 22.1 90 بالمدرسة.

9 
تمكين المعممين من المشاركة 
في إدارة المدرسة وتسيير 

 العمل بيا.
 ٭ ٭دالة 51.64 49.3 201 20.8 85 29.9 122

41 
يتم بث الشعور بالثقة في 
قدرات المعممين بالمدرسة 

مكاناتيم.  وام
 ٭ ٭دالة 39.65 24.0 98 28.2 115 47.8 195

مكين المعممين من قيادة يتم ت 44
 ٭ ٭دالة 105.34 51.5 210 37.7 154 10.8 44 التريير بالمدرسة. 

49 
تفويض صهحيات لممعممين 
الخبراء في حل الصراعات 

 بالمدرسة.
 ٭ ٭دالة 36.21 23.3 95 29.9 122 46.8 191

43 
تشجيع المعممين واإلداريين 
بالمدرسة عما تقديم مبادرات 

 مدرسة.لتطوير العمل بال
 ٭ ٭دالة 30.77 42.4 173 36.8 150 20.8 85

41 
منح الكوادر اإلدارية أدوار 
قيادية في عممية التطوير 

 بالمدرسة.
 ٭ ٭دالة 88.62 46.1 188 42.4 173 11.5 47

 1.14 داللة مستوى عند دالة  تعني أنيا٭٭ 
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أفراد العينة  وبتحميل نتاال الجدول السابقة بالنسبة لداللة الفروق بين استجابات
م  ن الييا  ة اإلداري  ة والتدريس  ية بم  دارس التعم  يم الفن  ي الص  ناعي ف  ي مص  ر نح  و درج  ة 
ممارسة القيادة الموزعة بمدارس التعميم لثانوي الفني الصناعي في مص ر، يمك ن مهحظ ة 
أن  و توج  د ف  روق ذات دالل  ة إحص  ااية ب  ين اس  تجابات أف  راد العين  ة نح  و تم  ك الممارس  ات 

المحس  وبة دال  ة إحص  اايًا عن  د مس  توى الدالل  ة  9حي  ث ج  اءت قيم  ة ك  ادول؛ بالج   المدرج  ة
( بما يعني إمكانية تعميم النتاال التي تم التوصل إلييا عم ا مجتم ع العين ة بدرج ة 1.14)

 وبتحميل نتاال الجدول السابق يمكن مهحظة ما يمي:، %(99ثقة عالية )
 وجي   ة نظ   ر المعمم   ين  توج   د ممارس   ات قيادي   ة موزع   ة ت   تم بدرج   ة مرتفع   ة م   ن

واإلداري  ين بم  دارس التعم  يم الفن  ي الص  ناعي بمص  ر، كم  نح أدوار قيادي  ة لرؤس  اء 
األقس  ام بالمدرس  ة، وم  نح اس  تقهلية لممعمم  ين ف  ي أداء مي  اميم وتق  ديم مب  ادراتيم، 
مكان اتيم، وتف ويض ص هحيات  وبث الشعور بالثقة في ق درات المعمم ين بالمدرس ة وام

 حل الصراعات بالمدرسة. لممعممين الخبراء في
  توج   د ممارس   ات قيادي   ة موزع   ة ت   تم بدرج   ة متوس   طة م   ن وجي   ة نظ   ر المعمم   ين

واإلداري  ين بم  دارس التعم  يم الفن  ي الص  ناعي بمص  ر، ومني  ا تبن  ي قي  ادات المدرس  ة 
لنمط اإلدارة التشاركية في تسيير العمل المدرس ي، وتمك ين المعمم ين م ن المش اركة 

طة بعمميم، واالستفادة من الخبرات المتنوع ة بالمدرس ة ف ي في صنع القرارات المرتب
 صنع القرارات الرايسة بيا، وتشجيع العمل ضمن فرق عمل بالمدرسة.

  توج   د ممارس   ات قيادي   ة موزع   ة ت   تم بدرج   ة منخفض   ة م   ن وجي   ة نظ   ر المعمم   ين
واإلداريين بمدارس التعميم الفني الصناعي بمصر، ومنيا تمكين المعممين من قيادة 

رق العمل بالمدرسة، وت وفير ف رص لتنمي ة المي ارات القيادي ة لممعمم ين واإلداري ين ف
بالمدرس ة، وتمك  ين المعمم  ين م  ن المش  اركة ف ي إدارة المدرس  ة وتس  يير العم  ل بي  ا، 
وتمك   ين المعمم   ين م   ن قي   ادة التريي   ر بالمدرس   ة، وتش   جيع المعمم   ين واإلداري   ين 

ل بالمدرسة، وم نح الك وادر اإلداري ة أدوار بالمدرسة عما تقديم مبادرات لتطوير العم
 قيادية في عممية التطوير بالمدرسة.
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متطمبات تطبيق مجتمعات  نحو العينة أفراد استجابات بين الفروق : داللة(3) جدول رقم
 التعمم المينية بمدارس التعميم لثانوي الفني الصناعي في مصر في ضوء القيادة الموزعة.

 العبارة م
 األىميةدرجة 

لة 9كا  منخفضة متوسطة مرتفعة الدال
 % ك % ك % ك

4 
تبني ثقافة تنظيمية داعمة 
لمتعمم الجماعي والعمل بروح 

 الفريق.
 ٭ ٭دالة 78.35 21.6 88 24.5 100 53.9 220

9 

عقد اجتماعات منتظمة 
تضم فاات المجتمع 
المدرسي بيدف تطوير 
العمل وحل مشكهت 

 المدرسة.

 ٭ ٭دالة 21.59 28.9 118 44.1 180 27.0 110

3 
تشكيل فرق عمل من 
المعممين في كل تخصص 
لتطوير األداء الميني في 

 تخصصيم.
 ٭ ٭دالة 58.37 17.9 73 33.3 136 48.8 199

1 
تشجيع المعممين عما 
لتحاق بدورات تدريبية في  اال

 مجال القيادة المدرسية.
 ٭ ٭ةدال 57.18 24.5 100 24.5 100 51.0 208

5 
تطبيق أسموب اإلشراف 
باألقران لتبادل الخبرات بين 

 المعممين.
 ٭ ٭دالة 19.60 30.4 124 43.4 177 26.2 107

6 
تحفيز اإلداريين بالمدرسة 
عما تبادل الخبرات والتعمم 

 من اآلخرين.
 ٭ ٭دالة 76.43 13.0 53 42.2 172 44.9 183

7 
تشجيع العاممين بالمدرسة 
عما حضور ندوات 

مؤتمرات داخل المدرسة و 
 وخارجيا.

 ٭ ٭دالة 41.07 18.4 75 40.4 165 41.2 168
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 العبارة م
 األىميةدرجة 

لة 9كا  منخفضة متوسطة مرتفعة الدال
 % ك % ك % ك

8 
دعم وتنفيذ األفكار 
والمبادرات التي يقدميا 
المعممين واإلداريين 

 بالمدرسة.
 ٭ ٭دالة 88.19 11.5 47 42.4 173 46.1 188

تفعيل عمل وحدة التدريب  9
 ٭ ٭دالة 33.99 19.9 81 38.5 157 41.7 170 والتقويم بالمدرسة. 

41 
تشجيع المعممين عما عمل 
بحوث إجرااية حول القيادة 

 المدرسية.
 ٭ ٭دالة 26.78 40.4 165 38.2 156 21.3 87

44 
تيياة مناخ تعاوني يسيل 
عممية االتصال بين جميع 

 أفراد المدرسة.
 ٭ ٭دالة 161.51 5.6 23 38.0 155 56.4 230

 1.14 ةدالل مستوى عند دالة  تعني أنيا٭٭ 
وبتحميل نتاال الجدول السابقة بالنسبة لداللة الفروق بين استجابات أفراد العينة 
من الييا ة اإلداري ة والتدريس ية بم دارس التعم يم الفن ي الص ناعي ف ي مص ر نح و متطمب ات 
تطبيق مجتمعات التعمم المينية بمدارس التعميم لثانوي الفني الصناعي في مصر في ضوء 

، يمكن مهحظة أنو توج د ف روق ذات دالل ة إحص ااية ب ين اس تجابات أف راد القيادة الموزعة
 9حي  ث ج  اءت قيم  ة ك  ا؛ العين  ة نح  و درج  ة أىمي  ة تم  ك المتطمب  ات الم  ذكورة ف  ي الج  دول

وبتحمي  ل نت  اال الج  دول الس  ابق  ( ،1.14المحس  وبة دال  ة إحص  اايًا عن  د مس  توى الدالل  ة )
 يمكن مهحظة ما يمي:

 مي  ة كبي  رة لنج  اح تطبي  ق مجتمع  ات ال  تعمم الميني  ة بم  دارس توج  د متطمب  ات ذات أى
التعميم لثانوي الفني الصناعي في مصر في ضوء القي ادة الموزع ة م ن وجي ة نظ ر 
المعمم ين واإلداري  ين بتم  ك الم  دارس، كتبن  ي ثقاف ة تنظيمي  ة داعم  ة لم  تعمم الجم  اعي 

لتط  وير والعم  ل ب  روح الفري  ق، وتش  كيل ف  رق عم  ل م  ن المعمم  ين ف  ي ك  ل تخص  ص 
األداء الميني في تخصصيم، وتشجيع المعممين عما االلتحاق بدورات تدريبي ة ف ي 
مجال القيادة المدرسية، وتحفيز اإلداريين بالمدرسة عما تبادل الخب رات وال تعمم م ن 
اآلخرين، وتشجيع العاممين بالمدرسة عما حضور ندوات وم ؤتمرات داخ ل المدرس ة 

والمب    ادرات الت    ي يق   دميا المعمم    ين واإلداري    ين  وخارجي   ا، ودع    م وتنفي    ذ األفك   ار
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بالمدرس  ة، وتفعي  ل عم  ل وح  دة الت  دريب والتق  ويم بالمدرس  ة، وتييا  ة من  اخ تع  اوني 
تصال بين جميع أفراد المدرسة.  يسيل عممية اال

  توجد متطمبات ذات أىمية متوسطة لنجاح تطبيق مجتمعات التعمم المينية بم دارس
اعي في مصر في ضوء القي ادة الموزع ة م ن وجي ة نظ ر التعميم لثانوي الفني الصن

المعممين واإلداري ين بتم ك الم دارس، كعق د اجتماع ات منتظم ة تض م فا ات المجتم ع 
المدرس  ي بي  دف تط  وير العم  ل وح  ل مش  كهت المدرس  ة، وتطبي  ق أس  موب اإلش  راف 

 باألقران لتبادل الخبرات بين المعممين.
  اإلداري ة والتدريس  ية أن قي ام المعمم ين بعم  ل غالبي ة عين ة الدراس  ة م ن الييا ة  ىت ر

بح  وث إجرااي  ة ح  ول القي  ادة المدرس  ية متطم  ب ذا أىمي  ة منخفض  ة لنج  اح تطبي  ق 
مجتمعات التعمم المينية بمدارس التعميم لثانوي الفني الصناعي في مصر في ضوء 
القي  ادة الموزع  ة، وربم  ا يرج  ع ذل  ك إل  ا أن غالبي  ة العين  ة ت  ري أن ض  روط العم  ل 

 دارس التعميم الفني الصناعي ال تسمح وال تتيح الوقت لمقيام بتمك البحوث.بم
نتاال البحث ومتطمبات بناء مجتمعات تعمم ميني ة بالمدرس ة : القسم الخامس

 الفنية الصناعية في ضوء القيادة الموزعة
باستقراء اإلطار النظري لمقيادة الموزعة وأسس بناء مجتمعات التعمم المينية، 

ع النظري والميداني لممارسات القيادة الموزعة بمدارس التعميم الفني الصناعي والواق
 بجميورية مصر العربية، يمكن التوصل إلا النتاال التالية:

عما أنيا ممارسات قيادية جماعية ناتجة عن تفاعل  ُينظر لمقيادة الموزعة لممدرسة .4
 تابعين.حسب الموقف المدرسي ومجموعة ال قيادات متعددة بالمدرسة

القيادة الموزعة قيادة ديناميكية متريرة بترير الموقف التعميمي حيث يدخل مترير  .9
 الزمن كمكون رابع من مكونات القيادة الموزعة.

تتضمن القيادة الموزعة لممدرسة مشاركة بعض أو غالبية أعضاء المجتمع المدرسي  .3
 التعميمية الممكنة.في قيادة المدرسة بيدف تحسين أداايا وتحقيق أفضل النتاال 

تناغم وتكامل الممارسات القيادية لتجميع المبادرات القيادة الموزعة لممدرسة تتطمب  .1
 القيادية وخبرات األفراد لضمان تحقيق أفضل نتيجة.

 الممارسات القيادية الموزعة أكبر من مجموع الممارسات القيادية لكل قااد منفردا.   .5
 .تحسين التعميم واألداء المدرسي ا قيادة عممياتتيدف القيادة الموزعة لممدرسة إل .6
تقترح القيادة الموزعة حدودًا مفتوحًة من خهل دور قيادي لممدير والمعممين، ويمكن  .7

 أن تضم إلا جانبيم التهميذ وأولياء األمور، والمنتسبين والعاممين باإلدارة المدرسية.



زىر، العدد: ) م 9149لسنة  أكتوبر( الثاني، الجزء 481مجمة كمية التربية، جامعة األ  
 

 -545- 

ة اإلدارية والتدريسية بالمدرسة تتطمب القيادة الموزعة وجود خبرات متنوعة من الييا .8
بحيث يتعاون الفريق القيادي بخبراتو المتنوعة لمعالجة الموقف وفق أبعاده 

 . المختمفة
تشجع القيادة الموزعة عما تشارك األفكار والمبادرات، وتكوين فرق العمل لمواجية  .9

 المشكهت والتحديات. 
 أفضل وساال عن والبحث ةغير تقميدي طرق استخدام عما الموزعة تشجع القيادة .41

 .لممخاطر المراعاة المحسوبة خهل من صحتيا واختبار األشياء مع لمتعامل
 في وأىمية وتأثير قيمة عضو بالمدرسة الموزعة عما أن يكون لكل تحرص القيادة .44

 .العمل إنجاز
الموزعة عما االستخدام الفعال لمموارد لتحقيق أىداف المدرسة وحل  تعمل القيادة .49

نشطة اليادفة لتطوير المدرسة.المشك  هت وتنفيذ األ
تؤدي مجتمعات التعمم المينية إلا تعزيز تعمم الطهب نتيجة لتحقيق ممارسات  .43

 تدريس فعالة.
يعتبر التعميم الثانوي الفني من األىمية بمكان باعتباره قاطرة التنمية في العديد من  .41

 .ةالبمدان التي قفزت قفزات ىاامة نحو التطور والتنمي
يمعب التعميم الثانوي الفني دورًا كبيرًا في تأىي ل شريح ة كبي رة م ن شريحة الش باب  .45

 .بالق درات والميارات الت ي تمكني م م ن تمبي ة احتياج ات س وق العم ل
ييدف التعميم الثانوي الفني في مصر إلا إعداد فاة "فني" في مجاالت الصناعة  .46

 .مية الممكات الفنية لدي الدارسين بتمك المدارسوالزراعة والتجارة والخدمات، وتن
في مصر كندرة المعممين في بعض  توجد تحديات أساسية تواجو التعميم الفني .47

التخصصات، وتدىور النظرة المجتمعية لمتعميم الفني باعتباره وسيمة الستيعاب 
 الفاشمين عن التعميم العام، وانخفاض كفاءة المعممين في التخصصات المختمفة

وضعف مستوي معممي المواد العممية وعدم مواكبتيم لمتطورات التكنولوجية الحديثة 
والمتسارعة، وتدىور البنية التحتية لمعظم المدارس المتزامن مع قمة الموارد الهزمة 

 وارتفاع تكاليف التجييزات لمدارس التعميم الفني.
كبر من حيث  .48 نماط تعتبر المدارس الثانوية الفنية الصناعية األ العدد مقارنة باأل

 .األخرى من المدارس الفنية الزراعية والتجارية والفندقية
توجد ممارسات قيادية موزعة تتم بدرجة مرتفعة من وجية نظر المعممين واإلداريين  .49

بمدارس التعميم الفني الصناعي بمصر، كمنح أدوار قيادية لرؤساء األقسام 
أداء مياميم وتقديم مبادراتيم، وبث الشعور  بالمدرسة، ومنح استقهلية لممعممين في

مكاناتيم، وتفويض صهحيات لممعممين الخبراء  بالثقة في قدرات المعممين بالمدرسة وام
 في حل الصراعات بالمدرسة.
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توجد ممارسات قيادية موزعة تتم بدرجة متوسطة من وجية نظر المعممين واإلداريين  .91
منيا تبني قيادات المدرسة لنمط اإلدارة بمدارس التعميم الفني الصناعي بمصر، و 

التشاركية في تسيير العمل المدرسي، وتمكين المعممين من المشاركة في صنع 
القرارات المرتبطة بعمميم، واالستفادة من الخبرات المتنوعة بالمدرسة في صنع 

 القرارات الرايسة بيا، وتشجيع العمل ضمن فرق عمل بالمدرسة.
موزعة تتم بدرجة منخفضة من وجية نظر المعممين  توجد ممارسات قيادية .94

واإلداريين بمدارس التعميم الفني الصناعي بمصر، ومنيا تمكين المعممين من قيادة 
فرق العمل بالمدرسة، وتوفير فرص لتنمية الميارات القيادية لممعممين واإلداريين 

ير العمل بيا، بالمدرسة، وتمكين المعممين من المشاركة في إدارة المدرسة وتسي
وتمكين المعممين من قيادة التريير بالمدرسة، وتشجيع المعممين واإلداريين بالمدرسة 
عما تقديم مبادرات لتطوير العمل بالمدرسة، ومنح الكوادر اإلدارية أدوارًا قيادية في 

 عممية التطوير بالمدرسة.
الفنية  مدرسةبناء مجتمعات تعمم مينية بالوبناء عما ماسبق، يمكن القول أن 
 الصناعية في ظل قيادة موزعة يتطمب ما يمي:

توافر ىيكل رسمي يسمح لميياة اإلدارية والتدريسية بالمدرسة بتبادل المعارف  .4
 مع بعضيم البعض ومع اإلداريين بالمدرسة.

توافر برنامل تعميمي تشاركي بحيث يكون لجميع العاممين بالمدرسة الحق في  .9
 ةتحسين العممية التعميمي

إتاحة الفرصة لممعممين في ممارسة أدوار قيادية مؤثرة تساىم في تطوير األداء  .3
 التدريسي واإلداري بالمدرسة.

 اختيار مدراء لممدارس يمتمكون سمات القااد التربوي التشاركي. .1
 غرس فكرة المشاركة والممكية الجماعية لممدرسة. .5
اخ اإلبداعي الهزم من تعزيز استقهلية أعضاء المجتمع المدرسي وتوفير المن .6

 المدرسة. اجل المشاركة في تطوير وتحديث
توفير مناخ إبداعي لميياة اإلدارية والتدريسية بالمدرسة من خهل المشاركة  .7

 والمساندة والدعم واالستقهلية وحرية التفكير والتنمية المينية المستمرة.
 ياجات المدرسة.وجود ثقافة مدرسية داعمة لفكرة التريير بالتركيز عما احت .8
 وجود مناخ مؤسسي قاام عما الثقة واالحترام المتبادل بين الزمهء. .9
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توجد متطمبات أساسية لنجاح تطبيق مجتمعات التعمم المينية بمدارس التعميم  .41
لثانوي الفني الصناعي في مصر في ضوء القيادة الموزعة من وجية نظر 

 المعممين واإلداريين بتمك المدارس، من أىميا:
 بني ثقافة تنظيمية داعمة لمتعمم الجماعي والعمل بروح الفريق.ت 
  تشكيل فرق عمل من المعممين في كل تخصص لتطوير األداء الميني في

 تخصصيم.
 .تشجيع المعممين عما االلتحاق بدورات تدريبية في مجال القيادة المدرسية 
  ين.تحفيز اإلداريين بالمدرسة عما تبادل الخبرات والتعمم من اآلخر 
  تشجيع العاممين بالمدرسة عما حضور ندوات ومؤتمرات داخل المدرسة

 وخارجيا.
  ،دعم وتنفيذ األفكار والمبادرات التي يقدميا المعممين واإلداريين بالمدرسة

وتفعيل عمل وحدة التدريب والتقويم بالمدرسة، وتيياة مناخ تعاوني يسيل 
تصال بين جميع أفراد المدرسة.  عممية اال

متطمبات ذات أىمية متوسطة لنجاح تطبيق مجتمعات التعمم المينية توجد  .44
بمدارس التعميم لثانوي الفني الصناعي في مصر في ضوء القيادة الموزعة من 
وجية نظر المعممين واإلداريين بتمك المدارس، كعقد اجتماعات منتظمة تضم 

تطبيق فاات المجتمع المدرسي بيدف تطوير العمل وحل مشكهت المدرسة، و 
 أسموب اإلشراف باألقران لتبادل الخبرات بين المعممين.

توجد متطمبات ذات أىمية منخفضة لنجاح تطبيق مجتمعات التعمم المينية  .49
بمدارس التعميم لثانوي الفني الصناعي في مصر في ضوء القيادة الموزعة من 

ااية حول وجية نظر المعممين واإلداريين بتمك المدارس، كالقيام بعمل بحوث إجر 
القيادة المدرسية، وربما يرجع ذلك إلا أن غالبية العينة تري أن ضروط العمل 

 بمدارس التعميم الفني الصناعي ال تسمح وال تتيح الوقت لمقيام بتمك البحوث.
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