جملة علوم اإلنسان واجملتمع.........................................د /فالح بن خلف العجريف
تطوير أداء قادة املدارس الثانوية يف حمافظة الدوادمي على ضوء القيادة التحويلية
( دراسة ميدانية )
الدكتور :فالح بن خلف العجريف ،جامعة الشقراء ،اململكة العربية السعودية
امللخص:
هدفت الدراسة التعرف إىل واقع ممارسة قادة املدارس الثانوية مبحافظة
الدوادمي لسلوكيات القيادة التحويلية ،واقرتاح سبل التطوير ،واعتمدت الدراسة على
املنهج الوصفي ،واستعانت باالستبانة كأداة جلمع املعلومات من عينة الدراسة اليت
تكونت من ( )53فرداً من قادة املدارس الثانوية للبنني يف حمافظة الدوادمي .وتوصلت
الدراسة إىل عدة نتائج أبرزها أن املت وسط الكلي ملمارسة سلوكيات القيادة التحويلية
كبرية والدرجة العظمى هي "كبرية جداً"،
مرتفع بنسبة ( ،)261.4وهي بدرجة ممارسة " "
واقرتحت الدراسة بعض الطرق لتطوير أداء قادة املدارس الثانوية ،وانتهت الدراسة
ببعض التوصيات.
Abstract:
The study aimed to identify the real practice of the transformational
leadership behaviors in secondary schools in Dawadmey governorate to know the
weakness point and to suggest methods of development. The study depended on the
survival descriptive approach, and used a questionnaire as a tool for gathering data
from the sample. The study sample consisted of (35) leaders in secondary male
schools in Dawadmey governorate. The study revealed some results: The total mean
of practicing the transformational leadership behaviors is high ( 4.162 ) and that is a
“ big “ degree and the highest mark is “very big” . The study suggested some
methods to develop the performance of the secondary school leaders. At last the
study suggested some recommendations.

409

العدد  ...............................:52اجلزء الثاني ............................ديسمرب 7102
مقدّمة:
تسعى اجملتمعات املعاصرة للنهوض بأداء أفرادها للوصول إىل أعلى
املستويات اليت تسمح بها إمكاناتهم واستعداداتهم ،فإذا كانت التنمية املهنية
ضرورية وأساسية للعاملني يف أي منظمة فإنها تشكل أهمية بالغة بالنسبة للقيادات
الرتبوية يف خمتلف املستويات ألنهم يعملون يف مواقع مهمة ،وهلم تأثري كبري على
العاملني معهم.
تؤدى اإلدارة املدرسية دورا بارزًا وأساسيا يف العملية التعليمية ،وهلا
أثرها البالغ يف جناحها أو إخفاقها ،وقد أجريت العديد من الدراسات على
املدارس املتميزة ،وكشفت هذه الدراسات عن أن من أهم عوامل جناح وكفاءة
املدرسة وجود قيادة قوية بها ،وأن ارتفاع إنتاجية بعض املدارس عن املدارس
األخرى يعود إىل كفاءة العنصر القيادي بها ،وبالتالي فإن جناح النظام التعليمي يف
حتقيق غاياته وأهدافه أو إخفاقه يف حتقيقها ،يتوقف بالدرجة األوىل على مدى
كفاءة اإلدارة املدرسية وقدرة العناصر البشرية اليت تقوم بها(.)0
ومن االجتاهات احلديثة للفكر اإلداري املعاصر حتقيق التنمية املهنية
للقيادات الرتبوية واليت متثل أمرا حيويًا لدعم آلية االجتاهات احلديثة للقيادة
الرتبوية( )7باعتبارها من الركائز األساسية لتطوير جودة األداء؛ لذلك من
الضروري تلبية االحتياجات التدريبية للقيادات اليت تعترب عامالً أساسيًا يف زيادة
فعاليتهم يف التحسني املستمر لألداء ،ودعم مسرية اجلودة داخل مدرسة املستقبل.
ولذلك فإن جناح أي حماولة لالرتقاء بنوعية التعليم يف ظل مسات عامل
اليوم الذى يشهد متغريات متسارعة يف شتى اجملاالت ال يعتمد فقط على برنامج
تطويري ،وإمنا يستلزم مسبقًا جتويد القيادة هلذه املدارس ،فالتعليم اجليد حباجة إىل
القيادة الفعالة واليت تعترب مبثابة نقطة االنطالق والبداية حنو النجاح لتحقيق
االمتياز والتميز يف أي منظمة تربوية(.)3
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فالقيادة هي األداة الرئيسة اليت تستطيع املؤسسات من خالهلا حتقيق
أهدافها وهي القادرة على تنسيق عناصر اإلنتاج املختلفة لتصل باملؤسسة إىل
التكامل املنشود بني مدخالت العملية اإلدارية املادية منها والبشرية واملعنوية على
املستويني السياسي واالقتصادي ،إضافة إىل البعد الرتبوي فنجاح اجملتمع ووصوله
إىل طريق التقدم مرتبط بقدرة مؤسساته املختلفة على حتقيق أهداف اجملتمع (.)4
وإذا كانت القيادة من أكثر األساليب تأثريًا على الدافعية والروح املعنوية
للعاملني ،وهلا تأثريها اخلاص على اإلنتاجية باعتبار أن املؤسسات تسعى إىل حتقيق
هذا اهلدف؛ فإن القيادة التحويلية تعد من أفضل األساليب اإلدارية اليت ترتقى يف
سلم االحتياجات البشرية واملتطلبات الذاتية واالجتماعية واملؤسساتية بالعاملني
وتسمو مما جعل هذا الفن اإلداري مطلبًا ملحًا يف ضوء التحديات العاملية.
 - 4مشكلة الدراسة:
تتأثر العملية التعليمية بكل ما حيدث يف العامل من تغريات وما تواجهه اجملتمعات
من حتديات مما يفرض عليها سرعة التغيري للتكيف مع الوضع اجلديد ،واملدارس
هي املسؤول املباشر عن إعداد األفراد للتكيف مع هذه األوضاع اجلديدة من
خالل قادة يديرون العملية التعليمية بطريقة متطورة.
وإميانا من احلكومة الرشيدة يف اململكة العربية السعودية بأهمية دور مدير
املدرسة يف جناح العملية التعليمية أصدرت من القرارات الوزارية ما يعضد دور
مدير املدرسة وحولت مسمى الوظيفة إىل قائد بدال من مدير وذلك مبوجب
التعميم رقم ( ،7.171.7يف 1257/2/1هـ)( )5بإعطاء املزيد من الصالحيات
لقادة املدارس مع منحه من الصالحيات ما ميكنه من مواجهة املشكالت
واالنطالق باملدرسة إىل األفضل.
وإذا كانت املدارس تعاني من بعض املشكالت حاليا فإن الكثري من
الدراسات أكدت على أهمية القيادة التحويلية ودورها يف مواجهة متطلبات
العصر ،وعلى دورها يف توفري البيئة التعليمية املناسبة إلعداد األفراد ملواجهة
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التحديات ،فقد أثبتت دراسة احلصاونة ( ).يف األردن أن االلتزام بأساليب القيادة
التحويلية يساعد يف تطوير دور اإلدارة املدرسية واملدير ،وأشارت دراسة العوضي
( )2إىل أن القيادة التحويلية هلا دور يف اإلبداع اإلداري يف املدارس.
وتوصلت وفاء العدوان ( )8إىل أن القيادة التحويلية هلا دور يف جناح التغيري
التنظيمي يف املدارس ،ومثلها دراسة فهد املطريي( ،)9وتوصلت دراسة تركي
العتييب( )01إىل أن القيادة التحويلية تسهم يف حتسني مستوى األداء املهين للمعلمني،
وأشارت خالدة املطارنة( )00إىل أن ممارسة مديري املدارس الثانوية لسلوكيات
القيادة التحويلية يؤدي إىل زيادة ثقة املعلمني يف أنفسهم ويف مديريهم ،وكل هذا
يشري إىل أن ممارسة سلوكيات القيادة التحويلية يؤدي إىل تطوير اجلوانب املختلفة
للعملية التعليمية؛ فلماذا ال يكون ملدارسنا الثانوية يف حمافظة الدوادمي نصيب من
اإلفادة من مزايا القيادة التحويلية خاصة وأن دراسة بالل األغا( )07توصلت إىل أن
القيادة التحويلية من أكثر نظريات القيادة وأمناطها انسجاما مع القيادة اإلسالمية
كما وردت يف كتب الرتاث اإلسالمي ،ومن هنا فإن مشكلة الدراسة تنحصر يف
السؤال الرئيس التالي:
كيف ميكن تطوير أداء قادة املدارس الثانوية يف حمافظة الدوادمي على
ضوء القيادة التحويلية ؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية :ـ
 – 1ما واقع ممارسة قادة املدارس الثانوية يف حمافظة الدوادمي ألساليب القيادة
التحويلية من وجهة نظر عينة الدراسة ؟
 – 4هل ختتلف درجة ممارسة قادة املدارس الثانوية يف حمافظة الدوادمي ألساليب
القيادة التحويلية باختالف (التخصص – املؤهل – سنوات اخلربة ) من وجهة نظر
العينة ؟
 – 5ما سبل تطوير أداء قادة املدارس الثانوية يف حمافظة الدوادمي على ضوء
القيادة التحويلية؟
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 - 3أهداف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إىل تطوير أداء قادة املدارس الثانوية يف حمافظة
الدوادمي على ضوء القيادة التحويلية ملا لذلك من فائدة يف تطوير العملية
التعليمية ،وذلك من خالل األهداف الفرعية التالية:
 معرفة واقع ممارسة مديري املدارس الثانوية يف حمافظة الدوادمي ألساليب
القيادة التحويلية
 معرفة درجة ممارسة مديري املدارس الثانوية يف حمافظة الدوادمي
ألساليب القيادة التحويلية باختالف (التخصص – املؤهل – سنوات
اخلربة ).
 حتديد سبل تطوير أداء قادة املدارس الثانوية يف حمافظة الدوادمي على
ضوء القيادة التحويلية.
 - 4أهمية الدراسة:
تربز أهمية الدراسة من خالل أهمية موضوعها فهي تتناول موضوعا
تربويا وإداريا مهما يف جمال اإلدارة املدرسية وهو تطوير أداء قادة املدارس الثانوية
يف حمافظة الدوادمي ملا هلذا التطوير النظري والعملي من دور فاعل يف جناح
العملية التعليمية ،ولذلك تنقسم أهمية الدراسة إىل جانبني هما:
أ  -األهمية النظرية :إثراء أدبيات اإلدارة يف جمال اإلدارة الرتبوية واملدرسية
بالوصف والتحليل لطبيعة عمل قادة املدارس الثانوية السعودية وأدوارهم احلالية
ودرجة أدائهم ألعماهلم وعن الصالحيات املمنوحة هلم حتى يتمكنوا من حسن
إدارة مدارسهم ،ولذلك تهتم الدراسة بتقديم بعض اخلطوط العريضة ملهام
جديدة لقادة املدارس وبتطوير اساليبهم احلالية فى اإلدارة .
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ب  -األهمية التطبيقية:








قد تفيد القائمني على اإلدارة الرتبوية واملدرسية يف حمافظة الدوادمي
يف معرفة مدى واقعية ومناسبة الصالحيات املمنوحة لقادة املدارس
وما حتتاجه من تطوير وجتديد حتى يتحقق النجاح للعملية التعليمية .
من املمكن أن تفيد قادة املدارس أنفسهم حني يتعرفون على مواطن
القوة ومواطن اخللل يف وظائفهم فيتصرفون على أساس استثمار
مواطن القوة يف صالحياتهم ومعاجلة مواطن الضعف .
قد تفيد املعلمني والعاملني الذين يعملون يف هذه املدارس عندما
يعرفون مدى االلتزام لقادة مدارسهم بالسلوكيات اإلجيابية وبالتالي
يكونون عونا لقادتهم يف املدرسة يف تأدية مهامهم .
قد تفيد الطالب ،والعملية التعليمية حني يكون قادة املدارس أكثر
متكنا يف إدارتهم ملدارسهم فيوفرون هلم بيئة تعليمية جيدة تساهم يف
حتقيق أفضل ألهداف العملية التعليمية .

 - 5حدود الدراسة:






احلدود املوضوعية :اقتصر البحث احلالي على معرفة مدى
ممارسة قادة املدارس الثانوية مبحافظة الدوادمي باململكة العربية
السعودية لسلوكيات القيادة التحويلية اليت يتفق كثري من
الرتبويني على دورها يف جناح القائد .
احلدود البشرية :اقتصر البحث احلالي على قادة املدارس الثانوية
مبحافظة الدوادمي باململكة العربية السعودية،
احلدود املكانية :املدارس الثانوية للبنني مبحافظة الدوادمي.
احلدود الزمنية :مت تطبيق أداة الدراسة يف نهاية الفصل الدراسي
الثاني للعام الدراسي 1257/1257هـ.
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 - 6الدراسات السابقة:
اطلع الباحث على العديد من الدراسات السابقة منها ما كان متصال
بشكل مباشر بالدراسة احلالية ،أي تتناول موضوع تطوير أداء قادة املدارس
الثانوية يف ضوء القيادة التحويلية ،ومنها ما كان متصالً بشكل غري مباشر أي
يتناول دور القيادة يف تطوير جوانب العملية التعليمية املختلفة ،وفيما يلى تفصيل
للدراسات املتصلة بالدراسة احلالية بعد أن صنفها الباحث يف حمورين:
احملور األول :واقع ممارسة سلوكيات القيادة التحويلية يف التعليم
احملور الثاني :القيادة التحويلية ودورها يف تطوير جوانب العملية التعليمية
وفيما يلى عرض هلذه الدراسات:
احملور األول :واقع ممارسة سلوكيات القيادة التحويلية يف التعليم.
قام حسام احلديثي ( )15بدراسة هدفت إىل حتديد درجة ممارسة القادة األكادمييني
لسلوك القيادة التحويلية يف كليات الرتبية الرياضية يف اجلامعات األردنية من
وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.قام الباحث بتطوير أداة لتحقيق أهداف
الدراسة ،ومت التأكد من صدقها وثباتها ،وطبقت على عينة قوامها ()141
عضوا من أعضاء هيئة التدريس ،واستخدم الباحث املنهج املسحي الوصفي،
وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة القادة األكادمييني للقيادة التحويلية يف
كليات الرتبية الرياضية كانت بدرجة متوسطة للمجاالت جمتمعة .وأظهرت
النتائج وجود فروق دالة تعزى ألثر متغري النوع االجتماعي ولصاحل الذكور،
كما وأظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ألثر متغري
اخلربة التدريسية ،وقد أشارت النتائج أيضا إىل وجود فروق دالة تعزى ألثر
متغري الرتبة األكادميية وكانت لصاحل رتبة أستاذ مساعد.
أجرت إميان مجيل( )04دراسة هدفت إىل الكشف عن واقع ممارسة القيادة
التحويلية لدى مديري املدارس الثانوية احلكومية األردنية يف حمافظة العاصمة
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عمان كما يراها معلموهم ،مت استخدام املنهج الوصفي التحليلي ،و عينة
عشوائية قوامها ( )355معلماً ومعلمة.
أظهرت نتائج الدراسة أن ترتيب األبعاد تنازلياً فيما خيص ممارسة
القيادة التحويلية على النحو التالي)التحفيز اإلهلامي ،االستثارة الفكرية ،التأثري
املثالي ،االعتبار الفردي( ،وترتيب األبعاد تنازلياً فيما خيص أهمية ممارسة
القيادة التحويلية على النحو التالي)االعتبار الفردي ،االستثارة الفكرية ،التحفيز
اإلهلامي ،التأثري املثالي( ،وعدم وجود فروق دالة إحصائيا ملمارسة القيادة
التحويلية يف مجيع املتغريات.
هدفت دراسة حممد احلراحشة( )05التعرف إىل درجة ممارسة القيادة
التحويلية لدى اإلداريني العاملني يف مديريات الرتبية والتعليم يف حمافظة املفرق
يف األردن من وجهة نظر العاملني معهم ،وأثر كل من اجلنس ،واملؤهل
العلمي ،وسنوات اخلربة على استجابات أفراد عينة الدراسة ،وعددهم(175
(فرداً ،وزعت عليهم استبانة وتوصلت الدراسة إىل أن درجة ممارسة القيادة
التحويلية لدى اإلداريني بدرجة متوسطة.
كما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف
استجابات أفراد عينة الدراسة تعزى ملتغري اجلنس ،واملؤهل العلمي ،وسنوات
اخلربة.وأوصت الدراسة بتدريب اإلداريني على مواقف إدارية خمتلفة لتفعيل
ممارسة أبعاد القيادة التحويلية مبا يناسب تلك املواقف.
أجرى حسن الطعاني ( )01دراسة هدفت إىل التعرف على درجة تطبيق
القيادة التحويلية لدى مديري املدارس الثانوية احلكومية من وجهة نظر
املعلمني.وتكون جمتمع الدراسة من ( )4311معلما ومعلمة يف حمافظة عمان،
ومت اختيار عينة عشوائية طبقية تكونت من( (4.1معلما و معلمة ،مت تطوير
أداة لقياس تطبيق القيادة التحويلية تكونت من ) (51فقرة مت التأكد من صدقها
وثباتها ،وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق القيادة التحويلية ككل لدى
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مديري املدارس الثانوية احلكومية من وجهة نظر املعلمني جاءت بدرجة
متوسطة وأظهرت النتائج أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية ،تعزى ملتغري
اجلنس ولصاحل الذكور ،كما بينت عدم وجود فروق تعزى ملتغري سنوات
اخلربة.
قام ياسر املغامسي ( )02بإجراء دراسة هدفت إىل التعرف على واقع
ممارسة القيادة التحويلية يف مدارس التعليم العام احلكومية للبنني باملدينة املنورة
من خالل عينة قوامها ( )573فردا مع متغريات (املرحلة ،سنوات اخلربة ،وحجم
املدرسة ،والوظيفة) ،ومن خالل االستبيان كأداة للدراسة مت التوصل إىل جمموعة
من النتائج منها أن واقع ممارسة القيادة التحويلية يف مدارس التعليم العام
احلكومية جاء بدرجة عالية ،وأن أكثر اجملاالت ممارسة يف القيادة التحويلية هو جمال
اجلاذبية والتأثري وأقلها ممارسة جمال رسم خطة التغيري وصياغة رؤية مستقبلية ،كما
توصلت إىل أنه ال توجد فروق دالة بني آراء أفراد العينة حول واقع ممارسة القيادة
تبعا ملتغري املرحلة ،وسنوات اخلربة ،ولكن الفروق يف متغري حجم املدرسة لصاحل
املدرسة صغرية احلجم .
قام بالل األغا( )07بدراسة هدفت إىل تقديم تصور مقرتح لتنمية
املهارات التَّحويليَّة لدى مديري املدارس من خالل التَّعرُّف إىل درجة ممارسة
مهارات القيادة التَّحويليَّة لدي املديرين املميزين للمدارس اإلعداديَّة بوكالة
الغوث مبحافظات غزَّة ،واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،وتكونت
عيّنة الدراسة من ( )243معلما ومعلمة للمدارس اإلعداديَّة املميزة  ،وقد
استخدم الباحث أداتني جلمع بيانات الد راسة واإلجابة على أسئلتها ،هما :
االستبانة ،واملقابلة الشخصية ،توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها أن
القيادة التَّحويليَّة هي قيادة القرن الواحد والعشرين ،وهي أكثر نظريات القيادة
وأمناطها انسجاما مع القيادة اإلسالمية املبثوثة معاملها يف كتب الرتاث اإلسالمي
بأنواعه .درجة ممارسة املديرين املميزين للمدارس اإلعداديَّة بوكالة الغوث
مبحافظات غزَّة ملهارات القيادة التَّحويليَّة كانت كبرية.
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تعقيب على دراسات احملور األول:
تناولت دراسات هذا احملور واقع ممارسة القيادة التحويلية يف املدارس
واجلامعات ويف أماكن خمتلفة وكذلك من وجهات نظر متعددة سواء من القائمني
بالقيادة أنفسهم أو املتعاملني معهم ،وكذلك يف ضوء جمموعة من املتغريات ملعرفة
واقع ممارسة القيادة التحويلية من خالل وجهات نظر خمتلفة ،ويلحظ أن الدراسة
احلالية-:
 تتفق مع الدراسات السابقة يف قياسها لواقع ممارسة قادة املدارس
لسلوكيات القيادة التحويلية من وجهة نظر القادة أنفسهم ،ووفق
متغريات متنوعة مثل املؤهل  /التخصص  /سنوات اخلربة .
 ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف أنها تناولت املرحلة
الثانوية يف حمافظة الدوادمي باململكة العربية السعودية ،وأنها تعنى
بتطوير األداء لقادة املدارس يف حمافظة الدوادمي.
 أفادت من الدراسات السابقة يف بناء االستبانة ويف حتديد أبعاد القيادة
التحويلية ،ويف اختيار منهج البحث املناسب ويف حتقيق النتائج سواء
باالتفاق معها أو االختالف عنها.
احملور الثاني :دور القيادة التحويلية يف تطوير التعليم
أجرت سترية الشمري( )0دراسة هدفت منها التعرف إىل مستوى عالقة
ممارسة املديرات للقيادة التحويلية بدافعية املعلمات حنو عملهن يف املدارس
الثانوية باألحساء ،وقد اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي االرتباطي،
واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة ،وطبقت على عينة من معلمات املدارس
الثانوية ،وتوصلت إىل جمموعة من النتائج أهمها أن مستوى ممارسة مديرات
املدارس الثانوية باألحساء للقيادة التحويلية كان مرتفعا بدرجة عالية ،وكذلك
مستوى دافعية املعلمات ،وعدم وجود فروق يف تطبيق القيادة التحويلية ترجع
ملتغريي سنوات اخلربة  ،واملؤهل الدراسي.
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قامت اخلصاونة ( )1بدراسة عن القيادة التحويلية ودورها يف تطوير أداء مديري
املدارس يف حمافظة إربد من وجهة نظر املديرين أنفسهم وذلك مبعرفة واقع
ممارسة مديري املدارس الثانوية يف حمافظة إربد للقيادة التحويلية من وجه
نظرهم ،وكيفية تطوير هذا األداء يف ضوء استخدام أسلوب القيادة التحويلية ،وقد
استخدمت الدراسة أسلوب املقابلة للكشف عن آراء مديري املدارس يف كيفية
تطوير فاعلية اإلدارة املدرسية يف ممارسة أساليب القيادة التحويلية ،وانتهت
الدراسة مبجموعة من النتائج تؤكد ضرورة تفعيل أساليب القيادة التحويلية
ومساعدة املديرين على تطبيقها بإعطائهم مزيداً من الصالحيات.
هدفت دراسة العوضي ( )2التعرف إىل مدى توافر خصائص القيادة
التحويلية ومساتها لدى القيادات يف املؤسسات التعليمية يف دولة الكويت،
والتعرف إىل مدى توافر القدرات اإلبداعية لدى العاملني يف تلك املؤسسات،
كما هدفت أيضاً إىل التعرف على العالقة بني مسات القائد التحويلي وتوافر
اإلبداع اإلداري لدى العاملني يف املؤسسات التعليمية ،ولتحقيق أهداف
الدراسة مت حتليل أثر منط القيادة التحويلية يف اإلبداع اإلداري باختيار عينة
مكونة من ( )511موظف.وقد متت االستعانة باملقياس ) (MLQاملصمم من
قبل ) (Bass & Avolio, 1994وهو خمصص لقياس السلوك القيادي
التحويلي ،ومت إجراء حتليل االحندار املتعدد بني أبعاد القيادة التحويلية  ،وقد
توصلت الدراسة إىل عدة نتائج ،من أهمها  :وجود عالقة طردية موجبة بني
السمات األربع للقيادة التحويلية واإلبداع اإلداري.
أجرت وفاء العدوان( )8دراسة هدفت إىل التعرف على مستوى ممارسة
مديري املدارس الثانوية احلكومية يف حمافظة البلقاء لنمط القيادة التحويلية
وعالقته مبستوى التغيري التنظيمي يف مدارسهم من وجهة نظر املعلمني .وقد
تكونت عينة الدراسة من ( )537معلماً ومعلمة ،وجلمع البيانات استخدمت
أداتان:األوىل هي لقياس مستوى ممارسة منط القيادة التحويلية ،والثانية هي
استبانة لقياس مستوى التغيري التنظيمي ،ومت التوصل إىل عدة نتائج منها :أن
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مستوى ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية لنمط القيادة التحويلية كان
متوسطاً من وجهة نظر املعلمني ،وأن مستوى ممارسة التغيري التنظيمي يف
املدارس الثانوية احلكومية كان متوسطاً من وجهة نظر املعلمني ،وجود عالقة
إجيابية دالة بني مستوى ممارسة مديري املدارس الثانوية احلكومية لنمط القيادة
التحويلية ومستوى التغيري التنظيمي يف مدارسهم.
قام فهد املطريي( )9بدراسة هدفت إىل التعرف على دور القيادة
التحويلية يف تطوير األداء التنظيمي لدى القادة الرتبويني من وجهة نظرهم يف
منطقة تبوك ،ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطوير استبانة لغرض مجع البيانات،
ومت التحقق من صدقها وثباتها ،طبقت على عينة بلغت ثالمثائة وتسعة
وعشرون من القادة الرتبويني يف منطقة تبوك اختريوا بطريقة عشوائية.
وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج منها :توجد عالقة إجيابية
ذات داللة إحصائية بني القيادة التحويلية واألداء لدى القادة الرتبويني يف
املدارس احلكومية التابعة ملنطقة تبوك ،و درجة ممارسة القيادة التحويلية
ومستوى األداء التنظيمي لدى القادة الرتبويني يف املدارس احلكومية التابعة
ملنطقة تبوك قد جاءت بدرجة متوسطة .وقد أشارت النتائج كذلك إىل وجود
فروق ذات داللة إحصائية الستجابات العينة لكل من بعد القيادة التحويلية
واألداء التنظيمي لصاحل الذكور وأصحاب املؤهالت العلمية العليا( الدراسات
العليا.
استهدفت دراسة تركي العتييب( )01يف الكويت التعرف إىل درجة ممارسة
مديري املدارس الثانوية ألساليب القيادة التحويلية من وجهة نظر املعلمني،
وأثر ذلك يف حتسني مستوى األداء املهين هلم ،وكذلك الفروق بني تقديرات
املعلمني تبعا للمتغريات)النوع -املؤهل العلمي -عدد سنوات اخلربة  -املنطقة
التعليمية( ،مت إعداد استبانة مت تطبيقها على عينة قدرها ( )4.5معلما ،وكشفت
نتائج الدراسة عن أن :مديري املدارس الثانوية بدولة الكويت ميارسون أبعاد
القيادة التحويلية بدرجة كبرية ،كما كشفت النتائج عن وجود عالقة دالة بني
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تقديرات املعلمني ملمارسة مديري املدارس الثانوية ألبعاد القيادة التحويلية،
وبني حتسني األداء املهين لديهم .وقد تبني وجود فروق دالة إحصائيا حول
تقدير العينة ملمارسة املديرين لصاحل جمموعة اإلناث .وكذلك وجود فروق بني
متوسطات أفراد العينة فيما يتعلق بتحسني األداء تعزى ملتغري املؤهل العلمي،
لصاحل احلاصلني على مؤهل الدبلوم واملؤهل اجلامعي ،بينما تبني عدم وجود
فروق ذات داللة إحصائية تبعا ملتغري عدد سنوات اخلربة.
هدفت دراسة خالدة املطارنة ( )00التعرف إىل درجة ممارسة مديري
املدارس الثانوية للسلوك القيادي التحويلي ،وإىل معرفة مستوى ثقة املعلمني
مبديريهم ،كما هدفت إىل التعرف على أثر متغريات(النوع االجتماعي ،واملؤهل
العلمي ،واخلربة) يف درجة ممارسة القيادة التحويلية ،تكونت عينة الدراسة من
( )292معلماً ومعلمة ،واستخدمت الباحثة استبانة اشتملت على قسمني :
األول السلوك القيادي التحويلي ،والثاني مستوى الثقة ،وبعد التأكد من صدقها
وثباتها طبقت على عينة الدراسة ،وأظهرت النتائج أن درجة ممارسة مديري
املدارس الثانوية للسلوك القيادي التحويلي جاءت بدرجة مرتفعة.
و أيضا أن مستوى ثقة املعلمني مبديريهم جاءت مرتفعة ،كما بينت
النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا يف درجة ممارسة السلوك القيادي
التحويلي ويف مستوى الثقة باملديرين على متغريات :النوع االجتماعي واملؤهل
واخلربة ،وأشارت إىل وجود عالقة موجبة بني السلوك القيادي التحويلي و
مستوى ثقة املعلمني مبديريهم.
قام هارون الربناوي ( )08بإجراء دراسة للتعرف على أثر القيادة
التحويلية يف اإلبداع اإلداري يف اإلدارات احلكومية مبدينة تبوك يف اململكة
العربية السعودية ،ولتحقيق أهداف الدراسة مت تطوير استبانة ،وتكونت عينة
الدراسة من( )711مبحوثاً ،وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج كان
من أبرزها أن تصورات العاملني يف اإلدارات احلكومية مبدينة تبوك للقيادة
التحويلية واإلبداع اإلداري جاءت بدرجة مرتفعة ،وإىل وجود أثر ألبعاد القيادة
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التحويلية يف اإلبداع اإلداري ،وأن أبعاد القيادة التحويلية تفسر ما مقداره )
 (% .565من التباين يف اإلبداع اإلداري  ،وإىل وجود فروق دالة يف تصورات
املبحوثني للقيادة التحويلية واإلبداع اإلداري تعزى للمتغريات (العمر ،واملؤهل
التعليمي ،واخلربة الوظيفية).
أجرت فاطمة اخلريسات ( )19دراسة هدفت منها التعرف إىل درجة
ممارسة مديري دوائر النشاط الرياضي لسلوك القيادة التحويلية من وجهة نظر
العاملني فيها ،ودرجة ممارسة العاملني لسلوك اإلبداع اإلداري يف دوائر النشاط
الرياضي ،وكذلك التعرف إىل العالقة بينهما ،وأثر كل من متغريات)النوع
االجتماعي ،املؤهل العلمي ،سنوات اخلربة ،العمر ،نوع اجلامعة ،املسمى
الوظيفي) على درجة ممارسة سلوك القيادة التحويلية ،استخدمت الباحثة كال
من مقياس سلوك القيادة التحويلية ،ومقياس اإلبداع اإلداري ،وتكونت عينة
الدراسة من( )112إداريا ميثلون دوائر النشاط الرياضي يف  17جامعة أردنية
حكومية وخاصة ،وأظهرت النتائج أن سلوك اإلبداع اإلداري لدى العاملني
كان مرتفعا .كما تبني وجود عالقة ارتباطية بني درجة ممارسة سلوك القيادة
التحويلية وسلوك اإلبداع اإلداري لدى العاملني.وأظهرت النتائج أيضا عدم
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمتغريات األخرى .
أجرى ماهر حممد( )71دراسة بهدف التعرف إىل دور القيادة التحويلية يف
تطوير أداء مديري ومديرات املدارس األساسية يف مدينة إربد من حيث متغري
اجلنس واملؤهل العلمي ،وسنوات اخلربة .وتكون جمتمع الدراسة من مجيع
مديري ومديرات مدارس مدينة إربد األساسية البالغ عددهم( )111مديرا
ومديرة وهم ميثلون عينة الدراسة واستعانت الدراسة باالستبانة كأداة ،وقد
توصلت الدراسة إىل أنه توجد ممارسة للقيادة التحويلية يف تطوير أداء مديري
ومديرات املدارس األساسية ملدينة إربد بنسبة أقل من ) (% .1وأنه ال توجد
فروق دالة يف تقديرات املديرين واملديرات لواقع ممارسة القيادة التحويلية تعزى
ملتغري اجلنس واملؤهل العلمي وسنوات اخلربة.
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تعقيب على دراسات احملور الثاني:
تناولت دراسات هذا احملور القيادة التحويلية وأثرها يف تطوير جوانب
العملية التعليمية مثل اإلبداع اإلداري ،والتغيري التنظيمي ،وتطوير األداء اإلداري،
وحتسني األداء املهين للمعلمني ،ورفع مستوى ثقة املعلمني يف أنفسهم ويف قادتهم
ومت ذلك من خالل القادة أنفسهم ،أو من خالل املتعاملني معهم ،ويف ضوء
جمموعة من املتغريات ملعرفة واقع ممارسة القيادة التحويلية من خالل وجهات نظر
خمتلفة ،ويلحظ أن الدراسة احلالية-:
 تتفق مع الدراسات السابقة يف تناوهلا لدور القيادة التحويلية يف تطوير
جوانب العملية التعليمية ؛ حيث تتناول تطوير دور قائد املدرسة الثانوية
يف حمافظة الدوادمي من خالل مساعدته يف ممارسة سلوكيات القائد
التحويلي.
 ختتلف عن الدراسات السابقة يف تناوهلا لتطوير دور قادة املدارس الثانوية
وبالتحديد يف حمافظة الدوادمي باململكة العربية السعودية وذلك من
خالل معرفة السلوكيات الواقعية واالنطالق منها حنو تطوير السلوكيات
اليت متارس بدرجة أقل .
 أفادت الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف بناء االستبانة ويف حتديد
أبعاد القيادة التحويلية ويف تفسري النتائج وتدعيمها إجيابا ويف تفنيدها
سلباً.
مصطلحات الدراسة:
األداء :جمموعة من األنشطة اليت يقوم بها املربى من أجل بناء شخصية
املتعلم بناءً سليما يظهر على أدائه" (.)70
وتعريف آخر بأنه" ما يصدر عن الفرد من سلوك لفظي أو مهارى ويستند إىل
خلفية معرفية ووجدانية ،ويكون هذا األداء على مستوى معني ،تظهر من خالله
قدرته أو عدم قدرته على األداء" (.)77
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 مفهوم التحويل يف اللغة:ورد يف لسان العرب مفهوم التحويل "حول ،بتشديد الواو ،أي بتحويل
األمور ،وحتول عن الشيء :زال عنه إىل غريه وحتول من موضع إىل موضع وحال
الشيء نفسه حبلول حوال مبعنيني :يكون تغريا ،ويكون حتوالً" (.)73
القيادة التحويلية ()Transformational Leadership

عرفها برينز( )Burnsبأنها" :منط من القيادة يسعى القائد من خالله إىل
الوصول إىل الدوافع الكامنة والظاهرة لدى األفراد التابعني له ،ثم يعمل على
()01
إشباع حاجاتهم ،واستثمار أقصى طاقاتهم ،بهدف حتقيق تغيري مقصود"
وعرفها بالل بأنها" :مقدرة مدير املدرسة على خماطبة العاملني معه بلغة تنطلق من
تقدير ذواتهم ،لتحريكهم كفريق عمل متعاون حنو رؤية قيمية مستقبلية مشرتكة
يقودون بها املدرسة ،وتعديل السلوكيات اخلاطئة بغرس القناعات التحويلية
لتعديل سلوك املخطئني وتفهم حاجاتهم بغرض العمل إلشباعها ثم إعذارهم يف
هفوات غري مقصودة ،وذلك بهدف إحداث تغيريات جذرية داخل املدرسة ليسود
فيها مناخ مدرسي مثالي (.)07
ويعرف الباحثان عبده حسني ،وعلي الدوش( )74القيادة التحويلية إجرائيا
بأنها :أسلوب قيادة ميارسه مديري مدارس التعليم العام األهلي مبحافظة عدن،
من أجل رفع درجة رضا املعلمني وقناعاتهم ووالئهم ،وحتفيزهم على العمل
اجلاد ،وتعميق درجة استعدادهم لتبنى املهمات املطلوب إجنازها ،وتقاس من
خالل استجابات املعلمني واملديرين عن فقرات استبانة القيادة التحويلية
املستخدمة يف دراستهما.
وقد عرف أحد مؤسسي النظرية وهو (برينز) ( )Burns, 1978القيادة
التحويلية بأنها" :عملية دفع التابعني وتنشيطهم حنو حتقيق األهداف من خالل
تعزيز القيم العليا والقيم األخالقية ،والوصول إىل مرتبة القادة" ،أما باس ()Bass
( )75فينظر للقيادة التحويلية على أنها تعمل على توسيع وتعاظم اهتمامات
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املرؤوسني وحاجاتهم إىل أبعد من اهتماماتهم الشخصية من أجل مصلحة املنظمة.
أما تيشى وديفإنا (.)71( )Tichy & Devanna,
فقد أشارا إىل أن القائد التحويلي هو "الذى يسعى إىل زيادة وعى
مرؤوسيه باحتياجاتهم وحتويل هذا الوعى باالحتياجات إىل آمال وتوقعات ،ومن
ثم تتولد لديهم الدافعية إلشباع حاجاتهم فيما يتعلق بإدراك وحتقيق الذات يف
حياتهم العملية".
وتعرف الدراسة احلالية القيادة التحويلية إجرائيا بأنها "درجة استجابة
القادة على عبارات استبانة القيادة التحويلية ذات األبعاد الستة املستخدمة يف
الدراسة احلالية".
اإلطار النظري
 القيادة التحويلية:ظهر مفهوم القيادة التحويلية على يد العامل األمريكي برينز ( Burns,

 )Macgregorعامل التاريخ والسياسة ،وهو يقوم على أساس وجود عالقة مشرتكة
لكل من القادة واألتباع ،فالقائد التحويلي له دور تعليمي مهم ،ولديه قدرة على
توحيد األفراد ذوي العنايةات الفردية من خالل العمل على حتقيق أهداف عليا
موحدة ،ثم توالت األحباث والدراسات بعد ذلك يف هذا اجملال ،ويعود الفضل يف
القيادة التحويلية يف الرتبية إىل أعمال سري جوفاني من عام ( )1991-1972ففي
بداية الثمانينات ظهر منط القيادة التحويلي باعتباره ميزة من مميزات املدارس،
وتعد القيادة التحويلية حسب منوذج (ليثوود وجانتزى) ( Lethwood
 )72()&Jantzi,1996ذات تأثريات إجيابية على املؤسسات الرتبوية ،إذ أن ممارسات
القيادة التحويلية وتقارير املعلمني أنفسهم عن التغريات يف كل املواقف تعرب عن
التحسني املدرسي وتغري السلوك التعليمي(. )78
وحتظى القيادة التحويلية باهتمام كبري لدى املنظمات واملؤسسات الرتبوية
ملا تعيشه من تنافس شديد يف ظل العوملة وضعف التنبؤ ،مما أدى إىل أن يتوىل قيادة
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املؤسسات الرتبوية واملنظمات يف توجهها اجلديد قادة لديهم قدرات متميزة ورؤى
قوية واضحة ،ولديهم قدرة على التأثري على املرؤوسني ،األمر الذى يسهل هلم
التعامل مع الثقافات املختلفة للعاملني والفروق الفردية بينهم ،والتصدي ملواجهة
األزمات ومواكبة تطورات العصر.
ويقع على عاتقهم تطوير املؤسسة وجناحها ،مما يلزم اختيار قادة يتميزون
بقدرات وكفاءة عالية تسعى لالبتكار ،والتجديد من أجل االرتقاء باملؤسسات
الرتبوية إىل املستوى املطلوب ( )79ويؤكد العازمي( )51أن القائد التحويلي جيب أن
يتمتع مبستوى عال من اإلبداع والتطوير ،ورؤية واضحة ،كما يتطلب منه التكيف
مع املستجدات واملتغريات اخلارجية والتحديات اليت تواجهها املؤسسات من أجل
التغلب عليها ،وحتقيق الفاعلية والتميز واإلبداع ،وتعنى القيادة التحويلية بأداء
املرؤوسني وتطوير قدراتهم إىل حد كبري ،والقائد التحويلي جيب أن ميتلك جمموعة
من القيم واملثل ،والقدرة على حتفيز املرؤوسني للدفاع عن املصاحل العامة وليس
املصاحل الذاتية(.)30
واستطاع بعض الباحثني أمثال باس وافوليو( )75تطوير رؤية القيادة
التحويلية مبفهومها احلالي ،اليت تشتمل على أربعة أبعاد هي :التأثري املثالي،
الدافعية اإلهلامية ،االستثارة الفكرية ،واالعتبار الفردي ،وفيما يلى تفصيل هذه
األبعاد:
أبعاد القيادة التحويلية:
هناك عدد من األبعاد اليت من املمكن اعتمادها يف دراسة سلوكيات
القيادة التحويلية ،إذ حدد ( )Bassأربعة أبعاد أساسية ،وبعدين إضافيني ،وفيما
يلى عرض هلذه األبعاد:
التأثري املثالي ()Idealized Influence

يسلك القادة التحويليون طرقاً جتعل منهم منوذجا يقلده اآلخرون
بالتدريج ،ومع مرور الوقت يصبحون أهال لإلعجاب واالحرتام ،والثقة ،وحيرص
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القادة التحويليون  -حتى يتصفوا باملثالية  -على أن يأخذوا يف اعتبارهم حاجات
اآلخرين وإيثارها على حاجاتهم الفردية ويكونوا على استعداد للتضحية
باملكاسب الشخصية لصاحل اآلخرين ،فضالً عن مشاركة القادة يف تصرفاتهم
ويتمسكوا باملعايري األخالقية والسلوكيات املعنوية العالية ،وأن يتفادوا استخدام
القوة من أجل حتقيق مصاحل شخصية ،بل يستخدموا القوة التى حبوزتهم (.)33
الدافعية(الدافعية اإلهلامية))Inspirational Motivation( :

يشمل هذا اجملال سلوكيات القائد القدوة ملعلميه بطريقة تعزز إميان
املعلمني بطاقاتهم وإحساسهم بقدرتهم على إحداث التغيري والتطوير ،فالبد من
توفر سلوكيات حمددة للمدير ليكون قدوة للعاملني يف املدرسة باحرتامه للعاملني
وثقته بآرائهم ومشاركتهم خمتلف نشاطاتهم ،ومشاركتهم بالتخطيط الفعال
لألحداث واملناسبات املختلفة ،كما يبدى محاسا ونشاطًا ملحوظًا أثناء قيامه بأداء
مهماته ،ويعكس القيم اليت يتبناها القائد ويتمثلها يف سلوكه مما جيعله رمزًا بالنسبة
هليئة العاملني معه يف املدرسة(.)52
االستثارة الفكرية()Intellectual Stimulation

يعمل القادة التحويليون بطريقة جتعلهم يدركون وحيركون جهود
املرؤوسني لكى يكونوا جمدين ومبتكرين وذلك بزيادة وعيهم حبجم التحديات
وتشجيعهم على تبنى وصنع مداخل وطرائق جديدة حلل املشكالت وتناول
املواقف القدمية بطرائق ووجهات نظر جديدة ،كما جيعلون مرؤوسيهم جزءا من
عمليات حتديد املشاكل وإجياد احللول ،وحيث القائد التحويلي املرؤوسني على
تقديم أفكار جديدة وجتريب مناهج جديدة وال يعرض أفكارهم للنقد أبدا ،ويف
املقابل يستحث املرؤوسني القائد إلعادة التفكري بآرائه وافرتاضاته ومبادراته فال
يوجد شيء ثابت وصحيح دائما ،ال ميكن حتديده ،وتغيريه ،واالستغناء عنه ،أو
حتى إزالته(.)35
االعتبارات الفردية ()Individual Considerations
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يعنى القادة التحويليون يف هذا البعد باحتياجات أتباعهم  ،وبإمكانية
تطويرهم من خالل التدريب ،والتوجيه ،وإتاحة الفرصة لنومهم ،ويعنى
القادة التحويليون كذلك بتأسيس مناخ داعم ومالئم الحرتام الفروق الفردية،
وال يقتصر هذا البعد على إعداد وتربية اجليل احلالي من القادة فحسب بل أنه
حيقق احتياجات األفراد من التمثيل الفعلي واإلجناز واجلدارة ،كما أنه
يدفعهم إىل مزيد من اإلجناز والنمو.
واألبعاد األربعة السابقة تشرتك مجيعها يف أنها تبدأ حبرف ( )iولذلك
()32
باألبعاد األساسية ورمز هلا مبصطلح ()four I's
مساها ()Northouse
وبني أن استخدام القائد التحويلي هلذه األبعاد يؤدي إىل أداء عال ويفوق
التوقعات ،ويسمى بالتأثري املضاف للقيادة التحويلية الذى يدفع كافة األبعاد
األخرى للتفوق .
التمكني ( )Empowerment

القائد التحويلي النشط هو الذى يعنى بإشراك التابعني له يف صنع القرارات
وميكنهم من احلصول على املعلومات اليت حيتاجون إليها ،كما يشجعهم على
حتمل املسؤولية مع إعطاء قدر من االستقاللية يف التنفيذ ،وهؤالء القادة
التحويليون جتدهم يضعون اإلجراءات اليت متكن التابعني من املساهمة بفاعلية
يف حل املشكالت ويف صنع القرارات يف العمل ،كما يعملون على تقوية نفوذ
التابعني( )57وتقديم الدعم الكايف لكل القرارات اليت يتخذونها.
حفز الطموحات( املكافآت البديلة)Alternative Pounces

يعمل القائد التحويلي بطرائق من شأنها حتفيز وإهلام أولئك احمليطني به وذلك
بإعطاء املعنى والتحدي ملا يقوم به مرؤوسيه وتغليب روح اجلماعة ،وإظهار
احلماس والتفاؤل هلم وجعل املرؤوسني يركزون ويفكرون يف حاالت مستقبلية
جذابة ومتعددة ،وحتفزهم على دراسة بدائل خمتلفة جداً ،ومرغوبة ( )38وهي
الطريقة اليت يتصرف بها القادة واليت تنتج عنها اجلهود املبذولة من قبل مرؤوسيهم
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متجددة وخالقة ،وكذلك إتاحة الفرصة هلم يف املشاركة يف حتقيق األهداف
املشرتكة ويف سبيل ذلك فهو يستخدم الرموز والشعارات لتوجيه اجلهود ،ويوضح
توقعاته العالية من املرؤوسني.
الدراسة امليدانية
أو ًال  -منهج الدراسة:
استخدم البحث احلالي املنهج الوصفي خبطواته املعروفة ألنه األكثر
مناسبة لتحقيق أهداف هذا البحث وملا له من مزايا متعددة ولعل أهمها انطالقه
من مجع البيانات وجدولتها عن موضوع الدراسة إىل تفسري وحتليل هذه البيانات
واخلروج منها باستنتاجات ذات دالالت ومعانى تفيد يف تقديم حلول واقعية
ملشكلة البحث(.)39
ثانيا  -جمتمع وعينة الدراسة:
يتكون جمتمع الدراسة من قادة املدارس الثانوية للبنني مبحافظة الدوادمي
يف العام الدراسي  1257/1257وعددهم  53قائداً وهم ميثلون السلطة العليا
باملدرسة بعد أن تغري مسمى وظيفتهم من مديرى املدارس اىل قادة املدارس،
واجلداول التالية توضح خصائص عينة الدراسة:
جدول( )1يبني توزيع أفراد عينة الدراسة يف ضوء متغري املؤهل العلمي
النسبة املئوية
التكرار
املؤهل العلمي
مؤهل دون اجلامعي

5

7637

مؤهل جامعي

43

71625

دراسات عليا

7

41

53

%111

اجملموع
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يتضح من اجلدول السابق أن أغلب أفراد العينة من محلة املؤهل اجلامعي حيث
بلغت نسبتهم ( ،)%71625وبلغت نسبة احلاصلني على دراسات عليا ( ،)%41يف
حني بلغت نسبة احلاصلني على مؤهل دون اجلامعي (.)%7637
جدول( )4يبني توزيع أفراد عينة الدراسة يف ضوء متغري التخصص العلمي
التكرار

النسبة المئوية

التخصص العلمي
علمي

47

%71

أدبي

7

%41

المجموع

53

%111

يتضح من اجلدول السابق أن أغلب أفراد العينة ختصصهم علمي حيث
بلغت نسبتهم ( ،)%71يف حني بلغت نسبة التخصص األدبي (.)%41
جدول( )5يبني توزيع أفراد عينة الدراسة يف ضوء متغري عدد سنوات اخلربة
النسبة املئوية
التكرار
عدد سنوات اخلربة
أقل من  11سنوات

2

11625

من  11إىل  41سنة

44

.467.

أكثر من  41سنة

9

43671

اجملموع

53

%111
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يتضح من اجلدول السابق أن أغلب أفراد العينة من لديهم خربة يف جمال
التعليم (من  11إىل  41سنة) حيث بلغت نسبتهم ( ،)%.467.يليهم من لديهم
خربة (أكثر من  41سنة) حيث بلغت نسبتهم ( ،)%43671ثم من لديهم
خربة(أقل من  11سنوات) بنسبة ( ،)%11625وهذا يعطي مؤشرا واضحاً على
ما تتمتع به عينة الدراسة من خربة ميدانية يف جمال الرتبية والتعليم.
ثالثا  -أداة الدراسة:
بعد االطالع على الدراسات السابقة واألدبيات اخلاصة بالبحث ومنها -:
 – 1مقياس القيادة التحويلية لدى العاملني باجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة،
أمحد صادق حممد الرقب4111.،
 - 4مقياس القيادة التحويلية لدى مديري املدارس اخلاصة بعمان ،خلود فواز
الزعيب4115. ،
 - 5مقياس القيادة التحويلية لدى العاملني بوزارة الصحة الفلسطينية .حممود عبد
الرمحن الشنطي411. ،
مت إعداد االستبانة بصورتها األولية من ().1عبارة موزعة على ستة حماور كل
حمور منها ميثل بعداً من أبعاد القيادة التحويلية وهذه احملاور هي:ــ
األول -الدافعية Motivation
الثاني -التمكني Empowerment
الثالث -التأثري املثالي Idealized Influence
الرابع -االستثارة الفكرية Intellectual Stimulation
اخلامس -االعتبارية الفردية Individual Consideration
السادس -املكافآت البديلة Alternative Pounces
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وبعد إجراء تقنني االستبانة من صدق (من خالل العرض على حمكمني من
ختصص أصول الرتبية واإلدارة الرتبوية) وثبات(باستخدام طريقة إعادة االختبار
على عينة من  2أفراد ألن عدد العبارات فردي  31عبارة) وتوجد نتائج التطبيق
وإعادة التطبيق يف جدول ( )2أصبحت يف صورتها النهائية مكونة من ()31عبارة
روعي عند بناء االستبانة تقارب عدد عبارات كل بعد فال يزيد عدد عبارات
بعض األبعاد ويقل بعضها اآلخر ،وطبقت على قادة املدارس باحملافظة الكرتونياً
برابط مت إرساله لقادة املدارس حيث يصعب جتميعهم الرتباطاتهم االدارية
ووجود عدداً من هذه املدارس ببعض املناطق النائية ،وقد مت ذلك يف منتصف
الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1257هـ1257/هـ.
جدول( )2معامالت الثبات ألبعاد األداة باستخدام طريقة إعادة التطبيق
م

األبعاد

معامل االرتباط

1

الدافعية

1672

4

التمكني

1674

5

التأثري املثالي

1673

2

االستثارة الفكرية

1671

3

االعتبارية الفردية

1675

.

املكافآت البديلة

1674

إمجالي األبعاد

1675
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ويلحظ أنها معامالت ثبات مرتفعة .مت اعتماد املعيار اآلتي للحكم على درجة
املمارسة لسلوكيات القيادة التحويلية.
جدول(:)3مستويات املمارسة مقرونة باملتوسطات احلسابية
الداللة اللفظية

مدى املتوسط احلسابي
1671 – 1

قليلة جداً

46.1 – 1671

قليلة

5621 – 46.1

متوسطة

2641 – 5621

كبرية

3 – 2641

كبرية جداً

وإلجابة السؤال األول من أسئلة الدراسة وهو :ما واقع ممارسة قادة
املدارس الثانوية يف حمافظة الدوادمي ألساليب القيادة التحويلية من وجهة نظرهم
؟ولإلجابة عن هذا السؤال مت جتميع استجابات عينة الدراسة حول مدى املمارسة
ومت حساب التكرارات ،النسب املئوية ،املتوسطات احلسابية ،وكانت النتائج كما
يلي:
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جدول ( :).املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري والرتتيب ومستوى املمارسة إلجابات
أفراد العينة عن واقع ممارسة القيادة التحويلية وفق األبعاد املختارة
م

احملور

املتوسط

االحنراف

الرتتيب

املستوى

1

الدافعية

26121

2456

3

كبرية

4

التمكني

26415

2116

5

كبرية جداً

5

التأثري املثالي

265.2

2416

4

كبرية جداً

االستثارة
2
الفكرية

261.1

3446

2

كبرية

االعتبارية
3
الفردية

56749

3116

.

كبرية

املكافآت البديلة

26271

5596

1

كبرية جداً

اإلمجالي

261.4

6534

.

كبرية

من اجلدول يتبني أن:
 -1متوسط ممارسة القيادة التحويلية ممثلة يف أبعادها الستة من األول إىل
السادس هي مبتوسط ( )26121للبعد األول مبستوى ممارسة كبرية،
ومبتوسط ( )26415للبعد الثاني مبستوى ممارسة كبرية جداً ،ومبتوسط
( )265.2للبعد الثالث مبستوى ممارسة كبرية جداً ،ومبتوسط ()261.1
للبعد الرابع مبستوى ممارسة كبرية  ،مبتوسط ( )56749للبعد اخلامس
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مبستوى ممارسة كبرية ،ومبتوسط ( )26271للبعد السادس مبستوى
ممارسة كبرية جداً .
 -4أعلى األبعاد متوسطًا هو البعد السادس بعنوان (املكافآت البديلة)
مبتوسط ( )26271ومستوى ممارسة كبرية جداً مما يعنى أن قادة املدارس
الثانوية يعنىون يف مدارسهم بتعزيز العاملني بكل السبل املمكنة حت
حيفزوا العاملني معهم على العمل جبد .
 -5أقل األبعاد حتققا هو البعد اخلامس مبتوسط( )56749مبستوى ممارسة
كبرية وهو بعنوان (االعتبارية الفردية) وهي تعين أن هناك تقصري ما من
بعض القادة جتاه مراعاة خصوصية كل فرد وحاجاته اخلاصة وقدراته
املهنية وذلك بسبب أحد أمرين  :إما بسبب الثقة الزائدة يف النفس
وبالتالي قلتها يف اآلخرين ،أو بسبب أن القوانني املعمول بها ال تعطي
املساحة الكافية ملراعاة هذا اجلانب.
املتوسط الكلي ملمارسة القيادة التحويلية جبميع أبعاده هو ( )261.4هو مستوى
ممارسة بدرجة كبرية؛ حيث وقع بني ( )264-562وهذا يشري إىل ممارسة قادة
املدارس الثانوية مبحافظة الدوادمي لسلوكيات القيادة التحويلية يف إدارة مدارسهم
بدرجة ميكن زيادتها إىل وضع أفضل ،وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة ياسر
املغامسي( )17و دراسة سترية الشمري( )1يف ارتفاع درجة ممارسة القيادة التحويلية
لدى مديري مدارس التعليم العام بينما ختتلف عن نتائج دراسة حسام
احلديثي( )15ودراسة إميان مجيل( )12اليت أشارت إىل توسط ممارسة املديرين للقيادة
التحويلية.
وملزيد من التفاصيل للسلوكيات املمارسة بالفعل من قبل قادة املدارس الثانوية
بدرجة عالية ميكن حتليل أعلى األبعاد ممارسة وهو البعد السادس ،وفيما يلى
تفاصيل ممارسات هذا البعد:ـ
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م

جدول ()7املتوسط واالحنراف املعياري والرتتيب ومستوى املمارسة ملفردات
البعد السادس (املكافآت البديلة) من وجهة نظر عينة الدراسة ككل
املتوسط االحنراف الرتتيب مستوى
العبارات
املمارسة
املعياري
الوزني

يشعر كل فرد يف املؤسسة
25
بأهميته.

26374

3.1.

4

كبرية جدًا

يضع للعاملني معه معايري قابلة
22
للتحقيق.

26291

3.4.

2

كبرية جدًا

يتعاون مع العاملني مبا يوازى
23
اجلهود اليت يبذلونها).

26511

355.

9

كبرية جدًا

يعزز يف العاملني معه القدرة
2.
على اإلجناز

26.37

271.

1

كبرية جدًا

يتعاون مع العاملني مبا يوازى
27
اجلهود اليت يبذلونها.

26574

279.

7

كبرية جدًا

يناقش العاملني يف متطلبات
27
إجناز أدوارهم.

26314

.11.

5

كبرية جدًا

يوضح للعاملني أبعاد العمل
29
املتفق عليه.

26211

.35.

.

كبرية جدًا

يكون سعيدا عندما يقوم
31
العاملون مبهامهم بطريقة
إبداعية.

26255

.19.

.

كبرية جدًا

يكايفء العاملني املتميزين يف
31
املؤسسة الرتبوية.

26253

397.

3

كبرية جدًا

إمجالي بعد املكافآت البديلة

262.2

.524
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من اجلدول يتبني أن البعد السادس الذى عنوانه " املكافآت البديلة " مبتوسط
( ،)262.2وباحنراف معياري  ،.524ومبستوى ممارسة كبرية جداً ،وبقراءة
متوسط حتقق عباراته وترتيبها يتبني -:
 – 1أن املمارسة (يعزز يف العاملني معه القدرة على اإلجناز ) هي األعلى ويف
الرتتيب األول ومبستوى ممارسة كبرية جداً ،وهي تعين أن قادة املدارس الثانوية
يعززون لدى العاملني يف املدرسة القدرة على تنفيذ األعمال وهذه من أركان
القيادة التحويلية اليت تنقل مركز الثقل يف العمل اإلداري إىل العاملني حتى يتم
اإلفادة من جهودهم مجيعاً .
 – 4ويف الرتتيب الثاني تأتي املمارسة (يشعر كل فرد يف املؤسسة بأهميته )
مبتوسط ( )26374ومبستوى ممارسة كبرية جداً ،وهذا يعين أن قادة املدارس
الثانوية يؤمنون بضرورة إشعار العاملني يف املدرسة بأهميتهم ،وأهمية دورهم يف
جناح العملية التعليمية وهذا من أركان القيادة التحويلية حيث تعترب استكماال
للممارسة السابقة وهي تؤدي إىل مزيد من ثقة العاملني بأنفسهم .
 – 5ويف الرتتيب قبل األخري جاءت املمارسة (يتعاون مع العاملني مبا يوازى
اجلهود اليت يبذلونها ).مبتوسط ( )26574ومستوى ممارسة كبرية جداً ،ويف
الرتتيب األخري جاءت املمارسة (يتعاون مع العاملني مبا يوازى اجلهود اليت
يبذلونها).مبتوسط ( )26511ومستوى ممارسة كبرية جداً يالحظ أنها كلها
سلوكيات تؤدى مبستوى مرتفع مما يدل على أن القائد التحويلي دائما مشارك
للعاملني معه ويثيبهم وحيثهم على بذل املزيد من اجلهد  ،وهذه النتائج تؤيد نتائج
دراسة تركي العتييب ] [11اليت أكدت على أن ممارسة سلوكيات القيادة التحويلية
تؤدي إىل التنمية املهنية للعاملني .
وهكذا يرى قادة املدارس الثانوية مبحافظة الدوادمي أنهم ميارسون بعض
سلوكيات القيادة التحويلية بدرجة كبرية وأخرى ميارسونها بدرجة كبرية جداً،
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وهذه النتيجة تعطي الفرصة ملراجعة سلوكيات القيادة التحويلية ملعرفة أيها حيتاج
إىل تطوير.
والجابة السؤال الثاني من أسئلة الدراسة وهو :هل ختتلف درجة ممارسة قادة
املدارس الثانوية يف حمافظة الدوادمي ألساليب القيادة التحويلية باختالف
(التخصص – املؤهل – سنوات اخلربة ) من وجهة نظر العينة ؟
مت جتميع استجابات العينة وفقا هلذا التصنيف ومعاجلتها إحصائيا وحساب
املتوسط واالحنراف املعياري وتطبيق (  )T-testوحتليل التباين وكانت النتائج
كما يلي :
أوالً -تبعا ملتغري التخصص(أدبي /علمي):

م

جدول (:) 7املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والقيمة التائية إلجابات أفراد
العينة تبعا ملتغري التخصص(أدبي /علمي) لدى عينة الدراسة 1ن=53
املستوى
ت
العدد املتوسط االحنراف
املؤهل
احملاور

1

الدافعية

4

التمكني

5

التأثري املثالي

أدبى

7

2617

253.

علمي

47

2611

.797

أدبى

7

2671

214.

علمي

47

2619

.772

أدبى

7

267.

242.

علمي

47

2647

6919
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1672

غري دالة

غري دالة

7
1621
2

غري دالة
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أدبى

7

2651

341.

االستثارة
2
الفكرية

علمي

47

2611

.9.1

أدبى

7

5675

315.

علمي

47

5671

.91.

املكافآت البديلة أدبى

7

26.3

521.

علمي

47

56.4

.741

أدبى

7

2621

531.

علمي

47

2611

.779

االعتبارية
3
الفردية

.

إمجالي العينة

.773

.533

5613

غري دالة

غري دالة

دالة

.
1651

غري دالة

9

من اجلدول السابق يتبني :
 – 1الفروق بني منسوبي التخصص األدبي والتخصص العلمي بشكل عام غري
دالة وبالتالي يتساوى الفريقان يف ممارسة سلوكيات القيادة التحويلية؛ وذلك
بسبب أن صالحيات القادة يف املدرستني واحدة  ،وبالتالي ليست هناك ممارسات
ختتلف باختالف التخصص وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة خالدة
املطارنة()11يف عدم وجود فروق دالة إحصائيا ترجع الختالف التخصص ،وتتفق
أيضا مع نتائج دراسة فاطمة اخلريسات(. )19
 – 4البعد الوحيد الذي اختلفت عينة الدراسة عليه هو بعد (املكافآت
البديلة)حيث أظهرت النتائج أصحاب التخصص األدبي أكثر ممارسة لسلوكيات
هذا البعد عن ممارسة أصحاب التخصص العلمي.
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جدول (:)9املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والقيمة التائية إلجابات أفراد
العينة تبعا ملتغري املؤهل العلمي (دون اجلامعي/اجلامعي /دراسات عليا) لدى عينة
الدراسة 1ن=53
قيمة  Fمستوى القرار
درجة مج
جمموع
احملور
م
الداللة
مربعات احلرية متوسطات
1

الدافعية

16173

4

16125

16711 16442

غري
دال

4

التمكني

1615.

4

16117

16912 16111

غري
دال

5

التأثري املثالي

16544

4

161.1

16217 16799

غري
دال

االستثارة
2
الفكرية

16411

4

16111

16..7 16211

غري
دال

االعتبارية
3
الفردية

16312

4

16437

16499 16437

غري
دال

املكافآت
.
البديلة

1625.

4

16417

16127 46121

غري
دال

إمجالي
7
العينة

16131

4

16173

16355 16.25

غري
دال

من اجلدول يتبني :
 – 1تساوي أفراد العينة يف حكمهم على ممارسة القائد لسلوكيات القيادة
التحويلية يف مدارسهم من وجهة نظر عينة الدراسة سواء يف األبعاد مجيعها ،أو يف
كل بعد على حده بالرغم من اختالف الشهادات العلمية اليت حيملها املديرون،
فلم يظهر تفوق أحد األبعاد على اآلخر لدى أي أصحاب مؤهل دراسي على
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آخر ،وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة خالدة املطارنة ()11ونتائج دراسة تركي
العتييب( )11يف عدم تأثر احلكم على درجة ممارسة القيادة التحويلية تبعا ملتغري
املؤهل العلمي ،بينما ختتلف القيادة التحويلية تبعا ملتغري املؤهل يف نتائج دراسة
فهد املطريي( )9الذي أشار إىل وجود فروق دالة إحصائيا تبعا ملتغري املؤهل للقائد
لصاحل املؤهالت العليا .
ثالثاً -تبعا ملتغري سنوات اخلربة
جدول (:)11املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والقيمة التائية إلجابات أفراد
العينة تبعا ملتغري سنوات اخلربة لدى عينة الدراسة 1ن=53
جمموع
مربعات

درجة مج
احلرية متوسطات

قيمة F

مستوى
الداللة

القرار

م

احملور

 0الدافعية

1.583

7

1.797

0.531

1.733

غري
دال

 7التمكني

1.194

7

1.142

1.713

1.221

غري
دال

 3التأثري املثالي 1.045

7

1.127

1.414

1.120

غري
دال

 4االستثارة
الفكرية

1.801

7

1.418

0.118

1.711

غري
دال

االعتبارية
3
الفردية

16172

4

16377

16174 467.9

غري
دال

املكافآت
.
البديلة

16424

4

16141

16553 16152

غري
دال
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إمجالي
7
العينة

4

16475

16121

16511 16412

غري
دال

من اجلدول يتبني :
 – 1تساوي أفراد العينة بالرغم من اختالف مدة خربة كل منهم يف العمل يف
التعليم يف حكمهم على ممارسة القائد لسلوكيات القيادة التحويلية يف مدارسهم
سواء يف األبعاد مجيعها أو يف كل بعد على حده فلم يظهر تفوق أحد األبعاد على
اآلخر ،وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة إميان( ،)41ونتائج حممد احلراحشة
ونتائج دراسة حسام احلديثي

()03

()05

يف عدم وجود فروق دالة إحصائيا ًترجع ملتغري

سنوات اخلربة وكذلك نتائج دراسة فاطمة اخلريسات(. )09
وإلجابة السؤال الثالث من أسئلة الدراسة وهو "ما سبل تطوير أداء قادة
املدارس الثانوية يف حمافظة الدوادمي على ضوء القيادة التحويلية ؟" سيتم حتليل
عبارات كل بعد ملعرفة املمارسات األضعف أو األقل ممارسة عن غريها ،ومن ثم
تناوهلا بالتحديد وجعلها مركزا الهتمام املسؤولني عن التعليم من قادة املدارس
إىل قادة التعليم يف املديريات التعليمية أو الوزارة لتطوير صالحيات قادة املدارس.
وفيما يلى مناقشة لكل بعد من أبعاد القيادة التحويلية حسب ترتيبها يف
االستبانة من حيث املتوسط واالحنراف املعياري واملستوى لكل ممارسة لتحديد
املمارسات اليت مل حتصل على مستوى ممارسة كبرية جداً واعتبارها هي اجلديرة
بالتطوير.
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أوال  -البعد األول(الدافعية):
جدول (:)11املتوسط واالحنراف املعياري والرتتيب ومستوى املمارسة ملفردات البعد
األول :من وجهة نظر عينة الدراسة ككل
م

العبارات

املتوسط

االحنراف الرتتيب درجة أو
مستوى
املعياري
املمارسة

1

يكلف العاملني معه باألعمال
املناسبة لقدراتهم حتى يضمن
جناحهم.

26114

2

كبرية

4

يشعر العاملني معه أن كل منهم
مسؤول يف عمله وأنه رئيس يف
موقعه.

16215 56174

7

متوسطة

5

يثري يف العاملني معه روح
احلماس للعمل.

26521

394.

4

كبرية جداً

2

يثق يف إمكانية حتقيق األهداف
الرتبوية للمؤسسة.

26..4

275.

1

كبرية جداً

3

يثري يف العاملني معه العمل
بروح الفريق الواحد.

56915

734.

7

كبرية

.

حيرص على تفعيل إمكانيات
العاملني معه.

26174

.41.

5

كبرية

7

يتميز بنظرة تفاؤلية عن
املستقبل الرتبوي املنشود
ملؤسسته الرتبوية.

26114

715.

3

كبرية
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7

يعد رمزا للنجاح ،مما يقوى من
دافعية العاملني معه لإلجناز.

56921

921.

إمجالي العينة

26159

.254

.

كبرية
كبرية

من اجلدول يتبني :
 – 1أن مستوى أداء املمارسات يف هذا البعد تراوحت بني كبرية جداً ثم كبرية
فمتوسطة .
 – 4املمارسات اليت ستكون حمورا للتطوير يف هذا البعد هي :
أ  -يكلف العاملني معه باألعمال املناسبة لقدراتهم حتى يضمن جناحهم.
ب  -يشعر العاملني معه أن كل منهم مسؤول يف عمله وأنه رئيس يف موقعه.
ج  -يثري يف العاملني معه العمل بروح الفريق الواحد.
د  -حيرص على تفعيل إمكانيات العاملني معه.
هـ  -يتميز بنظرة تفاؤلية للمستقبل الرتبوي املنشود ملؤسسته الرتبوية.
و  -يعد رمزا للنجاح ،مما يقوى من دافعية العاملني معه لإلجناز.
سبل التطوير  :الواجبات السابقة عبارة عن قسمني :ــ
 القسم األول -عبارة عن ممارسات يؤديها ويتدرب على أدائها؛ ألنها
ختص عالقته بالعاملني معه وهي املمارسات (أ) ،و(ب ) ،و(ج) ،و
(د)وهذه تنمى من خالل برامج التنمية املهنية املختلفة اليت تعقد لتطوير
األداء .
 القسم الثاني عبارة عن ممارسات تتعلق بالذات ،والثقة بالنفس ،وهذه
ميكن تنميتها من خالل برامج تنمية مهنية متخصصة لبناء الشخصية.
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البعد الثاني – التمكني:
جدول (:)14املتوسط واالحنراف املعياري والرتتيب ومستوى املمارسة ملفردات البعد
األول  :من وجهة نظر عينة الدراسة ككل
م

العبارات

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

درجة أو
مستوى
املمارسة

9

يعمل على توفري
فرص تدريبية ملن
يتولون مناصب
جديدة من العاملني
معه.

4.458

513.

7

كبرية جداً

11

يكلف بعض القدامى
من العاملني معه
برعاية اجلدد حتى
ينجحوا يف عملهم.

3.810

930.

8

كبرية

11

ميارس التفويض
مستندا إىل أسس
علمية واضحة.

4.717

107.

5

كبرية جداً

14

يشجع العاملني معه
على حتمل
املسؤولية.

3.837

294.

2

كبرية

15

يعامل العاملني معه
على أنهم أفراد
تتمايز قدراتهم.

4.489

559.

0

كبرية جداً

12

يفوض بعض
صالحياته لبعض
العاملني معه.

4.003

427.

1

كبرية
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13

يقدم تصورا كليا
للعمل تاركا اهلامش
األكرب للعاملني معه
يف تنفيذه.

26214

.316

5

كبيرة جدا

1.

يراعى يف تفويضه
اإلمكانيات اإلدارية
والرتبوية ملن
يفوضهم.

26559

.256

2

كبيرة جدا

إمجالي العينة

26414

6211

كبيرة جدا

من اجلدول يتبني :
 – 1أن مستوى أداء املمارسات يف هذا البعد تراوحت بني كبرية جداً ثم كبرية .
 – 4املمارسات اليت ستكون حمورا للتطوير يف هذا البعد هي :
أ  -يكلف بعض القدامى من العاملني معه برعاية اجلدد حتى ينجحوا يف
عملهم.
ب  -يشجع العاملني معه على حتمل املسؤولية.
ج  -يفوض بعض صالحياته لبعض العاملني معه.
سبل التطوير :املمارسات السابقة عبارة عن أركان عملية التفويض للصالحيات
وميكن التدريب عليها من خالل برنامج تدرييب على عمليات اإلدارة مع الرتكيز
على عملية التنظيم وتفويض السلطة يف املدرسة.
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البعد الثالث -التأثري املثالي:
جدول (:)15املتوسط واالحنراف املعياري والرتتيب ومستوى املمارسة ملفردات البعد
الثالث من وجهة نظر عينة الدراسة ككل
م

العبارات

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

درجة أو مستوى
املمارسة

17

يثق بإمكانيات
العاملني معه.

264.5

3.1.

7

كبرية جداً

17

جيعل العاملني معه
يثقون يف قدرته على
التغلب على العقبات
اليت تواجههم.

262.1

745.

1

كبرية جداً

19

جيعل من أساليب
تعامله مع العاملني
معه مثاال حيتذى به.

26525

.22.

3

كبرية جداً

41

يسعى إىل تطوير
العاملني معه مهنيا
حبسب اإلمكانيات
املتاحة.

264.1

.15.

7

كبرية جداً

41

يغلب مصلحة
املؤسسة الرتبوية على
مصاحله الذاتية.

264.4

..2.

7

كبرية جداً

44

ينمى ثقة العاملني
معه بأنفسهم.

26491

3.9.

.

كبرية جداً

45

يتعامل بشفافية مع
العاملني.

26255

.12.

2

كبرية جداً

42

يتعامل مع كل فرد
بطريقة تناسب
قدراته.

26.1.

333.

4

كبرية جداً
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43

يتمتع بقدرة عالية
على اإلقناع.

26393

.5..

إمجالي العينة

26591

.244

5

كبرية جداً
كبرية جداً

من اجلدول يتبني :
 – 1أن مستوى أداء املمارسات يف هذا البعد كلها كبرية جداً وال توجد ممارسات
تؤدى مبستوى أقل من ذلك ،وبالتالي خيرج هذا البعد من دائرة التطوير وفق
التحديد السابق.
البعد الرابع -االستثارة الفكرية:جدول ()12املتوسط واالحنراف املعياري والرتتيب
ومستوى املمارسة ملفردات البعد الثالث -من وجهة نظر عينة الدراسة ككل
املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

درجة أو مستوى
املمارسة

م

العبارات

يسعى دائما إىل
4.
تعميق مفهوم
املشاركة لدى
العاملني يف
املؤسسة الرتبوية.

264.5

3.16

4

كبرية جداً

يثري قدرة
47
العاملني على
حتليل املشكالت
اليت يواجهونها
يف مؤسستهم
الرتبوية

26512

7456

1

كبرية جداً

جيعل العاملني
47
يتعاملون مع

26454

722.

5

كبرية جداً
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املشكالت القدمية
بطرق جديدة.
يشجع العاملني
49
لتحقيق أكثر مما
كانوا يتوقعون
حتقيقه.

26117

.15.

.

كبرية

ينظر إىل
51
الصعوبات
بوصفها مشكالت
حتتاج إىل حل.

56..2

774.

7

متوسطة

حيفز العاملني
51
لتحقيق الرؤية
املشرتكة
للمؤسسة
الرتبوية.

26119

7.9.

3

كبرية

يشجع العاملني
54
على املشاركة يف
صياغة رؤية
مشرتكة للمؤسسة
الرتبوية.

26175

.12.

2

كبرية

يعامل مجيع
55
العاملني باملساواة
دون إظهار
احملاباة ألى فرد أو
جمموعة بعينها.

567.5

755.

7

كبرية

261..

.342

إمجالي العينة
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من اجلدول يتبني:
 – 1أن مستوى أداء املمارسات يف هذا البعد تراوحت بني كبرية جداً ثم كبرية،
ثم متوسطة .
 – 4املمارسات اليت ستكون حمورا للتطوير يف هذا البعد هي :ــــ
أ  -يشجع العاملني لتحقيق أكثر مما كانوا يتوقعون حتقيقه.
ب  -ينظر إىل الصعوبات بوصفها مشكالت حتتاج إىل حل.
ج  -حيفز العاملني لتحقيق الرؤية املشرتكة للمؤسسة الرتبوية.
د  -يشجع العاملني على املشاركة يف صياغة رؤية مشرتكة للمؤسسة الرتبوية.
هـ  -يعامل مجيع العاملني باملساواة دون إظهار احملاباة ألى فرد أو جمموعة
بعينها.
سبل التطوير :املمارسات السابقة تلزم بالتأني والتدقيق يف اختيار قائد املدرسة
الثانوية لكى ميارس سلوكيات القيادة التحويلية ؛ فهو جيب أن يتحلى ببعد النظر
والطموح ورباطة اجلأش واإلميان بقيمة األفراد وبقدراتهم حتى يستطيع أن يقود
فريق العمل ،كما أن هذه املمارسات تتطلب التدريب املستمر لقائد املدرسة
الثانوية على العمل اجلماعي واالشرتاك يف فرق العمل وإدارة مجاعات العمل
حبرفية توصل إىل حتقيق األهداف.
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البعد اخلامس  -االعتبارية الفردية:
جدول (:)13املتوسط واالحنراف املعياري والرتتيب ومستوى املمارسة ملفردات البعد
اخلامس :من وجهة نظر عينة الدراسة ككل
العبارات

املتوسط

االحنراف
املعياري

الرتتيب

درجة أو
مستوى
املمارسة

م

52

ينصت جيدا
للعاملني معه.

56971

791.

3

كبرية

53

حيرتم قرارات من
يفوضهم من
العاملني.

46755

16174

7

قليلة

5.

حيرتم وجهات
النظر املتباينة
عند التعامل مع
القضايا الرتبوية
للمؤسسة.

562.4

16114

7

كبرية

57

حيرص على
تطابق ممارساته
مع الرؤية اليت
ميتلكها.

56721

16124

.

كبرية

57

خيرب العاملني معه
مبا جيب عليهم
فعله كي يثابوا
على جمهوداتهم.

26452

.79.

4

كبرية جداً

59

يستجيب بصورة
إجيابية ملبادرات

26149

.37.

2

كبرية
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العاملني
التطويرية.
21

يراعي الفروق
الفردية للعاملني.

26113

7.1.

5

كبرية

21

يتفهم شعور
العاملني معه.

26459

.94.

1

كبرية جداً

24

يعنى بتدريب
العاملني معه
للوصول إىل أداء
أفضل.

56744

311.

.

كبرية

إمجالي العينة

56747

.315

كبرية

من اجلدول يتبني :
 – 1أن مستوى أداء املمارسات يف هذا البعد تراوحت بني كبرية جداً ثم كبرية،
ثم قليلة.
 – 4املمارسات اليت ستكون حمورا للتطوير يف هذا البعد هي :ــــ
أ  -ينصت جيدا للعاملني معه.
ب  -حيرتم قرارات من يفوضهم من العاملني.
ج  -حيرتم وجهات النظر املتباينة عند التعامل مع القضايا الرتبوية للمؤسسة.
د  -حيرص على تطابق ممارساته مع الرؤية اليت ميتلكها.
هـ  -يستجيب بصورة إجيابية ملبادرات العاملني التطويرية.
و  -يراعي الفروق الفردية للعاملني.
ز  -يعنى بتدريب العاملني معه للوصول إىل أداء أفضل.
452
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سبل التطوير :املمارسات السابقة تتطلب توافر مهارات خاصة لدى قائد املدرسة
ميكن إدراجها حتت تنمية املوارد البشرية؛ حيث تتطلب حسن اإلنصات واحرتام
األفراد املفوضني ووجهات نظرهم ،وأن يكون صادقا يف القول والفعل ،وأن يعنى
مبرؤوسيه حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم بشكل جيد؛ ولذلك ميكن من خالل
برامج التنمية البشرية تطوير قدرات قائد املدرسة حتى يتمكن من ممارسة
سلوكيات القيادة التحويلية.
البعد السادس -املكافآت البديلة:
مت حتليل ممارسات هذا البعد يف السؤال األول من أسئلة البحث وتبني أن
مستوى ممارسة سلوكياته هو بدرجة كبرية جداً ،وبالتالي يعد من األبعاد
املتطورة.وبتجميع املمارسات اليت مت استخراجها من جداول األبعاد واتباع
املقرتحات اليت أعقبت كل منها ميكن تطوير أداء قائد املدرسة الثانوية وفق أبعاد
ومبادئ القيادة التحويلية  ،وبهذا تكون الدراسة قد أجابت عن السؤال الثالث من
أسئلة الدراسة
التوصيات:
ختاما وقبل تقديم التوصيات يود الباحث أن بشرب اىل أن البحث
بدأمبحاولة حتديد أداة مناسبة لقياس سلوكيات القيادة التحويلية ذات األبعاد الستة
من خالل تطوير استبانة وتقنينها هلذا الغرض ،ثم أهتم بتحديدأى سلوكيات
القيادة التحويلية يؤديها قائد املدرسة الثانوية فى حمافظة الدوادمى بدرجة عالية
فرتاعى ،وأيضا أى سلوكياتها حيتاج اىل تدعيم وتقوية ،وتوصلت الدراسة اىل
استبانة مقننة تصلح لقياس مايراد قياسه ،كما توصلت اىل أن بعض سلوكيات
قائد املدرسة الثانوية حتتاج اىل تطوير وأشارت اىل أن ذللك ينمكن أن يتم من
خالل تنظيم برامج تدريبية على عمليات اإلدارة من ختطيط وتنظيم ،وبعض
املبادئ مثل التفويض وغريها ،وهذا وغريه – موجود فى منت الدراسة -ميكن أن
يساهم فى تطوير أداء القادة.
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ولذلك تقدم الدراسة بعض التوصيات:ـــــــ
 – 1العناية حبسن اختيار قادة املدارس الثانوية الختيار أفضل العناصر واليت
متتلك مهارات تساعد يف ممارسة سلوكيات القيادة التحويلية .
 – 4تنظيم الربامج التدريبية على عمليات اإلدارة لقادة املدارس كل فرتة
الطالعهم على اجلديد مع الرتكيز بصفة خاصة على التفويض كمبدأ من
مبادئ التنظيم اجليد .
 – 5العناية بتقديم برامج يف التنمية البشرية لقادة املدارس إلكسابهم مهارات
إدارية تفيدهم شخصيا وتنمي العاملني معهم .
 – 2دراسة تقديم مزيد من الصالحيات لقادة املدارس حتى يتمكنوا من مكافأة
املتميزين ،وحتفيز املتكاسلني ،ويف هذا تنظيم لسري العمل املدرسي.
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