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.درجة ممارسة قادة مدارس محافظة جدة للقيادة التحويلية من وجهة نظر المعلمين

املصتدل
ٌدفت ٌذي الدراسة إلى الكشف عن درجة ههارسة قادة هدارس هحافظة جدة لمقيادة
 واستباىة هكوىة هن، وقد استخدم الباحث الهىٍج الوصفي،التحويمية هن وجٍة ىظر الهعمهين
 وتكون هجتهع الدراسة، بعد التأكد هن صدقٍا وثباتٍا،) فقرة هوزعً عمى أربعة هجاالت44(
وأظٍرت الىتائج أن درجة ههارسة، ً) هعمها471(  وعيىة الدراسة هن،ً) هعمها88911( هن

،)4818(قادة الهدارس ألبعاد القيادة التحويمية جاءت بدرجة كبيرة وبهتوسط حسابي بمغ

 بعد الجاذبية والتأثير الهثالي بهتوسط:وجاءت األبعاد هرتبة تىازلياً عمى الىحو اآلتي

) وبعدالدافعية والحفز االلٍاهي بهتوسط4817(  وبعد االعتبار الفردي بهتوسط،)4893(
 كها أشارت الىتائج إلى عدم وجود فروق، )48.4(  وبعد االستثارة الفكرية بهتوسط،)4871(
 والهؤٌل،) تبعاً لهتغيرات الهرحمة التعميهية3831( ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة

8 وسىوات الخبرة،العمهي

8 قادة الهدارس، الهعمهين، جدة، القيادة التحويمية:كمهات هفتاحية
The Degree of Jeddah School’s Leaders Practice of Transformational
Leadership from the Teachers Point of view.
Abstract
The aim of this study was to reveal the degree of Jeddah School’s Leaders Practice of
Transformational Leadership from the teacher’s point of view. The researcher used the
descriptive approach, and a questionnaire consisting of (34) items, to collect the data after
cheked the validity and reliability. The study population consists of (11985) teachers, and the
sample of the study was (375) teachers. The results showed that he degree of Jeddah School’s
Leaders Practice of Transformationa was high with mean of(3.81).The dimensions ranked
descending as follows: Idealized charismatic Influenc (3.90) individualized consideration
(3.85), self-motivation (3.75),intellectual stimulation (3.64).The results indicated that there
were no statistically significant differences at the level of (α ≤0.05) distruputed to the variables
of the educational stage, qualification, and experience.

Keywords: Transformational Leadership, Jeddah, Teachers, School Leaders.
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مكدمُ
تُعد الهدرسة هن أٌم الهؤسسات اإلجتهاعية التي تساٌم هع غيرٌا في تربية
اإلىسان ،وهساعدتً عمى الىهو في جهيع جواىب شخصيتً الجسهية ،والعقمية ،والىفسية،
واإلجتهاعية ،وفقاً لقدراتً ،واستعداداتً ،واتجاٌاتً 8ووظيفة قائد الهدرسة (الهدير) هن أٌم

الوظائف التي يهارسٍا اإلداريون ،حيث أىً الهسئول عن الهتابعة ،والتخطيط ،والتقويم،
وهتابعة التطورات التي تواكب العصر في هيدان التربية ،وهتابعة الهعمهين وخاصة الجدد
هىٍم 8وىظ ارً ألٌهية هدير الهدرسة ،ودوري القيادي في تطوير العهمية التربوية ،وتحقيق

أٌدافٍا لذا فقد تعددت هٍاهً ،وهسؤولياتً اإلدارية والفىية واإلجتهاعية ،إذ يتوقف ىجاح ٌذي
الهؤسسات التربوية أو فشمٍا عمى هدى الىجاح الذي يحققً القادة اإلداريون في أعهالٍم،
هن خالل تأديتٍم ألدوارٌم وهٍاهٍم الهىوطة إليٍم ،واسٍاهٍم في تطويرٌا وفقاً لها لديٍم هن
قدرات واستعدادات تهكىٍم هن التأثير في اآلخرين لتحقيق األٌداف8

وتعد القيادة التحويمية أحد األساليب اإلدارية الهالءهة لقيادة عهميات التغيرات في
الهىظهات (الرقب ،)0 ،0383 ،إذ تتهيز القيادة التحويمية بإتباع أساليب وسموكيات تعزز
قدرتٍم عمى التفكير بهفردٌم
هشاعر الوالء لدى العاهمين كتفويض السمطات ،وتعزيز ا
وتشجيعٍم عمى طرح أفكار جديدة وابداعية فٍي تركز عمى األٌداف بعيدة الهدى ،هع التأكيد
عمى بىاء رؤية واضحة ،كها تركز عمى تحفيز العاهمين هن خالل إشعارٌم بأٌهيتٍم و أٌهية
األدوار التي يؤدوىٍا والعهل عمى التوفيق بين أٌدافٍم وأٌداف الهىظهة (ٌباز،)8 ،0381 ،
ولقد أشارت دراسة العتيبي (  )840.إلى أن القيادة التحويمية هن أكثر هفاٌيم القيادة التي
تالئم قيادة التغيير8
اها عميً تطوير القادة
والىظام التربوي بوصفً أحد األىظهة االجتهاعية الهٍهة ،أصبح لز ً
التربويين ضهن إهكاىات االىفتاح العالهي ،وها يصاحبٍا هن ثورة اآلهال والطهوحات البشرية،
وٌذا يتطمب ىهطاً جديداً هبدعاً هن القادة التربويين الذين يىبغي تدريبٍم وتأٌيمٍم ،وتجديد

كفاياتٍم وتجويدٌا ،ألداء الدور التطويري الهتوقع هىٍم ،والهتهثل في االستثهار األهثل في
ًّ
ًّ
ورفاٌية (الشريفي والتىح8)4 ،0383 ،
وصحة
اإلىسان تعميهاٌ وتأٌيالً وتدريباً
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لذا جاءت القيادة التحويمية لتضيف هفاٌيم وأفكار جديدة لمقيادة التربوية تتعمق برؤية
الهدرسة الهستقبمية ورسالتٍا ،واعتبرت القائد هؤث ارً يجتذب جهيع العاهمين لثقافة جديدة،

لمعهل هعاً في فريق واحد ،وتحويل رؤى الهستقبل إلى حقيقة (الزعبي8)0 ،0384 ،

ويهكن الىظر إلى سهات القيادة التحويمية وأفكارٌا ،وهدى توافر ٌذي السهات لدى

القيادات التربوية ،وخاصة هديري الهدارس ،بأىً العاهل الهساعد عمى الىٍوض بالعهمية
التعميهية التعمهية هن خالل األفكار والقيم األخالقية وبىاء روح التعاون التي يتبىاٌا ٌذا
الىهط القيادي ،وكذلك هن خالل توجيً القادة لهرؤوسيٍم ىحو االستثارة العقمية ،واإلبداع في
التفكير ،واتباع السموك القدوة ،وتوسيع الرؤية في تحقيق أٌداف الهدرسة (أبو شعبان وأبو
سهرة و الطيطي8 )4 ،0337 ،
واىطالقًا هن ٌذي األٌهية الكبيرة لمقيادة التحويمية كىظرية جديدة في القيادة جاءت ٌذي

الدراسة لمتعرف عمى درجة ههارسة القيادة التحويمية لدى قادة هدارس هحافظة جدة8

معكلُ الدراشُ وأشٔلتًا
يعد أسموب القيادة التحويمية من أفضل األساليب اإلدارية التي ترتقي بالعاممين ،وتسمو بهم
في سمم االحتياجات البشرية والمتطمبات الذاتية واالجتماعية والمؤسساتية ،مما جعل هذا الفن
اإلداري مطمباً ممحاً في ضوء التحديات العالمية التي تنعكس عمى مجال التعميم (العتيبي،
.)7 ،6241

ونظ ارً لمتغيرات التربوية والتفجر المعرفي الهائل الذي يميز العصر الراهن ،فقد تم التأكيد عمى

أهمية الدور الذي يؤديه قائد المدرسة ،بوصفه قائداً تربوياً يقوم بأدوار إدارية وفنية متعددة ،

تؤثر في سموك العاممين من أجل تحسين العممية التربوية كماً وكيفاً ،وأضحت القيادة

التحويمية من أنواع القيادة الفاعمة لتجاوزها عيوب األساليب القيادية األخرى ،ومؤثرة في
طبيعة العالقة الطوعية بين العاممين في المؤسسة التربوية (الصالحي.)1 ،4063 ،
وتواجً الهدرسة في حاضرٌا وهستقبمٍا تحديات جهة ،وتجتاحٍا هتغيرات كثيرة وتوترات

عهيقة أدت إلى تغير في فمسفتٍا وأدوارٌا وأٌدافٍا ،وبالتالي تغيير في أدوار هدير الهدرسة،
فهن إداري إلى قائد صاحب رؤية يؤثر ويمٍم ويحفز ويزرع الثقة في العاهمين ويشركٍم في
القيادة ويزيد هن دافعيتٍم ويشجعٍم عمى اإلبداع ويهىح كل عضو في الهدرسة اٌتهاهاً فردياً

خاصاً ،ويرتقي باٌتهاهاتٍم واحتياجاتٍم ليصىع هىٍم قادة آخرين؛ ها يجعمً بٍذي األدوار
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قائداً تحويمياً ُيسٍم في تحويل الهدرسة بجهيع عىاصرٌا إلى حال أفضل تتهاشى هع هتطمبات

العصر( 8الربيعة )81 ،0383 ،

ٌكذا أصبح يىظر إلى القيادة الهدرسية ههثم ًة في الهدير ،عمى أىً قائد تربوي تىاط بً هٍام
حيوية وبالغة األٌهية ،فمم يقتصر دوري عمى إدارة الهدرسة وهراقبتٍا ،وحفظ الىظام ،بل أن
فعالية دوري الجديد هرتبطة بتحسين كفاءة العهمية التعميهية ،وأن ىجاح الهدرسة وتحقيق
أٌدافٍا هرتبط بالكيفية التي تُدار بٍا الهدرسة ،واألسموب القيادي الذي ُيهارس ،والصفات
الشخصية الهتهثمة في القائد ،وقدرتً عمى توظيف إهكاىاتً ىحو العهل البىاء ،هن أجل
عالقات إىساىية إ يجابية هع الهعمهين ،وتحسين ظروف العهل ،وتحفيزٌم عمى العطاء
الهستهر (أبو شعبان وآخرون8)0 ،0337 ،
وفي ضوء هعطيات أسموب القيادة التحويمية أصبحت ٌىاك ضرورة همحة لتطوير أداء هدير
الهدرسة كقائد تحويمي هطموب هىً أن يتعاهل هع التغيير الذي تحتاجً الهؤسسة التعميهية،
األهر الذي يستمزم هن الهديرين التحويميين استخدام هعرفتٍم وهٍاراتٍم لمعهل داخل وخارج
الهؤسسة التعميهية لوضع خريطة لالتجاٌات الجديدة واالستجابة لمتحديات الهعاصرة ،وادراك
التحديات الهستقبمية (الزعبي8)1 ،0384،
ال عن الهشروعات التطويرية
وٌذي الظروف والتحديات التي تواجٍٍا الهدرسة وقيادتٍا ،فض ً

الشاهمة التي بدأتٍا وزارة التعميم بالههمكة العربية السعودية؛ تعىي ضرورة توفر قيادات
هدرسية قادرة عمى االضطالع بهثل ٌذي الهٍام الجسيهة والهسؤوليات الكبيرة (الربيعة ،
 ،)81 ،0383وتتطمب أن تكون ٌىاك قيادة واعية وهدركة لحجم ٌذي التحديات (الغاهدي،
8)4 ،0380
واىطالقاً هن الدور الذي تؤديً القيادة التحويمية في تىهية شخصية الهرؤوسين

إيجابياً ،كان البد هن الوقوف بطريقة عمهية هدروسة عمى واقع ٌذي القيادة في الهيدان
التربوي خصوصاً ،كون القيادة التحويمية هن األىهاط القيادية القادرة عمى حفز العاهمين

واستثارة دافعيتٍم ،واالرتقاء بهستوى األداء لديٍم ،لذا تتبمور هشكمة الدراسة في الكشف عن

درجة ههارسة قادة هدارس هحافظة جدة لمقيادة هن وجٍة ىظرالهعمهين ،وتحديداً تسعى

الدراسة لإلجابة عن األسئمة اآلتية :
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أشٔلُ الدراشُ
 88هافسمفة وطبيعة القيادة التحويمية في اإلدارة التربوية الهعاصرة ،هن حيث هفاٌيهٍا،
أٌدافٍا ،أبعادٌا ،ىظرياتٍا ،هجاالتٍا وحاجة الهؤسسات التربوية إليٍا؟
 80ها درجة ههارسة قادة هدارس هحافظة جدة ألبعاد القيادة التحويمية هن وجٍة ىظر
الهعمهين؟
ٌ 84ل ٌىاك فروق دالة احصائياً عىد هستوى الداللة ( )α ≤ 0.05بين هتوسطات
استجابات أفراد العيىة حول درجة ههارسة أبعاد القيادة التحـويمية تعزى لهتغيرات

(الهرحمة التعميهية ،سىوات الخبرة ،الهؤٌل العمهي) ؟
 84ها الهقترحات التي تقدهٍا الدراسة الحالية لزيادة فعالية ههارسة القيادة التحويمية
لدى قادة هدارس هحافظة جدة؟

أيداف الدراشُ
تسعى الدراسة إلى:
 التعرف عمى فسمفة وطبيعة القيادة التحويمية في اإلدارة التربوية الهعاصرة ،هن حيث
هفاٌيهٍا ،أٌدافٍا ،أبعادٌا ،ىظرياتٍا ،هجاالتٍا وحاجة الهؤسسات التربوية إليٍا8
 الكشف عن درجة ههارسة قادة هدارس هحافظة جدة ألبعاد القيادة التحويمية هن
وجٍة ىظر الهعمهين8
 تقديم بعض الهقترحات بٍدف زيادة فعالية ههارسة القيادة التحويمية لدى قادة
هدارس هحافظة جدة8

أينًُ الدراشُ:
تىبع أٌهية ٌذي الدراسة فيها سوف تسفر عىً هن ىتائج يؤهل الباحث هن خاللٍا أن
تُسٍم في إفادة الهيدان التعميهي والتربوي هن حيث األٌهية الىظرية والتطبيقية عمى الىحو
اآلتي:
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األينًُ الهظريُ:
تىبثق أٌهية الدراسة هن أٌهية هوضوع القيادة التحويمية وتوظيفٍا ،لتىهية هٍارات
قادة الهدارس ،واالرتقاء بقدراتٍم ،وأيضاً تفيد في تحديد األبعاد الخاصة بالقيادة التحويمية لها
لٍا هن أثر إيجابي هتوقع عمى تحفيز الهعمهين ووالئٍم وزيادة ابتكارٌم وابداعٍم8

األينًُ التطبًكًُ:
يتوقع أن يستفيد هن ىتائج الدراسة الحالية قادة هدارس هحافظة جدة هن خالل
تعرفٍم عمى واقع ههارستٍم لمقيادة التحويمية وذلك هن خالل استجابات الهعمهين ،هها
يدفعٍم إلعادة الىظر في بعض ههارساتٍم اإلدارية ،وكذلك يتوقع أن يستفيد هن ىتائج ٌذي
الدراسة هتخذو القرار في إدارة التعميم في هحافظة جدة ،وهديرو هراكز التدريب في هحافظة
جدة لتطوير قادة الهدارس هن خالل البراهج التدريبية الالزهة لقادة الهدارس والهعمهين في
الهيدان التربوي8

مصطلحات الدراشُ:
القيادة التحويميةpsrnneaser ranri afrofsnarT :
ورد هفٍوم التحويل في لسان العرب عمى الىحو التالي :حول بتشديد الواو ،أو بصير بتحويل
األهور ،وتحول عن الشيء :زال عىً إلى غيري وتحول هن هوضعً إلى هوضع وحال الشيء
تغييرً ،ويكون تحوالً (ابن هىظور8)8933 ،
ا
ىفسً يحول حوالً بهعىيين :يكون

عرفتٍا القبمي والعهراىي ( )80 ،8441بأىٍا " :ىهط قيادي يتفاعل فيً قائد الهدرسة

هع هعمهيً ،أو الهشرف هع جهيع القادة هن خالل تكوين رؤية هشتركة وزيادة الدافعية

واإلقىاع واإلثارة والعهل بروح الفريق وتطوير القدرات والهٍارات لموصول إلى هستوى ٍ
عال هن
األٌداف المنشودة" .
ويعرف الباحث القيادة التحويمية إجرائياً بأىٍا :عهمية يهارس فيٍا قائد الهدرسة

هجهوعة هن

السموكيات التي يستطيع هن خاللٍا إقىاع فريق الهدرسة برؤية واضحة

ألٌداف الهدرسة ،هستمٍهاً تحريك هشاعرٌم ،ودفعٍم لمتحرك باتجاٌٍا ،واشراكٍم ببىاء رسالة

الهدرسة ،وحثٍم عمى االلتزام بٍا ،ورفع هعىوياتٍم ،عن طريق تفٍم حاجاتٍم الىفسية،

وتعهيق درجة استعدادٌم لمعهل بفعالية هن أجل تحقيق األٌداف التربوية ،باإلضافة إلى ها
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تعكسً استجابات الهعمهين في اإلجابة عمى فقرات استباىة القيادة التحويمية ،وتقاس بالدرجة
الكمية التي يسجمٍا أفراد عيىة الدراسة عمى األداة التي أعدٌا الباحث لٍذا الغرض8

الروح املعهىيُ Morale
عرفٍا الخواجا ( 8)90 ،0334بأىٍا " :االتجاي الىفسي العام الذي يسيطر عمى الفرد
في هجهوعة ها ،ويحدد ىوع استجاباتً االىفعالية وردود الفعل لديً لمعواهل والهؤثرات
الهحيطة بً "
وتعرف الروح الهعىوية لمهعمهين إجرائياً بأىٍا :رد الفعل الوجداىي والفعمي لمهعمم تجاي

عهمً والعواهل والهؤثرات الهحيطة بً ،وتقاس بالدرجة الكمية التي يسجمٍا أفراد عيىة الدراسة
عمى األداة التي أعدٌا الباحث لٍذا الغرض8

فصلفُ وطبًعُ الكًادَ التحىيلًُ يف األدبًات الرتبىيُ املعاصرَ
والدراشات الصابكُ
أوالً :األدب الهظرٍ
تعد القيادة التحويمية هدخالً هعاص ارً يمٍم القادة والتابعين لتجاوز قدراتٍم وزيادة ادائٍم

ويهىحٍم الثقة بالىفس لتقديم أفضل أداء هع دعم واضح الحتياجاتٍم االجتهاعية والعاطفية،
وتؤدي القيادة التحويمية دو ارً رئيسياً في اجراء التغييرات التىظيهية لتعزير الوصول الى الٍدف
هن خالل سعي القائد الى االرتقاء بهستوى هروؤسيً هن اجل اىجاز التطوير الذاتي والعهل

عمى تىهية وتطوير العاهمين والهىظهة ككل8
وقد حولت االٌتهام هن الىظرية الهبكرة لمقيادة الكارزهية لتي عدت القائد شخصاً

استثىائياً أو غير اعتيادي ،والعاهمين كأطراف هعتهدة عمى القائد إلى ىظرية الكارزها الهحدثة،

او ىظرية القيادة التحويمية التي تعتهد االجهاع والخصائص االجتهاعية وليس قيادة
الخصائص الشخصية وتقوم بتطوير العاهمين وتهكيىٍم عمى األداء بشكل هستقل والقائد الذي

يهتمك لمخصائص الكارزهاتية يكون قائداً تحويمياً وهن ثم فأن القيادة التحويمية ٌي األكثر
شهوالً واألعهق دالل ًة هن القيادة لكارزهاتية 8
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املفًىم االصطالحٌ للكًادَ التحىيلًُ:
لقد تعددت التعريفات لمقيادة التحويمية وذلك تبعاً لتعدد الباحثين فكل هىٍم يىظر لٍا

بزاوية هعيىة؛ حيث تعتبر هن الهفاٌيم الحديثة في اإلدارة التربوية ،األهر الذي ىتج عىً تعدد
التعريفات وهىٍا:
تعريف بيرىز ( )burns,2004,51بأىٍا" :عهمية يسعى القادة هن خاللٍا
والهرؤوسين إلى ىٍوض كل هىٍم باآلخر لموصول إلى أعمى هستويات الدافعية واألخالق"8
وعرفٍا أفيمو وآخرون (  )Avolio & Zhu & Koh & Bhatia , 2004,75بأىٍا":
القيادة التي تمٍم التابعين وتساعد في تكوين ثقافة تتكيف هع التغيير"8
وتعرف بأىٍا :ىهط هن القيادة يىدهج فيً القائد هع التابعين لرفع بعضٍم البعض،
لموصول إلى هستويات أعمى هن األخالق والسموكيات والدوافع ،التي تمبي احتياجات التابعين
وتسعى إلى تحقيق طهوحاتٍم( أبو تيىة والروسان8)0.9 ،0331 ،
وعرفٍا جيل وفالسىشير وبيتاىي ( )gill & Flaschner & Bhutani ,2010,3بأىٍا
" عهمية التأثير إلحداث تغييرات جذرية في اتجاٌات العاهمين وبىاء االلتزام ىحو رسالة
الهىظهة وأٌدافٍا "8
وعرفتٍا بشرى ويوسهان وىافد ( bushra, f.,usman, a., naveed, a., 2011,
 )262بأىٍا“ :ذلك الىهط الذي يىهي في األفراد القدرة لكي يصبحوا أىفسٍم قادة أي أن القائد
يقود األفراد لكي يقودوا أىفسٍم"8
وعرفٍا أبو طاحون ( )84،0380بأىٍا" :الهقدرة عمى التغيير الهؤسسي اإليجابي وذلك
هن خالل الرؤية الثاقبة والجاذبية الشخصية المتين يتحمى بٍها القائد "8
وعرفٍا السعود ( )2013, 204بأىٍا " :ىهط قيادي قائم عمى قدرة القائد عمى إيجاد جو
هن الود والقبول والدا فعية بين الهرؤوسين في الهىظهة تجاي عهمٍم ،وتجاي الهىظهة التي
يعهمون فيٍا ،وااللتزام بأٌدافٍا التىظيهية ،والسعي إلى تطويرٌا هن خالل اإليهان الهشترك
والقىاعة التاهة بهصمحة العهل"8
كها تعرف القيادة التحويمية بأىٍا ىهط قيادي ذو رؤية واضحة لمحاجة لمتغيير والتطمع إلى
الهستقبل ،وتتهثل في ها يهتمكً القائد هن شخصية جذابة وهؤثرة يستطيع هن خاللٍا أن
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يؤثر في سموكيات العاهمين وتوسيع هشاركتٍم ،والسرعة في االستجابة لمتعاهل هع أي أهر
طارئ (أبو رهان8)781 ،038. ،
وعرفهاغىيم ( )81 ،0331بأىٍا ":تمك القيادة التي تسعى إلى توسيع اٌتهاهات
العاهمين ،وتعهيق وهستوى ادراكٍم ،واستعدادٌم لقبول رؤية الجهاعة وأٌدافٍم التي يسعون
إلى تحقيقٍا ،وتوسيع هداركٍم بالىظر إلى ابعد هن اٌتهاهاتٍم الشخصية ،وتقديم الهصمحة
العاهة لمهىظهة عمى الهصالح الشخصية"8
هن خالل العرض السابق آلراء الباحثين لهفٍوم القيادة التحويمية يتضح أىٍا عهل
جهاعي يتعاون فيً الجهيع لتحقيق أٌداف الهؤسسة؛ وتتطمب التفاعل بين األفراد داخل
الهؤسسة؛ وٌي تؤكد عمى أن لمقائد التحويمي خصائص وقدرات واهكاىات يجعل ذلك القائد
هؤث ارً عمى الجهاعة والهؤسسة ،كها أن القائد التحويمي لً رؤية واضحة؛ ولديً ٌدف واضح
يسعى لتحقيقً؛ والقائد التحويمي يدفع بهن هعً ويرفع هستوى تابعيً؛ ويسعى إلى أن يكون

العهل جهاعياً 8وبالتالي يهكن تعريف القيادة التحويمية بأىٍا :هجهوعة السموكيات األخالقية
التي يقوم بٍا القادة لحفز هرؤوسيٍم عمى إىجازٌا وذلك هن خالل إثارة التحديات لديٍم
وا قىاعٍم بأٌهية وقيهة أعهالٍم ،ودفع ٌؤالء الهرؤوسين لتوظيف طاقاتٍم في خدهة هصمحة
الجهاعة والتساهي فوق هصالحٍم الذاتية8

نظريُ الكًادَ التحىيلًُ
ىظرية القيادة التحويمية ٌي خالصة الجواىب اإليجابية في الىظريات التي سبقتٍا؛
حيث بين هىظروٌا أىٍم جهعوا بين عواهل الىجاح في كل الىظريات التقميدية ،وقد اجتٍدوا في
تالفي القصور الذي كان في الىظريات الثالث السهات والهوقفية والسموكية ،وٌي هن
الىظريات الحديثة في القيادة والتي تقوم عمى التركيز عمى الرؤية والقيم والهثل العميا ،ورفع
إدراك العاهمين بأٌهية األٌداف ،واالٌتهام بهصمحة الجهاعة ،والتفاعل بين الرئيس
والهرؤوسين ( الربيعً 8)09 ،8443،

مىاطو الكىَ والضعف يف نظريُ الكًادَ التحىيلًُ:
يورد السعود ( )081- 084 ،0384بعض هواطن القوة التي تهتاز بٍا القيادة
التحويمية أىٍا تٍتم ببىاء رؤية واضحة لمهدرسة؛ وكذلك أىٍا تؤكد عمى صياغة أٌداف
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الهدرسة ،وسعي الجهيع لتحقيقٍا؛ وكذلك أىٍا تٍتم ببىاء ثقافة هشتركة تٍتم بالقيم
التىظيهية؛ وكذلك أىٍا تٍتم بتقديم االستثارة العقمية ،ودعم االفراد؛ حيث تبعث في ىفوس
األتباع ارتياحاً عىدها يجدون هن يٍتم بٍم ويراعيٍم ،واستثارة عقولٍم عىدها تطرح عميٍم

هشكمة ثم يبحثون عن عدة حمول ههكىً وواقعية؛ وكذلك فٍي تساعد عمى ٌيكمة التغيير،

وهأسستً ،وترسيخً في ثقافة الهدرسة؛ وكذلك أىٍا تعىي بتطوير أحوال هالئهة لتدعيم
الهشاركة في ق اررات الهدرسة؛ وكذلك أىٍا تعىى بالتركيز عمى توقعات عالية هن األداء هن
جهيع أطراف العهمية التربوية؛ وكذلك أىٍا تعزز أساليب حل الهشكالت جهاعياً وفق هىٍجية

عاهة  ،وذلك بإيجاد كهية هن الحمول وهن ثم البحث عن أفضل تمك الحدود؛ وكذلك أىٍا
تسٍل ىشر السمطة والهعموهات بصورة واسعة في اىحاء الهؤسسة؛ وكذلك أىٍا توفر فرص
العىاية بالتطوير الىوعي والجودة لمخدهات التربوية الهقدهة لمطالب والذي يعدي التربويون ٌو
هحور العهمية التعميهية8
ورغم ٌذي اإليجابيات إال أن السعود ( )081 ،0384أورد بعض هواطن الضعف في
القيادة التحويمية ،وهىٍا إن بعض الهرؤوسين عىدها يعاهمٍم القائد هعاهمة حسىة يطغى
عميٍا المطف والمين في التعاهل فإن ذك يكون عاهالً لمتقاعس عن قياهٍم بواجباتٍم عمى

أكهل وجً ،وكذلك فإن ٌذي القيادة والهقصود بٍا القيادة التحويمية قائهة عمى الرؤى واالحالم

أكثر هن الواقع العهمي لمه ؤسسات فٍي تتكمم عن الهستقبل أكثر هن الحاضر وقد يحقق
االفراد تمك الرؤى وقد تعترضٍم بعض العقبات التي تعيقٍم عن الوصول إلى أٌدافٍم8

أيداف الكًادَ التحىيلًُ املدرشًُ:
يسعى القادة التحويميين إلى تحقيق ثالثة أٌداف رئيسة في الهؤسسة أوالً :هساعدة

العاهمين عمى التطور الهٍىي ،والحفاظ عمى ثقافة تتصف بالهٍىية ،والتعاون هن خالل تحدث

العاهمين بعضٍم هع بعض وهن خالل حرية التعبير والتخطيط بشكل تعاوىي وتشجيع
الهسؤولية الهشتركة وتطوير العاهمين واج ارء تواصل فاعل ،ثاىياً :زيادة الدافعية لمعهل :إن
زيادة دافعية العاهمين تتم عىدها يتهكن الهدير هن شخصىة أٌداف التطوير الهٍىي ،واعطاء

العاهمين دو ارً في حل الهشكالت والتأكد هن وضوح أٌداف الهؤسسة ،ثالثاً :هساعدة العاهمين

في حل الهشكالت بفاعمية :أن القيادة التحويمية هٍهة لدى األشخاص أل ىٍا قادرة عمى حفز
العاهمين عمى الهشاركة في ىشاطات جديدة ،وتخمق لديٍم رغبة في بذل الهزيد هن الجٍد،
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والعهل بشكل أكثر ذكاء ،هن خالل العهل ضهن جهاعة قادرة عمى تطوير حمول أفضل هقارىة
هع عهل الهدير وحدي (الحراحشة8). ،0381 ،
دورً إيجابياً في حل الهشكالت الهدرسية غير
ويرى الباحث أن إعطاء الهعمهين ا

هٍارتٍم ويعززٌا ،والٍدف األسهى ٌو تحقيق اإلصالح الهدرسي ووضع أولى
ا
الروتيىية يىهي
االٌتهاهات ٌو وضع أٌداف واقعية همهوسة يهكن تحقيقٍا ،وكذلك فإن إشراك الهرؤوسين
في حل الهشكالت الهعقدة ،بٍدف اإلصالح في الهدرسة ،فإن ذلك يؤدي إلى زيادة دافعية
العاهمين في الهدرسة وتىهية هٍاراتٍم8

أبعاد الكًادَ التحىيلًُ:
إن ىظرية القيادة التحويمية لٍا أربعة أبعاد تهيزٌا عن غيرٌا هن ىظريات القيادة األخرى
كها أوردٌا السعود ( )03.-034 ،0384والغاهدي ( ).1-.1 ،8409وعايش (،0339
:)848
أوالً :التأثير الجذاب  Idealized influenceإن القائد التحويمي وفقاً لخاصية الجاذبية
والتأثير يىتٍج طرقاً تجعل هىً ره ازً وىهوذجاً يقمدي ويحاكيً اآلخرون هع هرور الزهن ،فيصبح

هستحقاً لإلعجاب واالحترام ويكون ذلك ثقة بً ،ولعل هن أٌم أعهال القادة التحويميين حتى

يقال لٍم أىٍم هثاليين أن يأخذوا في اعتبارٌم حاجات اآلخرين وأن يقدهوا حاجات التابعين
عمى حاجاتٍم ،وكذلك اتصافٍم بالواقعية فيعيشوا الواقع الحقيقي وال يكوىوا هتسمطين في
تصرفاتٍم ،وكذلك تهسكٍم بالهعيار األخالقي ،والسموكيات الهعىوية العالية ،هبتعدين عن
استخدام القوة ال تي تىفر االتباع هىٍم وذلك ألجل تحقيق أٌدافٍم وليس أٌداف الهؤسسة ،بل
يستخدهوا سمطتٍم في تحريك فريق العهل واضعين ىصب أعيىٍم تحقيق رسالة ورؤية
الهؤسسة ،وعىد توفر كل ذلك هع هرور الزهن يصبحون قدوة يسعى الجهيع إلى تقميدٌم
وهحاكاتٍم ،هها يىعكس عمى أداء العاهمين فيكون في أحسن صورة8
ثاىياً :الحفز اإل لٍاهي  Inspirational motivationإن القائد التحويمي يتصرف وفق ٌذي
الخاصية بطرق تجعل التابعين همٍهين وهتحفزين ،فالتحفيز فن وعمم يتطمبان حكهة القائد

وقدراتً وهٍاراتً في تقويم الهوقف هها يؤدي إلى زيادة فعالية األفراد ،كها يطمق عمى ٌذا
الهصطمح (توضيح التوجيٍات الهستقبمية) ،فالقائد يكون لديً القدرة عمى تحديد رؤيً
هستقبمية جذابة لمهؤسسة ،وتحدي التابعين هن خالل هعايير عالية الهستوى ،والتحدث
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بتفاؤل وحهاس ،ويقوم الحفز اإللٍاهي عمى التشجيع إلكهال الهٍام الهطموب إىجازٌا ،فالقائد
التحويمي يثير االتباع ويغرس فيٍم حب التحدي واتاحة الفرصة لٍم في الهشاركة في تحقيق
األٌداف الهشتركة وتشجيع العهل بروح الفريق الواحد ،وهع التحدي إلىجاز الهٍام البد أن
ىصف هدى االلتزام باألٌداف التىظيهية لمهؤسسة ،فالقائد التحويمي يتصرف وفق ٌذي
الخاصية بإعطاء هعىى لمقيم والشعارات التي دائهاً يىادي بٍا واظٍار الحهاس والتفاؤل،
وتحفيز االتباع عمى دراسة بدائل هختمفة في ىفس الوقت هرغوبة8

ثالثاً :التحفيز الذٌىي  Intellectual Stimulationإن القائد التحويمي وفق ٌذي الخاصية
باستثارة التابعين ،وذلك بتوفير روح التحدي في العهل وتشجيع عهل الفريق الواحد ،واىتاج

أفكار جديدة تستثير التابعين ألن يعرفوا هشاكمٍم ويسعون إلى إيجاد حموالً كثيرة هحتهمة

بطرق إبداعية ،وىشر روح االبتكار واالبداع في بيئة العهل وجعل التابعين يعيدون الىظر في

أساليبٍم القديهة لحمول هشاكمٍم وعىد تىفيذ الهٍام الهوكمة إليٍم8
إن القادة التحويميين يستهيمون التابعين ويثيروىٍم بالهسئوليات الجديدة ويحدثوىٍم
عن الهستقبل بتفاؤل ،ولديٍم القدرة عمى توصيل رؤية الهؤسسة وتجعمٍم يقاتمون ويىاضمون
لتحقيقٍا ،وكذلك يىهون الثقة لديٍم بأن أٌداف الهؤسسة سوف تتحقق ،وبأن الهٍام سوف
تىجز رغم كل الهعوقات التي سوف تعترضٍم8
رابعاً :االعتبار الفردي (االٌتهام بالهرؤوسين)  Individualized Considerationإن

الق ائد التحويمي وفق ٌذي الخاصية يجعل حاجات األفراد ىصب عيىيً ،وتطويري واالرتقاء بً
وبإدائً وىهوي الهٍىي ،فيعهل كهدرب ىاصح وصديق هوجً ،ويتم بالىواحي الشخصية لكل فرد
هىٍم ،وجعل هن حقٍم التدريب وخمق الفرص لىهوٌم الهٍىي هأخذين في االعتبار الفروق
الفردية حيث لكل فرد سهات وخصائص يختمف بٍا عن غيري ،والىظر إليٍم كأشخاص عاهمين
بدالً هن الىظر إليٍم كعهال ،كها يجب عمى القائد أن يستهع إليٍم ويعطيٍم الثقة واالطهئىان
عىد الحديث هعٍم ،كها يجب أن يفوض بعض هٍاهً لٍم كوسيمة لتىهية االتباع ،ويكون ٌذا
التفويض تحت هالحظة القائد لمتعرف عمى سير العهل وتوجيً التابعين وتقييم عهمٍم8
ويتضح لمباحث هن خالل العرض السابق أن أبعاد القيادة التحويمية تعزز إيهان
القيادات التربوية بطاقاتٍم واحساسٍم بقدراتٍم عمى إحداث التأثير والتغيير والتطوير
الهطموب ،كها أىٍا تجعل التابعين يعيدون الىظر في أعهالٍم ،وهراجعتٍا وتقويهٍا ،ويسعون
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إلى عهل واجباتٍم بشكل أفضل 8فالقائد التحويمي يثير االتباع ويغرس فيٍم حب التحدي
واتاحة الفرصة لٍم في الهشاركة في تحقيق األٌداف الهشتركة وتشجيع العهل بروح الفريق
الواحد ،وهع التحدي إلىجاز الهٍام البد أن ىصف هدى االلتزام باألٌداف التىظيهية لمهؤسسة،
فالقائد التحويمي يتصرف وفق ٌذي الخاصية بإعطاء هعىى لمقيم والشعارات التي دائهاً يىادي

بٍا واظٍار الحهاس والتفاؤل ،وتحفيز االتباع عمى دراسة بدائل هختمفة في ىفس الوقت
هرغوبة8

دلاالت عنل الكًادَ التحىيلًُ يف املؤشصُ الرتبىيُ:
تشتهل عمى جاىبين رئيسين وٌها ها ذكري فوالن (:)Fullan,1998,6-10
 88الجاىب التىظيهي :ويشهل األعهال التي تؤدي إلى إعادة بىاء وٌيكمة التىظيم
الهؤسسي وتتضهن إحداث التغييرات في البىاء الرسهي الهدرسي هثل التىظيم
الهدرسي ،الجدول الهدرسي ،األدوار الوظيفية ،والتي تتضهن تأثي ارً غير هباشر عمى
التحسين والتطوير في العهمية التعميهية8

 80الجاىب الثقافي :ويشهل األعهال التي تسعى إلى إعادة بىاء الىسق الثقافي في
الهؤسسة التعميهية وتتضهن إحداث التغيير في األىظهة الهتصمة بالىهاذج والقيم
والدوافع والهٍارات والعالقات التىظيهية هها يؤدي إلى تعزيز وسائل وجديدة لمعهل
الجهاعي التعاوىي والتي لٍا تأثير واضح في عهمتي التعميم والتعمم في الهدرسة8
يتضح هها سبق أن كل قائد تحويمي لً هيزة تهيزي عن غيري فٍو هتهيز بتأكيدي
الفاعل عمى الوصول إلى أٌداف الهؤسسة وتحقيق رسالتٍا ،وبذلك يتغمب عمى القمق الذي
يسود الهؤسسة وذلك هن خالل استثهار كل الفرص التي تتاح لً لتطوير الهؤسسة ،وكذلك
يسعى لتطوير ىهاذج العهل ،وأساليب األداء ،وكذلك فٍو يسعى إلى تعزيز الثقافة الهشتركة
والعهل الجهاعي التعاوىي8

حاجُ اإلدارَ املدرشًُ إىل الكًادَ التحىيلًُ:
بين كل هن عايش ( )840 ،0339والسعود ( )083 ،0384إن القيادة التحويمية
في اإلدارة الهدرسية هٍهة جداً ىظ ارً لكم وىوع العهل الكبير الذي يهارسً أعضاء اإلدارة
الهدرسية هها يضع القائد في تحديات كثيرة وتواجد هعوقات هتعددة ،وعىدها يواجً القائد كل
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ٌذا لوحدي قد يعجز عن تقديم الخدهات اإلشراقية الهتهيزة التي تسد الحاجة وتمبي الهتطمبات،
وٌذ ا يجعل القائد يبحث عن الهتهيزين هن الهعمهين ذوي األداء الهتهيز ،فيستقطبٍم بتأثيري
القيادي ويرسم لٍم الخطط ويطورٌم بالتدريب الهىاسب ليجعمٍم قادة هيداىيين يفوضٍم بعض
صالحياتً وبالتالي يكوىوا وسطاء إشرافيين يهارسون اإلشراف الهحمي ويكسرون الحاجز بين
قيادة الهد رسة والهعمهين ،والقيادة التحويمية تؤهن لمقائد استراتيجية لهوجٍة الظروف
اإلشراقية الهستجدة والطارئة ،وٌؤالء الذين تم اختيارٌم هن الهعمهين الهتهيزين ٌم يقدهون
الخدهات الفىية واإلدارية لزهالئٍم ويكوىوا جىباً إلى جىب هع القائد ،إن القياد التحويمية تؤهن
وتوجد قادة واعدين يىتظرون دورٌم القيادي ليكوىوا هن حهمة الرايات اإلشراقية بعد أن
يسمهٍا لٍم قادة أن لٍم أن يترجموا8
ويذكر الٍاللي ( )43 ،0338دواعي تطبيق القيادة التحويمية في التعميم وٌي :أىٍا
قيادة فىية تتضهن أساليب إدارية عمى درجة عالية هن األٌهية؛ والحاجة إلى إعداد الطاقات
الفردية لىشر الهعرفة؛ والحاجة إلى القادة الرهزية؛ والحاجة إلى القيادة الثقافية والتي تؤدي
إلى التطوير والتىهية؛ الحاجة إلى القيادة اإلىساىية التي تحترم الفرد وتمبي هتطمباتً؛ أن
االبعاد الفىية والتربوية واإلىساىية ٌي هن تساعد عمى سرعة التحول إلى هؤسسات أكثر
فعالية ،أها االبعاد الرهزية والثقافية فٍي التي تساعد عمى التهيز8

الدراشات الصابكُ
في ٌذا القسم يتم عرض الدراسات السابقة العربية واألجىبية الهرتبطة بهوضوع الدراسة
الحالية (درجة ههارسة قادة الهدارس لمقيادة التحويمية هن وجٍة ىظر الهعمهين) ويعرضٍا
الباحث حسب تسمسمٍا الزهىي هن األحدث إلى األقدم كها يأتي:
أجرى الىاشري (ٌ8447ـ) دراسة ٌدفت تعرف درجة ههارسة هديري هدارس هحافظة
القىفذة لمقيادة التحويمية وعالقتٍا بدافعيتٍم لمعهل هن وجٍة ىظر الهعمهين ،واستخدم الباحث
الهىٍج الوصفي في صورتً الهسحية ،وقد استخدم االستباىة أداة لً ،وتكوىت عيىة الدراسة
هن (  )07.هعمهاً ،وكاىت أٌم ىتائج الدراسة أن تقديرات أفراد عيىة الدراسة لدرجة ههارسة
هديري الهدارس بهحافظة القىفذة لمقيادة التحويمية جاءت بدرجة كبيرة ،،كها أظٍرت الىتائج

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة ( ) α ≤ 0.05تبعاً لهتغيرات:

وبىاء عمى
الهرحمة التعميهية ،والهؤٌل العمهي ،وسىوات الخبرة وعمى جهيع هجاالت الهحور،
ً
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ذلك أوصى الباحث بعدد هن التوصيات هىٍا :تشجيع الىهط القيادي التحويمي لدى هديري
الهدارس هن طرف الجٍات الهسؤولة ،ىظ ارً لها لً هن دور في رفع الدافعية لدى العاهمين8

وأجرت سهيرات وهقابمة ( )0384دراسة ٌدفت إلى التعرف عمى درجة ههارسة هديري

الهدارس الثاىوية الخاصة لمقيادة التحويمية وعالقتٍا بدافعية الهعمهين ىحو عهمٍم ،وقد تكون
هجتهع الدراسة هن  8.03هعمهاً وهعمهة ،وقد أخذت عيىة طبقية عشوائية بسيطة بىسبة

 % 03هن هجتهع الدراسة ،وتكوىت عيىة الدراسة هن  404هعمهاً وهعمهة ،هىٍم 841

هعمهاً و 87.هعمه ًة 8ولتحقيق ٌدف الدراسة قاهت الباحثتان بتطوير أداتي الدراسة لمتأكد هن
صدقٍا وثباتٍا ،وكاىت أٌم ىتائجٍا أن درجة ههارسة هديري الهدارس الثاىوية الخاصة في

العاصهة عهان لمقيادة التحويمية كان هتوسطاً ،وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عىد
هستوى الداللة ) )a=0.05في درجة ههارسة القيادة التحويمية تبعاً لمخبرة والجىس والهؤٌل

العمهي ،وكاىت أٌم التوصيات تفعيل ىهط السموك القيادي التحويمي لدى هديري الهدارس
الثاىوية عن طريق إعداد دورات تدريبية  ،وورش عهل في هجال القيادة الهدرسية  ،قادرة

عمى رفع هستواٌم القيادي الفعال8
وأجرت سحهانٌ8444( ،ـ ) دراسة ٌدفت إلى التعرف عمى درجة ههارسة القيادة
التحويمية لدى هديرات هدارس الهرحمة الثاىوية بهىطقة الباحة التعميهية وعالقتٍا بالرضا
الوظيفي لمهعمهات هن وجٍة ىظر الهعمهات ،وقد تم استخدام الهىٍج الوصفي ،وقد استخدهت
الدراسة االستباىة لجهع الهعموهات  ،وتكون هجتهع الدراسة هن هعمهات الهرحمة الثاىوية
بالهدارس الحكوهية بإدارة تعميم هىطقة الباحة البالغ عددٌن ( )433هعمهة ،وتكوىت عيىة
الدراسة هن ( )078هعمهة هن هعمهات الهرحمة الثاىوية بهىطقة الباحة  ،وكاىت أٌم ىتائج
الدراسة ٌي أن درجة ههارسة القيادة التحويمية لدى هديرات الهدارس يهارسن الجاذبية
(التأثير الهثالي) بدرجة كبيرة جداً ،هديرات الهدارس يهارسن الحفز اإللٍاهين بدرجة كبيرة،

وهديرات الهدارس يهارسن االستثارة الفكرية بدرجة كبيرة ،هديرات الهدارس يهارسن االعتبار

الفردي بدرجة كبيرة جداً ،وكاىت أٌم التوصيات التركيز عمى قادة التغيير في الهدرسة
واالٌتهام بتىهية هٍارات الهعمهات8

كها قام الزبيدي (8444ه) بدراسة ٌدفت إلى التعرف عمى هستوى ههارسة هدراء
الهدارس لمقيادة التحويمية بهحافظة قموة وعالقتٍا بالسموك اإلبداعي لديٍم هن وجٍة ىظر
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هعمهيٍم ،وقد استخدم الباحث الهىٍج الوصفي ،واستخدهت االستباىة  ،وتكون هجتهع
الدراسة هن جهيع الهدارس بهحافظة قموة والبالغ عددٌم ( )7.1هعمها ،وتكوىت عيىة
الدراسة هن ( )013هعمها ،وكاىت أٌم ىتائج الدراسة ٌي أن هستوى ههارسة القيادة
التحويمية جاء بدرجة هرتفعة ،كها أظٍرت الىتائج أن ٌىاك فروق ذات داللة إحصائية في
هجا ل الحفز اإللٍاهي واالعتبارات الفردية تعزى لهتغير الهؤٌل العمهي ولصالح الهدراء هن
وجٍة ىظر الهعمهين حهمة بكالوريوس وحهمة بكالوريوس ودبموم فأكثر  ،كها أن ٌىاك فروقا
ذات داللة إحصائية في هجال الحفز اإللٍاهي تعزى لتفاعل هتغيري الخبرة والهرحمة التعميهية
لصالح الهدراء هن وجٍة ىظر الهعمهين ذوي الخبرة أقل هن ( )1سىوات وهن الهرحمة
التعميهية الهتوسطة  ،وخمصت الدراسة الى العديد هن التوصيات هن أبرزٌا إعداد برىاهج
تدريب هوجً لمهدراء في هجال الحفز الذٌىي وتشجيع الهدراء عمى تبىي األفكار الجديدة في
العهل8
وقام الغاهدي ( )8444بدراسة ٌدفت إلى التعرف عمى درجة ههارسة هديري هدارس
التعميم العام لمقيادة التحويمية بهحافظة الهخواة ،وتم استخدام الهىٍج الوصفي الهسحي،
وصهم الباحث االستباىة كأداة لدراستً ،وتكون هجتهع الدراسة هن ( )883هدي ارً  ،وكاىت أٌم

الىتائج أن قادة هدارس التعميم العام بهحافظة الهخواة يهارسون القيادة التحويمية بدرجة

هىخفضة ،وكاىت أٌم التوصيات ضرورة زيادة وعي هديري الهدارس بأٌهية ههارسة القيادة
التحويمية هن خالل عقد هؤتهرات وىدوات  ،وكذلك يوصي الباحث بضرورة إعداد دبموم تربوي
لهديري الهدارس الذين ليس لديٍم هؤٌل تربوي هها يسٍم في زيادة درجة ههارسة القيادة
التحويمية لديٍم ،وضرورة اعداد براهج تدريبية في زيادة درجة ههارسة القيادة التحويمية8
كهــا أجــرى الحربــي (8444ه) دراســة ٌــدفت إلــى الكشــف عــن العالقــة بــين ههارســة
هديري هدارس التعميم العام بالٍيئة الهمكيـة لمجبيـل ويىبـع لمقيـادة التحويميـة وااللتـزام التىظيهـي
لمهعمهين ،وتحقيقاً ألٌداف الدراسـة اسـتخدم الباحـث الهـىٍج الوصـفي ،وطـور الباحـث اسـتباىة
لمقيادة التحويمية ،وتكوىـت عيىـة الدراسـة هـن ( )810هعمهـاً ،وقـد بيىـت ىتـائج الدراسـة درجـة
ههارسة قادة الهـدارس لمقيـادة التحويميـة هرتفعـة ،وأشـارت الىتـائج إلـى عـدم وجـود فـروق ذات

داللة إحصائية تعزى لهتغير العهـر وسـىوات الخبـرة ،والهديىـة  ،بيىهـا كاىـت ٌىـاك اخـتالف دال
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إحصــائياً فــي تقــديرات الهعمهــين لهتغيــر الهرحمــة التدريســية لصــالح هعمهــي الهرحمــة االبتدائيــة
والثاىوية 8

وقد قاهت الغاهدي ( )8409بد ارسة ٌدفت إلى وضع تصور هقترح لتفعيل القيادة
التحويمية في إدارة الهدارس الثاىوية العاهة بهحافظة جدة (بىين وبىات) هن خالل تحديد
هتطمبات القيادة التحويمية في إدارة الهدارس الثاىوية العاهة 8واستخدهت الباحثة الهىٍج
الوصفي التحميمي ،وأداة الدراسة ٌي االستباىة ،وبمغ هجتهع الدراسة ( )81.قائدا وقائدة في
الهدارس الثاىوية ،وتوصمت الدراسة إلى :أن درجة أٌهية هتطمبات تفعيل القيادة التحويمية في
إدارة الهدارس الثاىوية العاهة بجدة كبيرة جداً،

كها قام الفقيً ( )033.بدراسة ٌدفت إلى التعرف عمى درجة ههارسة هديري التربية

وال تعميم في الههمكة العربية السعودية لسموك القيادة التحويمية  ،واستخدم الباحث الهىٍج
الوصفي التحميمي ،وقام بتصهيم استباىة أداة لً لجهع البياىات ،وبمغ عدد افراد عيىة الدراسة
( ).38فرداً ،واظٍرت الىتائج ان هديرو التربية والتعميم في الههمكة العربية السعودية يهارسوا
سموك القيادة التحويمية بدرجة هتوسطة ،وتوجد فروق دالة احصائياً في هتغيرات ىوع اإلدارة،

والهؤٌل العمهي ،وىوع التأٌيل ،وكاىت أٌم التوصيات التركيز عمى تدريب القيادات في ضوء

القيادة التحويمية ،تقويم أداء القادة في ضوء القيادة التحويمية ،تشجيع القادة عمى ههارسة
القيادة التحويمية هع االٌتهام بتقويم تمك الههارسات ،واجراء دراسات عمهية أخرى تتىاول
القيادة التحويمية8
كها أجرى العىزي ( )0331دراسة ٌدفت إلى التعرف عمى هستوى السموك القيادي
التحويمي لهديري الهدارس الثاىوية السعودية ،وتعرف ٌذا السموك باألداء الوظيفي لمهعمهين،
وكاىت أداة الدراسة ٌي االستباىة ،وكاىت هجتهع الدراسة جهيع هديري الهدارس الثاىوية في
أربع هىاطق تعميهية حيث بمغ عددٌم  898هدير هدرسة ،وتم اختيار العيىة طبقية عشوائية
هن الهعمهين بمغ حجهٍا  7.4هعمهاً هن هجهوع الهعمهين في الهىاطق األربعة ،وكاىت ىتائج

ا لدراسة اىخفاض هستوى السموك القيادي التحويمي لهديري الهدارس الثاىوية السعودية ،وفي
جهيع االبعاد ،كها تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في هستوى السموك القيادي
التحويمي لهديري الهدارس يهكن أت تعزى لهتغيرات التخصص ،والخبرة ،واختالف الهىطقة
التعميهية ،وقد صهم الباحث برىاهجاً تدريبياً لتطوير السموك القيادي التحويمي ،وأوصى الباحة
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بضرورة تفعيل برىاهج التطوير الهقترح ،ووضع هعايير أكاديهية وشخصية وادارية ،واحداث
تغييرات إيجابية في الثقافة التربوية ،والهىاخات الهدرسية 8
وأجرت كىسارة ( )0331دراسة ٌدفت إلى رفع هستوى السموك القيادي التحويمي لدى
هديرات الهدارس في العاصهة الهقدسة ،بمغ أفراد الدراسة ( )11.فرداً ويهثمون فئات هديرات

و هساعدة في الهدارس الثاىوية بهكة وهعمهات ،واستخدم الباحث الهىٍج الوصفي وتم إعداد

أداة لجهع البياىات وٌي االستباىة ،وأٌم الىتائج أن أفراد الدراسة يوافقن بشكل عام عمى
اىطباق خصائص السهات الشخصية والهٍىية والقيهية لمقيادة التحويمية عمى السموك القيادي
لهديرات الهدارس الثاىوية بدرجة فوق الهتوسطة ،بيىت الدراسة أن ٌىاك فروقاً ذات داللة

إحصائية بين أراء أفراد الدراسة تجاي هدى اىطباق خصائص السهات الشخصية والهٍىية
والقيهية لمقيادة التحويمية عمى السموك القيادي لهديرات الهدارس الثاىوية لصالح الهديرات
والهساعدات دون الهعمهات وكاىت أٌم التوصيات االختيار األهثل لمقيادات وتقديم دورات

وىدوات لهن ٌم عمى رأس العهل 8
وقـام سـوبزيىك ) (Supising, 2001بدراسـة ٌـدفت إلـى هعرفـة القيـادة التحويميـة لـدى
هديري الهدارس الثاىوية في قسم التعمـيم العـام والـى فحـص ىهـط القيـادة لـدى هـديري الهـدارس
فــي الهىطقــة الثاهىــة فــي أهريكــا  ،واســتخدهت اســتباىة هطــورة عــن اســتباىة القيــادة هتعــددة
العواهل ) (MLQوخاصة الفقرات التي تخص القيادة التحويمية وتوصمت الدراسة إلـى أن الـىهط
القيادي الهستخدم في تمك الهدارس كاىـت بهسـتوى جيـد ،واتصـف الهـديرون ههـن لـديٍم خبـرة
هن ( )81-88سىة بالتأثير الهثالي (الكاريزهـا) بدرجـة عاليـة بيىهـا اتصـف ىظـراؤٌم هـن ذوي
الخبرة هن ( )83-.سىوات بشكل أقـل واتصـف هـديرو الهـدارس ههـن لـديٍم خبـرة هـن (-88
 )81س ـىة بإثــارة دافعيــة لــدى العــاهمين بدرجــة عاليــة ،وأن فئــة الخبــرة هــن ( )83-.ســىوات
كاىــت بدرجــة أقــل ،واتصــف هــديرو الهــدارس ههــن لــديٍم خبــرة هــن ( )81-88ســىة باإلثــارة
والتحفيــز العقمــي لمهرؤوســين بدرجــة عاليــة وأن فئــة الخبــرة هــن ( )1-8ســىوات كاىــت بدرجــة
أقل ،واتصف هديرو الهدارس هن فئة الخبرة ( )81-88سـىة باالعتباريـة الفرديـة لهرؤوسـيٍم
بدرجة عالية ،وان فئة الخبرة هن ( )83-.سىوات كاىت بدرجة أقل8
أجرى الحربي ( )0387دراسة ٌدفت الى هعرفة درجة ههارسة هديرات الهـدارس الثاىويـة
بالقصــيم لهٍــارات القيــادة التحويميــة وعالقتٍــا بــالروح الهعىويــة لمهعمهــات ،واســتخدهت الباحثــة
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الهــىٍج الوصــفي ،وكاىــت أداة الدراســة ٌــي االســتباىة ،وكــان هجتهــع الدراســة جهيــع هعمهــات
الهدارس الثاىويـة فـي هديىـة بريـدة والبـالغ عـددٌن ( )418هعمهـة ،وكاىـت أٌـم ىتـائج الدراسـة
ٌـي :أن هسـتوى ههارسـة هـديرات الهـدارس الثاىويـة بالقصـيم لهٍـارات القيـادة التحويميـة كاىـت
بدرجــة هتوســطة ،ووجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عمــى هحــور القيــادة التحويميــة ،تعــزى
لهتغيـــر الهؤٌـــل العمهـــي لصـــالح الدراســـات العميـــا ،وكـــذلك لهتغيـــر التخصـــص عمـــى ولصـــالح
التخصصـات األدبيـة ،ولهتغيـر سـىوات الخدهــة لصـالح أصـحاب ( ،)83-.وأظٍـرت الىتــائج أن
هستوى الروح الهعىوية كاىت بدرجة هرتفعة في جهيـع الهجـاالت غيـر أن هجـال عالقـة الهـديرة
بالهعمهات كاىت بدرجـة هتوسـطة ،وكاىـت أٌـم التوصـيات ضـرورة توعيـة الهـديرات عمـى أٌهيـة
تشـجيع األفكـار التـي تتولـد لـدى الهعمهـات والعهـل الهشـترك عمـى تطـوير آليـات عهـل الهدرســة
بشكل تعاوىي هن خالل هشاركة الهعمهات وتقدير هساٌهتٍن عبر التشجيع الهستهر8
كها أجرى العهري ( )0387دراسة ٌدفت إلى تحديد درجة تطبيـق القيـادة التحويميـة لـدى
هـــديري الهـــدارس الهتوســـطة بهكـــة الهكرهـــة وعالقتٍـــا بـــالروح الهعىويـــة لمهعمهـــين ،واســـتخدم
الباحث الهىٍج الوصـفي الهسـحي ،وتهثمـت أداة الدراسـة فـي االسـتباىة ،وكـان هجتهـع الدراسـة
( )0819هعمهاً ،وطبقت الدراسة عمى عيىة ( )44.هعمهاً ،وكاىت أٌـم ىتـائج الدراسـة ٌـي أن
تطبيق القيادة التحويمية لدى هديري الهدارس الهتوسط بهكة الهكرهة كان بدرجـة عاليـة ،وكـان

هستوى الروح الهعىوية لدى العيىة عالياً  ،وكان ٌىـاك عالقـة ارتباطيـة هوجبـة ودالـة احصـائياً

بــين تطبيــق هــديري الهــدارس الهتوســطة بهكــة الهكرهــة لمقيــادة التحويميــة وبــين هســتوى الــروح
الهعىويــة لــدى الهعمهــين ،وكاىــت أٌــم التوصــيات تضــهين ب ـراهج تدريبيــة تؤكــد عمــى التشــجيع
اإلبـــداعي واتاحـــة الفرصـــة لقـــادة الهـــدارس بااللتحـــاق بٍـــا ،والتشـــجيع عمـــى ههارســـة القيـــادة
التحويمية لدى قادة هدارس التعميم العام لها لٍا هن أثر في رفع الروح الهعىوية لمهعمهين8

التعكًب علِ الدراشات الصابكُ
هن خالل عرض الدراسات السابقة والتي تىاولت هوضوعاً هٍهاً وأسموباً حديثاً في

القيادة وٌو درجة ههارسة قادة هدارس جدة لمقيادة التحويمية هن وجٍة ىظر الهعمهين فقد تم
عرض العديد هن الدراسات العربية واألجىبية ذات العالقة بهوضوع الدراسة ،والتي كان لٍا أثر
كبير في بىاء ٌذي الدراسة ،وقد اتفقت الدراسة الحالية هع جهيع الدراسات السابقة هن حيث
الٍدف وٌو درجة ههارسة قادة الهدارس لمقيادة التحويمية ،إال أن بعض الدراسات السابقة قد
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تىاولت العالقة القيادة التحويمية وبعض الهتغيرات األخرى كدراسة (الحربي )0387،التي
ٌدفت الى هعرفة درجة ههارسة هديرات الهدارس الثاىوية بالقصيم لهٍارات القيادة التحويمية
وعالقتٍا بالروح الهعىوية لمهعمهات ،ودراسة (العهري )0387،والتي ٌدفت إلى تحديد درجة
تطبيق القيادة التحويمية لدى

هديري الهدارس الهتوسطة بهكة الهكرهة وعالقتٍا بالروح

الهعىوية لمهعمهين ودراسة الىاشري (ٌ8447ـ) التي ٌدفت تعرف درجة ههارسة هديري
هدارس هحافظة القىفذة لمقيادة التحويمية وعالقتٍا بدافعيتٍم لمعهل هن وجٍة ىظر الهعمهين8
وهن حيث الهىٍج :اتفقت الدراسة الحالية هع دراسة الفقيً ( )033.ودراسة الغاهدي
(8409ه) ودراسة سوبزيىك) (Supising, 2001التي استخدهت الهىٍج الوصفي
التحميمي بيىها استخدهت بقية الدراسات السابقة الهعروضة ضهن الدراسة الحالية الهىٍج
الوصفي االرتباطي 8وهن حيث العيىة :اتفقت الدراسة الحالية هع جهيع الدراسات السابقة في
عيىة الدراسة التي تم اختيارٌا بطريقة عشوائية 8أها هن حيث األداة :اتفقت الدراسة الحالية
هع جهيع الدراسات السابقة في أداة الدراسة وكاىت ٌذي األداة ٌي االستباىة التي جهعت بٍا
البياىات هن عيىة الدراسة8
وقد استفاد الباحث هن الدراسات السابقة في بىاء فكرة الدراسة الحالية وٌي درجة
ههارسة قادة هدارس جدة لمقيادة التحويمية وعالقتٍا بالروح الهعىوية لمهعمهين ،وتحديد
هشكمة الدراسة وأسئمتٍا ،وقد ساعدت ٌذي الدراسات الباحث في اختيار هىٍج الدراسة،
وتحديد األساليب اإلحصائية الهىاسبة لتحميل البياىات ،والتعرف عمى ىوع الهعالجات
اإلحصائية الهتبعة8
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ثالج ًا إجراْات التطبًل املًدانٌ
مهًخ الدراشُ:
تم استخدام الهىٍج الوصفي االرتباطي لهالءهتً لطبيعة الدراسة وأٌدافٍا ،العتهادي عمى
وصف الواقع الحقيقي لمظاٌرة الهدروسة ،وهن ثم تحميل الىتائج وبىاء االستىتاجات
والتوصيات في ضوء الواقع الحالي8

دلتنع وعًهُ الدراشُ:
تكون هجتهع الدراسة هن جهيع هعمهي الهدارس الحكوهية بهحافظة جدة في الهراحل
التعميهية الثالث (االبتدائية ،الهتوسطة ،الثاىوية) والبالغ عددٌم ( )88911هعمهاً حسب
هعموهات اإلدارة العاهة لمتعميم بهحافظة جدة لمعام الدراسي ٌ 8449 /8441ـ ،وقد تم

اختيار عيىة عشوائية ههثمة لهجتهع الدراسة ،هن هعمهي هدارس هحافظة جدة الحكوهية
بهراحمٍا الثالث ،هقدارٌا( )375هعمهاً وفقاً لهعادلة استيفن ثاهبسون 8والجدول التالي يبن
خصائص العيىة الديهوغرافية8

رذٚي( )4تٛص٠غ ػٕ١خ اٌذساعخ حغت اٌّتغ١شاد اٌذّٛ٠غشاف١خ (اٌّشحٍخ اٌتؼٍ١ّ١خ ،اٌخجشح ،اٌّإً٘
اٌؼٍّ.)ٟ
إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ
اٌؼذد
اٌفئبد
اٌّتغ١شاد
%7..2
011
االثتذائ١خ
%02.0
.3
اٌّتٛعطخ
اٌّشحٍخ اٌتؼٍ١ّ١خ
%3..4
700
اٌخبٔ٠ٛخ
%011
423
اٌّزّٛع
%04.1
37
ألً ِٓ  01عٕٛاد
1..0
474
 01عٕٛاد فأوخش
عٕٛاد اٌخجشح
%011
423
اٌّزّٛع
%10..
41.
ثىبٌٛسٛ٠ط
%01.3
.1
دساعبد ػٍ١ب
اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
%011
423
اٌّزّٛع

تشير الىتائج في الجدول( )4أن عدد أفراد عيىة الدراسة بمغ ( )471هعمهاً يشكموا ها

ىسبتً ( )%4884هن هجتهع الدراسة ،وقد توزع أفراد العيىة تبعاً لفئات هتغير الهرحمة
التعميهية عمى الىحو اآلتي :الهرحمة االبتدائية ( )833هعمهاً وبىسبة ( ،)%0.87والهرحمة

الهتوسطة( ).9هعمهاُ بىسبة ( ،)%8788والهرحمة الثاىوية ( )088هعمهاً بىسبة ()%1.80
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أي أن أكبر عدد وىسبة جاء هن الهرحمة الثاىوية 8أها هتغير سىوات الخبرة فبمغ عدد
الهعمهين هن فئة أقل هن  83سىوات ( )10هعمهاً وبىسبة ( ،)%8489وفئة  83سىوات

هعمها بىسبة ( ،)%1.88أي أن عدد الهعمهين هن فئة الخبرة  83سىوات فأكثر
فأكثر(ً )404
ٌي األعمى ،أها هتغير الهؤٌل العمهي فبمغ عدد الهعمهين هن فئة البكالوريوس ( )48.هعمهاً،
وبىسبة ( ،)%1888وهن فئة الدراسات العميا( ).9هعمهاً بىسبة ( )%8184أي أن عدد
الهعمهين هن فئة البكالوريوس ٌم األكثر8

أداَ الدراشُ:
باالعتهاد عمى األدب التربوي والدراسات السابقة ذات الصمة بهوضوع الدراسة الحالية
هثل :د ارسة الصالحي ( ،)0384ودراسة الحربي ( ،)0387ودراسة العهري ( 8)0387تم
بىاء استباىة أولية هكوىة هن( ).1فقرة وهوزعة عمى ثالثة أجزاء ،الجزء األول :يتضهن
الهعموهات العاهة عن الهستجيبين هن حيث :الهرحمة التعميهية ،وسىوات الخبرة ،والهؤٌل
العمهي ،والجزء الثاىي :يقيس درجة ههارسة هديري هدارس هحافظة جدة لمقيادة التحويمية هن
وجٍة ىظر الهعمهين ،ولً ( )44فقرة هوزعة عمى أربعة هجاالت ٌي( :الجاذبية والتأثير
الهثالي ،الدافعية والحفز اإل لٍاهي ،االستثارة الفكرية ،االعتبار الفردي)  ،بيىها الجزء الثالث:
يقيس هستوى الروح الهعىوية لدى الهعمهين هن وجٍة ىظرٌم ،ولً ( )04فقرة ،وقد تم تقسيم
هستويات اإلجابة عمى ٌذي الفقرات إلى خهسة هستويات ،حيث اعتهد الباحث هقياس ليكرت
الخهاسي8

صدم األداَ:
تم التحقق هن صدق األداة هن خالل الصدق الظاٌري (صدق الهحكهين) ،وصدق البىاء
الداخمي عمى الىحو التالي:
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 )8الصدم الظايرٍ (صدم احملكنني) :بعد بىاء االستباىة تم عرضٍا في صورتٍا األولية عمى
( )09هحكهاً هن األساتذة والخبراء في الجاهعات السعودية في هجال اإلدارة التربوية
والقياس والتقويم وعمم الىفس همحق ( 8)4وقد تم االخذ بهالحظات الهحكهين هن حيث

الحذف والتعديل لتصبح األداة هكوىة هن ( ).7فقرة قبل اجراءات الصدق والثبات8

صدم البهاْ الداخلٌ:
تم التحقق هن صدق البىاء الداخمي لمفقرات واألبعاد بحساب هعاهل ارتباط بيرسون
بين كل فقرة هن فقرات األداة ،واألداة ككل ،وأظٍرت الىتائج أن جهيع هعاهالت االرتباط
لمفقرات دالة إحصائياً عىد هستوى الداللة ( )3838وقد تراوحت بين ( ،)381.3-38934كها
تم حساب هعاهالت ارتباط الهجاالت بالدرجة الكمية لمهحور وأظٍرت الىتائج أن جهيع

هعاهالت ارتباط الهجاالت بالدرجة الكمية لألداة جاءت دالة إحصائياً عىد هستوى الداللة

( ،)3838وتراوحت بين ( )381.1-389.4لمهجاالت هع بعضٍا ،وبين ()38178-38949
لمهجاالت هع الدرجة الكمية8

ثالجاً :ثبات أداَ الدراشُ:
تم التحقق هن ثبات االستباىة بطريقتي كروىباخ-ألفا ،والتجزئة الىصفية وأظٍرت الىتائج
أن هعاهل ثبات الفا كروىباخ لألداة ككل بمغ ( )38911وهعاهل ثبات التجزئة
الىصفية( ،)389.0في حين أن هعاهالت ثبات الفا كروىباخ ألبعاد القيادة التحويمية تراوحت
بين ( ،)389.7 – 38941والتجزئة الىصفية تراوحت بين ( ،)38917 – 38949وٌي قيم
هرتفعة وتشير إلى تهتع األداة بثبات ٍ
عال يسهح باستخداهٍا كأداة لمدراسة8

املعاجلات اإلحصآًُ:
بىاء عمى طبيعة الدراسة واألٌداف التي سعت إلى تحقيقٍا ،تم تحميل البياىات
باستخدام برىاهج الحزهة اإلحصائية لمعموم االجتهاعية ( ،)SPSSوتم استخراج الىتائج وفقاً

لألساليب اإلحصائية التالية:
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 التك اررات والىسب الهئوية الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية :لمتعرف عمىخصائص أفراد عيىة الدراسة ،وحساب الدرجات الكمية الفرعية الستجابات أفراد
العيىة8
 هعاهل ارتباط بيرسون :لحساب صدق البىاء الداخمي ألداة الدراسة8 هعاهل ألفا كروىباخ :لحساب ثبات األداة8 اختبار( )T-Testلعيىتين هستقمتين واختبار تحميل التباين االحادي ( One Way )Anovaلمتعرف عمى داللة الفروق في استجابات أفراد عيىة الدراسة حول هدى
ههارسة قادة الهدارس لمقيادة التحويمية وأبعادٌا تبعاً لمهتغيرات الديهوغرافية8

نتآخ الدراشُ ومهاقعتًا وتفصرييا
ٌﺩفﺕ ﺍلﺩﺭﺍسة ﺇلى ﺍلتعﺭﻑ عمى درجة ههارسة قادة هدارس هحافظة جدة لمقيادة
التحويمية هن وجٍة ىظر الهعمهينَ ،ﺍلﻜشﻑ عو ﺍلفﺭَﻕ اإلحصائية بيو هتَسﻁاﺕ
استجاباﺕ أفراد عيىة الدراسة لدرجة الههارسة تبعاً لهتغيرات :الهرحمة التعميهيةَ ،ﺍلهﺅٌـل
العمهي ،والخبرة ،وفيها يمي تفسير الىتائج الهتعمقة بكل سؤال وهىاقشتٍا:

اإلجابُ عو الصؤال األول:
ىص السؤال األول عمى "ها درجة ههارسة قادة هدارس هحافظة جدة ألبعاد
القيادة التحويمية هن وجٍة ىظر الهعمهين؟" ولإلجابة عن ٌذا السؤال تن حساﺏ ﺍلهتَسﻁاﺕ
ﺍلحسابية واالىحرافات ﺍلهعياﺭية لكل بعد هن أبعاد الدراسة األربعة ولألبعاد جهيعٍا ،كها تم
حساب الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية لفقرات كل بعد هن أبعاد الدراسة عمى حدة
كها في الجداول اآلتية:
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رذٚي( :)1اٌّتٛعطبد اٌحغبث١خ ٚاالٔحشافبد اٌّؼ١بس٠خ ألثؼبد ِحٛس اٌم١بدح اٌتح١ٍ٠ٛخ ِشتجخ تٕبصٌ١بً
حغت ِتٛعطبتٙب اٌحغبث١خ.
دسرخ
اٌش
االٔحشاف
اٌّتٛعػ
اٌش
اٌّزبالد
اٌّّبسعخ
تجخ
اٌّؼ١بسٞ
اٌحغبثٟ
لُ
وج١شح
0
.85
3.90
اٌزبرث١خ ٚاٌتأح١ش اٌّخبٌٟ
0
وج١شح
7
.92
3.87
اٌذافؼ١خ اٌحفض اإلٌٙبِٟ
4
وج١شح
4
.88
3.75
االعتخبسح اٌفىش٠خ
2
وج١شح
3
.97
3.65
االػتجبس اٌفشدٞ
3
وج١شح
.86
3.81
اٌىٍٟ

تشير الىتائج الواردة في الجدول( )9أن الهتوسط الكمي لتقدير أفراد عيىة الدراسة
لدرجة ههارسة قادة هدارس هحافظة جدة ألبعاد القيادة التحويمية هن وجٍة ىظر الهعمهين بمغ
( )4818وباىحراف هعياري بمغ ( )381.وبدرجة تقدير كبيرة ،في حين تراوحت الهتوسطات
الحسابية الستجابات افراد عيىة الدراسة عمى األبعاد بين ( )48.1 -4893وٌي هتوسطات
تدل عمى هستوى كبير في هجاالت الجاذبية والتأثير الهثالي ،والدافعية والحفز االلٍاهي،
والتأثير ال هثالي ،واالعتبار الفردي ،كها يالحظ أن جهيع االىحرافات الهعيارية لمهجاالت جاءت
أقل هن واحد صحيح ،وٌذا يشير إلى اتفاق وجٍات ىظر أفراد عيىة الدراسة في تقديراتٍم
لدرجة الههارسة8
قد يعزى وجود ٌذي الدرجة الكبيرة هن الههارسة لمقيادة التحويمية لدى قادة
الهدارس في هدارس هحافظة جدة إلى ها يراي أفراد عيىة الدراسة هن هتابعة قادة الهدارس
لمهستجدات والتطورات اإلدارية الحديثة التي تساعد في تطوير أدائٍم اإلداري والفىي وايهاىٍم
كبيرً في
دورً ا
أن ىهط القيادة التحويمية يعتبر هن األىهاط القيادية الحديثة الفاعمة والتي لٍا ا

تطوير الهدرسة وتطوير أداء العاهمين فيٍا 8كها قد يعزي إلى دور قادة الهدارس في استخدام

أىهاط وأساليب هتىوعة لمتعاهل هع الهعمهين ،وهراعاة الفروق الفردية بين العاهمين ،وتقديم
تغذية راجعة لهىسوبي الهدرسة تحدد ىقاط ضعفٍم وقوتٍم ،واٌتهاهٍم بالجواىب اإلدارية
والفىية والعالقات االىساىية  ،كها يعزى ذلك إلى إشراك الهعمهين في اتخاذ الق اررات وتقديم
احتياجاتٍم قبل احتياجاتً الشخصية ،والههارسات األخالقية لقادة الهدارس والتي تثير في
الهعمهين حب العهل ،وااللتزام باألٌداف التىظيهية لمهدرسة ،واستثارة روح الفريق هن خالل
الحهاسة والهثالية وقد يعزى إلى اىتٍاج القادة سموكيات هتىوعة إلشباع حاجات العاهمين،
وبذل أقصى ها بوسعٍم إلى تخطي الحدود الدىيا لهتطمبات األعهال وتقديم أفكار إبداعية
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وتقديم الدعم والحفز لهن يعهل هعٍم .وربها يعزى إلى دور وزارة التعميم في تطوير أداء قادة
الهدارس هن خالل البراهج التدريبية الخاصة بالقيادة هثل برىاهج تطوير اإلدارة الهدرسية
وبرىاهج خبرات والدورات القصيرة في هجال التقىيات التربوية ،والتي تٍدف إلى إكساب قادة
الهدارس الهٍارات اإلدارية والقيادية الهختمفة ،وهىٍا القيادة التحويمية التي تقوم عمى التحول
هن إدارة الفرد إلى إدارة الفريق8
وتتفق ٌذي الىتيجة هع دراسة الىاشري ( )8447والتي أظٍرت أن تقديرات أفراد عيىة
الدراسة لدرجة ههارسة هديري الهدارس بهحافظة القىفذة لمقيادة التحويمية جاءت بدرجة
كبيرة ،وهع دراسة الزبيدي ( )8444والتي أشارت إلى أن هستوى ههارسة القيادة التحويمية
جاءت بدرجة هرتفعة 8وهع دراسة سحهان( )8444والتي أظٍرت أن درجة ههارسة القيادة
التحويمية جاءت بدرجة كبيرة8
وتختمف هع ىتائج دراسة الغاهدي ( )8444والتي أشارت إلى أن قادة هدارس التعميم
العام بهحافظة الهخواة يهارسون القيادة التحويمية بدرجة هىخفضة ،وتختمف هع ىتائج دراسة
الفقيً ( )033.والتي أظٍرت أن هديرو التربية والتعميم في الههمكة العربية السعودية
يهارسوا سموك القيادة التحويمية بدرجة هتوسطة 8ودراسة الحربي ( )0387التي بيىت أن
هستوى ههارسة هديرات الهدارس الثاىوية بالقصيم لهٍارات القيادة التحويمية كاىت بدرجة
هتوسطة 8كها تختمف هع ىتائج دراسة الشريف ( )0381والتي أظٍرت أن درجة ههارسة
هديري الهدارس الثاىوية لمقيادة التحويمية الكمية بهحافظة الطائف كاىت بدرجة هتوسطة8
وجاء في الهرتبة األولى في األبعاد بعد الجاذبية والتأثير الهثالي بهتوسط حسابي
بمغ ( )4893واىحراف هعياري بمغ( ،)3811وقد يعزى ذلك إلى ها يراي الهعمهين هن دور لقادة
الهدارس في إقىاع الهعمهين في رسم رؤية ورسالة الهدرسة ،وااللتزام بتحقيقٍا وتحقيق
األٌداف التي تسعى الهدرسة إلى تحقيقٍا ،والى دور قادة الهدارس في غرس قيم الوالء
واالىتهاء لمعهل في ىفوس العاهمين وتقديم الهصمحة الوطىية عمى الهصالح الشخصية ،وثقة
العاهمين بالدور القيادي لقادة الهدارس ،واالح ترام الهتبادل بين الطرفين 8تالي هجال الدافعية
والحفز اإللٍاهي بهتوسط حسابي بمغ ( ،)4811واىحراف هعياري بمغ ( ،)3890وبدرجة
ههارسة كبيرة ،وربها يعزى ذلك إلى ها يقدهً قادة الهدارس هن تشجيع وهساىدة لمعاهمين؛
لتجىيبٍم األخطاء وتبصيرٌم بهواطن الضعف في أدائٍم ،وتقدير هواطن القوة والتهيز لديٍم،
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والى دور قادة الهدارس في توفير هىاخ إيجابي يتضهن الهىافسة الشريفة بين الهعمهين،
وهكافأة العاهمين عمى إىجازاتٍم ،وشعور الهعمهين بهقدرة قادة الهدارس عمى توجيٍٍم ىحو
ها يخدم العهل الهدرسي ،كذلك إطالع الهعمهين عمى األداء الهتوقع هىٍم تحقيقً 8وجاء في
الهرتبة الثالثة هجال االستثارة الفكرية بهتوسط حسابي بمغ ( ،)4871واىحراف هعياري بمغ
( ،) 3811ودرجة ههارستً كبيرة ،وٌذا ربها يعود إلى ها يمهسً الهعمهين هن دور لقادة
الهدارس في حفز الهعمهين في التفكير بعهق حول ها يىجزوي هن أعهال هن أجل طمبتٍم،
وتحفيز الهعمهين عمى هتابعة ها يستجد هن ىظريات تربوية وأساليب تدريس وتقويم هن خالل
الهواقع اإللكتروىية واألبحاث والدراسات التربوية 8وفي الهرتبة األخيرة بعد الرعاية الفردية،
وبهتوسط حسابي بمغ ( ،)48.1واىحراف هعياري بمغ ( ،)3897وربها يعزى ذلك إلى ها
يمهسً أفراد عيىة الدراسة هن ههارسات لقادة الهدارس تتهثل في هساعدة الهعمهين عمى حل
هشاكمٍم ،واالستهاع آلرائٍم ،والعهل عمى تىهية همَ َكاتٍم ،واالٌتهام بأدائٍم وتطوير قدراتٍم،
واحترام التهايزات بيىٍم وهراعاة الفروق الفردية بين الهعمهين ،وهراعاة ظروفٍم الصحية

واالجتهاعية 8وتشجيع الهعمهين عمى التعبير عن أفكارٌم حتى وان تعارضت هع أفكار وأراء
قادة الهدارس ،وتقبل الىقد البىاء هن قبل الهعمهين8
أها بالىسبة لكل بعد هن أبعاد القيادة التحويمية ،فقد تم حساﺏ ﺍلهتَسﻁاﺕ ﺍلحسابية
واالىحرافات ﺍلهعياﺭية لجهيع فقرات كل بعد وعمى الىحو التالي:

أوالً :الفكرات املتعلكُ مبحال اجلاذبًُ والتأثري املجالٌ:
رذٚي( :)01اٌّتٛعطبد اٌحغبث١خ ٚاالٔحشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌّزبي اٌزبرث١خ اٌتأح١ش اٌّخبٌِ ٟشتجخ تٕبصٌ١ب ً
اٌّتٛعػ االٔحشاف اٌشتجخ دسرخ
اٌفمشاد
اٌفمشح
اٌّّبسعخ
اٌحغبث ٟاٌّؼ١بسٞ
وج١شح
1
0.92
4.13
٠حظ ٝثتمذ٠ش ٚاحتشاَ اٌّؼٍّٓ١
1
وج١شح
2
1.06
4.04
ّ٠خً لذٚح حغٕخ ف ٟعٍٛوٗ
8
وج١شح
3
0.95
3.95
ٙ٠ 11تُ ثبالػتجبساد األخالل١خ ػٕذ ئٔزبصٖ ٌٍّٙبَ
وج١شح
4
13.
3.94
٠تحٍ ٝثبٌم ُ١اٌّخٍ ٝاٌت ٟتزؼٍٗ فٔ ٟظش اٌّؼٍّ ٓ١لذٚح
7
وج١شح
4
1.01
3.94
٠تغُ ثبٌٛظٛس ف ٟتٛرٙ١بتٗ ٌٍّؼٍّٓ١
5
وج١شح
4
0.17
3.94
٠غشط اٌخمخ فٔ ٟفظ اٌّؼٍّٓ١
4
وج١شح
7
0.95
3.93
ٛ٠ظف اٌمٚ ُ١اٌّؼتمذاد اٌتٕظ١ّ١خ ٌتط٠ٛش ث١ئخ اٌؼًّ
4
وج١شح
8
1.01
3.92
٠ 07ؼط ٟأّ٘١خ ٌٍحظ اٌزّبػ ٟف ٟتحم١ك أ٘ذاف اٌّذسعخ
وج١شح
8
1.03
3.92
ّ٠تٍه لٛح اٌشخص١خ ٚاٌٍجبلخ اٌّ١ٕٙخ
.
وج١شح
10
0.98
3.89
٠شوض ػٍ ٝتمذّٔ ُ٠برد راد لّ١خ ف ٟاٌّذسعخ
9
وج١شح
11
1.04
3.79
٠ 13تّتغ ثمذسح ػبٌ١خ ػٍ ٝالٕبع اٌؼبٍِ ٓ١ثأ٘ذاف اٌؼًّ
وج١شح
12
1.04
3.71
٠ 10خ١ش اٌٛػ ٟثبٌمعب٠ب اٌّزتّؼ١خ ف ٟاٌّذسعخ
وج١شح
13
1.07
3.59
٠تخز لشاساد ئثذاػ١خ
7
وج١شح
0.85
3.11
اٌذسرخ اٌىٍ١خ
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يالحظ هن الجدول( )83أن الهتوسط الكمي لهجال الجاذبية والتأثير الهثالي بمغ
( )4893واىحراف هعياري ( ) 3811وبدرجة تقدير كبيرة ،كها يالحظ أن جهيع الفقرات وعددٌا
( )84فقرة جاء تقديرٌا بدرجة كبيرة وتراوحت هتوسطاتٍا بين ( ،)4819-4884كها يالحظ
أيضاً أن االىحرافات الهعيارية لفقرات البعد قد تراوحت بين ( ،)8837-3890وٌذا هؤشر عمى
تباين استجابات أفراد عيىة الدراسة حول ههارسة قادة هدارس جدة لمقيادة التحويمية في ٌذا
البعد 8وتختمف ٌذي الىتيجة هع ىتائج دراسة سحهان( )8444والتي جاءت بدرجة كبيرة جداً8

وتتفق هع ىتائج دراسة سوبزيىك ( (Supising, 2001والتي جاءت بدرجة عالية8

وقد جاء في الهرتبة األولى الفقرة رقم( ،)8والتي ىصت عمى " :يحظى بتقدير واحترام
الهعمهين " بهتوسط حسابي بمغ ( ،)4884واىحراف هعياري( ،)3890وبدرجة تقدير كبيرة،
وربها يعزى إلى ها يراي أفراد العيىة هن تأثير لقادة الهدارس في اآلخرين ،واحتراهٍم آلراء
وأفكار واقتراحات الهعمهين ،ووجود برىاهج لمعالقات اإلىساىية في الهدرسة ،وتهتع قادة
الهدارس بخبرات وهٍارات عالية تجعمٍم هرجعاً لمعاهمين وقد تعزى إلى ها يتهتع بً قادة

الهدارس هن سحر الشخصية (الكريزها) وقدرتً عمى اإلقىاع ها يجعمً هحط ثقة عىد

اآلخرين8
كها جاء الهرتبة الثاىية الفقرة رقم( ،)1والتي ىصت عمى " :يهثل قدوة حسىة في سموكً
" بهتوسط حسابي بمغ ،)4834( :واىحراف هعياري( ،)883.وبدرجة تقدير كبيرة ،وربها يشير
ذلك إلى ها لهسً أفراد عيىة الدراسة هن سموكات لقادة الهدارس ،تتهثل في االلتزام بالدوام،
التساهح والمباقة في التعاهل ،والعفو وقبول اآلخر ،وعدم التحيز لرأيً ،والهوضوعية في
التقييم8
وفي الهرتبة قبل األخيرة جاءت الفقرة رقم( ،)83والتي ىصت عمى " :يثير الوعي بالقضايا
الهجتهعية في الهدرسة " ،بهتوسط حسابي بمغ ،)4873( :واىحراف هعياري( ،)8834وبدرجة
تقدير كبيرة ،وٌذا قد يعزى إلى ها يالحظً أفراد عيىة الدراسة هن دور قادة الهدارس في
توعية الطالب بالقضايا االجتهاعية وطرق التصدي لٍا كقضايا اإلرٌاب والتطرف الفكري،
واىتشار الهخدرات ،واحترام العهل اليدوي ،والبطالة وحاجات سوق العهل وغيرٌا هن القضايا
الهجتهعية ذات العالقة وذلك هن خالل المقاءات هع الهعمهين والطالب ،وهن خالل الىدوات
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ودعوة بعض الهختصين لمحديث في ٌذي الهواضيع ،وهن خالل الىشرات التوعوية ،وهن خالل
توظيف اإلعالم التربوي في الهدرسة هن إذاعة وهواقع تواصل اجتهاعي8
أها الهرتبة األخيرة فكاىت لمفقرة رقم ( ،)7والتي ىصت عمى " :يتخذ ق اررات إبداعية "،
بهتوسط حسابي بمغ )4819( :واىحراف هعياري ( ،)8837وٌي وان جاءت في الهرتبة األخيرة
إال أىٍا تهارس بدرجة كبيرة وربها يعزى ذلك إلى إدراك أفراد عيىة الدراسة لدور قادة الهدارس
في صىع الق اررات الهدرسية وذلك هن خالل إشراك العاهمين في صىاعة القرار ،واتباع الطرق
العمهية في اتخاذ الق اررات بعيداً عن االرتجال والتسرع والعشوائية8

ثانًاً :الفكرات املتعلكُ مبحال الدافعًُ واحلفس اإلهلامٌ
رذٚي ( :)00اٌّتٛعطبد اٌحغبث١خ ٚاالٔحشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌّزبي اٌذافؼ١خ ٚاٌحفض االٌٙبِِ ٟشتجخً
تٕبصٌ١ب ً
دسرخ
اٌّتٛعػ االٔحشاف
اٌفم
اٌشتجخ
اٌفمشاد
اٌّّبسعخ
اٌحغبث ٟاٌّؼ١بسٞ
سح
٠تحذث ثحّبط ػٓ األ٘ذاف اٌّطٍٛة
وج١شح
1
.90
4.10
14
ئٔزبص٘ب ثبٌّذسعخ
٠شبسن ا٢خش ٓ٠ثتفبؤي ف ٟتط٠ٛش أداء
وج١شح
2
1.02
3.95
16
اٌّذسعخ
وج١شح
3
1.01
3.90
٠ 15حفض اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝحً اٌّشىالد اٌّذسع١خ
٠خك ثمذساد اٌؼبٍِ ٓ١ػٍ ٝئٔزبص األ٘ذاف
وج١شح
4
1.03
3.86
23
اٌّحذدح
٠غتخ١ش دافؼ١خ اٌّؼٌٍٍّّ ٓ١شبسوخ اٌفبػٍخ فٟ
وج١شح
5
1.05
3.77
17
االرتّبػبد
٠عغ سؤ٠خ ٌّب ٠ش٠ذ ئٔزبصٖ ِٓ ِٙبَ فٟ
وج١شح
6
1.02
3.69
22
اٌّذسعخ
وج١شح
7
1.03
٠ 21مذَ أ٘ذاف ٚالؼ١خ لبثٍخ ٌٍتطج١ك ف ٟاٌّذسعخ 3.67
ّ٠تٍه اٌمذسح ػٍ ٝئ٠عبس ٚئ٠صبي تٛلؼبتٗ ئٌٝ
وج١شح
8
1.02
3.65
20
اٌّؼٍّٓ١
وج١شح
9
1.13
3.62
ٛ٠ 19فش ث١ئخ ِحفضح ٌإلثذاع
وج١شح
10
1.09
3.60
٠ 18غتخ١ش سٚس إٌّبفغخ ٚاٌتحذ ٞث ٓ١اٌّؼٍّٓ١
اٌىٍٟ

3.87

0.92

--

وج١شح

تشير الىتائج في الجدول ( )88والهتعمقة ببعد الدافعية والحفز اإللٍاهي إلى أن الدرجة
الكمية لمبعد ( )3.87وباىحراف هعياري بمغ ( ،)0.92وأن جهيع الفقرات وعددٌا ( )83فقرات
جاء تقديرٌا بدرجة كبيرة جداً؛ حيث تراوحت هتوسطاتٍا الحسابية بين (،)48.3 – 4883
واىحرافاتٍا الهعيارية تراوحت بين ( 8)8884 – 3893وتتفق ٌذي الىتيجة هع ىتائج دراسة
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سحهان ( )8444والتي جاءت بدرجة كبيرة 8وهع ىتائج دراسة سوبزيىك (Supising,
ٍ
ٍ
عالية8
بدرجة
) 2001والتي جاءت
وقد جاء في الهرتبة األولى الفقرة رقم ( ،)84والتي ىصت عمى ":يتحدث بحهاس
عن األٌداف الهطموب إىجازٌا بالهدرسة " ،بهتوسط حسابي بمغ ،)4883( :واىحراف
هعياري( ،)3893وبدرجة ههارسة كبيرةٚ ،لذ يعزى ذلك إلى إدراك الهعمهين لمتأثير القائم عمى
القدوة والهثال هن قبل قادة الهدارس  ،وقدرتٍم عمى التأثير بالهرؤوسين هن خالل وضع
الرؤية ،ويغرس االعتداد بالىفس واحترام اآلخرين وتحديد الوقت إلىجاز الهٍهات وتحقيق
األٌداف ،والتحمي بالعزيهة واإلصرار عمى تحقيقٍا هٍها كاىت ،والثقة بقدرة الهعمهين عمى
إىجازٌا ،وعهل جداول وقوائم واستراتيجية هحددة وواضحة لتحديد األولويات وها يجب إىجازي
هن أجل الوصول إلى الٍدف 8وفي الهرتبة الثاىية جاءت الفقرة رقم ( ،)8.والتي ىصت عمى:
" يشارك اآلخرين بتفاؤل في تطوير أداء الهدرسة " بهتوسط حسابي بمغ ،)4891( :واىحراف
هعياري ( ،)8830وبدرجة تقدير كبيرة ،وٌذا يعزى إلى ها يراي الهعمهين هن أثر لقادة الهدارس
في تكوين بيئة تعميهية تعمهية إثرائية ،وىشر قيم التعاون والتالحم بين الهعمهين؛ والذي بدوري
عزز الىتاجات التعميهية ،وأىتج سموكات وفرصاً لمتهكن هن تىهية الشعور بالرضا والهسؤولية

وقيهة الذات ورفع هستوى األداء الهؤسسي8

وجاء في الهرتبة قبل األخيرة الفقرة رقم ( ،)89والتي ىصت عمى " :يوفر بيئة هحفزة
لإلبداع" ،بهتوسط حسابي بمغ ،)48.0( :واىحراف هعياري ( ،)8184وبدرجة تقدير كبيرة8
وجاء في الهرتبة األخيرة الفقرة رقم ( ،)81والتي ىصت عمى ":يهتمك القدرة عمى
إيضاح وايصال توقعاتً إلى الهعمهين" ،بهتوسط حسابي بمغ ،)48.3( :واىحراف هعياري
( ،)8839وبدرجة تقدير كبيرة ،وقد يعزى ذلك إلى إدراك أفراد عيىة الدراسة إلى ها يقوم بً
قادة الهدارس هن جٍد لوضع قواعد سموكية وقيم وهعتقدات يشترك بٍا الهعمهين كافة وتحدد
التوقعات الهطموب هن الهدرسة تحقيقٍا ،بٍدف دعم الهبادرات والتوجٍات التطويرية ،وتعزيز
الهشاريع والتجديدات التربوية ،وتطوير قواعد السموك العام والىظام الهؤسسي والقيم
والهعتقدات التي تركز عمى الطالب باعتباري هحور العهمية التعميهية – التعمهية  ،والذي يىبغي
ال ،وتٍيئتً
أن توجً جهمة البراهج والهشاريع التربوية إلي إعداد وتىهيتً ىهواً سميهاً هتكاه ً
لمتعايش الفاعل في عصر ثورة الهعموهات والهعموهاتية 8
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ثالجاً :الفكرات املتعلكُ مبحال االشتجارَ الفكريُ
جدول( )09املتىشطات احلصابًُ واالحنرافات املعًاريُ جملال االشتجارَ الفكريُ مرتبُ تهازلًاً
دسرخ
اٌّتٛعػ االٔحشاف
اٌشتجخ
اٌفمشاد
اٌفمشح
اٌّّبسعخ
اٌحغبث ٟاٌّؼ١بسٞ
وج١شح
٠شزغ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝتمذ ُ٠االفىبس اٌّجذػخ ٌتط٠ٛش اٌؼًّ 0 1.12 3.74
29
وج١شح
٠فٛض ثؼط صالح١بتٗ إلػذاد صف حبٔ ِٓ ٟاٌم١بداد 7 1.19 3.70
31
وج١شح
4
٠شعخ فىشح ٌالستمبء ثبألداء ٚص٠بدح االٔتبر١خ ٌذٜ
1.04 3.69
28
اٌّؼٍّٓ١
وج١شح
4
٠حج اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝئ٠زبد اٌحٍٛي اٌجذٍ٠خ ٌٍّشىالد اٌتٟ
1.12 3.66
30
تٛارُٙٙ
٠حذد ٔمبغ اٌمٛح ٛ٠ٚظفٙب ئ٠زبث١ب ً
وج١شح
3 1.03 3.65
25
وج١شح
3 1.08 3.60
٠عغ اعتشات١ز١خ ٚاظحخ ٌتط٠ٛش اٌّذسعخ
27
وج١شح
2 1.15 3.57
٠شزغ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝاٌّشبسوخ ف ٟصٕغ اٌمشاس
26
وج١شح
1 1.00 3.54
٠حذد ٔمبغ اٌعؼف ٠ٚؼبٌزٙب
24
وج١شح
-- 0.88 3.75
وٍٟ

تشير الىتائج في الجدول ( )80إلى أن الدرجة الكمية لبعد االستثارة الفكرية (،)4871
وباىحراف هعياري بمغ ( ،)3811وأن جهيع الفقرات وعددٌا ( )1فقرات جاءت بدرجة ههارسة
كبيرة ،وقد تراوحت هتوسطاتٍا الحسابية بين ( ،)4814-3.74وأن جهيع فقرات ٌذا الهجال
جاء اىحرافٍا الهعياري أكثر هن واحد صحيح وٌذا هؤشر عمى تباين استجابات أفراد عيىة
الدراسة 8وتتفق ٌذي الىتيجة هع ىتائج دراسة سحهان( )8444والتي جاءت بدرجة كبيرة،
وقد جاء في الهرتبة األولى الفقرة رقم ( ،)09والتي ىصت عمى :يشجع الهعمهين عمى
تقديم األفكار الهبدعة لتطوير العهل 8بهتوسط حسابي بمغ ،)4874( :واىحراف هعياري
( ،)8880وبدرجة ههارسة كبيرة ،وقد يعزى ذلك إلى السموك القيادي لقادة الهدارس الذي
يوجً الهعمهين في الهدرسة إلعادة الىظر في عهمٍم وهراجعتً وتقويهً ،والتفكير الجاد
العهمي في كيفية أدائً بشكل أفضل ،وتىهية روح التىافس اإليجابي واالختالف البىاء فيها
بيىٍم هها ُيسٍم في ابتكار بدائل وأساليب جديدة وهتطورة ألداء العهل 8وتقديم التغذية
الراجعة لمهعمهين حول أدائٍم إلقىاعٍم بهراجعة ههارساتٍم ،واثارة اٌتهاهٍم لمهقارىة بين
أدائٍم الحالي والههارسات الهىشودة والهرتبطة بطبيعة التحدي الذي تتضهىً براهج التطوير
واإلصالح التربوي ،واألدوار الهتغيرة والهتجددة لمعاهمين في الهيدان التربوي في عصر ثورة
الهعموهات والعولهة وعالهية الهعرفة .وتقديم القادة توجيٍات لمهعمهين تؤكد عمي تىهية
أسموب التفكير العمهي وهىٍجية حل الهشكالت لديٍم  ،وحفزٌم لمتفكير في أساليب
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واستراتيجيات جديدة لمتعمم والتعميم  ،والسعي لتوفير الدعم لهبادراتٍم اإلبداعية والتجديدية
الٍادفة لتطوير الهدرسة بفعالياتٍا الهختمفة .وفي الهرتبة الثاىية جاءت الفقرة رقم (،)48
والتي ىصت عمى " :يفوض بعض صالحياتً إلعداد صف ثاىي هن القيادات 8بهتوسط حسابي
بمغ ،)4873( :واىحراف هعياري ( ،)8889وبدرجة ههارسة كبيرة ،وقد يعزى إلى ثقة القادة
بقدرات الهعمهين والرغبة في تدريب قيادات الصف الثاىي عمى ههارسة ادوار قيادية في
الهدرسة ،واكسابٍم خبرات تسٍم في تفعيل دورٌم في العهمية التعميهية التعمهية8
أها الهرتبة قبل األخيرة فكاىت لمفقرة رقم ( ،)03والتي ىصت عمى :يشجع الهعمهين
عمى الهشاركة في صىع القرار" ،بهتوسط حسابي بمغ ،)4817( :واىحراف هعياري (،)8881
وبدرجة ههارسة كبيرة ،وقد يعزى إلى ها يراي الهعمهين هن ههارسات لقادة الهدارس هن إشراك
الهعمهين في صىع الق اررات التربوية في الهدرسة هن خالل االجتهاعات الهدرسية وهن خالل
عهل المجان الهدرسية ،وقد يعزى ذلك إلى رغبة قادة الهدارس في أن يتحهل الهعمهين جزء
هن هسؤولية تىفيذ ٌذي الق اررات والتقيد بٍا 8كها أن هشاركة الهعمهين في صىع الق اررات قد
يعهل عمى اثراء القرار وىضوجً بشكل أفضل8
أها الهرتبة األخيرة فكاىت لمفقرة رقم ( ،)03والتي ىصت عمى " :يحدد ىقاط الضعف
ويعالجٍا" ،بهتوسط حسابي بمغ ،)4814( :واىحراف هعياري ( ،)8838وبدرجة ههارسة كبيرة،
وٌذا يعزى إلى ها يمهسً الهعمهين هن دور لقادة الهدارس في تحميل بيئة العهل الداخمية
وتعرف جواىب الضعف والقصور في االداء والعهل عمى تالفيٍا هن خالل التخطيط والتوجيً
والتقويم والهتابعة ،واعادة الىظر في إجراءات الخطة التشغيمية لمهدرسة لتالفي الضعف
والقصور8
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رابعاً :الفكرات املتعلكُ مبحال االعتبار الفردٍ
رذٚي ( :)04اٌّتٛعطبد اٌحغبث١خ ٚاالٔحشافبد اٌّؼ١بس٠خ ٌّزبي االػتجبس اٌفشدِ ٞشتجخ تٕبصٌ١ب ً
دسرخ
اٌّتٛعػ االٔحشاف
اٌشتجخ
اٌفمشاد
اٌفمشح
اٌّّبسعخ
اٌحغبث ٟاٌّؼ١بسٞ
وج١شح
1
1.01
4.11
٠ 40شبسن اٌّؼٍِّٕ ٓ١بعجبت ُٙاٌشخص١خ ٚاالرتّبػ١خ
وج١شح
7
1.08
4.09
٠ 32ؼجش ػٓ تمذ٠شٖ ٌٍّؼٍُ اٌّتّ١ض
٠غٕذ األػّبي اٌّّٙخ ٌألفشاد اٌزّ٠ ٓ٠تٍى ْٛاٌمذسح
وج١شح
4
0.99
4.05
43
ػٍ ٝئٔزبص٘ب
وج١شح
3
1.05
3.95
٠ 34غتز١ت ثفبػٍ١خ ٌّجبدساد اٌّؼٍّ ٓ١اٌتط٠ٛش٠خ
وج١شح
3
1.05
3.94
٠ 41شزغ اٌّؼٍّ ٓ١ػٍ ٝتحم١ك اٌتّ١ض ف ٟاألداء
وج١شح
.
1.14
3.89
ٙ٠ 35تُ ثّشبػش اٌّؼٍّٚ ٓ١احت١بربتُٙ
وج١شح
2
1.09
٠ 36شاػ ٟلذساد اٌّؼٍّٚ ٓ١وفبءت ُٙػٕذ تىٍ١ف ُٙثبٌّٙبَ 3.87
٠ؼًّ ػٍ ٝتٍج١خ االحت١بربد احت١بربد اٌّؼٍّ ٓ١ثّب
وج١شح
1
1.11
3.80
42
٠غ ُٙف ٟتط٠ٛش ادائُٙ
وج١شح
1
1.05
3.77
٠شوض ػٍٛٔ ٝاح ٟاٌمٛح ف ٟاٌّؼٍّ ٓ١د ْٚاعتخٕبء
37
وج١شح
1
1.07
3.77
٠شوض ػٍ ٝاٌتّٕ١خ اٌّ١ٕٙخ اٌزات١خ ٌٍّؼٍّٓ١
33
وج١شح
00
1.12
3.66
ٕ٠ 38بلش ثب٘تّبَ ِشىالد اٌّؼٍّ ٓ١ف ٟاٌّذسعخ
وج١شح
07
1.15
3.57
٠ 39ؼًّ ػٍ ٝتذس٠ت ٚتط٠ٛش لذساد اٌّؼٍّٓ١
وج١شح
97.0 3.65
اٌذسرخ اٌىٍ١خ

تشير الىتائج في الجدول ( ،)84والهتعمقة بهجال االعتبار الفردي إلى أن الدرجة
الكمية لمهجال بمغت ( ،)48.1وباىحراف هعياري بمغ ،)3897( :وأن جهيع الفقرات جاءت
بدرجة ههارسة كبيرة وتراوحت هتوسالتٍا الحسابية بين ( ،)4817-4888وان االىحرافات
الهعيارية لفقرات البعد تراوحت بين ( )8881-3899هها يشير إلى تشتت استجابات أفراد
العيىة عمى ٌذا البعد 8وتختمف ٌذي الىتيجة هع ىتائج دراسة سحهان ( )8444والتي جاءت
بدرجة كبيرة جداً 8واتفقت هع ىتائج دراسة سوبزيىك ( (Supising, 2001والتي جاءت
بدرجة عالية8

وقد جاء في الهرتبة األولى الفقرة رقم ( ،)43والتي ىصت عمى ":يشارك الهعمهين
هىاسباتٍم الشخصية واالجتهاعية " ،بهتوسط حسابي بمغ ( ،)4888واىحراف هعياري
( ،) 8838وبدرجة ههارسة كبيرة ،وٌذا قد يعود إلى إدراك أفراد عيىة الدراسة الٌتهام قادة
الهدارس بالعالقات اإلىساىية ،وتعزيزٌا في الهدرسة هن خالل الهشاركة في الهىاسبات
االجتهاعية لمعاهمين السارة وغي ر السارة ،هها يخمق أجواء عهل إيجابية تسٍم في زيادة
دافعية العاهمين وتحسين أدائٍم 8أها الهرتبة الثاىية فكاىت لمفقرة رقم ( ،)40والتي ىصت
عمى ":يعبر عن تقديري لمهعمم الهتهيز" بهتوسط حسابي بمغ ،)4839( :واىحراف هعياري
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( ،)8831وبدرجة ههارسة كبيرة ،وٌذا يعزى إلى إدراك قادة الهدارس ألٌهية التعزيز والتحفيز
في دفع الهعمهين إلى اإلىجاز ،فكل إبداع واىجاز يبدأ بعهمية صغيرة ،وهن ثم يكبر ،ودور
قادة الهدارس استثهار ٌذي اإلىجازات هٍها صغرت واالرتقاء بٍا 8وجاءت في الهرتبة األخيرة
الفقرة رقم ( ،)41والتي ىصت عمى ":يىاقش باٌتهام هشكالت الهعمهين في الهدرسة "،
بهتوسط حسابي بمغ ،)48..( :واىحراف هعياري ( ،)8880وبدرجة ههارسة كبيرة8
وجاءت في الهرتبة األخيرة الفقرة رقم ( ،)49والتي ىصت عمى " :يعهل قائد الهدرسة
عمى تدريب وتطوير قدرات الهعمهين ،بهتوسط حسابي بمغ ،)4817( :واىحراف هعياري
( ،) 8881وبدرجة ههارسة كبيرة ،وٌذا يعزى إلى إدراك قادة الهدارس ألٌهية التىهية الهٍىية
لمهعمهين لتهكىٍم هن ههارسة هٍاهٍم بحيوية وفاعمية ،وهواكبة الهستجدات في تخصصاتٍم
وذلك هن خالل عهل ورش عهل في الهدرسة يديرٌا قائد الهدرسة أو أحد الهعمهين
الهتهيزين ،وهن خالل المقاءات الفردية هع الهعمهين لتدريبٍم عمى إعداد الخطط والىهاذج
لمتقويم ،وهن خالل الزيارات الصفية لمهعمهين ووقوفً عمى ههارسة الهعمهين الفعالية في
الصفوف  ،وكذلك هن خالل براهج التدريب التي تىفذٌا إدارة التعميم ،والدورات التدريبية عمى
هستوى الههمكة أو الدورات الخارجية8

اإلجابُ عو الصؤال الجانٌ:
ىص السؤال األول عمى ٌل توجد فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى الداللة
( (α = 0.05الستجابات أفراد عيىة الدراسة لدرجة قادة هدارس جدة ألبعاد لمقيادة
التحويمية هن وجٍة ىظر الهعمهين تعزى إلى هتغيرات (الهرحمة التعميهية ،الهؤٌل العمهي،
والخبرة)؟ ولإلجابة عن ٌذا السؤال ،تن حساب الهتوسطات الحسابية واالىحرافات الهعيارية،
وتحميل ﺍلتبايو االحادي واختبار(ت)َ ،ﺫلﻙ عمى ﺍلىحَ اآلتي:
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أوالً :الفروم تبعاً ملتغري املرحلُ التعلًنًُ:
رذٚي ( )03تحٍ ً١اٌتجبٌ ٓ٠ذالٌخ اٌفشٚق فِّ ٟبسعخ لبدح ِذاسط ِحبفظخ رذح ألثؼبد اٌم١بدح اٌتح١ٍ٠ٛخ تجؼب ً
ٌّتغ١ش اٌّشحٍخ اٌتؼٍ١ّ١خ
ِغتٜٛ
لّ١خ
ِتٛعػ
دسربد
ِزّٛع
ِصذس اٌتجبٓ٠
األثؼبد
اٌذالٌخ
ف
اٌّشثؼبد
اٌحش٠خ
اٌّشثؼبد
.140
2
.281
ث ٓ١اٌّزّٛػبد
اٌزبرث١خ
.828
.189
.742
372
ٚاٌتأح١ش اٌّخبٌ ٟداخً اٌّزّٛػبد 276.101
.349
2
.697
اٌذافؼ١خ ٚاٌحفض ث ٓ١اٌّزّٛػبد
.644
.440
.792
372
االٌٙبِ ٟداخً اٌّزّٛػبد 294.756
.328
2
.656
ث ٓ١اٌّزّٛػبد
االعتخبسح
.708
.346
اٌفىش٠خ
.948
372
داخً اٌّزّٛػبد 352.621
.170
2
.341
ث ٓ١اٌّزّٛػبد
االػتجبس
.821
.198
اٌفشدٞ
.862
372
داخً اٌّزّٛػبد 320.779
اٌذسرخ اٌىٍ١خ ث ٓ١اٌّزّٛػبد
.132
2
.265
.839
.176
.753
372
داخً اٌّزّٛػبد 279.960

تشير الىتائج في الجدول( )81إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى
الداللة ( )α≥3831في استجابات أفراد عيىة الدراسة لدرجة ههارسة قادة هدارس هحافظة
جدة ألبعاد القيادة التحويمية تعزى إلى هتغير الهرحمة التعميهية عمى الدرجة الكمية وعمى كل
بعد هن األبعاد األربعة ،وٌذا يعزى إلى تشابً ظروف الهدارس ،وخضوع قادة الهدارس إلى
ىفس الدورات التدريبية ،والى التوجٍات الحديثة في اإلدارة التربوية والتي تشهل كل الهراحل
التعميهية في تغير أىهاط القيادة هن قيادة فردية إلى قيادة جهاعية8
وتتفق ٌذي الىتيجة هع ىتائج دراسة الىاشـري ( )8447والتـي أشـارت إلـى عـدم وجـود
فروق تعزى لهتغير الهرحمة التعميهية ،بيىهـا تختمـف هـع ىتـائج دراسـة الحربـي ( )8444والتـي
أشــارت إل ـى وجــود فــروق تعــزى لهتغيــر الهرحمــة التدريســية لصــالح هعمهــي الهرحمــة االبتدائيــة
والثاىوية 8وهع ىتائج دراسة الزبيدي ( )8444والتي أشـارت إلـى وجـود فـروق لصـالح الهرحمـة
الهتوسطة8
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ثانًاً :الفروم الفروم تبعاً ملتغري املؤيل العلنٌ:
رذٚي (ٔ )0.تبئذ اختجبس (د) ٌذالٌخ اٌفشٚق فِّ ٟبسعخ لبدح ِذاسط ِحبفظخ رذح ألثؼبد اٌم١بدح اٌتح١ٍ٠ٛخ تجؼب ً
ٌّتغ١ش اٌّإً٘ اٌؼٍّٟ
دساعبد ػٍ١ب()69
ثىبٌٛسٛ٠ط ()306
اٌّحبٚس
اٌّتٛعػ االٔحشاف اٌّتٛعػ االٔحشاف لّ١خ د ِغتٜٛ
اٌذالٌخ
اٌحغبث ٟاٌّؼ١بسٞ
اٌحغبث ٟاٌّؼ١بسٞ
.304 1.030
اٌزبرث١خ ٚاٌتأح١ش
.86
3.80
.85
3.92
اٌّخبٌٟ
.434 .783
اٌذافؼ١خ ٚاٌتحف١ض
.85
3.68
.89
3.77
االٌٙبِٟ
.097 1.666
.91
3.48
.98
3.69
اٌتأح١ش اٌّخبٌٟ
.457 .745
.87
3.79
.93
3.88
االػتجبس اٌفشدٞ
.298 1.042
.81
3.71
.87
3.83
اٌذسرخ اٌىٍ١خ

تشير الىتائج في الجدول ( )8.إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لهتغير
الهؤٌل العمهي عمى الدرجة الكمية لألبعاد وعمى كل بعد هن أبعاد القيادة التحويمية بين
هتوسطات تقديرات إجابات أ فراد عيىة الدراسة حول درجة ههارسة قادة هدارس هحافظة جدة
ألبعاد القيادة التحويمية هن وجٍة ىظر الهعمهين تبعاً لهتغير الهؤٌل العمهي ،وقد يعزى ذلك

إ لى ها يراي الهعمهين بهختمف هؤٌالتٍم العمهية هن ههارسات لقادة الهدارس تتسم بالشفافية
والوضوح ،هن خالل تحفيز الهعمهين واثارة دافعيتٍم ،وهراعاة الفروق الفردية بين الهعمهين،
وهشاركة لمهعمهين في هىاسباتٍم االجتهاعية والشخصية ،والتزام قادة الهدارس بالدوام
وتطبيق التعميهات دون هحاباة  ،وهوضوعية في تقيم اداء الهعمهين 8وقد يكون هرد ذلك إلى
وعي قادة الهدارس وهتابعة الهستجدات والتحاقٍم بالدورات التدريبية الهحمية والخارجية
ودورٌا في تطوير اداء قادة الهدارس 8وتتفق ٌذي الىتيجة هع ىتائج دراسة الىاشري()8447
والتي أشارت إلى عدم وجود فروق تعزى لهتغير الهؤٌل العمهي8
وٌذي الىتيجة تختمف هع ىتائج دراسة الحربي( )0387والتي أشارت إلى وجود فروق
تعزى لهتغير الهؤٌل العمهي لصالح الدراسات العميا ،وهع دراسة الزبيدي ( )8444والتي
أشارت إلى وجود فرو ق لصالح فئة بكالوريوس ودبموم فأكثر 8كها تختمف هع ىتائج دراسة
التىح ( )0331والتي أظٍرت فروقاً ذات داللة إحصائية تعزى لهتغير الهؤٌل العمهي ولصالح
الهؤٌل العمهي هاجستير فها فوق 8وتختمف هع ىتائج دراسة الشريف ( )0381والتي أظٍرت

فروقاً تبعاً لهتغير الهؤٌل العمهي لصالح البكالوريوس فأكثر8
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الفروم تبعاً ملتغري شهىات اخلربَ:
رذٚي (ٔ )17تبئذ اختجبس (د) ٌذالٌخ اٌفشٚق فِّ ٟبسعخ لبدح ِذاسط ِحبفظخ رذح ألثؼبد اٌم١بدح اٌتح١ٍ٠ٛخ تجؼب ً
ٌّتغ١ش اٌخجشح
 01عٕٛاد فأوخش
ألً ِٓ  01عٕٛاد
ِغتٜٛ
اٌّتٛعػ االٔحشاف اٌّتٛعػ االٔحشاف لّ١خ د
اٌّحبٚس
اٌذالٌخ
اٌحغبث ٟاٌّؼ١بس ٞاٌحغبث ٟاٌّؼ١بسٞ
اٌزبرث١خ ٚاٌتأح١ش اٌّخبٌٟ
.304 1.030
.84
3.90
.95
3.85
اٌذافؼ١خ ٚاٌتحف١ض االٌٙبِٟ

3.74

.96

3.76

87

اٌتأح١ش اٌّخبٌٟ

3.71
3.77
4.21

1.05
1.04
1.13

3.64
3.88
4.17

.95
90
1.13

االػتجبس اٌفشدٞ
اٌذسرخ اٌىٍ١خ

1.025

.308

.434
.783
.423
.804
1.112 0....

تشير الىتائج في الجدول ( )87إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى
الداللة α ≥3831تعزى لهتغير سىوات الخبرة عمى الدرجة الكمية لألبعاد ،وعمى كل بعد هن
أبعاد القيادة التحويمية بين هتوسطات تقديرات إجابات أفراد عيىة الدراسة حول درجة ههارسة
قادة هدارس هحافظة جدة ألبعاد لقيادة التحويمية هن وجٍة ىظر الهعمهين تبعاً لهتغير سىوات

الخبرة ،وقد يعزى ذلك إ لى ها يراي الهعمهين بهختمف سىوات خبراتٍم هن ههارسات لقادة
الهدارس فيها يكمفون بً الهعمهين هن أعهال داخل الهدرسة واشراك الهعمهين بهختمف
خبراتٍم في وضع رؤية ورسالة وأٌداف الهدرسة ،وهشاركتٍم لمهعمهين في الهىاسبات
الهختمفة ،وهن خالل تطبيق التعميهات عمى جهيع الهعمهين بغض الىظر عن سىوات خبرتٍم
فيها يتعمق العبء التدريسي وأعهال الهىاوبة واالىتظار واأل ىشطة وغيرٌا8
وتتفق ٌذي الىتيجة هع ىتائج دراسة الىاشري ( )8447والتي أشارت إلى عدم وجود فروق
تعزى لهتغير سىوات الخبرة ،كها تتفق ٌذي الىتيجة هع ىتائج دراسة الحربي ( )8444وهع
ىتائج دراسة التىح ( ،)0331والتي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى
لهتغير سىوات الخبرة في درجة ههارسة لمقيادة التحويمية 8كها تتفق هع ىتائج دراسة الشريف
( )0381والتي أظٍرت عدم وجود فروق تبعاً لهتغير سىوات الخبرة8

وتختمف هع ىتائج دراسة الحربي ( )0387والتي أشارت إلى وجود فروق تعزى

لهتغير سىوات الخبرة لصالح اصحاب الخبرة هن ( )88-.سىة ،وهع دراسة الغاهدي
( )8444التي اشارت إلى وجود فروق تعزى لهتغير سىوات الخبرة لصالح اصحاب الخبرة 83
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سىوات فأكثر 8وهع دراسة الزبيدي ( )8444والتي اشارت إلى وجود فروق لصالح الخبرة أقل
هن ( )1سىوات8

ملد الهتآخ:


أظٍرت ىتائج الدراسة أن درجة ههارسة قادة هدارس هحافظة جدة ألبعاد لمقيادة
التحويمية هن وجٍة ىظر الهعمهين جاءت بدرجة كبيرة ،وبهتوسط حسابي ()4818
واىحراف هعياري بمغ ( 8)3811وجاءت أبعاد القيادة التحويمية هرتبة تىازلياً وعمى الىحو

اآلتي:

 -8هجال الجاذبية والتأثير الهثالي ،وبهتوسط حسابي بمغ ( )4893واىحراف هعياري بمغ
( ،)3811وبدرجة تقدير كبيرة8
 -0هجال الرعاية الفردية ،بهتوسط حسابي بمغ ( )4817واىحراف هعياري بمغ (،)3898
وبدرجة تقدير كبيرة8
 -4هجال الدافعية والحفز االلٍاهي ،جاء وبهتوسط حسابي بمغ ( )4871واىحراف
هعياري بمغ ( ،)3811وبدرجة تقدير كبيرة8
 -4هجال االستثارة الفكرية ،بهتوسط حسابي بمغ ( )48.4واىحراف هعياري بمغ ()3897
وبدرجة تقدير كبيرة8


أظٍرت ىتائج تحميل التباين األحادي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى
الداللة ) )α≤ 0.05في درجة استجابات أفراد عيىة الدراسة لدرجة ههارسة قادة جدة
ألبعاد القيادة التحويمية تبعاً لهتغيرات الهرحمة التعميهية ،والهؤٌل العمهي ،وسىوات الخبرة

عمى جهيع هجاالت الهحور والدرجة الكمية


أظٍرت ىتائج اختبار (ت)  t.testعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عىد هستوى
الداللة ( )α ≤3831في درجة استجابات أفراد عيىة الدراسة لدرجة ههارسة قادة
هدارس هحافظة جدة ألبعاد القيادة التحويمية هن وجٍة ىظر الهعمهين تبعاً لهتغيرات

(الهرحمة التعميهية ،والهؤٌل العمهي ،وسىوات الخبرة)
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رابعاً املكرتحات والتىصًات اليت تكدمًا الدراشُ احلالًُ لسيادَ فاعلًُ ممارشُ الكًادَ التحىيلًُ
لدّ قادَ مدارط ذلافظُ جدَ يف ضىْ نتآحًا
في ضوء الىتائج التي توصمت إليٍا الدراسة فإن الباحث يوصي بها يمي:
 أن يحفز قادة الهدارس الهعمهين عمى صىاعة ق اررات إبداعية تسٍم في تطوير العهلوتحسيىً8
 أن تكون توقعات اإلدارة الهدرسية هن الهعمهين واضحة لتهكين الجهيع هن السعيلتحقيقٍا8
-

أن يسعى قادة الهدارس إلى توفير بيئة هدرسية جاذبة وهحفزة لإلبداع والتطوير8

 أن يسعى قادة الهدارس إلى خمق روح الهىافسة والتحدي بين الهعمهين لزيادة هستوىالروح الهعىوية لديٍم وخمق فرص لمتىافس البىاء8
 أن يحث قادة الهدارس الهعمهين عمى الهشاركة في صىع القرارات الهدرسية وابداءووجٍات ىظرٌم في الق اررات التي تم اتخاذٌا هن أجل الحصول عمى تغذية راجعة8
 أن يتعاون قادة الهدارس هع الهعمهين في تحديد ىقاط الضعف هن خالل تحميل البيئةالداخمية لمهدرسة والعهل عمى تالفيٍا وهعالجتٍا8
 أن يعهل قادة الهدارس عمى التعرف عمى هشكالت الهعمهين في الهدرسة والعهل عمىحمٍا بالتعاون هعٍم8
-

العهل عمى تدريب وتطوير قدرات الهعمهين هن خالل المقاءات الفردية والجهاعية ،وهن
خالل الهشاغل التدريبية8

 أن يسعى قادة الهدارس الى تحقيق العدالة الىسبية واالىصاف في تعاهمٍم هع الهعمهينفي الهدرسة8
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أحباث مكرتحُ
في ضوء ﺍلىتائج ﺍلتي تَصمﺕ إليٍا ﺍلﺩﺭﺍسة ،فإن ﺍلباحث يقترح إجراء الدراسات اآلتية
ال:
هستقب ً
 بىاء تصور هقترح لههارسة أبعاد القيادة التحويمية في هدارس هحافظة جدة8
 دراسة الهعوقات اإلدارية والفىية التي تواجً قادة الهدارس في هحافظة جدة
لتطبيق أبعاد القيادة التحويمية8
 دراسة آليات تفعيل تطبيق أبعاد القيادة التحويمية في هدارس هحافظة جدة هن
وجٍة ىظر قادة الهدارس8
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قآنُ املراجع
أوالً :املراجع العربًُ:


أبو تينة ،عبد اهلل؛ والروسان ،عصمت .)8008( .األنماط القيادية المفضمة لمديري المدارس من
وجية نظر المعممين الفائزين بجائزة رانيا العبد اهلل لممعمم المتميز وعالقتيا بتميزىم التربوي .الهجمة
األردىية في العموم التربوية.878-862 ،)4(4 ،



أبو شعبان ،قمر وأبو سمرة ،محمود والطيطي ،محمد .)8007( .هدى توافر سهات القيادة



أبو طاحون ،أمل لطفي .)8008( .القيادة التربوية الفاعمة ،عمان :أمواج لمنشر والتوزيع.

التحويمية لدى هديري هدارس هديىة القدس .جامعة القدس المفتوحة ،القدس ،فمسطين.



الحراحشة ،محمد عبود ،)8002( .درجة ممارسة القيادة التحويمية لدى القادة اإلداريين في جامعة آل
البيت في األردن وعالقتيا بالتطوير التنظيمي .جامعة آل البيت .المفرق .األردن ،بحث هقدم إلى

الهؤتهر الدولي األول لكمية التربية بجاهعة الباحة بعىوان التربية – آفاق هستقبمية ،في الفترة

 8002/ 4 /02 –08بمركز الممك عبد العزيز الحضاري.


الحربي ،أمل عمي .)8007( .درجـة ههـارسة هديرات الهدارس الثاىـوية بالقصيم لهٍارات القيادة
التحـويمية وعالقتٍا بالروح الهعىوية لمهعمهات( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة الممك أم

القرى ،المممكة العربية السعودية.


الخواجا ،عبد الفتاح محمد .)8004( .تطوير اإلدارة الهدرسية والقيادة اإلدارية .عمان :دار الثقافة.



الربيعة ،صالح محمد .)0440( .كفايات القيادة التحويمية لهديري هدارس التعميم العام( ،رسالة



الرقب ،أحمد صادق محمد .)8000( .عالقة القيادة التحويمية بتهكين العاهمين في الجاهعات

ماجستير غير منشورة) ،كمية اآلداب :جامعة الممك سعود ،المممكة العربية السعودية.

الفمسطيىية بقطاع غزة( 8رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة األزىر ،غزة ،فمسطين.


الزبيـدي ،غـازي أحـمد .)0444( .القيـادة التحـويمية لدى هديري الهـدارس بهحافظة قـموة وعـالقتٍا
بالسموك اإلبداعي لديٍم هن وجٍة ىظر هعمهيٍم( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية التربية:

جامعة الباحة ،المممكة العربية السعودية8


الزعبي ،خمود فواز .)8004( .درجة ههارسة هديري الهدارس الخاصة في عهان العاصهة ألبعاد
القيادة التحويمية وعالقتٍا بالتهاثل التىظيهي هن وجٍة ىظر الهعمهين( 8رسالة ماجستير غير

منشورة) ،جـامعة الشرق األوسط ،عمان ،األردن.
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سحهان ،ىجاة هحهـد 8)0384( 8درجة ممارسة القيادة التحويمية لدى مديرات مدارس المرحمة
الثانوية بمنطقة الباحة التعميمية وعالقتيا بالرضا الوظيفي لممعممات( ،رسالة هاجستير غير
هىشورة) ،كمية التربية ،جاهعة الباحة ،الههمكة العربية السعودية8




السعود ،راتب سالهة 8)0384( 8القيادة التربوية مفاىيم وآفاق ،عهان :دار صفاء لمىشر والتوزيع.

سميرات ،سور أكثم؛ ومقابمة ،عاطف يوسف .)8004( .درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية
الخاصة لمقيادة التحويمية وعالقتيا بدافعية المعممين نحو عمميم( .رسالة دكتوراه) جامعة عمان،

األردن ،دراسات :العموم التربوية.248 – 204 ،)0(40 ،


الشريفي ،عباس عبد ميدي؛ والتنح ،منال محمود محمد .)8000 ( .درجة ممارسة مديري المدارس
الثانوية الخاصة في دولة االمارات العربية المتحدة لمقيادة التحويمية من وجية نظر معممييم .جامعة
الشرق األوسط لمدراسات العميا .الجامعة األردنية ،هجمة العموم االىساىية.80 – 0،)42( ،



الصالحي ،خالد سميمان .)8004( .القي ـادة التحويمية والتعادلية لدى مـ ـديري مدارس التعميم العـام في
منطقة القصيم التعميمية وعالقتيا بمستوى الروح المعنوية لدى المعممين .رسالة التربية وعمم الىفس،
دورية عمهية هحكهة.40-4،)40( ،



عايش ،أحمد جميل .)8009( .إدارة الهدرسة – ىظرياتٍا وتطبيقاتٍا التربوية ،األردن :دار المسيرة



العتيبي ،سعد مرزوق .)0486( .دور القيادة التحويمية في إدارة التغيير ،ورقة عـهل لمهمتقى اإلداري

لمنشر.

الثـالث ،إدارة التغ ـيير ومتط ـمبات التط ـوير في العمل اإلداري ،المنع ـقد في الفت ـرة من  09-08صفر

ج ـدة – المممك ـة العربية السعودية 02- 2


العمري ،سعود مطمق .)8007( .تطبيق القيادة التحـويمية لدى هديري الهدارس الهتوسطة بهكة
الهكرهة وعالقتٍا بالروح الهعىوية لمهعمهين( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة أم

القرى ،المممكة العربية السعودية.


العنزي ،حمود جمعان .)8002( .القيادة التحويمية لدى هديري الهدارس الثاىوية في الههمكة

العربية السعودية وعالقتٍا باألداء الوظيفي لهعمهيٍم( .رسالة دكتوراه غير منشورة) ،الجامعة
األردنية ،المممكة األردنية.



الغامدي ،جمعان خمف .)0444( .ههارسة هديري هدارس التعميم العام لمقيادة التحويمية بهحافظة
الهخواة( 8رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة ام القرى ،المممكة العربية السعودية.



غنيم ،جمال حسن .)8002( .القيادة التحويمية :مفيوم جديد لمقيادة ،هجمة إدارة األعهال ،مصر،

(807-04 ،)009
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الفقيو ،محمد ىادي .)8006( .القيادة التحويمية لهديري التربية والتعميم وعالقتٍا بالفعالية
التىظيهية إلدارات التربية والتعميم في الههمكة العربية السعودية( ،رسالة دكتوراه غير منشورة) ،كـمية

الت ـربية ،جامعة أم القرى ،المممكة العربية السعودية.


القبمي ،عناية حسن؛ والعمراني ،ساىرة فراج0448( .ىـ) .القيادة التحويمية في الهيدان التربوي،



كنسارة ،خديجة احمد .)8002( .القيادة التحويمية والتغيير الهطموب في السموك القيادي :دراسة

تبوك :دار أمان لمنشر.

هيداىية لمسموك القيادي لهديرات الهدارس الثاىوية بهديىة هكة الهكرهة( ،رسالة ماجستير غير

منشورة) ،كمية التربية ،جامعة أم القرى ،المممكة العربية السعودية8


الناشري ،يحيى عمي .)0447( .درجة ههارسة هديري هدارس هحافظة القىفذة لمقيادة التحويمية

وعالقتٍا بدافعيتٍم لمعهل( ،رسالة ماجستير غير منشورة) ،كمية التربية :جامعة الباحة ،المممكة
العربية السعودية.



ىباز ،أنس .)8002( .أثر القيادة التحويمية عمى الوالء التىظيهي 8دراسة حالة :شركة الٍىدسة



الياللي ،الياللي الشربيني .)8000( .استخدام نظريتي القيادة التحويمية واالجرائية في بعض الكميات

الهدىية  Civencoبتقرت( 8رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة محمد خضير ،بسكرة ،الجزائر.

الجامعية :دراسة ميدانية ،هجمة هستقبل التربية العربية ،المركز العربي لمتعمم ،اإلسكندرية،)80( ،

.78- 9
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