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تعرف درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الزرقاء  هدفت الدراسة  

لمقيادة الممهمة وعالقتها بمستوى فعالية االتصال اإلداري لديهم من وجهة نظر المعممين، وتم 

هم ( معممًا ومعممة تم اختيار 223استخدام المنهج الوصفي االرتباطي، وتكونت عينة الدراسة من )

قامت و  بالطريقة المتيسرة من معممي ومعممات المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الزرقاء،

الجزء األول ويتعمق بالقيادة  جزأينالتي تكونت من البيانات  عأداة الدراسة لجموير الباحثة بتط

( فقرة، وقد 13وتكون من ) فعالية اإلتصال اإلداري( فقرة، والجزء الثاني 33الممهمة وتكون من )

أظهرت نتائج الدراسة أن ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الزرقاء لمقيادة 

فعالية االتصال اإلداري لدى مديري مستوى مرتفعة، وأن  جاءتالممهمة من وجهة نظر المعممين 

 وأنه ال توجد ،رتفعاً جاء مالمدارس الثانوية الحكومية في محافظة الزرقاء من وجهة نظر المعممين 

أفراد ستجابات الحسابية المتوسطات ال( بين α=0.05فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظة الزرقاء لمقيادة  عنعينة الدراسة 

 العمميالخبرة، والمؤهل و ، تعزى لمتغيرات: الجنس الممهمة من وجهة نظر المعممين



متوسطات ال( بين α=0.05فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) توجدال وكذلك 

مستوى فعالية االتصال اإلداري في المدارس الثانوية  عنعينة الدراسة أفراد ستجابات الالحسابية 

وجود  مع ،الخبرة، والمؤهل العمميو الجنس،  تعزى لمتغيرات:الحكومية من وجهة نظر المعممين 

درجة ممارسة مديري المدارس ( بين  0.05 = α ة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى )عالق

الثانوية الحكومية في محافظة الزرقاء لمقيادة الممهمة ومستوى فعالية االتصال اإلداري لديهم من 

 .إحصائياً  ودال موجباً كان معامل االرتباط ، حيث وجهة نظر المعممين

عمل مزيد من الدراسات والتي تربط بين القيادة الممهمة بضرورة  وقد أوصت الدراسة

 ومستوى فعالية االتصال اإلداري وعالقتهما بمتغيرات أخرى.
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Abstract 

  The study aimed to identify the degree of inspiring leadership of 

public secondary school principals in Zarqa Governorate and its 

relationship to the level of effectiveness of administrative communication 

from the teachers' point of view. The descriptive correlative approach was 

used, and the study sample consisted of (223) male and female teachers 

who were chosen by the available method from the teachers of public 

secondary schools. In Zarqa Governorate, the researcher developed the 

study tool to collect data that consisted of two parts: the first part is related 

to inspiring leadership and consists of (35) items, and the second part is the 

effectiveness of administrative communication and it consists of (15) items. 

The results of the study showed that the practice of government secondary 

school principals In Zarqa Governorate, the inspirational leadership from 

the teachers’ point of view was high, and that the level of effectiveness of 

administrative communication among government secondary school 

principals in Zarqa Governorate from the teachers’ point of view was high, 

and that there were no statistically significant differences at the level (α = 

0.05) between the arithmetic averages of responses The study sample 

members on the degree to which government secondary school principals 



in Zarqa Governorate practice inspiring leadership from the teachers’ point 

of view due to the variables: NS, experience, and educational qualification 

Also, there are no statistically significant differences at the level (α = 

0.05) between the arithmetic averages of the responses of the study sample 

members on the level of effectiveness of administrative communication in 

government secondary schools from the teachers’ point of view due to the 

variables: gender, experience, and qualification, with a significant 

correlation A statistic at the level (α = 0.05) between the degree to which 

public secondary school principals in Zarqa Governorate practice inspiring 

leadership and the level of effectiveness of administrative communication 

from the teachers' point of view, where the correlation coefficient was 

positive and statistically significant. 

The study recommended the need for more studies that link between 

inspirational leadership and the level of effectiveness of administrative 

communication and their relationship with other variables. 
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public secondary schools, Zarqa, teachers. 

 


