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 املدارس يف منطقة اجلوف ألبعاد القيادة التحويلية يف مدارسهم  قادةدرجة دمارسة 

 من وجهة نظر املعلمُت واملعلمات

 

 الملخص
املددارس يف منطقدة اجلدوف ألبعداد القيدادة التحويليدة يف مدارسدهم مدن  قادةدمارسة  درجة إىل التعرف علىهدفت الدراسة 

صحاايية بُت متوسطات استاابات أفراد عينة الدراسة لدرجة اإلداللة ال فروق ذاتال  واملعلمات  والشش  عنوجهة نظر املعلمُت
ملتغدَت اجلدنو والتصادس وسدنوات اودوة وندو   اتبًعد  ألبعداد القيدادة التحويليدة يف مدارسدهم  املدارس يف منطقة اجلدوف قادةدمارسة 
( 356جلمددا البيانددات  وتشونددت عينددة الدراسددة مددن  تبعددت الدراسددة املددنهف الوتددفل التحليلددل  وابقددت االسددتبانة  دد داة ا املرصحلددة 

 معلًما ومعلمة 

املدددارس يف منطقددة اجلددوف ألبعدداد القيددادة التحويليددة يف مدارسددهم مددن وجهددة نظددر  قددادةأن درجددة دمارسددة أظهددرت النتددايف 
ثَت املثدددا (  ال تددد   البعدددد (  وجدددا) أعلدددى األبعددداد  ايفدددال اإللدددامل(  تددد   البعدددد  التددد عاليدددةاملعلمدددُت واملعلمدددات  جدددا)ت بدرجدددة  

عدددم وجددود فددروق ذات داللددة و  ( عاليددة االهتمددام بددالفرد(  وأ ددَتًا جددا) البعددد  االسددتثارة الفشريددة( وجيعهددا جددا)ت بدرجددة دمارسددة  
داللدة إصحادايية  إصحاايية تعالى ملتغَت اجلنو يف األبعاد  الت ثَت املثا   االستثارة الفشرية  االهتمام بالفرد(  بينما توجد فدروق ذات

يف عددم وجدود فدروق ذات داللدة إصحادايية تعدالى ملتغدَت التصادس  ما أظهرت النتايف   يف البعد  ايفال اإللامل(  ولااٌف اإلناث 
عدم وجود فروق ذات داللة إصحاايية تعالى ملتغَت سنوات اووة يف األبعاد  الت ثَت املثا   االستثارة جيا أبعاد القيادة التحويلية  و 

 01-5الفشريدددة  االهتمدددام بدددالفرد(  بينمدددا توجدددد فدددروق ذات داللدددة إصحادددايية يف البعدددد  ايفدددال اإللدددامل(  ولاددداٌف سدددنوات اودددوة 
عدددم وجددود فددروق ذات داللددة إصحاددايية تعددالى ملتغددَت نددو  املرصحلددة يف البعدددين  ايفددال اإللددامل  االسددتثارة الفشريددة(  بينمددا و  سددنوات 

ولاددداٌف مرصحلدددة ريددداض  تددد ثَت املثدددا   االهتمدددام بدددالفرد(ية تعدددالى ملتغدددَت ندددو  املرصحلدددة يف البعددددين  التوجدددد فدددروق ذات داللدددة إصحاددداي
  األافال

املددددارس املمارسدددُت للقيدددادة  قدددادةختاددديس جدددايالة سدددنوية دفياليدددة تقددددمها وزارة التعلددديم لوجدددا)ت أبدددرز توتددديات الدراسدددة 
 لتبادل اووات يف دمارسة القيادة التحويلية  ؛ُت قادة املدارستفعيل إدارات التعليم للقا)ات الًتبوية ب  و التحويلية

 املدارس  املعلمات  قادةالقيادة التحويلية   الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

     The practicing degree of schools headmasters in Aljouf region to the transformational 

leadership dimentions according to the teachers viewpoints.  

 

This study aimed to identify the practicing degree of schools' headmasters in Aljouf 

region to the transformational leadership dimensions from the teachers point of view, and 

to explore the differences of statistical significance between the responses to the degree of 

headmasters practicing in Aljouf region to the dimensions of transformational leadership in 

their schools according to: gender, specialization, years of experience and educational 

level. The study followed the descriptive methodology, and the questionnaire was used as a 

tool for data collection. The study sample included (653) teachers (Males and Females).  

The results showed that the practicing degree of schools headmasters in Aljouf region to 

transformational leadership dimensions from the teachers point of view were high, and (Inspirational 

stimulation) dimension was the highest followed by (Ideal effect) dimension then (Attention to the 

individual) dimension and the (Intellectual stimulation) dimension was in the last rank, and there were 

no statistically significant differences due to gender variable in dimensions:  Ideal effect, Intellectual 

stimulation and Attention to the individual, whereas there were significant differences for females in 

(inspirational stimulus) dimension. The results also showed no statistically significant differences due 

to the specialization variable in all dimensions of transformational leadership and there were 

no statistically significant differences due to (years of experience) variable in dimensions (ideal effect, 

intellectual stimulation, attention to the individual). While there were significant differences for year 

of experience 5-10 years in the dimension (Inspirational stimulation), and there were no significant 

differences due to educational level in dimensions (Inspirational 

stimulation and intellectual stimulation ), while there were significant differences due to educational 

level for Kindergarten level in dimensions (ideal effect and attention to the individual).  

The main recommendations of the study were determining annual award by the 

Ministry of Education to the headmasters whom use and practice the transformational 

leadership. In addition, the researcher recommends to holding educational meetings 

for schools' headmasters to share their experiences in the practice of transformational 

leadership.  

Keywords: Transformational leadership, Schools Headmasters, Teachers 
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 المقدمة:

 تششل  السيما وأن اإلدارة وضرورة ال ديشن جتاهلها اا ملحً ملفاهيم واألساليب اإلدارية أمرً النظر يف اإعادة  باتتلقد 
واملوجه ايقيقل جلهود األفراد   احملرك الرييو لشافة األعمال ألهنا ؛أهم النشااات اليت الديشن االستغنا) عنها أو التهاون يف أدايها

وإن املتعمق يف األار اإلدارية   ديشن تنسيق  افة اجلهود دون هدر واليت من   لا  واستغ ل إمشاناهتم وااقاهتم واجلماعات
ابيعة التطورات السريعة اليت تواجه اجملتما و ق توافتاليت تتبعها العديد من املؤسسات الًتبوية  لياد أن العديد من هذ  األساليب ال

اليت قد تساهم بششل أو بآ ر يف دقيق أ و و   وتتطلب من املديرين واملسؤولُت يف  افة اجملاالت موا بة املتطلبات اجلديدة  اليوم
ق عليها أصحد لبنات البنا) اليت تعل  ويعد مدير املدرسة اليوم  قدر من الفعالية  لتحقيق الطموصحات اليت يسعى إليها الفرد واجملتما 

فهو املسؤول األول يف البيئة املدرسية  وهو املصطط واملنظم لشافة األعمال  ؛من عناتر التنمية اأساسي   اباعتبار  عنارً  ؛اآلمال
لى الطالب واألسرة واجملتما واملهام اإلدارية والتعليمية فيها  ولذا فهل تتطلب منه جمهوداً  بَتاً ملا يًتتب عليه من قرارات تنعشو ع

 وبالتا  يتوجب عليه امت ك الشثَت من املهارات ال زمة إلصحداث التغيَت املطلوب   ب سر 

   عوًضاتوا ب التطور والتغَت السريا الذي نشهد  اليومعلى مدير املدرسة استصدام أساليب جديدة  اومن هنا  ان لالامً 
الهم يدفالعمل على وحبشم أن املعلمُت والط ب شر ا) يف العمل  فياب  عن األساليب السايدة  اإلدارة األوتوقرااية وغَتها 

 واإلصحساس مبشش هتم وإثارة دافعيتهم  

ن يف تطوير العمل يف املؤسسات الًتبوية  تلك األساليب اليت م ولقد ساعدت الشثَت من األساليب اإلدارية ايديثة
 إجياد الت ثَت الفعال يف أدا) العاملُت  ش هنا

فهل منط قيادي يبٍت االلتالام وخيلق ايماس والدافعية لدى العاملُت يف املؤسسة ومن هذ  األساليب القيادة التحويلية   
فالقيادة التحويلية هل القيادة اليت تساعد على إعادة  ؛وإمشانية التصطيط والعمل املشًتكالتعليمية للتغيَت  ويالر  لديهم األمل  

النظر يف الرؤية املتعلقة باألفراد ومهماهتم وأدوارهم  وتعمل على جتديد التالامهم  وتسعى إلعادة بنا) النظم والقواعد العامة اليت 
 ( Robert,1985تسهم يف دقيق أهدافهم 

من املشونات ذات الع قة املتبادلة من  ايادة اليت تتضمن عددً ا ب هنا الق( أيضً Bass&Avolio,1993عرفها   ما 
القيادة التحويلية يف  ر سلوكث  ويؤ ستثارة الفشرية  واالعتبار الفرديواال الدت ثَت املثا    السلوك أو الافات(  والتحفيال اإللامل 

رمو املهام املطلوبة  والًتقل هبم رمو مستويات أعلى من اياجات  وجتاوز دايرة  اأ ثر وعيً  نيابحو  إذ ؛تغيَت دوافا املرؤسُت
 االهتمامات الذاتية لألفراد من أجل مالحة العمل 

ملا لا من التنو  الواضح يف االهتمامات  ؛ولقد صحظيت القيادة التحويلية باهتمام واسا من قبل الباصحثُت يف جمال اإلدارة
الت ثَت املثا  ليحظى القايد باهتمام وإعااب  :لنفسية   فشان من أهم اجلوانب اليت تناولتها القيادة التحويليةالتنفيذية واجلوانب ا
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لامى الذي  ن لديهم مبدأ ايفال اإل  دما يشوّ جيا العاملُت معه باعتبار  النموذج املثا  لم  صحيث يتم فيه الًت يال على سلوك القايد
 ما اهتمت    جبد على صحلها لُت صحب مواجهة املشش ت والعملاليت تثَت يف العام  ت القايدير ال على تارفات وسلو يا
و ما  تثارة ااقاهتم الشامنة وصحسن استغ لا من   ل اهتمام القايد نفسه بتشايا العاملُت واس  باالستثارة الفشرية للعاملُت

فشانت هناك اعتبارات  ؛لعنار اإلنساين الام يف العملية اإلدارية والًتبويةمل تغفل افإهنا  اهتمت القيادة التحويلية بالعناتر السابقة
من   ل اهتمامها    ونه األداة الرييسية يف هذا التنظيم  ف ولت االهتمام  بتوفَت املناخ التنظيمل املناسب للعنار البشري

  حباجات العاملُت الفردية وإشباعها   ودقيق الرضا واألمان لم 

 :الدراسةمشكلة 

تتبعها يتطلب من قادة املدارس يف ظل التطورات السريعة منعطًفا  طَتًا  متثل التحديات اليت تواجه مستقبل التعليم
 تسيَت األعمال   فقد بات استصدام األساليب الروتينية يفوتسار  والنظر إليها بطريقة تنسام ما ما يعًتيها من غموض

وارايق   والطالب   املعلم: وهنا تتعامل ما عناتر متعددة   قد مد  ت هذا النظام و يانهال يتماشى ما تع واإلجرا)ات أمرًا
ومتطلباته فضً  عن تطلعات اجملتما واموصحاته  األمر الذي يستلالم إعادة النظر يف جمريات العملية التعليمية وموا بة   التدريو

 ا التالية الذ ر  تساؤالهت تاسد مششلة الدراسة يف اإلجابة علىاملستقبل  وت

 :الدراسةأسئلة 

 أسئلة الدراسة التالية: لىواليت متثل يف جمملها اإلجابة ع من األهداف اتتضمن هذ  الدراسة عددً 

 املدارس يف منطقة اجلوف ألبعاد القيادة التحويلية يف مدارسهم من وجهة نظر املعلمُت واملعلمات؟ قادةدمارسة  درجةما   -0

ملتغَت  استاابات أفراد عينة الدراسة تبعً بُت متوسطات ا ≤∞15 1دالة إصحااييًا عند مستوى الداللة  هل هناك فروق   -2
 ؟والتصاس وسنوات اووة ونو  املرصحلةاجلنو 

 :الدراسة أهداف

 تسعى الدراسة ايالية لتحقيق األهداف اآلتية:

درجة دمارسة قادة املدارس يف منطقة اجلوف ألبعاد القيادة التحويلية يف مدارسهم من وجهة نظر املعلمُت  التعرف على  -0
  واملعلمات

والتصاس وسنوات ملتغَت اجلنو  استاابات أفراد عينة الدراسة تبعً إصحااييًا بُت متوسطات ا الشش  عن الفروق الدالة  -2
  اووة ونو  املرصحلة
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  :الدراسةأهمية 

دة هم الذين متثل القيادة املفتاح الرييو لنااح عملية التحول والتغيَت واليت هل مسة العار وابيعته  وال شك أن القا
ستفيد  افة العاملُت بامليدان  وت يت أمهية هذ  الدراسة يف أهنا  ا بة التطورات اليت نشهدها اليومال زم ملو يقودون دفة التغيَت 

ت ثَت  اإلجيايب فيما حيقق  درجةىل نتايف هذا األسلوب و إولفت انتباههم   ُت ومشرفُت لتوجيه اهتمماماهتمومعلم قادةالًتبوي من 
واستثارة   على دفيال العنار البشري من   له يعمل القايد ة التحويلية أسلوب إداريالقيادأن  ناهيك عن  األهداف املشًت ة

وشحذ مهته يف سبيل دقيق األهداف املطلوبة  إىل جانب استغ ل ااقاته من   ل عمل الفريق  إضافة إىل الت ثَت يف   تفشَت 
 من ش هنا دديد اجتاهات التطور وموا بة ددياته وتداعياته  األفراد وإجياد بيئة تنظيمية جاذبة

 :الدراسةحدود 

هد 0361/0361ية التابعة لإلدارة العامة للتعليم يف العام الدراسل اُبقت الدراسة على مدارس منطقة اجلوف التعليم
 من الذ ور واإلناث 

 :الدراسةمصطلحات 

املعلمُت من   ل الًت يال على استثارة دافعيتهم أدا) ب هنا القيادة اليت تعمل على رفا  القيادة التحويلية: وتعرف إجراييً ا
 م فيهوالت ثَت واالهتمام حباجاهتم وإلامهم 

 اإلطار النظري للدراسة:

يف    James McGroger Burnsلقد ظهرت نظرية القيادة التحويلية يف أوا ر الثمانينات على يد العامل األمريشل 
أن أصحد الرغبات العاملية امللحة يف العار ايا  تتمثل يف اياجة الشديدة إىل قيادة  "القيادة" والذي أ د من   له تابه 

 (2113ابتشارية مؤثرة بدالً من القيادة التقليدية اليت تعتمد على تبادل املنفعة  العمري  

ن يف ع قة ما و عندما يد ل األفراد قادة ومرؤوس ( ب هنا مفهوم خيتس بالسلوك الذي يظهرBurns,1978وقد عرفها  
 فيما بينهم حبيث يرتقل  ل منهم باآل ر إىل مستويات أعلى من الدوافا واجلوانب األ  قية واملعنوية 

ىل ( ب هنا ذلك النو  من القيادة الذي يتااوز تقدمي ايوافال مقابل األدا) املرغوب إConger, 1999ويافها  وذمر  
  من الرسالة العليا للمنظمة اا أساسيً ل اهتماماهتم الذاتية لتشون جال)ً ودوي  اا وإبداعي  تطوير وتشايا املرؤوسُت فشري  

  ايرية :فشار وقيم أ  قية مثلأىل إ االصحتشامىل النهوض بشعور التابعُت وذلك من   ل إتسعى لقيادة التحويلية فا
وليو على تبادل   من القيم واملعتقدات الشصاية للقايدفسلوك القيادة التحويلية يبدأ  .نسانيةواإل الع قاتو   واملساوة  والعدالة

رفا مستوى العاملُت لتحقيق ب   من   ل اهتمامهافهل العملية اليت تغَت األفراد ودولم  (Bass, 1985) املرؤوسُتمااٌف ما 
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العاملُت المم العالية  والوعل بالقضايا اإلذماز والتنمية الذاتية  وتروج لعملية تنمية وتطوير اجلماعات واملنظمات  وتستثَت يف 
 ( 0111الرييسية يف الوقت الذي تعمل فيه على زيادة ثقتهم ب نفسهم  الواري  

لبية وت  وقيمها خمرجات الوظيفةمهية   ثر معرفة بأحيولون التابعُت من   ل جعلهم  ن القادةإواعتمادا على ذلك ف
ن بالثقة واالصحًتام و و نتياة لذلك يشعر التابع  ملنظمةجل التضحية مباايهم الفردية ألعهم باقناإو   اصحتياجات والبات التابعُت

 . (yuki , 1989)ثر من املتوقا أ عمال أذماز ون إلويندفع  جتا  القايد

ذا هبهداف ودوافا التابعُت و أولئك الذين يستطيعون تياغة وتفعيل أهنم   بُتات االجتا  يعرف القادة التحويليوبذ
  هداف العامةعلى اياجة اىل العمل باجتا  األ النمط من القيادة تدرك اهتمامات القادة والتابعُت والت  يد

(megginson,1989,366,et.al.) 
واليت   وعناترها  القيادة التحويليةمنوذج متشامل ديثل أبعاد  بتطوير   Bass and Avolioقام  (1994) ويف عام 

 : من مدى فاعليتها على النحو اآليت يستند إليها يف تطبيفات القيادة التحويلية والتحقق

 )ويتطلب ذلك هموتقدير  همواصحًتام التابعُت عاابإايد الذى حيظى بصحيث تا  سلوك الق :اجلاذبية   الت ثَت املثاىل  
للقايد  والقيام بتارفات ذات  ةبل االصحتياجات الشصايقصحتياجات التابعُت ااملصاار من قبل القايد  وتقدمي  املشار ة ىف

 .اابا أ  قى

 وتلك السلو يات  الىت تثَت ىف التابعُت صحب التحدى  وسلو ياته  القايدال هذا البعد على تارفات ير و  :لامىايفال اإل
وح الفريق من   ل تا  أسلوب االلتالام لألهداف التنظيمية  واستثارة ر و يضاح التوقعات للتابعُت  إتعمل على 

 .ايماسة واملثالية

 بداعية إوفيها يعمل القايد التحويلى على البحث عن األفشار اجلديدة وتشايا صحل املشا ل بطريقة  :االستثارة الفشرية
 .دا) العملمن قبل التابعُت  ودعم النماذج اجلديدة واو قة أل

 الصحتياجات  ا ات اهتماما القايد الذى يستما بلط   ويو وب الافة من   ل أسل  وتظهر هذ :ياالعتبار الفرد
  ارا)ل تبٌت اسًتاتيايات التقدير واإلمن     هتماذماز إلالتابعُت و 

ي على وجه اواوص والتعامل ما إدارة النظم االجتماعية بششل عام  وإدارة النظام الًتبو وتتناسب ابيعة هذ  النظرية 
رؤى فريق لتحقيق أهداف  ومراِم جتسد مل وظايفه ومتارس النشااات فيه عو متصااُت يعملون  تتشا باعتبار  نظاًما اجتماعًيا

عليها  فالنظام الًتبوي اليعرف فقط ب ار  وصحدود  وأبعاد  البنايية بقدر ما يعرف باملناشط واملمارسات اليت تنظمها سلسلة  امتفق
 ( 2105ؤداها إىل دقيق خمرجات تربوية ناجحه عبدالعال  شة ع قات مب تربط بينها شيتال  من املشونات الفرعية
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 الدراسات السابقة:
وقد صحددت   إىل تطوير أداة لقياس سلوك القيادة التحويلية يف اإلدارة الًتبويةدراسة هدفت ( 2113العمراين   أجرى

أبعاد األداة وتيغت فقراهتا مبا يتناسب ما البيئة الًتبوية اليمنية  ومت إجياد تدقها وثباهتا  وبعد ذلك ابقت على عينة بلغ عدد 
ت صحية األداة لقياس  معلماً ومعلمة وا تَتوا بالطريقة العشوايية البسيطة  وباستصدام التحليل العاملل مت الت  د من 122أفرادها 

 وك القيادة التحويلية للمديرين اليمنيُت سل

دولة اإلمارات للقيادة ( دراسة بعنوان درجة دمارسة مديري املدارس الثانوية اواتة يف 2101والتنح  لأجرى الشريفو 
املتحدة للقيادة   هدفت الدراسة إىل الشش  عن درجة دمارسة مديري املدارس الثانوية اواتة يف دولة اإلمارات العربية التحويلية

  واستصدمت استبانة القيادة متعددة معلما ومعلمة 311من  الدراسةقد تشونت عينه و   لتحويلية من وجهة نظر معلميهما
العوامل  لقياس درجة دمارسة القيادة التحويلية  وأظهرت النتايف أن درجة دمارسة مديري املدارس الثانوية اواتة يف دولة اإلمارات 

املعلمات   ما أظهرت أن هناك فروق ذات و نت مرتفعة من وجهة نظر املعلمُت تحدة للقيادة التحويلية بششل عام  االعربية امل
( يف درجة دمارسة مديري املدارس الثانوية اواتة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة للقيادة 1010داللة إصحاايية عند مستوى  

مل توجد فروق  املؤهل العلمل ماجستَت فما فوق  و  اإلناث  وملتغَت املؤهل العملل ولااٌفتعالي ملتغَت اجلنو و لااٌف  التحويلية
 ذات داللة إصحاايية تعالى ملتغَت اووة  

درجة دمارسة مديري حمافظة الالرقا) ومديراهتا للقيادة التحويلية  :( دراسة بعنوان2101  جرى او يلة وسعادةوأ
و معلمة  وتوتلت  امعلمً  253تشونت عينة الدراسة من معلماهتا  لك املدارس و وع قتها بسلوك املواانة التنظيمية ملعلمل ت

وسلوك   وجمتمعة متفرقة  األربعة ب منااها ةبُت القيادة التحويلي إصحاايياً  رتبااية موجبة ومتوسطة ودالةاالدراسة إىل وجود ع قة 
السلوك ايضاري والشياسة  بينما ارتبطت القيادة و   واالهتمام  والوعل  وأربعة أبعاد منها : التعاون  املواانة التنظيمية للمعلمُت

 يتوسط ذمب تنيب)ادة التحويلية أن القي إىل  ما توتلت الدراسة التحويلية وأبعادها بسلوك الروح الرياضية بع قة ضعيفة وسالبة 
( ويليه 31 1( وأن أ ثر أمناط القيادة التحويلة تنبؤا هو الت ثَت املثا   16 1داللة إصحاايية لسلوك املواانة التنظيمية للمعلمُت  

 االستثارة الفشرية  االعتبارية الفردية و  يت الداللة اإلصحاايية ألثر بعدف(  بينما انت63 1الدفا اإللامل  

هدفت إىل تعرف درجة دمارسة رؤسا) األقسام لنمطل القيادة التحويلية والتعاملية  واليت ( 2101دراسة السميح  ويف 
واستصدم الباصحث املنهف الوتفل التحليلل  وابق استبانة على أعضا) اليئة التعليمية الذ ور يف جامعة اإلمام حممد بن سعود 

اض يف اململشة العربية السعودية  وتوتلت الدراسة إىل أن درجة دمارسة منط القيادة التعاملية أ و من التحويلية اإلس مية بالري
مارستها التغلب على مبألنه ديشن  ؛ومشار ة األعضا) يف تنا القرارات بدرجة  بَتة  وأوتت بضرورة دمارسة منط القيادة التحويلية

مشرو  تنمية  والتدريب ضمن برامف  الطرق املمشنة تنا القرارات مبصتل  الوسايل و  ة يفوتفعيل املشار   التحديات ايديثة
 أساليب تطبيق املشار ة  اإلبدا  و التميال و 

  ( دراسة بعنوان "دمارسة مديري مدارس التعليم العام للقيادة التحويلية مبحافظة املصواة "0362 ما أجرى الغامدي  
والفروق ذات   هدف من   لا إىل التعرف على درجة دمارسة مديري مدارس التعليم العام للقيادة التحويلية مبحافظة املصواة
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 وتمم   الداللة اإلصحاايية بُت متوسطات استاابات أفراد جمتما الدراسة  صحيث استصدم الباصحث املنهف الوتفل املسحل
بتطبيق الدراسة على جيا مديري مدارس التعليم العام مبحافظة املصواة للعام  ة  وقامتحقيق أهداف الدارساالستبانة   داة ل

وقد أظهرت النتايف أن دمارسة مديري مدارس التعليم العام مبحافظة   امديرً  001والبالغ عددهم   هد0362هد 0360الدراسل 
لنتايف أنه توجد فروق    ما أظهرت ا51 2صحسايب املصواة للقيادة التحويلية من وجهة نظرهم  انت بدرجة منصفضة مبتوسط 

صحول درجة دمارسة مدارس   ( بُت متوسطات استاابات أفراد جمتما الدراسةa=0.05صحاايية عند مستوى الداللة  إذات داللة 
الوريوس   الذين مؤهلهم بشملتغَت املؤهل العلمل لااٌف مديري املدارس  اوفقً   ة ألبعاد القيادة التحويليةالتعليم العام مبحافظة املصوا
ضرورة زيادة وعل مديري املدارس ب مهية دمارسة القيادة التحويلية  من   ل  :أبرزها  من التوتيات ا ما أفرزت الدراسة عددً 

عقد ندوات حماضرات  توضح أمهية دمارستها وأمهيتها يف تطوير العمل الًتبوي دا ل املدرسة  وضرورة تشايا مديري املدارس 
 ن مؤهلهم أقل من بشالوريوس  للحاول على درجة البشالوريوس  واالستفادة من الدورات التدريبية يف جمال القيادة التحويلية الذي

( بعنوان ع قة القيادة التحويلية باملناخ التنظيمل يف املدارس ايشومية الثانوية يف فلسطُت من 2102ويف دراسة عواد  
هدفت الدراسة إىل التعرف على واقا تطبيق مديري املدارس ايشومية الثانوية للقيادة التحويلية وجهات نظر املديرين فيها  وقد 

ان اال ت ف يف واملناخ التنظيمل فيها  والع قة بينهما من وجهات نظر املديرين يف مديريات مشال الضفة الغربية  إضافة إىل بي
ملتغَتات اجلنو  واملؤهل العلمل واودمة والتصاس  يف آرا) املديرين صحول واقا تطبيق مديري املدارس  اوجهات النظر تبعً 

ايشومية الثانوية للقيادة التحويلية وع قتها باملناخ التنظيمل يف مديريات مشال الضفة الغربية   صحيث استصدم الباصحث املنهف 
 ذ أ( مديراً ومديرة  صحيث مت 211ها  انة لتحقيق أغراض الدراسة على عينة قوامالوتفل التحليلل  وقامت الباصحثة بإعداد استب

للقيادة التحويلية يف املدارس  اف من أمهها درجة تطبيق عالية جدً عينة بطريقة ابقية عشوايية  وتوتلت الدراسة إىل عدة نتاي
صحاايياً بُت القيادة إجيايب دال إ%(  ووجود ارتباط 13  بوزن نسيب تىأسطُت من وجهة نظر املديرين  وقد ايشومية الثانوية يف فل

 التحويلية واملناخ التنظيمل يف املدارس ايشومية الثانوية يف فلسطُت من وجهات نظر املديرين 
( والددديت هددددفت إىل التعدددرف علدددى دور القيدددادة التحويليدددة يف دفيدددال العددداملُت مدددن وجهدددة نظدددر 2103ويف دراسدددة ايبدددايب  

ومدددديرة ا تدددَتوا بالطريقدددة الطبقيدددة العشدددوايية مدددن  دددو حمافظدددات   امدددديرً  216وقدددد تشوندددت عيندددة الدراسدددة مدددن   رسمدددديري املددددا
واستصدم الباصحث املنهف الوتفل واالستبانة   داة مدن أدواتده بعدد دشيمهدا والت  دد مدن تددقها وثباهتدا  واسدتصدمت املتوسدطات 

ودليل التباين األصحادي   وسايل إصحاايية ملعاجلة البيانات  وقد توتلت الدراسة إىل  ايسابية واالرمرافات املعيارية  واال تبارات 
أن درجة دمارسة مديري املدارس الثانوية ألدوارهم القيادية يف دفيال العاملُت يف ضو) القيدادة التحويليدة بشدشل عدام  اندت متوسدطة 

ه ال توجدددد فدددروق ذات داللدددة إصحادددايية عندددد مسدددتوى الداللدددة مدددن وجهدددة نظدددر املدددديرين أنفسدددهم   مدددا أظهدددرت نتدددايف الدراسدددة  أنددد
 1010a<  ( يف درجدة دمارسدة مدديري املددارس الثانويدة ألدوارهدم القياديدة يف ضدو) القيدادة التحويليدة تعدالى ملتغدَت سدنوات العمدل أو

اإلندداث  هددذا وقددد أوتددت الدراسددة اودوة  يف دفيددال العدداملُت  بينمددا توجددد فددروق ذات داللددة إصحاددايية تعددالى ملتغددَت اجلددنو ولادداٌف 
 بإجرا) حبوث دماثلة للبحث ايا  عن القيادة التحويلية يف مؤسسات تربوية أ رى  تتناول متغَتات أ رى ملعرفة أثرها 

( دراسة هدفت إىل معرفة درجة توافر مسات القيادة التحويلية لدى مديري املدارس الثانوية 2105وأجرت عبدالعال  
 ع قتها مبستوى االنتما) املهٍت ملعلميهم  وقد استصدمت الباصحثة املنهف الوتفل التحليلل واستصدمت استبانتُتمبحافظة غالة و 
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ن ( فقرة  وقد تشو 21( فقرة  والثانية من  51أسئلتها  صحيث تشونت االستبانة األوىل من   لىجلما بيانات الدراسة واإلجابة ع
ا الدراسة وقد مت توزيا االستبانة على عينة من جمتم  للمدارس الثانوية مبحافظة غالة ومعلمة  ا( معلمً 0561جمتما الدراسة من  

ومعلمة  وقد توتلت الباصحثة إىل أن درجة توافر مسات القيادة التحويلية لدى مديري املدارس الثانوية  ا( معلمً 311بلغ صحامها  
%(   ما أنه ال توجد فروق ذات داللة اصحاايية عند 21 15مبحافظة غالة ومن وجهة نظر املعلمُت  انت عالية بوزن نسيب  

( بُت متوسطات درجات تقدير أفراد عينة الدراسة صحول درجة توافر مسات القيادة التحويلية لدى مديري >1015aمستوى داللة  
لثانوية  وتدريبهم عليها  املدارس الثانوية  وقد أوتت الباصحثة يف العمل على نشر ثقافة القيادة التحويلية بُت مديري املدارس ا

وذلك من   ل إعداد وتنفيذ برامف تدريبية  وضرورة دسُت شروط ا تيار مدير املدرسة  وتقدمي دورات للمرشحُت قبل تعيينهم 
 وترفيهية للاميا بُت املديرين واملعلمُت  ةوعقد ا تبار لم  واياجة إىل عمل لقا)ات ثقافي

برز أ( دراسة هدفت إىل التعرف على ابيعة القيادة التحويلية و  Devanna &Tichy  1990 ما أجرى   
  وإدراك اليشلة والعمليات واإلجرا)ات املطلوبة إلصحداث التغيَت الذايت يف   وفهم ديناميات التغيَت الناجحة ااياها ودمارساهتا

ان  يف مؤسساهتم بنااح ومتيال  وقد استصدم الباصحثقايدا للتغيَت عملوا على قيادة التغيَت 02املؤسسة  وتت ل  عينة الدراسة من 
بإجرا) مقاب ت ميدانية ما  ل فرد من أفراد العينة  وقد توتلت الدراسة إىل أن قادة التغيَت  امنحى الدراسات النوعية  وقام

 يشًت ون باورة واضحة يف جمموعة من اواايس العامة اليت متيالهم عن القادة اإلداريُت التقليديُت  
( إىل ا تبار الع قة بُت القيادة التحويلية واإلجرايية BarneetMccormick, Conners  1999هدفت دراسة  و 

مدرسة مت ا تيارها عشواييا من املدارس الثانوية  02واملتسيبة وبُت خمرجات املعلم وإنتاجه  وتشونت عينة الدراسة من معلمل 
  ومت استصدام منط القيادة متعدد األبعاد الذي اور   معلما 023وبلغت العينة   جنوب وايشال يف سيدين يف اسًتاليا

Bass&Avolio,1994) )  ومنوذج مسح التشي  يف التعليم 
وتوتلت الدراسة إىل النتايف التالية: أن املعلمُت ال دييالون بُت أسلوب القيادة التحويلية وأسلوب القيادة اإلجرايية وقد 

ارتباط و  ودافا اإللام  ةأن املعلمُت الدييالون بُت املثَتات الفشرية والشارزماتيو   إىل التشابك بُت النمطُتعالى الباصحثون ذلك 
 والرضا الوظيفل والفعالية ودافعيته رمو العمل   جيابيا بإنتاجية املعلم وخمرجاته وجهود  اإلضافيةإالقيادة التحويلية 

عرف منط القيادة التحويلية الذي ديارسه مديرو املدارس الثانوية يف ( دراسة هدفت إىل تSupising  2001أجرى  و 
مديرا  واستصدمت استبانة القيادة  012وقد تشون جمتما الدراسة من  قسم التعليم العام باملنطقة التعليمية الثامنة يف أمَت ا 

 (جلما البيانات MLQمتعددة العوامل  
ة  أن النمط القيادي التحويلل الذي يستصدمه مديرو املدارس  ان مبستوى ومن بُت النتايف اليت توتلت إليها الدراس

واالعتبارية الفردية   ( سنة مبمارستهم للت ثَت املثا   واإلثارة  والتحفيال العقلل 05 – 00ا  املديرون من ذوي اووة  اتجيد  و 
 وهل جماالت القيادة التحويلية  بدرجة عالية 

ة هدفت إىل دديد الع قة بُت دمارسة القيادة التحويلية يف املدارس العامة يف مدينة ( دراسLUCKS 2002وأجرى  
: أن اجتا  القايد رمو القيادة التحويلية ياليد دافعية املعلمُت فرضيةنيويورك وبُت دافعية املعلمُت يف تلك املدارس  من   ل ا تبار ال

( وأداة مسح MLQمدرسة  واستصدمت استبانة القيادة متعددة العوامل   0111وتشونت عينة الدراسة من املعلمُت يف  للعمل 
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يف دافعية املعلمُت يف  اأثر  لتحويليةلقيادة الت النتايف عدم وجود دليل على أن وبين الرضا الوظيفل وسيلتُت جلما البيانات 
خيتل  عن غَت  من القادة الذين ال  ما أظهرت النتايف أن القايد التحويلل املدارس  وبذلك رفضت الفرضية الافرية 

 يستصدمون أمنااا قيادية أ رى للت ثَت يف دافعية العاملُت رمو العمل 
  ى بيئة التدريو و نتايف املعلمُتثر منط القيادة التحويلية لإلدارة املدرسية علأ( بعنوان "  bryant , 2003دراسة   و 
 ةلى  ل من الط ب  وأدوات التدريو  والنتايف لدى املعلمُت  وقد مشلت عينأثرها عسة إىل بيان الع قة التحويلية و هدفت الدرا
ثر  بَت للقيادة التحويلية أ( مدرسا يف منطقة جنوب ويلال  و لات الدراسة إىل وجود 351و  ( مدرسة عشوايية52الدراسة  

   ة وصحام اإلذماز األ ادديلعلى ابيعة اإلدارة املدرسية  وعلى ششل الع قة بُت املدير واملعلمُت  وعلى ابيع
( بدراسة هدفت إىل الت  د من وجود ع قة بُت سلوك القيادة التحويلية ملديري املدارس Layton  2003وقام  
وتسا)لت الدراسة هل منط القيادة التحويلية يقود إىل درجات أعلى ( وبُت تعلم الطلبة  Indiananديانا   إناملتوسطة يف والية 
  ان من أهم مديرا  استصدمت االستبانة وسيلة جلما البيانات  و  025وتشونت عينة الدراسة من  ؟للمعلمُت للرضا الوظيفل

ُت منط القيادة التحويلية ب( 15 1النتايف اليت توتلت إليها الدراسة: عدم وجود ع قة ذات داللة إصحاايية عند مستوى  
(  بالرضا 15 1جيابيا وبداللة إصحاايية عند مستوى إط القيادة التحويلية   وارتبط منودايل الطلبة يف الافُت السابا والثامن

 الوظيفل للمعلمُت  

هم بيان الع قة بُت القيادة التحويلية ورضا املعلمُت وأداي: دراسة  ان الدف منها( Griffith  2004 وأجرى 
العدد من الطلبة و اايس   ومت تطبيق هذ  الدراسة على مدارس ابتدايية يف منطقة تعليمية  بَتة املدرسل ورغبتهم يف ترك العمل

األ ثر فاعلية يف جيا    وقد عالزت نتايف الدراسة الدليل القايل ب ن القيادة التحويلية تظل أصحد أهم أمناط القيادةاملعلمُت
ومل تشن القيادة التحويلية ملدير املدرسة مرتبطة بششل مباشر ما األدا)   مبا يف ذلك املنظمات التعليمية ايشومية  املنظمات

 بُت هذين املتغَتين  ا ان الرضا الوظيفل عام ً وسيطً   املدرسل وترك العمل  بل

( دراسة بعنوان مهارات القيادة التحويلية لإلدارة املدرسية ورضا املعلمُت يف نياَتيا  Ejmofor, 2007أجرى  و 
هم عن وظيفتهم   ما هدفت إىل رضا درجةسة إ  حبث الع قة بُت إدراك املعلمُت ملهارات القيادة التحويلية و هدفت الدرا

   توضيح الع قة بُت  اايس القيادة التحويلية وقابلية املعلمُت ملمارسة هذا النمط من القيادة
س الثانوية يف منطقة نياَتيا  وقد  لات من معلمل ومديري املدار  ( مديراً 31( معلما و 501مشلت عينة الدراسة  

رضا  الوظيفل   ما بينت الدراسة أن عدد و   تبا  املعلم واايس القيادة التحويليةاالدراسة إىل وجود ع قة قوية بُت  ل من 
 تباعها  اسنوات اووة يف املدرسة تاليد من قدرة املعلم على تبٍت منهف القيادة التحويلية و 

بُت مفاهيم القيادة التحويلية والقايد  الع قة بيان( صحيث هدفت الدراسة إىل  ceri –Booms, 2010   دراسةويف 
أجريت الدراسة يف تر يا؛ صحيث استصدمت الدراسة املنهف الوتفل  وتشون جمتما و التماثل املنظمى  وبُت الثقة بالقايد و   ايقيقل

مت استصدام هذ  البيانات ومعاجلتها صحيث شر ة تر ية   262الدراسة من  تشونت عينةو   الدراسة من جمموعة الشر ات الًت ية
واليت متثلت يف أن أنوا  القيادة لا ع قة موجبة ما مقدار الثقة بالقايد   ما بينت الدراسة أن   للتوتل إىل أهم نتايف الدراسة

 الثقة بالقايد من ش هنا أن تطور التماثل الوظيفل بُت املوظفُت  
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 :واإلجراءات الطريقة
الذي يعتمد على جا املعلومات والبيانات وتانيفها وتنظيمها  ؛املسحلاتبعت الدراسة املنهف الوتفل  :الدراسةمنهج 
وتطدوير   فدالتعبَت الشيفدل ياد  لندا  الواقدا فهدم يف تسداعد وتعميمدات اسدتنتاجات هبددف الوتدول إىل  ا و يفداً والتعبدَت عنهدا  ًمد

 عبيددات وعبدد ايدق يوضدح مقددار هدذ  الظداهرة أو صحامهدا  أما التعبَت الشمدل فيعطيندا وتدًفا رقميًداالظاهرة ويوضح  ااياها  
  (2103عدس  و 

ملشدة منطقدة اجلدوف بامل يف املدارس ايشوميدة معلماتمعلمل و  من جيا الدراسةتشون جمتما  :الدراسةوعينة مجتمع 
بالطريقة  ممت ا تياره( استبانة  صحيث 356بلغت االستبانات الااية للتحليل     ا االستباناتالعربية السعودية  وبعد عملية ج

للانو  عينة وفقاً ال(  اايس 0ويوضح جدول    من جمتما الدراسة ما احملافظة على نسب  اايس اجملتما العشواييةالطبقية 
 اووة  ونو  املرصحلة والتصاس  وسنوات 

حسب الجنس، والتخصص، وسنوات الخبرة، ونوع المرحلةتوزيع أفراد الدراسة  (:0جدول )  

 المتغير الفئة التكرار النسبة %
  ذ ر 013 61%

 اجلنو
 أنثى 351 11%
 اجملمو  356 011%

 علمل  212 1% 30
 التصاس

 أديب 610 6% 51
 اجملمو  356 011%

 ( سنوات 5أقل من   036 25%
 ( سنوات                 01( إىل أقل  5من   031 %1 25 سنوات اووة

 ( سنوات ف  ثر          01   622 6% 31
 اجملمو  356 011%

  رياض األافال 31 3% 01

 نو  املرصحلة
 ابتدايل 633 56%
 متوسط 001 0% 01
 ثانوي 021 3% 01
 اجملمو  356 011%

  وبلغ عدد %(11وبنسبة   معلمة( 351    وبلغ عددهناإلناثأفراد عينة الدراسة من  غالبية( أن 0يتضح من جدول  
م يف بلغ عددهبينما توز  أفراد عينة الدراسة بُت التصااات العلمية واألدبية  صحيث   %(61( معلًما وبنسبة  013الذ ور  

( معلًما ومعلمة  212تلتها التصااات العلمية وبلغ عددهم  %(  6 51وبنسبة   ا ومعلمةمعلمً ( 610  التصااات األدبية
وبنسبة   معلمةمعلًما و ( 622  موبلغ عدده  سنوات ف  ثر 01سنوات اووة للفئة  أعلى جا)ت%(  و 1 30وبنسبة  

 31 6 )% 
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  وتشوندت  االسدتبانة(اياليدة لدراسدة لأداة  بندا)مت األدب النظدري والدراسدات السدابقة  بعد االاد   علدى  :الدراسةأداة 
( 36(  وتشون القسم الثداين مدن  اجلنو  والتصاس  وسنوات اووة  ونو  املرصحلة ألول: تضمن املتغَتات من قسمُت: القسم ا
االسدتثارة و ( فقدرة  02( فقرة  وايفال اإللامل  واشدتمل علدى  02: الت ثَت املثا   واشتمل على  وهل أبعاد أربعةفقرة موزعة على 

املددارس يف منطقدة  قدادة( فقدرة  تقديو يف جمملهدا دمارسدة 00( فقرات  واالهتمام بالفرد  واشتمل على  1الفشرية  واشتمل على  
بدرجدة   بدرجدة  بدَتة  بدرجدة  بدَتة جدًدا مقيداس ليشدرت اوماسدل ويقابل  ل فقدرة   اجلوف ألبعاد القيادة التحويلية يف مدارسهم

 ( بدرجة قليلة جًدا  بدرجة قليلة  متوسطة

 صدق أداة الدراسة:
الذي  البعدمن الادق الظاهري ألداة الدراسة من   ل عرض الفقرات موزعة صحسب  مت التحقق الصدق الظاهري: . 0

( حمشمُت  للحشم 1ه  ل فقرة  على جمموعة من احملشمُت املصتاُت من ذوي اووة والشفا)ة والبالغ عددهم  إليتنتمل 
الذي تنفت فيه  ويف ضو) التغذية الراجعة وبنسبة  للبعدعلى مدى تحة ومشولية الفقرات وس متها اللغوية وانتمايها  

  %(  مت اعتماد أداة الدراسة لتابح يف تورهتا النهايية11اتفاق  

معلًما ( 61: للتحقق من تدق بنا) االستبانة مت تطبيقها على عينة استط عية مشونة من  االتساق الداخليصدق  . 2
وصحساب   والدرجة الشلية ل ستبانة البعدمن  ارج عينة الدراسة  وصحساب معامل ارتباط بَتسون بُت درجة معلمة و 

معامل ارتباط ( يوضح 2 جدول و   لشليةوالدرجة ا الفقرة معامل االرتباط املاحح بُت الفقرة والبعد الذي تنتمل إليه
  بَتسون بُت درجة البعد والدرجة الشلية ل ستبانة

 والدرجة الكلية لالستبانة في العينة االستطالعية. بعدمعامل ارتباط بيرسون بين درجة كل  :(2جدول )   
 معامل االرتباط البعد الرقم
 **1.673 الت ثَت املثا  0
 **1.542 ايفال اإللامل 2

 **1.461 االستثارة الفشرية 3

 **1.588 االهتمام بالفرد 4

 ( =1010α**وجود داللة إصحاايية عند مستوى الداللة  

( 331 1ما الدرجة الشلية تراوصحت ما بُت    القيادة التحويلية ألبعاد( أن قيم معام ت االرتباط 2يتضح من جدول  
مبا يعشو   دما يعٍت وجود درجة عالية من االتساق الدا لل (=1010α ( وذات داللة إصحاايية عند مستوى الداللة 316 1و 

  والدرجة الشلية الفقرة ويساب معامل االرتباط املاحح بُت الفقرة والبعد الذي تنتمل إليه درجة مقبولة من تدق االستبانة 
 ( يوضح ذلك 6جدول  و 
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 . والدرجة الكلية الفقرةالذي تنتمي اليه  البعدودرجة  فقرةكل   درجةبين  المصححرتباط االمعامالت (: 3جدول )
 المصحح معامل االرتباط المصحح معامل االرتباط المصحح معامل االرتباط المصحح معامل االرتباط

 م
البعد 
 األول

الدرجة 
 م الكلية

البعد 
 الثاني

الدرجة 
 م الكلية

البعد 
 الثالث

الدرجة 
 م الكلية

البعد 
 الرابع

الدرجة 
 الكلية

0 1 532 1 311 0 1 511 1 311 0 1 551 1 311 0 1 536 1 500 
2 1 311 1 311 2 1 331 1 316 2 1 566 1 512 2 1 611 1 612 
6 1 312 1 512 6 1 321 1 553 6 1 311 1 306 6 1 311 1 611 
3 1 555 1 311 3 1 511 1 322 3 1 361 1 305 3 1 356 1 611 
5 1 311 1 300 5 1 310 1 533 5 1 311 1 360 5 1 331 1 316 
3 1 311 1 321 3 1 535 1 511 3 1 351 1 311 3 1 533 1 311 
1 1 311 1 613 1 1 311 1 312 1 1 311 1 311 1 1 511 1 333 
1 1 532 1 312 1 1 333 1 566 1 1 366 1 612 1 1 511 1 311 
1 1 332 1 513 1 1 531 1 511    1 1 533 1 515 
01 1 531 1 566 01 1 533 1 501    01 1 532 1 501 
00 1 322 1 511 00 1 511 1 311    00 1 321 1 301 
02 1 530 1 311 02 1 531 1 502       

 – 611 1الذي تنتمل إليه  تراوصحت بُت    البعدما  للفقرات املاححرتباط اال( أن معامل 6  يتضح من جدول
 ,Guilfordوجلميا أبعاد القيادة التحويلية  وللحشم على انتما) الفقرة للبعد مت االعتماد على ما أشار إليه جيلفورد  ( 310 1

ورهتا النهايية وعليه تابح االستبانة يف ت(  61 1(  والذي يشَت إىل رفض الفقرة إذا ما  ان معامل ارتبااها أقل من  1954
 .املدارس يف منطقة اجلوف ألبعاد القيادة التحويلية يف مدارسهم قادةدمارسة أبعاد متثل ( 3( فقرة موزعة على  36مشونة من  

  (Cronbachs Alphaرونباخ     مت تقدير معامل ثبات االستبانة الدا لل بتطبيق معادلة "ألفا" :الدراسةثبات أداة 
معلمة ومن  ارج عينة الدراسة  ويوضح معلًما و ( 61واالستبانة  شل على العينة االستط عية اليت بلغت    االستبانة أبعادجلميا 

 ( 3ذلك جدول  
 االستبانة، واالستبانة ككل في العينة االستطالعية ألبعاد" αمعامالت ثبات كرونباخ ألفا ": (4جدول )

 " αكرونباخ ألفا "  معامالت ثبات البعد الرقم
 11 1 الت ثَت املثا  0
 15 1 ايفال اإللامل 2

 11 1 االستثارة الفشرية 6

 16 1 االهتمام بالفرد 3
 15 1 االستبانة  شل 5
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 -11 1االستبانة قد تراوصحت بُت   ألبعاد" α( أن معام ت الثبات املقدرة مبعادلة  رونباخ ألفا"3  يُظهر جدول
 & Crocker)(  وهل قيم مرتفعة ومقبولة ألغراض تطبيق الدراسة 15 1(  وقد بلغت درجة الثبات الشلية ل ستبانة  11 1

Algina, 1986)  

( فقرة  أمام  ل فقرة مقياس ليشرت اوماسل  والذي يعشو درجة 36تشونت االستبانة من   تصحيح أداة الدراسة:

( بدرجة متوسطة   درجات 3 ( أعطيتبدرجة  بَتة   درجات 5( أعطيت رجة  بَتة جًدابد  :يتموافقة أفراد عينة الدراسة  اآل

ولتحديد درجة املمارسة ودديد   درجة واصحدة( أعطيت بدرجة قليلة جًدا   درجتُت( أعطيت بدرجة قليلة درجات   6أعطيت 
مت دويل املقياس اوماسل إىل مقياس معياري ث ثل  وعليه تابح  فئات ايشم على  االجتا  ملقياس ليشرت اوماسل 

 33 6بدرجة متوسطة  أ ثر من  33 6 –66 2بدرجة ضعيفة  من  66 2املتوسطات للفقرات واألبعاد  ما يلل: أقل من 
 ( 2113 أبو تاٌف   عاليةبدرجة 

برنامف ايالمة اإلصحاايية باستصدام صحاايية األساليب اإل تنفيذ أسئلة الدراسة مت لىلإلجابة ع :األساليب اإلحصائية

  ما يلل:  Statistical package for Social Sciences (SPSS) V20( 21للعلوم االجتماعية اإلتدار  

   معامل ارتباط بَتسونPearson) للتحقق من تدق االتساق الدا لل ألداة الدراسة ومعامل االرتباط املاحح  
  االستبانة( 

   معادلة  رونباخ ألفاCronbachs Alpha لتقدير معام ت ثبات االستبانة  ) 

  ايسابية واالرمرافات املعيارية    واملتوسطاتالنسب املئويةاإلصحاا) الوتفل: التشرارات و 

   دليل التباين املتعددMANOVAشار ُت يف الستاابات امل املتوسطات ايسابية بُت ( للشش  عن داللة الفروق
للمتغَتات  اجلنو  والتصاس  وسنوات اووة  ونو   امن أبعاد القيادة التحويلية تبعً الدراسة صحول درجة  ل بعد 

  (املرصحلة

 :ومناقشتها نتائج الدراسة

المدارس في منطقة الجوف ألبعاد القيادة التحويلية في  قادةممارسة  درجةما أواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول:" 

 مدارسهم من وجهة نظر المعلمين والمعلمات؟

املدارس  قادةدمارسة  هذا السؤال مت استصدام املتوسطات ايسابية واالرمرافات املعيارية  لشل فقرة من فقرات لىلإلجابة ع
البعد األول  ( يوضح5وجدول  م من وجهة نظر املعلمُت واملعلمات  ألبعاد القيادة التحويلية يف مدارسه  يف منطقة اجلوف
   الت ثَت املثا (
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لبعد المدارس في منطقة الجوف  قادةممارسة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة : (5جدول )
 مرتبة ترتيًبا تنازلًيا حسب المتوسط الحسابي ،والمعلماتفي مدارسهم من وجهة نظر المعلمين التأثير المثالي 

رقم 
 الفقرة

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة الممارسة

 عالية 11133 1 3065 3 ديتلك أ  قاً عالية لا الت ثَت يف شصايات مرؤوسيه 02

 عالية 11603 1 6015 3 حيظى باصحًتام  جيا مرؤوسيه 0

 عالية 16155 1 2166 3 املالحة العامة على املالحة اواتةيقدم  1

 عالية 10311 1 2311 3 يشارك اجلميا يف دقيق رسالة املدرسة ورؤيتها 2

 عالية 16336 1 2316 3 يشعر اجلميا بادق أقواله عندما يرون أفعاله ودمارساته 1

 عالية 10111 1 2006 3 يتبٌت دايما عمليات التغيَت والتحسُت املستمر 3

 عالية 11012 1 2120 3 يراعل النتايف املهنية واأل  قية للقرارات اليت يادرها 00

 عالية 15363 1 0110 3 يعطل األولوية لوامف التطوير والتغيَت 6

 عالية 15011 1 0130 3 يتمتا بايشمة واووة اليت تساعد  يف مواجهة املواق  الاعبة وإدارة األزمات 01

 عالية 10113 1 1101 3 يواجه مااعب ومعوقات النااح بشااعة وتفان 5

 عالية 11161 1 1550 3 ال يًتدد يف اختاذ القرارات اليت دتاج إىل جرأة 3

 عالية 16153 1 1622 3 يشارك جيا املرؤوسُت يف إدارة املصاار 1

 عالية  20 3 الدرجة الشلية

املثددا  يف مدارسددهم مددن وجهددة نظددر املدددارس يف منطقددة اجلددوف لبعددد التدد ثر  قددادةدمارسددة درجددة ( أن 5يتضددح مددن جدددول  
أن  مددا يتضددح مددن النتددايف (  20 3  البعددد(  صحيددث بلددغ املتوسددط ايسددايب العددام لددذا عاليددةجددا)ت بدرجددة   املعلمددُت واملعلمددات 

  وجا) (3065 3 إىل 1622 3ما بُت   ( وتراوصحت متوسطاهتا ايسابية عالية املثا ( جا)ت بدرجة  َتالبعد  الت ث فقراتجيا 
" مبتوسدددط صحسدددايب عاليدددة لدددا التددد ثَت يف شصاددديات مرؤوسددديه اديتلدددك أ  قًددد "تدددنس علدددى:( والددديت 02أعلدددى الفقدددرات للفقدددرة رقدددم  

" وصحددازت م  جيدا مرؤوسديهحيظددى بداصحًتا " تدنس علدى:( والديت 0(  تلتهدا الفقدرة رقددم  11133 1( وارمدراف معيداري  3065 3 
يقدم املالحة العامة  " تنس على:( واليت 1(  تلتها الفقرة رقم  11603 1( وارمراف معياري  6015 3على متوسط صحسايب  
( والدديت 2(  تلتهددا الفقددرة رقددم  16155 1( وارمددراف معيدداري  2166 3" وصحددازت علددى متوسددط صحسددايب  علددى املاددلحة اواتددة

( وارمددددراف معيدددداري 2311 3" وصحددددازت علدددى متوسددددط صحسدددايب  اجلميددددا يف دقيدددق رسددددالة املدرسددددة ورؤيتهدددايشدددارك " تدددنس علددددى:
" وصحدازت علدى يشدعر اجلميدا باددق أقوالده عنددما يدرون أفعالده ودمارسداته" :( والديت تدنس علدى1(  تلتها الفقدرة رقدم  10311 1 

يتبٌت دايما عمليات التغيَت " تنس على:( واليت 3رقم  (  تلتها الفقرة 16336 1( وارمراف معياري  2316 3متوسط صحسايب  
( والدديت 00(  تلتهددا الفقددرة رقددم  10111 1( وارمددراف معيدداري  2006 3" وصحددازت علددى متوسددط صحسددايب  والتحسددُت املسددتمر

ف معيداري ( وارمدرا2120 3" وصحدازت علدى متوسدط صحسدايب  يراعل النتايف املهنية واأل  قية للقرارات اليت يادرها" تنس على:
وصحددازت علددى متوسددط صحسددايب   "يعطددل األولويددة لددوامف التطددوير والتغيددَت" تددنس علددى:( والدديت 6(  تلتهددا الفقددرة رقددم  11012 1 
يتمتدا بايشمدة واودوة الديت تسداعد  يف " تدنس علدى:( والديت 01(  تلتهدا الفقدرة رقدم  15363 1( وارمدراف معيداري  0110 3 

(  تلتها الفقرة 15011 1( وارمراف معياري  0130 3وصحازت على متوسط صحسايب    "ة األزماتمواجهة املواق  الاعبة وإدار 
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( 1101 3وصحدددازت علدددى متوسدددط صحسدددايب    "يواجددده ماددداعب ومعوقدددات الناددداح بشدددااعة وتفدددان" تدددنس علدددى:( والددديت 5رقدددم  
وصحازت   "اذ القرارات اليت دتاج إىل جرأةال يًتدد يف اخت" :( واليت تنس على3(  تلتها الفقرة رقم  10113 1وارمراف معياري  

يشارك جيا " تنس على:( واليت 1الفقرة رقم   وأ َتًا جا)ت(  11161 1( وارمراف معياري  1550 3على متوسط صحسايب  
 ( 16153 1( وارمراف معياري  1622 3وصحازت على متوسط صحسايب    "املرؤوسُت يف إدارة املصاار

الدديت   قددوة الشصاددية وايرفيددة املهنيددةاملدددارس يف منطقددة اجلددوف  قددادةالباصحددث أن السددبب يف ذلددك يعددود إىل امددت ك ويددرى 
واالصحًتام والتقددير  صحيدث يضدا ع قة تتسم بالثقة املتبادلة  والعاملُتتتسم بالادق والعدالة  دما جيعل الع قة بُت القادة الًتبويُت 

جمموعدات ملدا ا فرق العمل املصتلفدة  وتنمدل فشدرة العمدل ضدمن يمشًت ة جلميا العاملُت يف املدرسة  وتشا ان أهدافً و القادة الًتبوي
جيابيًدا يف األدا)  األمدر الدذي يًتتدب عليده زيدادة شدعورهم إدمدا يدؤثر   فيه من إثرا) للعاملُت وتقدمي مناذج ذات قيمة ومعدٌت يف العمدل

 بالرضا الوظيفل والتمشُت اإلداري 

( والددديت أظهددرت أن التددد ثَت املثددا  جدددا) مدددن أعلددى أمنددداط القيدددادة 2101ق هدددذ  النتياددة مدددا دراسدددة او يلددة وسدددعادة  وتتفدد
  وبدرجة مرتفعةالتحويلة 

 ( يوضح ذلك.6أما بالنسبة للبعد الثاني ) الحفز اإللهامي(، وجدول )
المدارس في منطقة الجوف لبعد  قادة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة 6جدول )

 الحفز اإللهامي في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين والمعلمات مرتبة ترتيًبا تنازلًيا حسب المتوسط الحسابي
رقم 
 الفقرة الفقرة

المتوسط 
 بيالحسا

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 عالية 11565 1 3102 3 يشاا على استصدام التقنية يف العمل 01

 عالية 15133 1 6511 3 يفضل  العمل من   ل روح الفريق 22

 عالية 11165 1 6011 3 يشعر مرؤوسيه دايما ب مهية العمل الذي يقومون به 23

 عالية 15131 1 6136 3 اإلنسانية اليت تساعد  على بنا) فريق العملديتلك القايد املهارات  05

 عالية 13011 1 6131 3 لديه تفاؤل ومحاس لتحقيق االذمازات املستقبلية 21

 عالية 15111 1 2316 3 يشاا على  دقيق األهداف املستقبلية 20

 عالية 16113 1 2500 3 املدرسة وغاياهتاينمل القايد لدى املرؤوسُت املسؤولية جتا  دقيق أهداف  06

 عالية 16166 1 2313 3 يعد مثاالً إللام املرؤوسُت يف االلتالام واإل  ص يف بيئة العمل 26

 عالية 10115 1 2116 3 ينمل يف مرؤوسيه روح التحدي والثبات ليقدموا أفضل ما لديهم يف جيا الظروف 01

 عالية 12601 1 2116 3 اإلدارية اليت تساعد  يف بنا) فريق العملديتلك القايد املهارات  03

 عالية 11331 1 0503 3 يولد  الدافعية لدى مرؤسيه ب سلوب إدارته 03

 عالية 13206 1 1306 3 يور قرارته ب سلوب منطقل  01

 عالية  23 3 الدرجة الشلية

يف مدارسدهم مدن وجهدة نظدر  ايفدال اإللداملاملددارس يف منطقدة اجلدوف لبعدد  قدادة( أن درجدة دمارسدة 3يتضح من جدول  
(   ما يتضح من النتايف أن جيا 23 3(  صحيث بلغ املتوسط ايسايب العام لذا البعد  عاليةاملعلمُت واملعلمات  جا)ت بدرجة  
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  وجددا) (3102 3إىل  1306 3ية  مددا بددُت  ( وتراوصحددت متوسددطاهتا ايسددابعاليددة( جددا)ت بدرجددة  ايفددال اإللدداملفقددرات البعددد  
( 3102 3مبتوسدددط صحسدددايب    "يشددداا علدددى اسدددتصدام التقنيدددة يف العمدددل" :( والددديت تدددنس علدددى01أعلدددى الفقدددرات للفقدددرة رقدددم  

وصحدازت علدى   "يفضدل  العمدل مدن  د ل روح الفريدق" تنس علدى:( واليت 22(  تلتها الفقرة رقم  11565 1وارمراف معياري  
يشددعر مرؤوسدديه دايمددا " تددنس علددى:( والدديت 23(  تلتهددا الفقددرة رقددم  15133 1( وارمددراف معيدداري  6511 3متوسددط صحسددايب  

(  تلتهددا الفقددرة رقددم 11165 1( وارمددراف معيدداري  6011 3وصحددازت علددى متوسددط صحسددايب    "ب مهيددة العمددل الددذي يقومددون بدده
وصحددازت علددى متوسددط صحسددايب   "هددارات اإلنسددانية الدديت تسدداعد  علددى بنددا) فريددق العمددلديتلددك القايددد امل" تددنس علددى:( والدديت 05 
لديدده تفدداؤل ومحدداس لتحقيددق االذمددازات " تددنس علددى:( والدديت 21(  تلتهددا الفقددرة رقددم  15131 1( وارمددراف معيدداري  6136 3 

 تنس علدى:( واليت 20لفقرة رقم  (  تلتها ا13011 1( وارمراف معياري  6131 3وصحازت على متوسط صحسايب    "املستقبلية
(  تلتهددا 15111 1( وارمددراف معيدداري  2316 3وصحددازت علددى متوسددط صحسددايب    "يشدداا علددى  دقيددق األهددداف املسددتقبلية"

وصحددازت علددى   "ينمددل القايددد لدددى املرؤوسددُت املسددؤولية جتددا  دقيددق أهددداف املدرسددة وغاياهتددا" تددنس علددى:( والدديت 06الفقددرة رقددم  
يعددددد مثددددااًل إللددددام " تددددنس علددددى:( والدددديت 26(  تلتهددددا الفقددددرة رقددددم  16113 1( وارمددددراف معيدددداري  2500 3  متوسددددط صحسددددايب

(  تلتها 16166 1( وارمراف معياري  2313 3وصحازت على متوسط صحسايب    "املرؤوسُت يف االلتالام واإل  ص يف بيئة العمل
وصحدازت   "تحدي والثبات ليقدموا أفضل ما لديهم يف جيا الظدروفينمل يف مرؤوسيه روح ال" تنس على:( واليت 01الفقرة رقم  

ديتلدددك القايدددد " تدددنس علدددى:( والددديت 03(  تلتهدددا الفقدددرة رقدددم  10115 1( وارمدددراف معيددداري  2116 3علدددى متوسدددط صحسدددايب  
(  12601 1  ( وارمدراف معيداري2116 3وصحدازت علدى متوسدط صحسدايب    "املهارات اإلدارية اليت تساعد  يف بنا) فريق العمدل

( 0503 3وصحازت على متوسط صحسايب    "يولد  الدافعية لدى مرؤسيه ب سلوب إدارته" تنس على:( واليت 03تلتها الفقرة رقم  
وصحدازت علدى   "يدور قرارتده ب سدلوب منطقدل" تدنس علدى:( والديت 01الفقدرة رقدم   وأ َتًا جدا)ت(  11331 1وارمراف معياري  
 ( 13206 1راف معياري  ( وارم1306 3متوسط صحسايب  

والددديت   سددًتاتيايةالتغددَت ووضددا اوطددط اال القددادة الًتبددويُت إىل موا بددة سددعل ويددرى الباصحددث أن السددبب يف ذلددك يعددود إىل
ال للتعامدل سدلوب اسدًتاتي وأهنم يفشدرون ب  قدرة على التنظيم والتصطيطاملبدورها جتعل النظرة للمستقبل تفاؤلية   ما أن لديهم 

ل بشل مهنية   مدا أن القدادة الًتبدويُت يسدعون حبشدم  دواهتم العاليدة االصحًتافيدة إىل تدناعة منداخ مدن التحددي واملنافسدة املستقبما 
درسددة   مددا أهندددم ديتلشددون القدددرة واملعرفدددة علددى تقدددمي النادددح السددليمة أثنددا) العمدددل  للعمددل  فريددق واصحدددد لتحقيددق رؤيددة ورسدددالة امل

 اسدليمً  ان منوذًجدو تادقة معهم وتثق يف قدراهتم على إذماز األهداف احملددة  وبالتدا  يقددم القدادة الًتبويد للعاملُت  وإقناعهم  وهنا
 يضا تورة لألدوار املطلوب القيام هبا من قبل العاملُت  اومرغوبً  اوواضحً 

ن أعلددى أمندداط القيددادة ( والدديت أظهددرت أن ايفددال اإللددامل جددا) مدد2101او يلددة وسددعادة   وتتفددق هددذ  النتياددة مددا دراسددة
  التحويلة وبدرجة مرتفعة
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 ( يوضح ذلك.7أما بالنسبة للبعد الثالث )االستثارة الفكرية(، وجدول )
المدارس في منطقة الجوف لبعد  قادة(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة 7جدول )

 االستثارة الفكرية في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين والمعلمات مرتبة ترتيًبا تنازلًيا حسب المتوسط الحسابي
رقم 
 الفقرة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الممارسة المعياري

 عالية 13213 1 2021 3 حيث على استصدام أساليب وارق جديدة ومتنوعة يف العمل 23

 عالية 11111 1 0113 3 يشاا على ارح األفشار املصتلفة اليت تساعد على صحل املشش ت 25

 عالية 13211 1 0323 3 حيفال روح االبتشار واإلبدا  لدى املرؤوسُت 21

 عالية 13026 1 0066 3 يستصدم النقد البنا) والتعاليال عندما يقدم رأيه يف العمل  املناال 21

 عالية 12335 1 1113 3 يشارك املرؤوسُت يف ارح ايلول للمشش ت اليت ددث يف العمل 62

 عالية 16312 1 1103 6 يستثَت فشر املرؤوسُت للنظر إىل املششلة من جوانب خمتلفة 61

 عالية 1113 0 1336 6 يشاا املرؤوسُت على التقومي الذايت ألدايهم يف العمل 60

 عالية 11111 0 1136 6 للمرؤوسُت دينح الا صحيات 21

 عالية  11 3 الدرجة الشلية

يف مدارسهم من وجهة نظر  االستثارة الفشريةاملدارس يف منطقة اجلوف لبعد  قادة( أن درجة دمارسة 1يتضح من جدول  
 مددا يتضددح مددن النتددايف أن (  11 3(  صحيددث بلددغ املتوسددط ايسددايب العددام لددذا البعددد  عاليددةاملعلمددُت واملعلمددات  جددا)ت بدرجددة  

 ( 2021 3 إىل 1136 6( وتراوصحت متوسطاهتا ايسابية  ما بُت  عالية( جا)ت بدرجة  االستثارة الفشريةجيا فقرات البعد  
  "حيث علدى اسدتصدام أسداليب وادرق جديددة ومتنوعدة يف العمدل"تنس على:( واليت 23وجا) أعلى الفقرات للفقرة رقم  

يشددداا علدددى ادددرح " تدددنس علدددى:( والددديت 25(  تلتهدددا الفقدددرة رقدددم  13213 1( وارمدددراف معيددداري  2021 3مبتوسدددط صحسدددايب  
(  11111 1( وارمدراف معيداري  0113 3وصحازت على متوسط صحسدايب    "األفشار املصتلفة اليت تساعد على صحل املشش ت

( 0323 3وصحازت على متوسط صحسايب    "ؤوسُتحيفال روح االبتشار واإلبدا  لدى املر " تنس على:( واليت 21تلتها الفقرة رقم  
يستصدم النقد البنا) والتعاليال عندما يقدم رأيه يف العمل  " تنس على:( واليت 21(  تلتها الفقرة رقم  13211 1وارمراف معياري  

 علددى:تددنس ( والدديت 62(  تلتهددا الفقددرة رقددم  13026 1( وارمددراف معيدداري  0066 3وصحددازت علددى متوسددط صحسددايب    "املناددال
( وارمراف معياري 1113 3وصحازت على متوسط صحسايب    "يشارك املرؤوسُت يف ارح ايلول للمشش ت اليت ددث يف العمل"
وصحدازت   " يستثَت فشر املرؤوسُت للنظر إىل املششلة من جوانب خمتلفدة" تنس على:( واليت 61تلتها الفقرة رقم   ( 12335 1 

يشداا املرؤوسدُت " تدنس علدى:( والديت 60(  تلتهدا الفقدرة رقدم  16312 1ف معيداري  ( وارمدرا1103 6على متوسط صحسدايب  
(  وأ دَتًا جدا)ت 1113 0( وارمدراف معيداري  1336 6وصحازت علدى متوسدط صحسدايب    "على التقومي الذايت ألدايهم يف العمل

( وارمدراف معيداري 1136 6سدايب  وصحدازت علدى متوسدط صح  "ديدنح الاد صحيات للمرؤوسدُت" تنس على:( واليت 21الفقرة رقم  
 0 11111 ) 

أن القادة الًتبويُت يبحثون بشدشل مسدتمر عدن األفضدل واملتميدال الدذي جيعلهدم ويرى الباصحث أن السبب يف ذلك يعود إىل 
لعداملُت تشليد  اإىل  ينجاهدد يسدعونشش ت اليت ددث يف العمدل  و بتقدمي األفشار النوعية واملميالة يل امل ؛متميالين عن غَتهم
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إىل دعدم نقداط  ويسدعونبدُت العداملُت  الفروق الفردية  يراعون ماإلبدا  جبميا مستوياته   ما أهنلديهم  ينب عمال غَت روتينية حمفال 
على استغ ل الفرص وايد من التهديددات  ايرصالضع  والعمل على تقوديها  و  على نقاط الًت يالتوفرة لدى العاملُت  و القوة امل

واعتبارها جتارب علمية ديشن االستفادة منها  وأن االستثارة الفشرية   روح التعلم بُت العاملُت من األ طا) السابقة من   ل بث
مطلب مهم يف صحل مشش ت العمل بالطرق املناسبة  صحيث تساعد االستثارة الفشرية على دعم جهود العاملُت وتعاليال مشار تهم 

وتقدددمي أفشددار ومقًتصحددات دون صحددرج  األمددر الددذي يعددالز لددديهم الشددعور   َت عددن آرايهددممددن  دد ل تدد مُت مندداخ يسددمح حبريددة التعبدد
 باملسؤولية ومنحهم قدرًا من الثقة اليت متشنهم من دمارسة مهامهم بشل  فا)ة ومهنية 

 ( يوضح ذلك.8أما بالنسبة للبعد الرابع )االهتمام بالفرد(، وجدول )
المدارس في منطقة الجوف لبعد  قادةات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة (: المتوسطات الحسابية واالنحراف8جدول )

 االهتمام بالفرد في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين والمعلمات مرتبة ترتيًبا تنازلًيا حسب المتوسط الحسابي
رقم 
 الفقرة الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الممارسة المعياري

 عالية 13211 1 6101 3 يتيح جلميا املرؤوسُت إمشانية الوتول إليه بسرعة وسهولة 32

 عالية 10121 1 2532 3 ينات باهتمام ولط  لشل صحديث يوجه له 63

 عالية 13311 1 2015 3 دينح ثقته للاميا للقيام بالعمل بشل مسؤولية واقتدار 31

 عالية 15266 1 2120 3 مهمة يراعل قدرات املرؤوسُت عند تشليفهم ب ية 36

 عالية 16113 1 0331 3 يعالز الع قات االجتماعية بُت العاملُت 61

 عالية 13356 1 0353 3 يظهر القايد اهتماماً شصاياً جبميا املرؤوسُت 65

 عالية 1113 0 1165 3 يراعل مشاعر اآل رين دون النظر ل  ت ف يف اآلرا) واالنتما)ات 61

 عالية 11323 1 1121 3 أدا) املرؤوسُت حبيادية وموضوعيةيقوم  61

 عالية 1133 0 1550 3 يراعل اال ت ف والفروق الفردية بُت املرؤوسُت يف رغباهتم واصحتياجاهتم 63

 عالية 11136 1 1261 3 يليب اصحتياجات املرؤوسُت الشصاية والوظيفية ويعطل ذلك جل اهتمامه 66

 عالية 1131 0 1132 6 لدى املرؤوسُت ويدعم نقاط القوة لديهميعاًف  نقاط الضع   30

 عالية  03 3 الدرجة الشلية

يف مدارسدهم مدن وجهدة نظدر  االهتمدام بدالفرداملدارس يف منطقدة اجلدوف لبعدد  قادة( أن درجة دمارسة 1يتضح من جدول  
(   ما يتضح من النتايف أن جيا 03 3العام لذا البعد  (  صحيث بلغ املتوسط ايسايب عاليةاملعلمُت واملعلمات  جا)ت بدرجة  

وجدا)  ( 6101 3إىل  1132 6( وتراوصحدت متوسدطاهتا ايسدابية  مدا بدُت  عاليدة( جدا)ت بدرجدة  االهتمدام بدالفردفقرات البعد  
مبتوسدط صحسدايب   "هولةيتديح جلميدا املرؤوسدُت إمشانيدة الوتدول إليده بسدرعة وسد"تدنس علدى:( والديت 32أعلى الفقرات للفقرة رقم  

يناددت باهتمددام ولطدد  لشددل صحددديث " تددنس علددى:( والدديت 63(  تلتهددا الفقددرة رقددم  13211 1( وارمددراف معيدداري  6101 3 
 تدنس علدى:( والديت 31(  تلتهدا الفقدرة رقدم  10121 1( وارمدراف معيداري  2532 3وصحازت على متوسط صحسايب    "يوجه له

( وارمدددددراف معيددددداري 2015 3وصحدددددازت علدددددى متوسدددددط صحسدددددايب    "بشدددددل مسدددددؤولية واقتددددددارديدددددنح ثقتددددده للاميدددددا للقيدددددام بالعمدددددل "
وصحددازت علددى   " يراعددل قدددرات املرؤوسددُت عنددد تشلدديفهم ب يددة مهمددة" تددنس علددى:( والدديت 36(  تلتهددا الفقددرة رقددم  13311 1 
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يعددددالز الع قدددددات " علددددى:تددددنس ( والدددديت 61(  تلتهددددا الفقددددرة رقددددم  15266 1( وارمددددراف معيدددداري  2120 3متوسددددط صحسددددايب  
( 65(  تلتهدا الفقدرة رقدم  16113 1( وارمدراف معيداري  0331 3وصحدازت علدى متوسدط صحسدايب    " االجتماعية بُت العداملُت

( وارمدراف معيداري 0353 3وصحدازت علدى متوسدط صحسدايب    "يظهر القايدد اهتمامداً شصادياً جبميدا املرؤوسدُت" تنس على:واليت 
" يراعددل مشدداعر اآل ددرين دون النظددر ل  ددت ف يف اآلرا) واالنتمددا)ات" تددنس علددى:( والدديت 61ة رقددم  (  تلتهددا الفقددر 13356 1 

يقددوم أدا) " تددنس علددى:( والدديت 61(  تلتهددا الفقددرة رقددم  1113 0( وارمددراف معيدداري  1165 3وصحددازت علددى متوسددط صحسددايب  
( 63(  تلتها الفقرة رقم  11323 1راف معياري  ( وارم1121 3وصحازت على متوسط صحسايب    "املرؤوسُت حبيادية وموضوعية

وصحدددازت علدددى متوسدددط صحسدددايب   "يراعدددل اال دددت ف والفدددروق الفرديدددة بدددُت املرؤوسدددُت يف رغبددداهتم واصحتياجددداهتم" تدددنس علدددى:والددديت 
 يلددديب اصحتياجدددات املرؤوسدددُت الشصادددية" تدددنس علدددى:( والددديت 66(  تلتهدددا الفقدددرة رقدددم  1133 0( وارمدددراف معيددداري  1550 3 

(  وأ َتًا جا)ت 11136 1( وارمراف معياري  1261 3وصحازت على متوسط صحسايب    "والوظيفية ويعطل ذلك جل اهتمامه
وصحددازت علددى متوسددط   "يعدداًف  نقدداط الضددع  لدددى املرؤوسددُت ويدددعم نقدداط القددوة لددديهم" تددنس علددى:( والدديت 30الفقددرة رقددم  
 ( 1131 0( وارمراف معياري  1132 6صحسايب  

أن القددادة الًتبددويُت يسددعون إىل التطددور ودعددم التغيددَت إىل األفضددل  مددن  دد ل ويددرى الباصحددث أن السددبب يف ذلددك يعددود إىل 
  سدداهبمإو قددراهتم  ةوتنميدد  إىل تددريب العدداملُت بشدشل مسدتمر يسددعونهدم ف ؛والشصادلاالهتمدام بالعداملُت علددى املسدتوى املهددٍت 

يعملدون و   مبشداعر العداملُت ن ما أن القادة الًتبويُت يهتمدو ية واملؤمترات وورش العمل   من   ل الدورات التدريب  مهارات جديدة
ذمازهددا مددا إسددناد املهددام لألفددراد القددادرين علددى إسددلوب اتاددال مفتددوح ومباشددر  و  ب  تددوجيههم وتقدددمي الناددح لددمو عهم يتشدداعلددى 
ن و بددد مور العمدددل  ويتبدددٌت القدددادة الًتبويددد يهتمدددوناجدددات العددداملُت الشصادددية مثلمدددا باصحتي ويهتمدددونللفدددروق الفرديدددة بيدددنهم   مراعددداة

ما قيدادة ددًتمهم وتقددرهم وهتدتم  عملهمب ون بششل دايم بالفصر العاملُت يشعر  جتعل   اليتجيايباسًتاتيايات التقدير والتعاليال اإل
 ب مورهم 

ألبعاد القيادة التحويلية في مدارسهم من وجهة نظر المدارس في منطقة الجوف  قادةممارسة  درجةأما بالنسبة  ل
 ( يوضح ذلك.9المعلمين والمعلمات، والجدول )

 المدارس في منطقة الجوف ألبعاد القيادة التحويلية في مدارسهم  قادةممارسة لدرجة المتوسطات الحسابية  :(9جدول )

 من وجهة نظر المعلمين والمعلمات
رقم 
 المجال

 الممارسةدرجة  الرتبة الحسابيالمتوسط  األبعاد

 عالية 2 20 3 الت ثَت املثا  0
 عالية 0 23 3 ايفال اإللامل 2
 عالية 3 11 3 االستثارة الفشرية 6
 عالية 6 03 3 االهتمام بالفرد 3

 عالية  01 3 دمارسة القيادة التحويلية
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املدارس يف منطقة اجلوف ألبعاد القيادة التحويلية يف مدارسهم من وجهة نظر  قادةدمارسة ( أن درجة 1يتبُت من جدول  

(  وجدا) أعلدى األبعداد  ايفدال اإللدامل( مبتوسدط صحسدايب 01 3(  مبتوسط صحسايب بلغ  عاليةاملعلمُت واملعلمات  جا)ت بدرجة  

(  وأ دَتًا 03 3 االهتمام بالفرد( مبتوسدط صحسدايب   (  ال ت   البعد20 3(  ت   البعد  الت ثَت املثا ( مبتوسط صحسايب  23 3 

 ( عالية(  وجيعها جا)ت بدرجة دمارسة  11 3جا) البعد  االستثارة الفشرية مبتوسط صحسايب  

 اوواضددحً  اسددليمً  ا وندده يقدددم منوذًجدد؛املدارس قددادةبعددد ايفددال اإللددامل مددن أهددم أبعدداد القيددادة التحويليددة لويددرى الباصحددث أن 

موا بدة التغدَت   ما أن الت ثَت املثا  يقود إىل   ا تورة واضحة واسًتاتياية لألدوار املطلوب القيام هبا من قبل العاملُت يض اومرغوبً 

 مدن أجدل دقيدق رؤيدةمدا املسدتقبل بشدل مهنيدة   والتعامدلسًتاتياية واليت بدورها جتعدل النظدرة للمسدتقبل تفاؤليدة  ووضا اوطط اال

ويرى الباصحث أن القادة الًتبويُت يبحثون بششل مستمر عن األفضل واملتميال الذي جيعلهم متميدالين عدن غدَتهم   ورسالتها املدرسة

لتشليد  العداملُت ب عمدال غدَت روتينيدة حمفدالة لدديهم  والسدعلبتقدمي األفشار النوعية واملميالة يل املشدش ت الديت دددث يف العمدل  

ت مُت مناخ يسمح حبرية التعبَت عن آرايهم وتقدمي أفشدار دما يوفر ق الفردية بُت العاملُت  لفرو   ما مراعاة لاإلبدا  جبميا مستوياته

نحهم قددرًا مددن الثقددة الديت متشددنهم مددن دمارسدة مهددامهم بشددل  ديددومقًتصحدات دون صحددرج  األمددر الدذي يعددالز لددديهم الشدعور باملسددؤولية و 

 سداهبم مهدارات إسدتمر وتنميدة قددراهتم و املتددريب  الٍت والشصادل   االهتمام بالعاملُت على املستوى املهد ما أن    فا)ة ومهنية 

مبشاعر العاملُت وتشايعهم وتدوجيههم وتقددمي النادح لدم واالهتمام جديدة من   ل الدورات التدريبية واملؤمترات وورش العمل  

ا قيددادة دددًتمهم وتقدددرهم وهتددتم  ددوهنم يعملددون مدد  ؛سددلوب اتاددال مفتددوح ومباشددر  جتعددل العدداملُت يشددعرون بشددشل دايددم بددالفصر ب

 ب مورهم 

( واليت أظهرت أن درجدة دمارسدة مدديري املددارس للقيدادة التحويليدة 2101النتياة ما دراسة الشريفى والتنح   هذ  وتتفق 

 ,BarneetMccormick 1999  وتتفددق أيًضددا مددا دراسددة  بشددشل عددام  انددت مرتفعددة مددن وجهددة نظددر املعلمددُت و املعلمددات

Conners )فعالية والرضا الوظيفل وال  جيابيا بإنتاجية املعلم وخمرجاته وجهود  اإلضافيةإفت عن ارتباط القيادة التحويلية واليت  ش

( والدديت  لاددت إىل وجددود أثددر  بددَت للقيددادة التحويليددة علددى  bryant, 2003تتفددق مددا دراسددة بريددات  ودافعيتدده رمددو العمددل   مددا 

  ل الع قة بُت املدير واملعلمُت  وعلى ابيعة وصحام اإلذماز األ ادديل ابيعة اإلدارة املدرسية  وعلى شش

( بين α ≤ 1015هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) :الثاني: النتائج المتعلقة بالسؤال ثانًيا

قيادة التحويلية في المدارس في منطقة الجوف ألبعاد ال قادةمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة 

 وسنوات الخبرة ونوع المرحلة. والتخصصلمتغير الجنس  امدارسهم تبعً 
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(  MANOVAهذا السؤال مت استصدام املتوسطات ايسابية واالرمرافات املعيارية  ودليل التباين املتعدد   لىلإلجابة ع

املدارس يف منطقة  قادةدرجة دمارسة املشار ُت يف الدراسة صحول  الستاابات طات ايسابيةاملتوس بُت للشش  عن داللة الفروق

ملتغَت اجلنو  االهتمام بالفرد( يف مدارسهم تبعً اجلوف ألبعاد القيادة التحويلية  الت ثَت املثا   ايفال اإللامل  االستثارة الفشرية  ا

مت استصدام أبعاد القيادة التحويلية داللة أثر املتغَتات املستقلة على  ل بعد من  ولتحديدوالتصاس وسنوات اووة ونو  املرصحلة  

للمتوسطات  ا( يبُت وتفً 01واجلدول    (Hotelling's Trace( وهوتلينف  Wilks' Lambdaا تباري ولشو المبدا  

اجلنو  التصاس  سنوات اووة  نو  للمتغَتات   اتبعً  أبعاد القيادة التحويليةايسابية واالرمرافات املعيارية لشل بعد من 

  املرصحلة(

 للمتغيرات  اتبعً  ألبعاد القيادة التحويليةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (01جدول )

 )الجنس، التخصص، سنوات الخبرة، نوع المرحلة(
 االهتمام بالفرد الفكريةاالستثارة  الحفز اإللهامي التأثير المثالي الفئـــة المتغير

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 اجلنو
 116 1 111 6 111 1 105 6 113 1 115 3 113 1 001 3 ذ ر

 115 1 061 3 115 1 111 3 111 1 231 3 115 1 011 3 أنثى

 التصاس 
 111 1 116 6 113 1 161 6 115 1 000 3 111 1 110 3 علمل

 111 1 033 3 115 1 110 3 111 1 231 3 115 1 261 3 أديب

سنوات 
 اووة
 

 5أقل من 
 سنوات

3 035 1 111 3 013 1 111 6 112 1 112 3 013 1 116 

5-01 
 سنوات

3 251 1 112 3 603 1 111 3 030 1 153 3 031 1 111 

أ ثر من 
01 
 سنوات

3 111 1 111 3 111 1 113 6 102 1 116 6 113 1 111 

 نو  املرصحلة

رياض 
 أافال

3 620 1 113 3 213 1 113 3 011 1 111 3 216 1 111 

 111 1 011 3 111 1 111 3 115 1 211 3 116 1 231 3 ابتدايل

 111 1 151 3 113 1 123 3 111 1 053 3 111 1 015 3 متوسط

 155 1 111 6 111 1 132 6 111 1 133 3 155 1 131 3 ثانوي

صحول درجة  ل بعد من   ظاهرية بُت متوسطات استاابات أفراد عينة الدراسة ا( أن هناك فروقً 01يتضح من اجلدول  
وللشش  عن داللة هذ  الفروق مت اجلنو  التصاس  سنوات اووة  نو  املرصحلة(  للمتغَتات املستقلة   اتبعً القيادة التحويلية 



 فيصل مداهلل الرويشدد.             درجة ممارسة قادة المدارس في منطقة الجوف ألبعاد القيادة التحويلية

 313       م2109هـ / إبريل 0441رجب  -3ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

الستاابات  املتوسطات ايسابية بُت (  للشش  عن داللة الفروقMANOVAاستصدام ا تبار دليل التباين املتعدد  
 ( 00جدول  ه ملتغَتات الدراسة   ما يوضح اتبعً  أبعاد القيادة التحويليةصحول درجة  ل بعد من   املشار ُت يف الدراسة

الستجابات المشاركين في  المتوسطات الحسابية بين ( للكشف عن داللة الفروقMANOVAنتائج تحليل التباين المتعدد ): (00جدول )
 (المرحلة الجنس، التخصص، سنوات الخبرة، نوع) تبعاً للمتغيرات سة حول درجة كل بعد من أبعاد القيادة التحويليةالدرا

مجموع  البعد المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

 اجلنو

H: 0.092* 
 

 

 366 1 221 1 006 1 0 006 1 الت ثَت املثا 
 *161 1 603 3 613 2 0 613 2 ايفال اإللامل

 013 1 320 2 310 0 0 310 0 االستثارة الفشرية
 606 1 122 0 311 1 0 311 1 بالفرداالهتمام 

 التصاس
H: 0.030* 

 

 066 1 231 2 001 0 0 001 0 الت ثَت املثا 
 000 1 531 2 316 0 0 316 0 ايفال اإللامل

 012 1 111 0 061 0 0 061 0 االستثارة الفشرية
 011 1 120 2 153 0 0 153 0 االهتمام بالفرد

 سنوات اووة

W: 0.228* 

 

 006 1 012 2 113 0 2 031 2 الت ثَت املثا 
 *161 1 211 6 102 0 2 323 6 ايفال اإللامل

 110 1 355 2 316 0 2 613 6 االستثارة الفشرية
 211 1 513 0 115 0 2 031 2 االهتمام بالفرد

 نو  املرصحلة

W: 0.132* 

 

 *162 1 133 2 351 0 6 612 3 الت ثَت املثا 
 111 1 003 2 031 0 6 513 6 اإللاملايفال 

 111 1 011 2 613 0 6 016 3 االستثارة الفشرية
 *136 1 121 2 131 0 6 511 5 االهتمام بالفرد

  α = 1 15عند مستوى الداللة   ة*  ذات داللة إصحاايي

H  داللة ا تبار هوتلينف :Hotelling's Trace ) 

W  داللة ا تبار ويلشو المبدا :Wilks' Lambda ) 

( تعالى ملتغَت اجلنو يف α= 15 1( عدم وجود فروق ذات داللة إصحاايية عند مستوى الداللة  01يتضح من اجلدول  
( 122 0  320 2  221 1احملسوبة   ف"" صحيث جا)ت قيمة(  الت ثَت املثا   االستثارة الفشرية  االهتمام بالفرد  األبعاد

( على التوا    ما أظهرت النتايف وجود فروق ذات داللة إصحاايية 606 1  013 1  366 1على التوا   مبستوى داللة  
( 603 3احملسوبة   ف"" صحيث جا)ت قيمة(  ايفال اإللامل( تعالى ملتغَت اجلنو يف البعد  α= 15 1عند مستوى الداللة  

 ولااٌف اإلناث  (161 1اللة  مبستوى دو 

ويرى الباصحث أن االتفاق اياتل يف األبعاد  الت ثَت املثا   االستثارة الفشرية  االهتمام بالفرد( يعود إىل االصحًتافية املهنية 
  وعدم وجود فروق بينهم يف التطبيق  أما يف بعد ايفال اإللامل جا)ت الفروق لااٌف اومديراهت املدارس واليت يتمتا هبا مدير 
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جتعل النظرة للمستقبل اليت   سًتاتيايةة التغَت ووضا اوطط االموا ب اإلناث  قد يعود مرد  إىل  ون قايدات املدارس يسعُت إىل
واليت أظهرت أن الفروق يف ( 2101  الشريفى والتنحما دراسة وتتفق  قدرة على التنظيم والتصطيط امل تفاؤلية   ما أن لديهن

 ي ملتغَت اجلنو ولااٌف اإلناث لقيادة التحويلية تعال مديري املدارس لدرجة دمارسة 

جيا يف  التصاس( تعالى ملتغَت α= 15 1عدم وجود فروق ذات داللة إصحاايية عند مستوى الداللة  وأظهرت النتايف 
"ف" احملسوبة    صحيث جا)ت قيمة(الت ثَت املثا   ايفال اإللامل  االستثارة الفشرية  االهتمام بالفرد  التحويليةأبعاد القيادة 

( على التوا   011 1  012 1  000 1  066 1( على التوا   مبستوى داللة  120 2  111 0  531 2  231 2 
 ة  تشون دمارسة واقعية يف امليدان وعلى جيا العاملُت  دون متييال لتصاساملدارس للقيادة التحويلي قادةويرى الباصحث أن دمارسة 

   ر  لذلك جا)ت آراؤهم متفقة على درجة دمارسة القيادة التحويليةآعن 

( تعالى ملتغَت α= 15 1( عدم وجود فروق ذات داللة إصحاايية عند مستوى الداللة  01 ما يتضح من جدول  
  012 2ف" احملسوبة  " ت ثَت املثا   االستثارة الفشرية  االهتمام بالفرد(  صحيث جا)ت قيمةسنوات اووة يف األبعاد  ال

وهذا يعٍت اتفاق أفراد عينة الدراسة  ( على التوا  211 1  110 1  006 1( على التوا   مبستوى داللة  513 0  355 2
ن و من القدرات العلمية واملهنية اليت يتا  هبا املعلم اعلى أمهية هذ  األبعاد ودورها يف العملية التعلمية  وأن هذا االتفاق نابع

  فة اجلديدةيف تالويد املعلمُت واملعلمات باووات واملعر  أثر  الواضحواملعلمات   ما أن التدريب أثنا) اودمة له 

يف  سنوات اووة( تعالى ملتغَت α= 15 1 ما أظهرت النتايف وجود فروق ذات داللة إصحاايية عند مستوى الداللة  
  وملعرفة لااٌف أي الفئات  مت (161 1( ومبستوى داللة  21 6ف" احملسوبة  " ايفال اإللامل(  صحيث جا)ت قيمةالبعد  

 01-5للمقارنات البعدية لعدم جتانو التباين  صحيث تبُت الفرق بُت الفئتُت  ( Dunnett T3  6عمل ا تبار دونيت ت
= 15 1سنوات  وذات داللة إصحااية عند مستوى الداللة   01-5سنوات( لااٌف سنوات اووة  01سنوات  وبُت أ ثر من 

α ىل املستقبل من أجل والنظر إ سنوات( قد بدأت البحث عن التميال 01-5أن هذ  الفئة  إىل (  ويرى الباصحث أن ذلك يعود
أن رأيها  ان بدرجة مرتفة( سنوات(  على الرغم  01 أ ثر من  العلمية والوظيفية  بعشو الفئة ذات اووة األ و اتطوير مشانته

 صحيث يبدأ دورها يف جٍت مثرات تطورها  وأهنا قد صحازت على التطور املهٍت والوظيفل الذي ترغب به  

( واليت أظهرت أن النمط القيادي التحويلل الذي Supising   2001ما دراسة سوبالنك   وختتل  هذ  النتياة
( سنة مبمارستهم للت ثَت املثا   واإلثارة  05– 00تا  املديرون من ذوي اووة  امديرو املدارس  ان مبستوى جيد  و يستصدمه 

  بدرجة عالية  ويليةة  وهل جماالت القيادة التحواالعتبارية الفردي والتحفيال العقلل 

 أظهرت النتايف عدم وجود فروق ذات داللة إصحاايية عند مستوى الداللة  فقد أما بالنسبة لنو  املرصحلة
 1 15 =α)  ف" احملسوبة " تعالى ملتغَت نو  املرصحلة يف البعدين  ايفال اإللامل  االستثارة الفشرية(  صحيث جا)ت قيمة
املدارس للقيادة  قادة( على التوا   ويرى الباصحث أن دمارسة 111 1  111 1( على التوا   مبستوى داللة  011 2  003 2 

التحويلية  تشون دمارسة واقعية يف امليدان وعلى جيا العاملُت  دون متييال لنو  املرصحلة  لذلك جا)ت آراؤهم متفقة على درجة 
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سيطة الصحتياجات مرصحلة عن بة ما فروق ياملراصحل الدراسالتحويلية   ما أن التدريب أثنا) اودمة يتم وجلميا دمارسة القيادة 
 أ رى 

يف  نو  املرصحلة( تعالى ملتغَت α= 15 1أظهرت النتايف وجود فروق ذات داللة إصحاايية عند مستوى الداللة   بينما
مبستوى داللة ( على التوا   121 2  133 2ف" احملسوبة  " جا)ت قيمة (  صحيثالت ثَت املثا   االهتمام بالفرد  البعدين

( للمقارنات البعدية Dunnett T3  6ا تبار دونيت ت إجرا)  وملعرفة لااٌف أي الفئات  مت على التوا  (136 1  162 1 
  وذات داللة لااٌف مرصحلة رياض األافالرياض األافال  واملرصحلة الثانوية( و لعدم جتانو التباين  صحيث تبُت الفرق بُت الفئتُت  

مرصحلة رياض األافال لا  اوتية  بَتة من أن  إىل (  ويرى الباصحث أن ذلك يعودα= 15 1ة عند مستوى الداللة  يإصحااي
الذهنية  :املصتلفةالتعليم العام  وتعتو مرصحلة الطفولة املبشرة اليت يتم من   لا الت سيو لنمو شصاية الطفل وقدراته بُت مراصحل 

جا)ت أمهية معلمة مرصحلة رياض األافال  ومدى هنا واللغوية والعاافية واالجتماعية واجلسدية  وقدرته على التعلم ورغبته به  من 
تتا  وية لوامف التطوير والتغيَت  و األول تعطليات التغيَت والتحسُت املستمر  و صحاجتها إىل قايدة تربوية تقوم على تبٍت عمل

 اليت تساعدها يف مواجهة املواق  الاعبة وإدارة األزمات يف مرصحلة رياض األافال   يشمة واووةبا

 ملخص النتائج:
املدارس يف منطقة اجلوف ألبعاد القيادة التحويلية يف مدارسهم من وجهة نظر املعلمُت واملعلمات   قادةأن درجة دمارسة   -0

األبعاد  ايفال اإللامل(  ت   البعد  الت ثَت املثا (  ال البعد  االهتمام بالفرد(  وأ َتًا (  وجا) أعلى عاليةجا)ت بدرجة  
 ( عاليةجا) البعد  االستثارة الفشرية( وجيعها جا)ت بدرجة دمارسة  

َت املثا   ( تعالى ملتغَت اجلنو يف األبعاد  الت ثα= 15 1عدم وجود فروق ذات داللة إصحاايية عند مستوى الداللة    -2
االستثارة الفشرية  االهتمام بالفرد(  بينما توجد فروق ذات داللة إصحاايية تعالى ملتغَت اجلنو يف البعد  ايفال اإللامل(  

 ولااٌف اإلناث 

( تعالى ملتغَت التصاس يف جيا أبعاد القيادة α= 15 1عدم وجود فروق ذات داللة إصحاايية عند مستوى الداللة    -6
 ة  الت ثَت املثا   ايفال اإللامل  االستثارة الفشرية  االهتمام بالفرد( التحويلي

( تعالى ملتغَت سنوات اووة يف األبعاد  الت ثَت α= 15 1عدم وجود فروق ذات داللة إصحاايية عند مستوى الداللة    -3
اايية تعالى ملتغَت سنوات اووة يف البعد املثا   االستثارة الفشرية  االهتمام بالفرد(  بينما توجد فروق ذات داللة إصح

-5سنوات( ولااٌف سنوات اووة  01سنوات  وبُت أ ثر من  01-5 ايفال اإللامل(  صحيث تبُت الفرق بُت الفئتُت  
  سنوات 01

فال ( تعالى ملتغَت نو  املرصحلة يف البعدين  ايα= 15 1عدم وجود فروق ذات داللة إصحاايية عند مستوى الداللة    -5
اإللامل  االستثارة الفشرية(  بينما توجد فروق ذات داللة إصحاايية تعالى ملتغَت نو  املرصحلة يف البعدين  الت ثَت املثا   

  االهتمام بالفرد(  صحيث تبُت الفرق بُت الفئتُت  رياض األافال  واملرصحلة الثانوية( ولااٌف مرصحلة رياض األافال
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 : اآليت  ا من التوتياتقدم الباصحث عددً ي الدراسةيف ضو) نتايف  :التوصيات
  التحويلية للقيادة املمارسُتاملدارس  قادةلالتعليم  ختايس جايالة سنوية دفيالية تقدمها وزارة  0

 القيادة التحويلية يف دمارسة  اووات لتبادلاملدارس  قادةالتعليم للقا)ات الًتبوية بُت  إداراتتفعيل   2

  جيا املرؤوسُت يف إدارة املصاار مشار ة قادة املدارس  6

  ليقدموا أفضل ما لديهم يف جيا الظروف لدى املعلمُت روح التحدي والثبات تنمية  3

 المقترحات:

وتطوير العمل اإلداري يف مؤسسات التعليم العام واألهلل تتناول جمداالت  القيادة التحويليةإجرا) الباصحثُت لدراسات صحول   0
 وجمتمعات أ رى 

  واإلشراف الًتبوياملدارس  قادةدا) من وجهة نظر األيف دسُت  القيادة التحويليةدور إجرا) دراسة صحول    2
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