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الممخص:

ىدفت الدراسة التعرؼ إلى درجة ممارسة مديري مدارس تربية قصبة الزرقاء لمقيادة التحويمية

مف وجية نظر المعمميف والكشؼ ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تقديرات أفراد

العينة ليذه الدرجة تعزى إلى المتغيرات :الجنس والمؤىؿ العممي وسنوات الخدمة والتخصص عمى

درجة ممارسة القيادة التحويمية ،ولتحقيؽ ذلؾ اتبع الباحثاف المنيج الوصفي المسحي االرتباطي
لمبلءمتو لطبيعة الدراسة وطبؽ استبانة تكونت مف ( )28فقرة موزعة عمى المجاالت اآلتية:

(الجاذبية ،االعتبارية الفردية ،الحفز الذىني ،االستثارة الفكرية) عمى عينة مكونة مف ( )375معمماً
ومعممة .حيث تكوف مجتمع الدراسة مف ( )6641لجميع المعمميف الذكور واإلناث في مدارس التعميـ

الزرقاء األولى والثانية .وأظيرت النتائج أف درجة ممارسة مديري مدارس تربية قصبة الزرقاء لمقيادة
التحويمية مف وجية نظر المعمميف كانت متوسطة وقد جاءت جميع المجاالت بدرجة متوسطة عمى

التوالي (الجاذبية ،االعتبارية الفردية ،الحفز الذىني ،االستثارة الفكرية) .وجود فروؽ ذات داللة
احصائية عند مستوى الداللة ) (0.05≥αبيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة وتعزى لمتغير
الجنس لصالح الذكور ،وتبعا لمتغير المؤىؿ العممي لصالح البكالوريوس ووجود فروؽ ذات داللة

احصائية تعزى لمتغير سنوات الخدمة عمى مجالي االستثارة الفكرية واالعتبارية الفردية حيث جاءت

الفروؽ في االستثارة الفكرية بيف مستوى الخدمة القصيرة (أقؿ مف )5سنوات والخدمة الطويمة (10

سنوات فأكثر) لصالح الخدمة الطويمة ( 10سنوات فأكثر) ،بينما عمى مجاؿ االعتبارية الفردية
فجاءت الفروؽ بيف مستوى الخدمة المتوسطة مف ( )5-10سنوات والخدمة الطويمة ( 10سنوات
فأكثر) ،لصالح الخدمة الطويمة ،ودلت النتائج إلى عدـ وجود داللة احصائية تعزى لمتغير

التخصص ،وفي ضوء نتائج الدراسة ،أوصى الباحثاف بعقد دورات تدريبية متخصصة بيدؼ بزيادة
درجة الوعي لدى مدراء المدارس بأىمية الممارسات لمقيادة التحويمية.
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. تربية قصبة الزرقاء، مديري المدارس، القيادة التحويمية:الكممات المفتاحةة
Abstract
The study aimed to identify the degree of participating and the
transformational leadership and its relationship with the effectiveness of the
educational decisions among the principals of Zarqa education school from
the view point of the teachers, And to demonstrate the influence of the
gender and the qualification on the degree of practicing the
transformational leadership and the effectiveness of the educational
decisions. The descriptive, survey and correlative methodology have been
used because of its appropriateness to the nature of the study. The
questionnaire has been developed in order to measure the transformational
leadership. It consisted of (28) section distributed in the following fields:
(attraction, individual legal, intellectual motivation and intellectual
stimulation). The population of the study (6641) consisted of all male and
female teachers in the first and second Zarqa education schools. The sample
was chosen by the simple random manner and it was (375) male and female
teachers. The study proved the following results: The degree of participating
the transformational leadership and its relationship with the effectiveness of
the educational decisions among the principals of Zarqa education schools
from the viewpoint of the teachers was medium. In addition, all fields are
respectively medium (attraction, individual legal, intellectual motivation and
intellectual stimulation. The results indicated that there were statistically
significant differences at the level (0.05≥α) in the responses of the sample
due to the variable of gender. The differences were in favor of the males. The
results also proved statistically significant differences at the level (0.05≥α)
due to the variable of qualification and the differences were in favor of the
bachelor. In addition, statistically significant differences in intellectual
stimulation individualized consideration because the experience. The
differences in intellectual stimulation between short level of experience (less
than 5 years), the long experience (10 years or more) and the differences
favor to the long experience (10 years or more). In the field of individual
consideration, the differences between the intermediate experience (5-10
years), the long experience (10 years or more), and the differences favor to
the long experience. The results indicated that no statistical significance
differences due to the specialization variable. In the light of the study, the
two researchers recommended to increase the level of awareness of the
importance of practicing the transformational leadership among the school
principal through providing awareness-raising lecture, thus reflecting on
their behavioral level inside the school.
Keywords: Transformational leadership, Schools principals, Educational alZarqa Governorate
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مقدمة الدراسة وخمفةتها السنظرةة.

حظيػػت القيػػادة باىتمػػاـ المسػػؤوليف عػػف العمػػؿ اإلداري ،نظ ػ اًر لػػدورىا فػػي إنجػػاز المؤسسػػات

اإلدارية لمياميا وتحقيقيا ألىدافيا .إذ يتوقؼ نجاح ىذه المؤسسات أو فشميا عمى مدى النجاح الػذي

يحققو القادة اإلداريوف في أعماليـ ،مف خبلؿ تػأديتيـ ألدوارىػـ وميػاميـ المنوطػة بيػـ ،واسػياميـ فػي

تطػػوير مؤسسػػاتيـ ،وفق ػاً لمػػا لػػدييـ مػػف قػػدرات واسػػتعدادات تمكػػنيـ مػػف التػػأثير فػػي اآلخ ػريف لتحقيػػؽ
أىداؼ المؤسسة.

وتػػؤدي القيػػادة دو اًر بػػار اًز وىام ػاً فػػي تسػػيير عمػػؿ المؤسسػػات س ػواء كانػػت مؤسسػػات عامػػة أـ

خاصػػة ،فػػبل يمكػػف تصػػور قيػػاـ العػػامميف بػػأداء واجبػػاتيـ دوف وجػػود قائػػد يػػوجييـ نحػػو مسػػتوى األداء
المطموب لتحقيؽ الواجبات ،ويظؿ لمقيادة الدور الميـ في تحسيف مسػتوى أداء العػامميف مػف خػبلؿ مػا

يتحمى بو القائد مف صفات قيادية لنقؿ المؤسسة إلى أفضؿ حاؿ تسعى لموصوؿ إليو  ،ومػف األنمػاط

القيادية التي نتجت في ضػوء التقػدـ العممػي والتطػور التقنػي وحاجػة المؤسسػات نمػط القيػادة التحويميػة

ومػػف أىػػـ مػػا يميػػز القائػػد التحػػويمي مقدرتػػو عمػػى مواجيػػة التحػػديات والتطػػورات المعاص ػرة مػػف خػػبلؿ
التأثير عمى سموؾ العامميف وتنمية قدراتيـ وتشجيعيـ وتحسيف مستوى أدائيـ (العتيبي. )2006،

امػػا عميػػو تطػػوير القػػادة
والنظػػاـ التربػػوي بوصػػفو أحػػد األنظمػػة االجتماعيػػة الميمػػة ،أصػػبح لز ً
التربػػوييف ضػػمف إمكانػػات االنفتػػاح العػػالمي ،ومػػا يصػػاحبيا مػػف نمػػو اآلمػػاؿ والطموحػػات البش ػرية مػػف

أجػػؿ تحقيػػؽ األىػػداؼ المرجػػوة فػػي ظػػؿ التغيػرات والمنافسػػة الشػػديدة التػػي نعيشػػيا ،وىػػذا يتطمػػب نمطػاً

جديػػداً مبػػدعاً مػػف القػػادة التربػػوييف الواجػػب تػػدريبيـ وتػػأىيميـ ،وتجديػػد كفايػػاتيـ وتجويػػدىا ،ألداء الػػدور

تعميمػػا وتػػأىيبلً وتػػدر ًيبا وصػػحة
التطػػويري المتوقػػع مػػنيـ ،والمتمثػػؿ فػػي االسػػتثمار األمثػػؿ فػػي اإلنسػػاف
ً
ورفاىية (عماد الديف .) 2004،
وشيد ىذا العصر الكثيػر مػف التغيػرات والتطػورات المتتاليػة فػي مختمػؼ المجػاالت ،ومػع ىػذه

التطورات أصبح االىتماـ بالقيادة ضرورة قصوى ،األمػر الػذي يسػتدعي مػف المؤسسػات التربويػة التػي

تسعى لمتقدـ والتميز ومواكبة المستجدات أف تتبنى القيادة التحويمية وذلؾ مف أجػؿ االرتقػاء بالمؤسسػة

التربويػػة والوصػػوؿ إلػػى إدارة ناجحػػة قػػادرة عمػػى اتخػػاذ ق ػ اررات رشػػيدة وفػػؽ منيجيػػة عمميػػة مدروسػػة.

(البدري .)2005،

وتُعد القيادة التحويمية نتاجاً لمتغيرات التي شيدتيا وتشيدىا المؤسسات المعاصرة وتمثػؿ حالػة
تفاعميػػة بػػيف القائػػد والمرؤوسػػيف ،حيػػث تسػػتند إلػػى رؤيػػة ثاقبػػة وواضػػحة وترتكػػز عمػػى مبػػادئ التحػػوؿ
الجػذري فػػي ثقافػػة المؤسسػػة وممارسػػاتيا لمواجيػػة التحػػديات المصػػاحبة لمتغيػرات البيئيػػة وذلػػؾ بالتػػأثير

عمى سموؾ المرؤوسيف (الزى ارني.)2016،
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وبذلؾ اختمفت القيادة التحويمية عف غيرىا مف أنماط القيادات في أنيا تقود إلػى اتخػاذ قػ اررات

فاعمة حيػث يقػوـ القائػد التحػويمي بإثػارة اىتمػاـ ودافعيػة األفػراد ،وذلػؾ مػف خػبلؿ رفػع مسػتوى إدراكيػـ
وفيميـ ألىمية المؤسسة وقيميا وأىدافيا ورؤيتيا ،مما يجعؿ األفراد يضػاعفوف جيػودىـ لرفػع مسػتوى

المؤسسػػة بعيػػداً عػػف أي مصػػمحة شخصػػية ،وبالتػػالي تطػػوير أداء األف ػراد ،والػػذي يػػنعكس عمػػى نجػػاح

المؤسسة وزيادة مقدرتيا عمى المنافسة والبقاء.

وقػػد ظيػػر مصػػطمح القيػػادة التحويميػػة عمػػى يػػد العػػالـ بيرنػػز ) ،)Burnsباعتبػػاره أوؿ مػػف أتػػى

بيذا المفيػوـ  ،وقػد عرفيػا بأنيػا عمميػة يسػعى مػف خبلليػا القائػد والمرؤوسػوف إلػى النيػوض كػؿ منيمػا
بػاآلخر لموصػػوؿ إلػػى أعمػى مسػػتويات الدافعيػػة واألخػبلؽ ،ويشػػير ليثػػوود ( Leithwood(,1992إلػػى

أ ف مص ػػطمح ح تحوي ػػؿ ح يتض ػػمف تغييػ ػرات رئيس ػػة ف ػػي ش ػػكؿ ،وطبيع ػػة ،ووظيف ػػة المؤسس ػػة ،وم ػػف ى ػػذا

المنطمؽ اعتبر أف اليدؼ العاـ لمقيادة التحويمية ىو تعزيز الفػرد ،والقػدرات التعاونيػة فػي حػؿ المشػاكؿ
لػدى أفػراد المؤسسػة ،وىػذه القػػدرات بػدورىا تحػدد األىػداؼ ،والممارسػات التػػي تسػتخدـ فػي تحقيػؽ ىػػذه

األىداؼ .أما أوينز ( Owens, (1999فيعرؼ القيػادة التحويميػة بانيػا القيػادة عػف طريػؽ الثقافػة التػي
توحد األىداؼ والقيـ والمعتقدات والمعايير ،والتي تعمؿ عمى جمع األطراؼ المعنييف ككؿ .وقػد عػرؼ

ترفينو) Trofino,(2000القادة التحويمييف بأنيـ القػادة الػذيف لػدييـ المقػدرة عمػى وضػع رؤيػة لممسػتقبؿ

بشػػكؿ واضػػح ،وىػػـ صػػناع أسػػطورة نجػػاح الػػنظـ وتميزىػػا ،وعػػرؼ القيػػادة التحويميػػة بأنيػػا القيػػادة التػػي

تضع رؤية واضحة لمؤسساتيا ،وتعمؿ عمى إيجاد أنظمة جديدة كمياً ،تتوافؽ مع متطمبات المستقبؿ.

وتعرؼ القيادة التحويمية بأنيا القيادة التي تركز عمى األىداؼ بعيػدة المػدى والتأكيػد عمػى بنػاء

رؤية واضحة وتحفيز الموظفيف وتشجيعيـ عمى تنفيذ تمػؾ الرؤيػة والعمػؿ عمػى تغييػر وتعػديؿ األنظمػة

القائمة لتبلئـ ىذه الرؤية (خيري)2013 ،
أبعاد القةادة التحوةمةة

طػور بػاس وأفوليػو ) (Bass & Avolio, 1994اسػتبانة متعػددة العناصػر بنيػت عمػى نظريػة القيػادة

التحويمية تتضمف أربعة أبعاد وىي:

 .1الجاذبيػػة (التػػأثير المثػػالي) :حيػػث تصػػؼ سػػموؾ القائػػد الػػذي يحظػػى بإعجػػاب واحتػراـ وتقػػدير

المرؤوسيف ،ويتطمب ذلؾ المشاركة في المخاطر مف قبؿ القائػد وتقػديـ احتياجػات المرؤوسػيف
قبؿ االحتياجات الشخصية لمقائد والقياـ بتصرفات ذات طابع اخبلقي.

 .2الحفز الذىني :يركز ىذا البعد عمى تصرفات وسموكات القائد التي تثيػر فػي المرؤوسػيف حػب
التحدي ،وتمػؾ السػموكات تعمػؿ عمػى ايضػاح التوقعػات لممرؤوسػيف ،واسػتثارة روح الفريػؽ مػف
خبلؿ الحماسة والمثالية.
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 .3االستثارة الفكرية :وفييا يعمؿ القائد التحويمي عمى البحث عف األفكػار الجديػدة وتشػجيع عمػى
ح ػػؿ المش ػػاكؿ بطريق ػػة إبداعي ػػة م ػػف قب ػػؿ المرؤوس ػػيف ودع ػػـ النم ػػاذج الجدي ػػدة والخبلق ػػة ألداء

العمؿ.

 .4االعتبػػار الفػػردي :وتظيػػر ىػػذه الصػػفة مػػف خػػبلؿ أسػػموب القائػػد الػػذي يسػػتمع بمطػػؼ ويػػولي
اىتمػػاـ خػػاص الحتياجػػات المرؤوسػػيف وكػػذلؾ انجػػازاتيـ مػػف خػػبلؿ تبنػػي اسػػتراتيجيات التقػػدير
واإلطراء.

أهداف القةادة التحوةمةة

حدد ( )Leithwood,1992ثبلثة أىداؼ لمقيادة التحويمية ،كما أوردىا كؿ مف (Liontos,) 1993
والصيداوي ) 2001(،ىي:

 .1مساعدة المعمميف عمى التطور وبناء ثقافة مؤسسية تعاونية ،فيذا يعنػي أف المعممػيف قمػيبلً مػا
مع ػ ػا ،ويتشػ ػػاركوف لمتحسػ ػػيف المتواصػ ػػؿ ،لػ ػػذا يقػ ػػوـ القػ ػػادة التحػ ػػويميف عمػ ػػى وضػ ػػع
يخططػ ػػوف ً
المعممػػيف فػػي مجتمػػع مشػػترؾ مػػف بنػػاء الق ػ اررات المشػػتركة ،والتخطػػيط معػػا بحيػػث تقمػػؿ عزلػػة
المعمـ ،وتخدـ دعـ التغييرات الثقافية ،وتفويض السمطة لآلخريف.

 .2تعزيػػز نمػػو المعممػػيف المينػػي :إف الدافعيػػة لػػدى المعممػػيف نحػػو التطػػور تتعػػزز عنػػدما يتبعػػوف
أىدافاً لمنمػو المينػي ،بيػذه العمميػة يصػبح مػف السػيؿ تحقػؽ ذلػؾ عنػدما يمتزمػوف بقػوة برسػالة
المدرسة ،وعندما يمنح القادة المعمميف دو اًر في حؿ المشاكؿ وتحسيف األداء المدرسي.

 .3مساعدة المعمميف عمى حؿ مشاكميـ مف خبلؿ المشاركة في النشػاطات الجديػدة والقيػاـ بجيػد
اضافي.

سنشأة القةادة التحوةمةة

عػرض العػػالـ  Bassنظريتػػو والتػػي منحػػت االىتمػػاـ لمتطمبػات المرؤوسػػيف أكثػػر منػػو لمقػػادة

وذلؾ باقتراح إمكانية تطبيؽ القيادة التحويمية في المواقؼ التي تكوف فييػا النتػائج غيػر إيجابيػة .أيضػا

حددت النظرية سموكات القيادة التحويمة وىي :التأثير المثالي (الكاريزما) ،الحػافز اإلليػامي ،االسػتثارة
الفكري ػ ػ ػ ػػة واالعتبػ ػ ػ ػ ػػار الفػ ػ ػ ػ ػػردي .وج ػ ػ ػ ػػاء بعػ ػ ػ ػ ػػد ذلػ ػ ػ ػ ػػؾ تط ػ ػ ػ ػػوير لنظريػ ػ ػ ػ ػػة  Bassوعناصػ ػ ػ ػ ػػرىا مػ ػ ػ ػ ػػف

قبػػؿ) Bass&Avolio,(1994نتيجػػة لمبحػػوث التقويميػػة والنمػػوذج المطػػور المعػػروؼ بالمػػدى الكامػػؿ
لتط ػػوير القي ػػادة ،وك ػػذلؾ برن ػػامج ت ػػدريب وتق ػػويـ ف ػػي نظري ػػة القي ػػادة التحويمي ػػة .وق ػػد توال ػػت األبح ػػاث

والدراسات تباعاً ،كما قدمت النظرية عمى شكؿ برامج لمقادة مف قطاعات ومؤسسات مختمفة صػناعية
وصحية وتربوية حكومية كانت أـ خاصة (المخبلفي)2017،

وقد أشارت العديد مف الدراسات السابقة إلى القيادة التحويمية ،ومف ىذه الدراسات مرتبة

حسب التسمسؿ الزمني:
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الدراسات السابقة:

قاـ يو وآخروف ) (Yu, & at all, 2002دراسة ىدفت التعرؼ إلى تأثير القيادة التحويمية

عمى التزاـ المعمميف بالتغيير في المدارس االبتدائية بيونج كونج ،واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي
االرتباطي ،وقد اشتممت عينة الدراسة عمى ) (111مدرسة ابتدائية ،وتـ تطوير أداة لقياس درجة

ممارسة القيادة التحويمية تكونت مف ) (113فقرة ،وقد أظيرت النتائج أف المعمميف يوافقوف عمى

ممارسة مديرييـ لبعض أبعاد القيادة التحويمية وبخاصة تمؾ المتعمقة بتييئة توقعات عالية مف النمو
الميني لممعمميف وأداء الطمبة ويعترضوف عمى أف مديري المدارس يقدموف نماذج مناسبة يمكف

االقتداء بيا ،وكانت موافقتيـ ضعيفة فيما يتعمؽ ببناء الرؤية المدرسية ،وأف األوضاع المدرسية
أسيمت في التزاـ المعمميف والطمبة وأولياء األمور بدرجة أعمى مف ممارسات القيادة التحويمية.

أجرى لوكس ) (lucks, 2002دراسة ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف القيادة التحويمية في

المدارس الثانوية في مدينة نيويورؾ وبيف دافعية المعمميف في تمؾ المدارس ،واعتمدت الدراسة المنيج

الوصفي التحميمي ،وقد تكونت عينة الدراسة مف المعمميف في ( (1080مدرسة .وتـ استخداـ استبانة
القيادة واإلدارة في المدارس ،وأداة مسح الرضا الوظيفي .وقد بينت النتائج أنو ال يوجد دليؿ عمى أف
القيادة التحويمية ذات تأثير عمى دافعية المعمميف في المدارس وتـ رفض الفرضية الصفرية لمبحث

وتبيف أف القائد التحويمي ال يختمؼ عف غيره مف القادة الذيف يستخدموف أنماطاً أخرى في التأثير

عمى دافعية المعمميف نحو العمؿ .

قاـ كؿ مف ماركو وسشير ) )Markow& Scheer,2003بإجراء دراسة ىدفت التعرؼ

إلى مستوى القيادة التحويمية في المدارس اإلسبلمية األمريكية ،وعرضت الدراسة انطباع كؿ مف
المديريف ،والمدرسيف ،واآلباء ،والطمبة حوؿ القيادة المدرسية ،واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي

التحميمي ،وشممت عينة الدراسة ( )800مدي اًر مف المدارس العامة (الحكومية) و ( )1017مدرساً و

) (1107مف آباء طبلب المدارس الحكومية ،إضافة إلى إجراء مقاببلت مع الطمبة مف الصؼ
الثالث إلى الثاني عشر ،وقد أشارت النتائج إلى اف  %78مف المديريف وصفوا أنفسيـ بأنيـ

ممتازوف في احتراـ الناس داخؿ المدرسة ،وعمى العكس مف ذلؾ  %36مف المدرسيف و  %34مف

اآلباء وصفوا المديريف بأنيـ ممتازوف في احتراـ األشخاص داخؿ المدرسة ،ويعتقد المدرسوف بأف

المديريف يقضوف  %37مف أوقاتيـ في كتابة التقارير و  %24في التحفيز واإلرشاد ،وقد أشارت

الدراسة إلى أف المديريف والمدرسيف واألىالي أجمعوا عمى أف التحفيز لممدرسيف والطمبة مف أجؿ

عمؿ أفضؿ ما عندىـ ىو الدور األساس لمقيادة المدرسية.

أجرى عمرو ( )2007دراسة ىدفت التعرؼ إلى مدى توافر سمات القيادية التحويمية لدى

رؤساء أقساـ اإلشراؼ التربوي في مديريات التربية والتعميـ في فمسطيف (المحافظات الشمالية) مف
()8>9
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وجية نظر المشرفيف التربوييف ،واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،وتكونت عينة الدراسة

مف( )176مشرفاً تربوياً ،تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية الطبقية .حيث طبقت استبانة مكونة مف

( )62فقرة ،موزعة عمى ستة مجاالت ىي :التأثير المثالي ،والدافعية اإلليامية ،واالستثارة الفكرية،
واالعتبارية الفردية ،والتمكيف ،والمكافآت البدائمية ،وأظيرت النتائج أف درجة توافر سمات القيادة
التحويمية لدى رؤساء أقساـ اإلشراؼ التربوي في المحافظات الشمالية مف وجية نظر المشرفيف

التربوييف كانت متوسطة ،عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( )0.05 ≤بيف

متوسطات تقديرات المشرفيف التربوييف لمدى توافر سمات القيادة التحويمية لدى رؤساء أقساـ

اإلشراؼ التربوي تعزى لمتغيرات :الجنس ،التخصص ،المؤىؿ العممي ،المؤىؿ المسمكي.

أجرت القرالة ( )2008دراسة ىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة القيادة التحويمية لمديري

المدارس الحكومية والخاصة في محافظة العاصمة مف وجية نظر المعمميف ،واعتمدت الدراسة
المنيج الوصفي التحميمي ،ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطوير استبانة مكونة مف ( )63فقرة ،بمغت

معمما ،تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية الطبقية  ،أظيرت النتائج أف متغير درجة
العينة ()704
ً
تفعا ،وكذلؾ عدـ وجود
ممارسة القيادة التحويمية لمديري المدارس الثانوية الحكومية والخاصة كاف مر ً

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة القيادة التحويمية لمديري المدارس

الثانوية الحكومية والخاصة في القيادة التحويمية تعزى لمتغير النوع االجتماعي ،كما بينت النتائج
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة القيادة التحويمية تعزى

لمتغير تصنيؼ المدرسة ولصالح مديري المدارس الخاصة مقارنة بمديري المدارس الحكومية.

قاـ الرقب ( )2010بدراسة ىدفت التعرؼ إلى العبلقة بيف القيادة التحويمية بأبعادىا األربعة

(التأثير المثالي ،الحفز االليامي ،االستثارة الفكرية ،االعتبارات الفردية) وتمكيف العامميف في

الجامعات الفمسطينية في قطاع غزة ،واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي ،واستخدـ االستبانة كأداة

رئيسة الستطبلع آراء عينة الدراسة والتي تكونت مف ( )660موظؼ يعمموف بوظائؼ أكاديمية برتب

إدارية ووظائؼ إدارية وقد تـ اختيارىـ بطريقة العينة الطبقية العشوائية .وأظيرت النتائج توفر

عناصر التمكيف وتوفر أبعاد القيادة التحويمية بمستوى متوسط في الجامعات ،وكشفت النتائج عف
وجود عبلقة ارتباط إيجابية بيف القيادة التحويمية بأبعادىا المختمفة وبيف التمكيف .وأظيرت الدراسة

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بشأف عبلقة القيادة التحويمية بالتمكيف تعزي لمتغيرات (الجنس،

طبيعة العمؿ ،وسنوات الخدمة).

وأجرى الشريفي والتنح ( )2010دراسة ىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة مديري المدارس

اإلمارت العربية المتحدة لمقيادة التحويمية مف وجية نظر معممييـ ،وشممت
ا
الثانوية الخاصة في دولة

عينة الدراسة ( )690معمماً ومعممة تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشوائية مف جميع المناطؽ
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التعميمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،واستخدمت استبانة القيادة متعددة العوامؿ لقياس درجة

ممارسة القيادة التحويمية بعد ترجمتيا إلى العربية وتكييفيا لمبيئة اإلماراتية ،وأظيرت النتائج وجود
اإلمارت
ا
فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في دولة

العربية المتحدة لمقيادة التحويمية تُعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناث ،ولمتغير المؤىؿ العممي
ولصالح الماجستير فما فوؽ ،وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الخدمة .

أجرى الغامدي  )2012(،دراسة ىدفت التعرؼ إلى درجة ممارسة مديري مدارس التعميـ

العاـ لمقيادة التحويمية في محافظة المخواة ،واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي المسحي ،ولتحقيؽ
ىدؼ الدراسة تـ تصميـ استبانة كأداة لجمع البيانات وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع مديري مدارس

التعميـ العاـ والبالغ عددىـ ( )110مدي اًر ،وتوصمت الدراسة إلى أف ممارسة مديري مدارس التعميـ

العاـ بمحافظة المخواة لمقيادة التحويمية مف وجية نظرىـ كانت بدرجة منخفضة وىناؾ فروؽ بيف

متوسطات استجابات أفراد العينة حوؿ درجة ممارسة مديري مدارس التعميـ العاـ بمحافظة المخواة

ألبعاد القيادة التحويمية وفقاً (لمتغير المؤىؿ العممي لصالح البكالوريوس ،ولمتغير التخصص العممي
لصالح التخصص التربوي ،ولمتغير سنوات الخدمة لصالح الفئة 10سنوات فاكثر.

أجرى الشريؼ )2016(،دراسة ىدفت التعرؼ عمى واقع األداء اإلداري لمديري مدارس

التعميـ الثانوي بإدارة تبوؾ التعميمية في ضوء مدخؿ القيادة التحويمية  ،وتعرؼ داللة الفروؽ في

تقديرات معممي واداري التعميـ الثانوي لمدخؿ القيادة التحويمية تعزى لمتغير (سنوات الخدمة ،

والجنسية ،والجنس ،وطبيعة العمؿ ) وأظيرت النتائج أف مديري مدارس التعميـ الثانوي بإدارة تبوؾ
التعميمية يمارسوف مدخؿ القيادة التحويمية بدرجة كبيرة  ،وال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى

لمتغير (سنوات الخدمة ،والجنسية ،والجنس ،وطبيعة العمؿ ) في محاور (الجاذبية ،االعتبارات

الفردية  ،تمكيف العامميف  ،االستثارة الفكرية ) بينما توجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير

(الجنس ) في محور (التحفيز الفكري ).

قاـ شمش )2016(،دراسة ىدفت الكشؼ عف درجة تطبيؽ مديري المدارس الحكومية في

محافظة راـ اهلل والبيرة لمقيادة التحويمية مف وجية نظر معممييـ ،كما ىدفت الكشؼ عما إذا كاف

ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات تقدير أفراد العينة لتطبيؽ مديري المدارس
الحكومية في محافظة راـ اهلل والبيرة لمقيادة التحويمية تعزى إلى المتغيرات (الجنس ،المؤىؿ العممي

،وسنوات الخدمة ،وعدد الدورات )في استجابات المعمميف والمعممات نحو درجة تطبيؽ مديري

المدارس الحكومية لمقيادة التحويمية واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي ،تـ اختيار العينة

بالطريقة الطبقية العشوائية مكونة مف ( )%10مجتمع الدراسة المكوف ( )119معمما و()200

معممة ،ولجمع البيانات اعدت استبانة مكونة مف ( )56فقرة مقسمة إلى خمسة أبعاد (االنضباط
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الوظيفي ،والتحفيز وااللياـ ،وتمكيف العامميف واالعتبار الشخصي ،والعبلقة مع المجتمع المحمي .

وأظيرت النتائج أف درجة ممارسة مديري المدارس لمقيادة التحويمية في مدارس محافظة راـ اهلل والبيرة

كانت مرتفعة ،وتبيف عدـ وجود فروؽ في استجابة المعمميف لمممارسة المديريف لمقيادة التحويمية تعزى
لمتغيرات (الجنس ،المؤىؿ العممي ،سنوات الخدمة ،عدد الدورات) ومف أىـ التوصيات ضرورة إعداد

المديريف ليكونوا قادة تحويمييف.

أجرى العثماني )2017( ،دراسة ىدفت التعرؼ عمى واقع ممارسة القيادة التحويمية بأبعادىا

(التأثير المثالي ،المقدرة االليامية ،االستثارة الفكرية ،االىتماـ الفردي) في المدارس الخاصة والتعرؼ
عمى واقع الفعالية التنظيمية في المدارس الخاصة ،وبياف العبلقة بيف الدرجة الكمية لممارسة القيادة

التحويمية وبيف الفعالية التنظيمية لممدارس الخاصة بمحافظات قطاع غزة واعتمدت الدراسة المنيج

الوصفي التحميمي ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ تصميـ استبانة كأداة لجمع البيانات وتكوف مجتمع

الدراسة مف جميع العامميف في المدارس الخاصة بمحافظات قطاع غزة البالغ عددىـ ( )964فردا.

وبمغ عدد العينة ( )274تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشوائية وأظيرت النتائج ممارسة مديري
المدارس الخاصة بمحافظات قطاع غزة سموؾ القيادة التحويمية بدرجة كبيرة ووجود ارتباطا معنويا

موجبا بيف القيادة التحويمية و الفعالية التنظيمية و يوجد أثر ذو داللة إحصائية ألبعاد القيادة

التحويمية عمى الفعالية التنظيمية بيف متوسطات استجابات المبحثيف حوؿ دور القيادة التحويمية تعزى

لممتغيرات (الجنس وسنوات الخدمة ) ووجود فروؽ تعزى لممتغيرات( العمر) لصالح الفئة العمرية

مف ( 35إلى اقؿ مف  40عاـ) و (المؤىؿ العممي ) لصالح الدراسات العميا ومف أىـ التوصيات
ضرورة اىتماـ قائد المدرسة بعقد الندوات والدورات

وىدفت الدراسة التي قامت بيا التويجري ( )2017التعرؼ إلى درجة ممارسة القيادة

التحويمية مف قبؿ رؤساء أقساـ األشراؼ التربوي وعبلقتيا بفعالية اتخاذ القرار بمدينة بريدة في منطقة
ٍ
بوي وأظيرت
القصيـ ،واعتمدت الدراسة المنيج الوصفي ،وشممت عينة الدراسة ()100
مشرؼ تر ٍ

نتائج الدراسة أف درجة توافر القيادة التحويمية كانت بدرجة عالية ،وجاء بعد الحفز اإلليامي بالدرجة
األولى ،وأشارت النتائج إلى أف فعالية اتخاذ القرار كانت عالية مف وجية نظر أفراد العينة ،وكذلؾ

عدـ وجود فروؽ فيما يتعمؽ بأبعاد القيادة التحويمية وفاعمية اتخاذ القرار وفقاً لمتغيرات (الجنس،

المؤىؿ العممي ،الخدمة ) ،ووجود عبلقة ارتباطية دالة احصائياً بيف أبعاد القيادة التحويمية وفاعمية

اتخاذ القرار.

التعقةب عمى الدراسات السابقة:

مف خبلؿ مراجعة الدراسات السابقة وجد الباحثاف بأف الد ارسػة الحاليػة تشػابيت مػع الد ارسػات

السابقة في المنيج المستخدـ وأيضا في أسموب جمع البيانات بينما اختمفػت فػي بيئػة ومجتمػع الد ارسػة
مجمة جامعة األزهر-غزة ،سمسمة العموم السنساسنةة @ ،918المجمد  ،98العدد 8
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الحالي ػػة وق ػػد اس ػػتفاد الباحث ػػاف م ػػف الد ارس ػػات الس ػػابقة ف ػػي اثػ ػراء األدب النظ ػػري وتط ػػوير أداة الد ارس ػػة

ومقارنة نتائج الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة.

يبلحظ بأف ىناؾ العديد مف الدراسات التي تناولت موضوع القيادة التحويمية في المؤسسات التربوية
بكافة انواعيا كما وردفي دراسة ) lucks,(2002ودراسة ) Yu & at all,( 2002ودراسة عمرو

(  ) 2007ودراسة الرقب  )2010 (،ودراسة الشريؼ )2016(،ودراسة التويجري.)2017(،ودراسة
العثماني.)2017(،

كما وجد الباحثاف مجموعة مف الدراسات التي اعتمدت مجتمع المدارس (مديري المدارس) مطابقة
مع مجتمع الدراسة الحالية كدراسة ) Markow& Scheer,(2003ودراسة القرالة 2008(،

(ودراسة لشريفي ،والتنح (،

 )2010ودراسة الغامدي .)2012( ،ودراسة شمش .)2016(،وتميزت الدراسة الحالية عف الدراسات
السابقة بأنيا تناولت درجة ممارسة مديري مدارس تربية قصبة الزرقاء لمقيادة التحويمية ،وفحص فيما

إذا كاف ىناؾ تأثير لمجنس والمؤىؿ العممي والخدمة والتخصص عمى ذلؾ.
مشكمة الدراسة:

تعد القيادة التحويمية مف الممارسات اإلدارية الحديثة التي تسيـ في نقؿ المؤسسة مف الوضػع

القػػائـ الػػى الوضػػع المػػأموؿ متماشػػيا مػػع التغي ػرات الداخميػػة والخارجيػػة بمػػا يسػػيـ فػػي تحقيػػؽ األىػػداؼ
المنشودة مف خبلؿ (الجاذبية ،الحفز الذىني ،االعتبارية الفردية ،االستثارة الفكرية)

وقػػد الحػػظ الباحث ػاف أف ىنػػاؾ تح ػوالت ط ػرأت فػػي السػػنوات الماضػػية ( )2018-2016عمػػى

منظومة القيادة التربوية في األردف والسياسػات التربويػة عمػى المنيػاج ونظػاـ االمتحػاف الثانويػة العامػة

ومعػػايير اختيػػار المعممػػيف واسػػتقطابيـ ونظػػاـ البصػػمة والكػػاميرات وغيرىػػا .وىػػذا النػػوع مػػف التح ػوالت
والتغيػرات المتسػػارعة يحتػػاج الػػى نمػػط قيػػادي حػػديث لديػػو رؤيػػة جديػػدة واضػػحة عػػف مسػػتقبؿ وأىػػداؼ

المؤسسة .فالقيادة التحويمية تختمؼ عف القيادات األخرى بأف لدييا مقػدرة كبيػرة فػي مواجيػة التحػديات
التي تواجييػا المؤسسػة بتشػجيع المرؤوسػيف وتحفيػزىـ مػف أجػؿ تحقيػؽ أىػداؼ المؤسسػة والسػعي إلػى
إح ػػداث التغيي ػػر والتط ػػوير والتنمي ػػة اذ تتض ػػمف أس ػػاليب قيادي ػػة مرن ػػة تمك ػػف م ػػف التكي ػػؼ والت ػػأقمـ م ػػع

الت غي ػرات المعاص ػرة وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ ت ػوافر بعػػض الصػػفات التػػي يتميػػز بيػػا القائػػد التحػػويمي وذل ػػؾ

بإعطػػاء المرؤوسػػيف فرصػػة لمتفكيػػر وطػػرح أفكػػار جديػػدة إبداعيػػة وايجػػاد سػػموؾ إليػػامي وىػػذا ماتتطمبػػو

مؤسسػػاتنا فػػي ظػػؿ التغيػرات والمنافسػػة الشػػديدة التػػي نعيشػػيا .وأشػػارت نتيجػػة د ارسػػة شػػمش)2016( ،

ود ارسػ ػة الشػ ػريؼ )2016( ،ود ارس ػػة الت ػػويجري )2017( ،أىمي ػػة وفعالي ػػة نم ػػط القي ػػادة التحويمي ػػة ف ػػي
العممية التعميمية ودورىا األساسي في تطوير المؤسسة التربوية.
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والتوجو األردني لرفع مستوى الكفاءات فػي المؤسسػات التعميميػة نتيجػة لمػا تفرضػو البيئػة اإلداريػة فػي

تييئػػة المنػػاخ المناسػػب فػػي المؤسسػػات التربويػػة لرفػػع كفػػاءة أداء المعممػػيف وزيػػادة انتػػاجيـ .والمػػدير

بوصفة المسؤوؿ عف القيادة يقع عمى عاتقو مسؤولية التطوير لممؤسسػة .وكػؿ مػا سػبؽ يػأتي فػي ظػؿ

توفر نمط قيػادي فعػاؿ وتبنػي القيػادة التربويػة ليػذا الػنمط لموصػوؿ إلػى المسػتوى المطمػوب لػذا جػاءت

ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى درجة ممارسة مديري مدارس تربية قصبة الزرقاء لمقيادة التحويمية.
تتحدد مشكمة الدراسة في الجابة عن التساؤالت التالةة.

 -1مػػا درجػػة ممارسػػة مػػديري مػػدارس تربيػػة قصػػبة الزرقػػاء لمقيػػادة التحويميػػة مػػف وجيػػة نظػػر
المعمميف؟

 -2ىػػؿ ىنػػاؾ فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة ) (0.05 ≥ αفػػي متوسػػط
استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ درجة ممارسة مديري مدارس تربية قصبة الزرقاء لمقيادة

التحويميػ ػػة مػ ػػف وجيػ ػػة نظػ ػػر المعممػ ػػيف تعػ ػػزى لمتغيػ ػػر (الجػ ػػنس والمؤىػ ػػؿ العممػ ػػي والخدمػ ػػة

والتخصص)؟

أهمةة الدراسة :تتمثل أهمةة الدراسة باآلتي:
األهمةة السنظرةة:

 -1تقديـ إطار نظري يحدد مفيوـ القيادة التحويمية وأبعادىا ونشأتيا.

 -2إثراء المكتبة العربية بأدب نظري يتعمؽ باإلدارة التربوية.

 -3اطبلع عمى ارتباطات نظرية القيادة التحويمية بالسموؾ التنظيمي المؤسسي المتمثؿ بالرضػا
الوظيفي وااللتزاـ التنظيمي والمشاركة.

األهمةة التطبةقةة:

 -1يؤمؿ أف يفيد مف نتائج الدراسة صناع القرار في و ازرة التربيػة والتعمػيـ فػي المممكػة األردنيػة
الياشمية.

 -2تييئة القيادات التربويػة فػي مػديريات التربيػة والتعمػيـ فػي األردف لبلسػتفادة مػف أبعػاد القيػادة
التحويمية في الرفع مف مستوى أداء العامميف وفي اتخاذ الق اررات المناسبة.

أهداف الدراسة :هدفت الدراسة إلى:

 -1التعرؼ إلى درجة ممارسة مػديري مػدارس تربيػة قصػبة الزرقػاء لمقيػادة التحويميػة مػف وجيػة
نظر المعمميف.

 -2الكشػػؼ مػػا إذا كػػاف ىنػػاؾ فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات تقػػدير أف ػراد
العين ػػة لممارس ػػة م ػػديري م ػػدارس تربي ػػة قص ػػبة الزرق ػػاء لمقي ػػادة التحويمي ػػة م ػػف وجي ػػة نظ ػػر

المعمميف تعزى إلى المتغيرات (الجنس والمؤىؿ العممي والخدمة والتخصص).
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حدود الدراسة :تتحدد الدراسة بالحدود اآلتية:
حدود موضوعةة :اقتصػرت الد ارسػة عمػى موضػوع د ارسػة القيػادة التحويميػة وأبعادىػا (الجاذبيػة ،الحفػز
الذىني ،االعتبارية الفردية ،االستثارة الفكرية).

حدددود بشددرةة :عينػػة مػػف المعممػػيف العػػامميف فػػي مػػدارس التربيػػة والتعمػػيـ فػػي قصػػبة الزرقػػاء األول ػى
والثانية في المممكة األردنية الياشمية.

حدددود زماسنةددة :تػػـ تطبيػػؽ الشػػؽ الميػػداني مػػف ىػػذه الد ارسػػة خػػبلؿ الفصػػؿ الد ارسػػي األوؿ مػػف العػػاـ
الدراسي .2019 /2018

حدود مكاسنةة :مدارس التربية والتعميـ في قصبة الزرقاء في المممكة األردنية الياشمية.

مصطمحات الدراسة :استخدمت في الدراسة المصطمحات اآلتةة:

القةددادة التحوةمةددة :ىػػي حالقيػػادة التػػي تعمػػؿ عمػػى توسػػيع اىتمامػػات المرؤوسػػيف وتنشػػيطيا ،وتعميػػؽ

مسػػتوى إدراؾ ىػؤالء المػػوظفيف وقبػػوليـ لرؤيػػة الجماعػػة وأىػػدافيا ،مػػع توسػػيع مػػدارؾ المػػوظفيف لمنظػػر

إلى ما ىو أبعد مف اىتماماتيـ الذاتية ،مف أجؿ الصالح العاـ لممنظمةح (العامري.)36 :2002 ،

وتعددرف إجرااةددا بأسنهددا :الدرجػػة الكميػػة السػػتجابة أف ػراد عينػػة الد ارسػػة عمػػى أداة قيػػاس القيػػادة التحويميػػة

والمحددة بالمجاالت اآلتية (الجاذبية والحفز الذىني واالعتبارية الفردية واالستثارة الفكرية).

مػػديرو المػػدارس :ىػػـ الرؤسػػاء التنفيػػذيوف المسػػؤولوف عػػف كافػػة أنشػػطة المدرسػػة فػػي كافػػة المجػػاالت
التربوية والتعميمية واألنشطة المدرسية والشؤوف الفنية اإلدارية (حجي)1998،

وةعددرف مدددةرو المدددارس إج اراةدددا :ىػػـ األشػػخاص الػػذيف يشػػغموف مسػػمى مػػدير مدرسػػة وتنػػاط بيػػـ

المس ػػؤوليات اإلداري ػػة والفني ػػة داخ ػػؿ المدرس ػػة وى ػػـ مس ػػؤولوف ع ػػف س ػػير العممي ػػة التعميمي ػػة التعممي ػػة،

والمنصوص عمييا في الوصؼ الوظيفي لمدير المدرسػة والصػادرة عػف و ازرة التربيػة والتعمػيـ األردنيػة،

لتحقيؽ األىداؼ التعميمية المتوخاة مف المدرسة.

تعددرف تربةددة قصددبة الزرقدداء إجرااةددا :مديريػػة تابعػػة لػػو ازرة التربيػػة والتعمػػيـ فػػي مدينػػة الزرقػػاء إحػػدى

محافظات المممكة األردنية الياشمية
الطرةقة والجراءات:

مسنهج الدراسة:

تـ استخداـ المنيج الوصفي المسحي لمبلءمتو طبيعة الدراسة وأىدافيا.

يع ػػرؼ ا لمػ ػػنيج الوصػ ػػفي المس ػػحي :بأنػ ػػو مػ ػػنيج يسػ ػػعى إل ػػى وصػ ػػؼ الظ ػ ػواىر أو األحػ ػػداث

المعاصرة وتقديـ بيانات عف خصائص معينة في الواقع ،وتوفر البحوث الوصفية المسحية بيانات فػي
غايػػة األىميػػة وييػػدؼ إلػػى د ارسػػة الموضػػوعات ذات الصػػمة بالميػػداف التربػػوي بأبعػػاده المختمفػػة مثػػؿ

المعمميف والطمبة والمنياج وغيرىا وتيػدؼ ىػذه الد ارسػات إلػى تطػوير العمميػة التربويػة ووضػع الخطػط
(?>)8
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المناسبة لتحسينيا حيث يعتبر المسح التربوي الخطوة األولى نحػو فيػـ األوضػاع التربويػة( .الحمػداني

وآخروف)2006،

مجتمع وعةسنة الدراسة:

تكػػوف مجتمػػع الد ارسػػة مػػف جميػػع معممػػي ومعممػػات قصػػبة الزرقػػاء األولػػى والثانيػػة ،والبػػالغ عػػددىـ

( )6641معمماً (و ازرة التربية والتعميـ.)2018 ،

تـ اختيار عينة عشوائية بسيطة مكونة مف ( )375معمما ومعممػة ،وبنسػبة ( )%6تقريبػاً مػف المجتمػع
األصمي لمعينة .والجدوؿ ( )1يوضح ذلؾ.

الجدول ( :)1توزع أفراد عةسنة الدراسة حسب متغةرات الدراسة
الفاات

العدد

 %السنسبة الماوةة

المتغةر

ذكور

180

48

اناث

195

52

375

100%

بكالوريوس

247

65.87

دراسات عميا

128

34.13

375

100%

أقؿ مف  5سنوات

76

20.27

مف -5أقؿ مف  10سنوات

143

38.13

أكثر مف 10سنوات

156

41.60

375

100%

انساني

230

61.33

عممي

145

38.67

375

100%

الجسنس
المجموع
المؤهل
المجموع
سسنوات الخدمة

المجموع
التخصص
المجموع

أداة الدراسة:

تـ تطوير استبانة باالعتماد عمى دراسة ،المومني والقضاة( )2008ودراسة )Lesa, (2009

ودراسة ) Carlevale,( 2010ودراسة حبلؽ ،محمد وعمي ،جبلؿ )2010 ( ،حيث تكونت األداة

مف ( )28فقرة لقياس درجة القيادة التحويمية موزعة عمى ( )4مجاالت وىي (الجاذبية ،الحفز
الذىني ،االستثارة الفكرية االعتبارية الفردية)
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واعتمد الباحثاف عمى المتوسطات الحسابية وعمى معيار التصحيح (معيار الحكـ) إلجابات

أفراد العينة لتكوف مؤش اًر عمى درجة ممارسة مديري مدارس قصبة الزرقاء لمقيادة التحويمية وعمى

ثبلث مستويات وذلؾ اعتماداً عمى المعادلة اآلتية:

طوؿ الفئة = الحد األعمى – الحد األدنى = 1-5
عدد المستويات

= 1.33

3

-

المدى األوؿ 2.33=1.33+1

منخفض

-

المدى الثالث 5=1.33+3.68

مرتفع

-

المدى الثاني  3.67=1.33+2.34متوسط

واعتمد الباحثان تدرج لةكرت الخماسي في تصمةم االستباسنة.
درجة التقدةر
كبةرة

كبةرة جداً

متوسطة

مسنخفضة جداً

مسنخفضة

صدق أداة الدراسة :تـ التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة بطريقة الصدؽ الظاىري وذلؾ بعرضيا عمى

عدد مف المحكميف والبالغ عددىـ ( ) 31مف أساتذة اإلدارة التربوية وأصوؿ التربية في الجامعات
األردنية ،وقد طمب مف المحكميف تنقيح ومراجعة االستبانة مف حيث درجة وضوح الفقرات وجودة

الصياغة المغوية ودرجة انتمائيا لممجاؿ الذي تقيسو ،وتعديؿ ،أو حذؼ أي فقرة يروف أنيا ال تحقؽ
اليدؼ مف االستبانة حيث جمعت البيانات مف المحكميف وبعد ذلؾ تـ إعادة صياغتيا وفؽ ما وافؽ

عميو ( )%08مف المحكميف وقد تكونت األداة بصورتيا األولية مف ( )13فقرة موزعة عمى أربعة
مجاالت ،وقد تـ األخذ بآراء المحكميف وحذفت ( )1فقرات واستقرت أداة الدراسة بعد التحكيـ

بصورتيا النيائية لتصبح ( )80فقرة موزعة عمى أربعة مجاالت.

ثبات أداة الدراسة :لمتأكد مف ثبات أداة الدراسة ،تـ استخداـ طريقة االتساؽ الداخمي حسب معادلة

كرونباخ ألفا ،والجدوؿ ( )8يبيف معامؿ االتساؽ.

الجدول ( :)2قةم معامل االتساق الداخمي كرو سنباخ ألفا لمجاالت الدراسة
األداة

القيادة التحويمية

()8?1
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المجال

معامل الثبات

الجاذبية

0.94

الحفز الذىني

0.96

االستثارة الفكرية

0.94

االعتبارية الفردية

0.94
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يبيف الجدوؿ ( )8تمتع مجاالت القيادة التحويمية بمعامبلت ثبات تتراوح بيف ( )89.0-89.0وىو ما
يشير إلى أف جميع قيـ معامؿ الثبات مرتفعة ومقبولة لغايات البحث.
سنتااج أسامة الدراسة ومسناقشتها:
إجابة السؤاؿ األوؿ والذي ينص عمى :ما درجة ممارسة مدةري مدارس تربةة قصبة الزرقاء لمقةادة

التحوةمةة من وجهة سنظر المعممةن؟ لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة القيادة التحويمية لدى مديري مدارس تربية قصبة الزرقاء مف

وجية نظر المعمميف ،والجدوؿ ( )3يبيف ذلؾ.

الجدول (:)3المتوسطات الحسابةة واالسنحرافات المعةارةة والدرجة والرتبة لممجاالت مرتبة تسنازلةاً
الرتبة

رقم

المجال

المتوسط الحسابي

االسنحراف المعةاري

الدرجة

1

1

الجاذبية

3.60

0.90

متوسطة

2

4

االعتبارية الفردية

3.53

0.92

متوسطة

3

2

الحفز الذىني

3.43

0.96

متوسطة

4

3

االستثارة الفكرية

3.40

1.00

متوسطة

3.50

0.95

متوسطة

المجال

الدرجة الكمةة

يبػػيف الجػػدوؿ ( )3أف تقػػدير ممارسػػة مػػديري مػػدارس تربيػػة قصػػبة الزرقػػاء لمقيػػادة التحويميػػة مػػف وجيػػة

نظ ػػر المعمم ػػيف ج ػػاءت متوس ػػطة بمتوس ػػط حس ػػابي بم ػػغ ( )3.50وب ػػانحراؼ معي ػػاري بم ػػغ ( )0.95و

تراوحػػت المتوسػػطات الحسػػابية لمقيػػادة التحويميػػة مػػا بػػيف ( ، )3.60-3.40واختمفػػت ىػػذه النتيجػػة مػػع

د ارسػػة الق ارلػػة ( )2008ود ارسػػة الش ػريؼ ()2016ود ارسػػة شػػمش ()2016ود ارسػػة العثمػػاني ()2017
ودراسة التويجري( )2017حيث كانت نتيجة تمؾ الدراسات أف ممارسػة القيػادة التحويميػة كانػت بدرجػة

مرتفعػػة واختمفػػت أيض ػػا مػػع د ارس ػػة الغامػػدي ( )2012توص ػػمت الد ارسػػة أف ممارس ػػة مػػديري م ػػدارس
التعمػػيـ العػػاـ بمحافظػػة لمقيػػادة التحويميػػة كانػػت بدرجػػة منخفضػػة  .وبػػيف الجػػدوؿ ( )3جػػاءت جميػػع

المجاالت جاءت بدرجة متوسػطة ،حيػث جػاءتح الجاذبيػة ح فػي الرتبػة األولػى بػأعمى متوسػط حسػابي

بم ػػغ ( )3.60وب ػػانحراؼ معي ػػاري بم ػػغ) ،)0.90بينم ػػا ج ػػاءت حاالعتباري ػػة الفردي ػػةح ف ػػي الرتب ػػة الثاني ػػة

بمتوسط حسابي بمغ ( )3.53وبانحراؼ معياري بمغ ) ،)0.92في حيف جػاء ح مجػاؿ الحفػز الػذىني ح
فػي الرتبػة الثالثػة بمتوسػط حسػابي بمػغ ( )3.43وبػانحراؼ معيػاري بمػغ ) ،)0.96وفػي الرتبػة الرابعػة

جاءت حاالستثارة الفكرية ح بمتوسط حسابي بمغ ( )3.40وانحراؼ معياري قدره (.)1.00

وتفسر نتيجة الجاذبية في الرتبة األولى بسػبب حضػور القائػد الػديناميكي والقيػاـ بتصػرفات ذات طػابع

أخبلقػػي وتمتعػػو بسػػمات كاريزميػػة تجعمػػو محػػؿ اعجػػاب اآلخػريف وتقػػديرىـ لػػو .ونشػػاطو الواضػػح وىػػو

يستشػػير مرؤوسػػيو وتقػػديـ الحمػػوؿ الجذريػػة لمشػػاكميـ واشػػباع حاج ػات االحت ػراـ وتحقيػػؽ الػػذات وىػػذا
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الحضور يجمب نوع مف الدافعيػة لممرؤوسػيف وشػعورىـ بالمشػاركة فػي التخطػيط وانجػاز العمػؿ يػدفعيـ
لممزيد مف الوالء مما يزيد مف الثقة المتبادلة بيف المرؤوسيف والقائد.

وقػػد تفسػػر نتيجػػة االسػػتثارة الفكريػػة فػػي الرتبػػة األخي ػرة لقمػػة عقػػد دورات ومػػؤتمرات لممعممػػيف مػػف أجػػؿ

التحفيػػز الفكػػري إلعػػادة النظػػر فػػي طػػرؽ تفكيػػرىـ تجػػاه مشػػكبلت العمػػؿ بطػػرؽ جديػػدة .أو لسػػبب أف

م ػػديري الم ػػدارس ال يفوض ػػوف ف ػػي المي ػػاـ اإلداري ػػة الت ػػي تحت ػػاج إل ػػى قػ ػ اررات باس ػػتخداـ أس ػػموب ح ػػؿ
المشكبلت (العصؼ ذىني) بؿ يفوضونيـ بالمجاالت الروتينية الرتيبة.

اختمفػػت مػػع د ارسػػة الغامػػدي( )2012التػػي بينػػت أف ممارسػػة مػػديري مػػدارس التعمػػيـ العػػاـ بمحافظػػة
المخواة لمقيادة التحويمية كانت بدرجة منخفضة

وقد تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقرات

كؿ مجاؿ منفرداً ،حيث كانت عمى النحو اآلتي:
المجال األول :الجاذبةة

يبيف الجدوؿ( )4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة لفقرات مجاؿ الرؤية

مرتبة تنازليا

الجدول ( :)4المتوسطات الحسابةة واالسنحرافات المعةارةة والرتبة لفقرات مجال الجاذبةة مرتبة تسنازلةاً
المتوسط

االسنحراف

الحسابي

المعةاري

1

1

يضع رؤية واضحة لمستقبؿ المدرسة

3.73

1.03

مرتفعة

2

5

يتحمى بسمات اخبلقية عالية

3.69

1.09

مرتفعة

3

2

3.64

0.98

متوسطة

4

3

يمتمؾ مقدرة عمى اإلقناع

3.61

1.02

متوسطة

5

4

يقدـ الصالح العاـ عمى المصمحة الشخصية

3.56

1.08

متوسطة

6

8

يتواصؿ مع اآلخريف بسيولة

3.55

1.07

متوسطة

6

7

3.55

1.11

8

6

3.54

1.10

متوسطة

3.61

0.90

متوسطة

الرتبة

رقم

الفقرة

الفقرات

يمتمؾ مقدرة عمى مواجية المشكبلت التي تواجو
العامميف في المدرسة

يمارس سموكات تدؿ عمى تميز أسموبو ونمطو
القيادي
يتعاوف مع المؤسسات الخيرية
الدرجة الكمةة لمجال الجاذبةة

الدرجة

متوسطة

يبيف الجدوؿ( )4أف درجة تقدير مجاؿح الجاذبيةح جاء بدرجة متوسطة بمتوسط حسػابي بمػغ (،)3.61

وبػػانحراؼ معيػػاري بمػػغ ( )0.90وتراوحػػت متوسػػطات فق ػرات ىػػذا المجػػاؿ مػػا بػػيف (،)3.73-3.54
حيث جاءت الفقرة ( )1والتػي تػنص عمػى ح يضػع رؤيػة واضػحة لمسػتقبؿ المدرسػة حفػي الرتبػة األولػى
()8?9
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وبدرج ػػة مرتفع ػػة وبمتوس ػػط حس ػػابي بم ػػغ ( )3.73وانحػ ػراؼ معي ػػاري بم ػػغ( )1.03ويفس ػػر ذل ػػؾ لوج ػػود

االىتمػاـ مػػف قبػؿ المػػديريف بػػالنيوض بالمػدارس وسػػعييـ لمحصػوؿ عمػػى التميػػز لموصػوؿ إلػػى الريػػادة.
بينمػػا جػػاءت الفقػػرة ( )6ونصػػيا ح يتواصػػؿ مػػع اآلخ ػريف بسػػيولة ح بالرتبػػة األخي ػرة وبدرجػػة متوسػػطة
وبمتوسػػط حسػػابي بمػػغ ( )3.55وانح ػراؼ معيػػاري قػػدره ( )1.07وقػػد تعػػزى ىػػذه النتيجػػة لعػػدـ التفػػرغ
ووجػػود الوقػػت الكػػافي لػػدى مػػديري المػػدارس لمتواصػػؿ مػػع المعممػػيف وعػػدـ وجػػود الوقػػت الكػػافي لػػدى

المعمميف لما يتحممونو مف أعباء مدرسية كثيرة.
المجال الثاسني :الحفز الذهسني

يبيف الجدوؿ) (5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة لفقرات مجاؿ الحفز
مرتبة تنازلياً:

الجدول ( :)5المتوسطات الحسابةة واالسنحرافات المعةارةة والرتبة لفقرات مجال الحفز الذهسني مرتباً تسنازلةاً

الرتبة

رقم

الفقرة

الفقرات
يشجع المعمميف عمى بذؿ قصارى جيدىـ لتحقيؽ أىداؼ

المتوسط االسنحراف

الحسابي المعةاري

الدرجة

1

11

1

9

يثير الحماس لدى العامميف

3

10

يعزز العمؿ بروح الفريؽ

3.51

4

12

يشرؾ المعمميف في عممية صناعة الق اررات

3.46

1.09

5

13

يعزز الثقة لدى المعمميف مف خبلؿ التفويض

3.45

1.14

متوسطة

6

14

يطور الخطط والبرامج المستقبمية السابقة

3.43

1.10

متوسطة

7

15

يسيـ في النمو الميني لمعامميف

3.35

1.11

متوسطة

8

17

3.31

1.11

متوسطة

9

16

3.29

1.10

متوسطة

3.53

0.92

متوسطة

المدرسة

يعزز فعاليات األنشطة البناءة لتحقيؽ بعد التنافسية بيف
المعمميف
يحفز المعمميف غمى القياـ ببحوث تربوية إجرائية
الدرجة الكمةة لمجال الحفز الذهسني

3.52

1.12

متوسطة

3.52

1.12

متوسطة

1.09

متوسطة
متوسطة

يبيف الجدوؿ( )5أف درجة تقدير مجاؿح الحفز الذىني ح جاءت بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي بمغ

( ،)3.53وبانحراؼ معياري بمغ ( ) 0.92وتراوحت متوسطات فقرات ىذا المجاؿ ما بيف

(،) 3.52 -3.29وقد جاءت جميع الفقرات بدرجة متوسطة وقد تعزى ىذه النتيجة إلى تشجيع
مديري المدرسة عمى مضاعفة الجيود لتحقيؽ األىداؼ المدرسية واشراؾ المعمميف في صناعة
الق اررات المدرسية مف خبلؿ تعزيز ثقتيـ بأنفسيـ بالمقدرة عمى إنجاز العمؿ واستثارة روح الفريؽ مف

خبلؿ الحماسة والتنافس اإليجابي بيف المعمميف حيث جاءت الفقرة ( )11والتي تنص عمى ح يشجع
مجمة جامعة األزهر-غزة ،سمسمة العموم السنساسنةة @ ،918المجمد  ،98العدد 8
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المعمميف عمى بذؿ قصارى جيدىـ لتحقيؽ أىداؼ المدرسة حفي الرتبة األولى وبمتوسط حسابي بمغ

( )3.52وانحراؼ معياري بمغ( )1.12وتعزى ىذه النتيجة إلى حرص المدراء عمى نجاح المدرسة

حيث أنيـ يعتبروف نجاح المدرسة مف نجاح اإلدارة المدرسية.بينما جاءت الفقرة ( )16ونصيا ح يحفز

المعمميف غمى القياـ ببحوث تربوية إجرائية ح بالرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ ( )3.29وانحراؼ

معياري قدره ( )1.10قد يكوف السبب قمة الدعـ المادي لمبحوث العممية وضغط العمؿ الذي يواجيو
المعمـ إذ تحتاج ىذه البحوث إلى الدعـ المادي والوقت الكافي لمقياـ بيا.
المجال الثالث :االستثارة الفكرةة

يبيف الجدوؿ) (6المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة لفقرات مجاؿ االستثارة
الفكرية مرتبة تنازلياً

الجدول ( :)6المتوسطات الحسابةة واالسنحرافات المعةارةة والرتبة لفقرات مجال االستثارة الفكرةة مرتبة تسنازلةاً

الرتبة

رقم

الفقرات

الفقرة

يزود العامميف بالمعمومات والمرونة عبر تسييؿ حصوليـ

المتوسط

االسنحراف

الحسابي

المعةاري

3.50

1.06

متوسطة

3.42

1.08

متوسطة

1.11

متوسطة
متوسطة

الدرجة

1

18

2

19

يوظؼ مبدأ الشورى بيف المعمميف عند حؿ مشكبلت العمؿ

3

20

يشجع المعمميف عمى تبادؿ الخبرات ضمف روح الفريؽ

3.41

4

22

يوضح لممعمميف معو الرؤية التي تتبناىا المدرسة.

3.33

1.14

5

21

3.32

1.13

متوسطة

0.96

متوسطة

عمى المعرفة المناسبة

يحفز المعمميف عمى تجريب األفكار الجديدة بعيدا عف أي
حكـ مسبؽ
الدرجة الكمةة لمجال االستثارة الفكرةة

3.43

يب ػػيف الج ػػدوؿ( )6أف درج ػػة تق ػػدير مج ػػاؿح االس ػػتثارة الفكري ػػة ح ج ػػاء بمتوس ػػط حس ػػابي بم ػػغ (،)3.43
وبانحراؼ معياري بمغ ( )0.96وتراوحت متوسطات فقرات ىذا المجػاؿ مػا بػيف ( ،)3.50-3.32وقػد
جػػاءت جميػػع الفقػرات بدرجػػة متوسػػطة ،حيػػث جػػاءت الفقػػرة ( )18والتػػي تػػنص عمػػى ح يػػزود العػػامميف

بالمعمومات والمرونة عبر تسييؿ حصوليـ عمى المعرفة المناسبة حفي الرتبة األولى وبمتوسط حسابي

بمػػغ ( )3.50وانح ػراؼ معيػػاري بمػػغ( )1.06وتفسػػر ىػػذه النتيجػػة قيػػاـ المػػدير المتمثػػؿ صػػفات القائػػد
التحويمي بالبحث عف األفكار الجديدة وتشجيع حؿ المشػاكؿ بطريقػة إبداعيػة مػف قبػؿ المعممػيف ودعػـ

النم ػػاذج الجدي ػػدة والخبلق ػػة ألداء العم ػػؿ .بينم ػػا ج ػػاءت الفق ػػرة ( )21ونص ػػيا ح يحف ػػز المعمم ػػيف عم ػػى

تجريػػب األفكػػار الجديػػدة بعيػػداً عػػف أي حكػػـ مسػػبؽ ح بالرتبػػة األخي ػرة وبمتوسػػط حسػػابي بمػػغ ()3.32
وانحراؼ معياري قدره ( )1.13وتفسر ىذه النتيجة لعدـ الجرأة في تكرار المحاوالت لمبحث عػف أفكػار

جديدة وتجربتيا خوفاً مف المساءلة والوقوع في الموـ.
(;?)8
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المجال الرابع :االعتبارةة الفردةة

يبيف الجدوؿ( )7المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة والرتبة لفقرات مجاؿ االعتبارية
الفردية ،مرتبة تنازلياً:

الجدول ( :)7المتوسطات الحسابةة واالسنحرافات المعةارةة والرتبة لفقرات مجال االعتبارةة الفردةة مرتبة

الرتبة

تسنازلةاً

رقم

الفقرات

الفقرة

المتوسط االسنحراف

الدرجة

الحسابي

المعةاري

1

23

يقدر جيود العامميف معو

3.60

1.03

متوسطة

2

27

يعامؿ المعمميف معو باحتراـ

3.56

1.04

متوسطة

3

24

يحترـ وجيات النظر المتباينة في العمؿ

3.53

1.02

متوسطة

4

28

ُيطمع المعمميف عمى مستوى أدائيـ لتحديد درجة تقدميـ
بالعمؿ

3.51

1.05

متوسطة

5

25

ييتـ بتأىيؿ المعمميف لرفع سوية أدائيـ

3.50

0.99

متوسطة

6

26

يعزز ثقة العامميف بأنفسيـ

3.46

1.06

متوسطة

الدرجة الكمةة لمجال االعتبارةة الفردةة

3.40

1.00

متوسطة

يب ػػيف الج ػػدوؿ( )7أف درج ػػة تق ػػدير مج ػػاؿح االعتباري ػػة ح ج ػػاء بدرج ػػة متوس ػػطة بمتوس ػػط حس ػػابي بم ػػغ

( ،)3.40وبػػانحراؼ معيػػاري بمػػغ ( )1.00وتراوحػػت متوسػػطات فقػرات ىػػذا المجػػاؿ مػػا بػػيف (-3.46

 ،)3.60وقد جػاءت جميػع الفقػرات بدرجػة متوسػطة ،وقػد تعػزى ىػذه النتيجػة إلػى أف صػفة االعتباريػة

الفرديػػة تػػتـ مػػف خػػبلؿ أسػػموب القائػػد الػػذي يسػػتمع بمطػػؼ ويػػولي اىتمػػاـ خػػاص الحتياجػػات المعممػػيف
وانجػػازاتيـ مػػف خػػبلؿ تبنػػي اسػػتراتيجيات التقػػدير واإلط ػراء عمػػى المعممػػيف حيػػث جػػاءت الفقػػرة ()23
والت ػػي ت ػػنص عم ػػى ح يق ػػدر جي ػػود الع ػػامميف مع ػػو حف ػػي الرتب ػػة األول ػػى وبدرج ػػة وبمتوس ػػط حس ػػابي بم ػػغ

( )3.60وانحراؼ معياري بمغ( )1.03يفسر الباحثاف ىػذه النتيجػة بػأف المػدير يػدرؾ النتػائج اإليجابيػة
لمعمؿ الجماعي والتشاركي والعمؿ بروح الفريؽ بيف المعمميف وتشجيعيـ عمى التقدـ في األداء العممي

واظيػػار جيػػودىـ عمػػى أرض الواقػػع مػػف خػػبلؿ تنفيػػذ العمػػؿ الػػذي قػػاموا بػػو .بينمػػا جػػاءت الفقػػرة ()26

ونصيا ح يعزز ثقة العامميف بأنفسيـ ح بالرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بمغ ( )3.40وانحراؼ معياري

قػػدره ( )1.00وتفسػػر ىػػذه النتيجػػة لقمػػة ممارسػػة مػػديري المدرسػػة لمتحفيػػز المػػادي والمعنػػوي مػػع قمػػة
اس ػػتماع الم ػػدير لوجي ػػات النظ ػػر المتباين ػػة ب ػػيف المعمم ػػيف لتحقي ػػؽ النم ػػو المين ػػي بي ػػنيـ ،إذ ال يطم ػػع

المعمميف عمى مستوى تقدـ أدائيـ في العمؿ.

 .1إجابة السؤاؿ الثاني والذي ينص عمى :هل هسناك فروق ذات داللة احصااةة عسند مستوى داللة
) (0.05≥ αفي متوسط استجابات أفراد عةسنة الدراسة حول درجة ممارسدة القةدادة التحوةمةدة
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لدددى مدددةري مدددارس تربةددة قصددبة الزرقدداء مددن وجهددة سنظددر المعممددةن تعددزى لمتغةددر (الجددسنس
والمؤهل العممي والخدمة والتخصص)؟

لئلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة
القيادة التحويمية في مدارس تربية قصبة الزرقاء مف وجية نظر المعمميف حسب متغيرات الجنس

المؤىؿ العممي وسنوات الخدمة والجدوؿ ( )8يوضح ذلؾ.

الجدول (:)8المتوسطات الحسابةة واالسنحرافات المعةارةة لدرجة ممارسة القةادة التحوةمةة في مدارس تربةة
قصبة الزرقاء من وجهة سنظر المعممةن حسب متغةرات الجسنس والمؤهل العممي وسسنوات الخدمة والتخصص
المتغةر

الجاذبةة

الحفز

االستثارة

االعتبارةة

الذهسني

الفكرةة

الفردةة

س

3.75

3.61

3.63

3.64

3.66

ع

0.76

3.85

0.84

0.72

0.72

س

3.47

3.26

3.18

3.42

3.34

ع

0.99

1.02

1.08

0.99

0.90

س

3.65

3.47

3.51

3.60

3.56

ع

0.89

0.99

0.95

0.91

0.85

س

3.52

3.33

3.18

3.38

3.37

عمةا

ع

0.90

0.89

1.05

0.89

0.78

أقل من 5

س

3.67

3.46

3.27

3.50

3.49

سسنوات

ع

0.84

0.86

0.93

0.89

0.72

من

س

3.52

3.34

3.25

3.41

3.39

الفاات
ذكور

الجنس

اسناث

بكالورةوس
المؤىؿ

دراسات

5سسنوات

سنوات

إلى أقل

الخبرة

ع

0.87

0.96

0.99

0.88

0.72

11سسنوات

س

3.65

3.49

3.59

3.64

3.59

ع

0.95

1.00

1.00

0.94

0.90

اسنساسني

س

3.62

3.45

3.43

3.55

3.52

ع

0.87

0.95

1.02

0.94

0.84

س

3.57

3.39

3.35

3.49

3.54

ع

0.94

0.97

0.96

0.86

0.81

من 11
أكثر من

التخصص

عممي

س= المتوسط الحسابي
(=?)8
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يب ػػيف الج ػػدوؿ( )8وج ػػود ف ػػروؽ ظاىري ػػة ب ػػيف المتوس ػػطات الحس ػػابية لمج ػػاالت درج ػػة ممارس ػػة القي ػػادة
التحويميػػة لػػدى مػػديري مػػدارس تربيػػة قصػػبة الزرقػػاء مػػف وجيػػة نظػػر المعممػػيف بسػػبب اخػػتبلؼ الجػػنس

(ذكػر ،أنثػى) والمؤىػؿ العممػػي (بكػالوريوس ،د ارسػات عميػػا) والخدمػة (أقػؿ مػػف 5سػنوات)) -5أقػؿ مػػف
10سنوات) ( 10سنوات فأكثر) والتخصص (عممي-انساني).

ولبياف داللة الفروؽ اإلحصائية بيف المتوسطات الحسابية تـ استخداـ تحميؿ التبايف الربػاعي والجػدوؿ

( )9يوضح ذلؾ.

الجدول ( :)9سنتااج تحمةل التباةن الرباعي ألثر الجسنس والمؤهل العممي وسسنوات الخدمة والتخصص لدرجة
ممارسة مدةري مدارس تربةة قصبة الزرقاء لمقةادة التحوةمةة من وجهة سنظر المعممةن.
مصدر التباةن

المجاالت

مجموع المربعات

الجاذبية

درجات

متوسط

الحرةة

المربعات

قةمة ف

الحصااةة

8.121

1

8.121

10.203

*0.002

الحفز الذىني

12.672

1

12.672

14.166

*0.000

االستثارة الفكرية

23.870

1

23.870

26.587

*0.000

االعتبارية الفردية

6.035

1

6.035

7.427

*0.007

الدرجة الكمية

11.271

1

11.271

17.065

*0.000

0.911

1

0.911

1.145

0.285

الحفز الذىني

1.126

1

1.126

1.258

0.2630

االستثارة الفكرية

7.654

1

7.654

8.525

*0.004

االعتبارية الفردية

3.379

1

3,379

4.159

*0.042

الدرجة الكمية

2.255

1

2.255

3.414

0.065

الجاذبية

2.217

سنوات الخبرة

الحفز الذىني

2.982

2
2

1.109

1.393

0.250

ويمكس=.940

الجنس

ىوتمنج=.078
ح=.000

الجاذبية
المؤىؿ العممي

ىوتمنج=.030
ح=.030

ح=.004

التخصص
 001.ىوتمنج=
ح=.984

الخطأ

1.491

1.667

0.190

االستثارة الفكرية

16.070

2

8.035

8.950

*0.000

االعتبارية الفردية

5.708

2

2.854

3.512

*0.031

الدرجة الكمية

4.614

2

2.307

3.493

0.931

الجاذبية

0.044

1

0.044

0.055

0.815

الحفز الذىني

0.128

1

0.128

0.143

0.705

االستثارة الفكرية

0.318

1

0.318

0.354

0.552

االعتبارية الفردية

0.145

1

0.145

0.178

0.673

الدرجة الكمية

0.127

1

0.127

0.193

0.661

الجاذبية

293.711

369

0.796

الحفز الذىني

330.088

369

0.895
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االستثارة الفكرية

الكمي

331.293

369

0.898

االعتبارية الفردية

299.808

369

0.812

الدرجة الكمية

243.722

369

0.660

الجاذبية

5189.969

375

الحفز الذىني

4760.136

375

االستثارة الفكرية

4712.120

375

االعتبارية الفردية

4987.472

375

الدرجة الكمية

4848.767

375

* ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ( ) 0.05  

يبيف الجدوؿ ( )9اآلتي:

 وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة (  ) 0.05  بيف متوسطات استجاباتأفػ ػراد عين ػػة الد ارس ػػة تع ػػزى لمتغي ػػر الج ػػنس وج ػػاءت الف ػػروؽ لص ػػالح ال ػػذكور وذل ػػؾ عم ػػى جمي ػػع

المجاالت .ويعزو الباحثاف السبب إلى اىتماـ الذكور بالدور القيادي أكثػر مػف اإلنػاث باعتبػار أف
السمطة والقيادة ىي الدور الرئيس الذي يؤديو الػذكور لمػا منحػو اهلل ليػـ مػف القوامػة والقػوة البدنيػة

إذ انيـ أكثر تحمبلً ألعباء اإلدارة .وقػد اختمفػت ىػذه النتيجػة مػع د ارسػة الشػريقي والتػنح ()2010

بأف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في دولة
االمػػارات لمقيػػادة التحويميػػة تعػػزى لمتغيػػر الجػػنس ولصػػالح اإلنػػاث كمػػا أاختمفػػت مػػع نتيجػػة د ارسػػة

الش ػريؼ ( )2016توج ػػد ف ػػروؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية تعػػزى لمتغي ػػر الج ػػنس ف ػػي مح ػػور التحفي ػػز

الفكري.

 -ويبيف الجدوؿ ( )9وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللػة (  ) 0.05  تعػزى

لمتغير المؤىػؿ العممػي عمػى مجػالي االسػتثارة الفكريػة واالعتباريػة الفرديػة وجػاءت الفػروؽ لصػالح

المؤىؿ (البكالوريوس) .قد تعزى ىذه النتيجة لوجود النشػاط والحماسػة فػي العمػؿ لػدييـ إذ يميمػوف

لبلسػتقرار أكثػر مػػف أصػحاب الد ارسػات العميػػا الػذيف يطمحػػوف لمحػراؾ الػوظيفي إلػػى األعمػى بينمػػا
دلت عدـ وجود فروؽ عمى مجالي الجاذبية والحفز الػذىني .ويعػزو الباحثػاف ىػذه النتيجػة إلػى أف
التصرفات السموكية المنعكسة عمى المعمميف مػف قبػؿ اإلدارة المدرسػية واحػدة بصػرؼ النظػر عػف

المؤىؿ العممي .اتفقت النتيجة مع دراسة الغامدي ( )2012فقد كاف الفرؽ بيف متوسط استجابات
أفراد العينة حػوؿ درجػة ممارسػة مػديري المػدارس لمقيػادة التحويميػة لمتغيػر المؤىػؿ العممػي لصػالح

البكػ ػػالوريوس اختمفػ ػػت ىػ ػػذه النتيجػ ػػة مػ ػػع د ارسػ ػػة الش ػ ػريفي والتػ ػػنح ( )2010فقػ ػػد كانػ ػػت الفػ ػػروؽ
اإلحصائية لمتغير المؤىؿ العممي لصالح الماجستير فما فوؽ

(??)8
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 -ويبيف الجدوؿ ( )9وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللػة (  ) 0.05  تعػزى

لمتغير الخدمة عمى مجالي االستثارة الفكرية واإلعتبارية الفردية ولمعرفة الفرؽ مػف بػيف مسػتويات
الخدمة تـ استخداـ اختبار ( )LSDوالجدوؿ ( )10يوضح ذلؾ.

الجدول ( :)10سنتااج اختبار )(LSDألثر الخدمة عمى مجالي االستثارة الفكرةة واالعتبارةة الفردةة

المستوى

المجال

أقؿ مف 5سنوات
س()3.27
االستثارة

مف -5أقؿ مف 10سنوات

الفكرية

س()3.25
10سنوات-فأكثر
س()3.59
أقؿ مف 5سنوات
س()3.50

االعتبارية

مف -5أقؿ مف 10سنوات

الفردية

س()3.41
10سنوات-فأكثر
س()3.64

أقل من 5

من -5أقل من

11سسنوات-

_

.88

*.017

.88

_

*0.02

*.017

*.002

_

-

.49

.24

.49

-

*.025

.243

.025

-

سسنوات

فأكثر

10سسنوات

س= المتوسط الحسابي

يوضػػح الجػػدوؿ ( )10وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة (  ) 0.05  بػػيف

مستويات الخدمة القصيرة (-1أقؿ مػف  )5والمتوسػطة مػف) -5أقػؿ مػف  (10والطويمػة ( _10فػأكثر)

عمى مجالي االستثارة الفكرية واإلعتبارية الفردية حيث كانت الفروؽ بيف مستوى الخدمة القصيرة

(أقؿ مف 5سنوات) والخدمة الطويمة (-10فأكثر) في مجاؿ االستثارة الفكريػة وجػاءت الفػروؽ لصػالح

الخدمة الطويمة ويفسر الباحثاف ىذه النتيجة إلى فيػـ وتعمػؽ المعممػيف لعمميػـ والوصػوؿ لدرجػة عاليػة

مف النضج الوظيفي .بينما عمى مجاؿ االعتباريػة الفرديػة ىنػاؾ فػروؽ بػيف مسػتوى الخدمػة المتوسػطة

(-5أقؿ مف )10والخدمة الطويمة (-10فأكثر) جاءت الفػروؽ لصػالح الخدمػة الطويمػة (-10فػأكثر).
وتفسػػر النتيجػػة بسػػبب تصػػورات المعممػػيف اإليجابيػػة تجػػاه مػػديرييـ وثقػػة المػػديريف بمعممػػييـ ووصػػوؿ

المعمميف ذوي الخبرة الطويمة إلى النمػو المينػي األكثػر نضػوجاً وتقػدما فػي مسػتوى األداء.اختمفػت مػع
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دراسة الشريفي والتنح  )2010(،ودراسة شػمش  )2016(،أظيػرت نتيجػة الد ارسػتيف عػدـ وجػود فػروؽ
ذات داللة إحصائية في استجابة افراد العينة لمقيادة التحويمية تعزى لمتغير سنوات الخدمة.

التوصةات:
بناء عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة يوصي الباحثاف باآلتي:
-

تطوير أسس تقويـ مديري المدارس في األردف في ضوء مبادئ القيادة التحويمية.

عقػ ػػد دورات تدريبيػ ػػة متخصصػ ػػة بيػ ػػدؼ بزيػ ػػادة درجػ ػػة الػ ػػوعي لػ ػػدى مػ ػػدراء المػ ػػدارس بأىميػ ػػة
الممارسات لمقيادة التحويمية.

-

االىتماـ بالبعد االعتباري في الممارسات اإلدارية لدى مديري المدارس لتعزيز البعد اإلنساني.

-

قياـ و ازرة التربية والتعمػيـ بتعزيػز اسػتخداـ نمػط القيػادة التحويميػة فػي مدارسػيا وتعزيػز ممارسػتيا

-

نشر الوعي بأىمية الحفز الذىني عند اتخاذ الق اررات بالتشاركية مع المعمميف.

العممية.
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