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 Abstract: 

The study aimed at finding out the nature of the relationship 

between transformational leadership among the directors of educational 

offices in Jeddah and the organizational trust among supervisors. The 

researcher used the descriptive correlative survey  method and prepared a 

questionnaire of two sections: the first dealt with the behavior of 

transformational leadership and the second with organizational trust 

applied onto all supervisors at the educational offices in Jeddah using the 

comprehensive calculation way, including (204) educational supervisors 

representing (88.3% ) of the members of the study population. The study 

reached the results that directors of Educational offices in Jeddah 

generally practiced the transformational behavior at a very high degree as 

well as the organizational trust among supervisors that showed an overall 

degree of  strongly agree category and in all dimensions of the 

organizational trust. The results of the study also showed no statistically 

significant differences between the means of supervisors’ responses 

about the practice of directors of educational offices to conduct 

transformational leadership and the level of organizational trust  due to 

the different variables (years of experience in educational supervision, 

academic qualifications and attending educational supervision quarterly 

courses). The results of the study also revealed the presence of correlative 

relationship value as well as statistically significant differences at the 

level of (0.01) between the degree of transformational leadership among 
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the directors of education offices and the level of organizational trust of 

supervisors. The study recommended the strengthening and developing 

leadership practices of the directors of educational departments in 

Jeddah, especially transformational leadership to change leadership 

behavior giving the dimension of intellectual stimulation more attention 

because of its importance in empowering supervisors and encouraging 

them to provide creative solutions to educational problems as well as 

enhancing the environment of the organizational trust in the directorates 

in particular and public education institutions at large by specifying the 

determinants of trust, enhancing the factors and adopting the means of its 

development. 
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 الممخص:
هدفت الدراسة  إلى معرفة طبيعة العالقة بية سلوك القيادة التحويلية لدى مـديري مااتـب 
التعلــيب بمحافظــة وــدة و التقــة التدظيميــة لــدى الميــرفية التربــوييةت ولتحقيــ  ذلــك ســعت الدراســة 

حويليـةت الميدادية إلى معرفة دروة ممارسـة مـديري مااتـب التعلـيب بمحافظـة وـدة لسـلوك القيـادة الت
و معرفـــة  مســـتوى التقـــة التدظيميـــة لـــدى الميـــرفية التربـــوييةت والايـــ   ـــة ال ـــرو  ذات الد لـــة 
اإلحصــاةية بــية متوســطات اســتوابات الميــرفية التربــويية حــوا دروــة ممارســة القيــادة التحويليــة 

زى لـــدى مــــديري مااتـــب التعلــــيب ت ومســـتوى التقــــة التدظيميـــة لــــدى الميـــرفية التربــــويية والتـــ  تعــــ
 خـــتال  متايراتوســـدوات الخبـــرة فـــ  اإليـــرا  التربـــويت الم هـــا العلمـــ ت الحصـــوا  لـــى دورة 

 اإليرا  التربوي ال صلية(.
وتحقيقــا دهـــدا  الدراســـةت اســـتخدب الباحــث المـــدحي الوصـــ   و المســـح  و ا رتبـــاط (ت 

لتقة التدظيمية طبقت وقاب بإ داد استبادة تضمدت محورية ادوا لسلوك القيادة التحويلية والتاد  ل
 لى وميع الميرفية التربويية العاملية بمااتب التعليب  بمحافظة وـد  بسسـلوب الحصـر اليـامات 

 %( مة أفراد موتمع الدراسة.44.8( ميرفًا تربويًا بدسبة و402بلات و
يمـارس مـديرو مااتـب التعلـيب بمحافظـة  وتوصمت الدراسة إلى العديـد مـن النتـائج منيـا:

القيــادة التحويليــة إومــا  بدروةو اليــة وــدًا( واــذلك وــالت ممارســتحب لســلوك القيــادة وــدة ســلوك 
التحويلية ف  وميع أبعاد  بدروات ممارسـة و اليـة وـدًا( ت امـا وـال مسـتوى التقـة التدظيميـة لـدى 
الميــرفية التربــويية بمحافظــة وــدة إومــا  بدروــة وموافـــ  بيــدة(ت واــذلك فــ  وميــع أبعــاد التقـــة 

يـــة. امـــا أظحـــرت دتـــاةي الدراســـة  ـــدب ووـــود فـــرو  ذات د لـــة إحصـــاةية بـــية متوســـطات التدظيم
اســتوابات الميــرفية التربــويية حــوا ممارســة مــديري مااتــب التعلــيب لســلوك القيــادة التحويليــة ت و 
مســـتوى التقـــة التدظيميـــة لـــدى الميـــرفية التربـــويية بمااتـــب التربيـــة والتعلـــيب بمحافظـــة وـــدة تعـــزى 

يراتوســـدوات الخبـــرة فـــ  اإليـــرا  التربـــويت الم هـــا العلمـــ ت الحصـــوا  لـــى دورة  خـــتال  متا
اإليـــرا  التربــــوي ال صـــلية(ت امــــا ايـــ ت دتــــاةي الدراســــة  ـــة ووــــود  القـــة ارتباطيــــة وطرديــــة( 

( بـــية دروـــة ممارســـة مـــديري 0.00متوســـطة القيمـــة وذات د لـــة إحصـــاةية  دـــد مســـتوى د لـــة و
لتحويليـة ومسـتوى التقـة التدظيميـة لـدى الميـرفية التربـويية. واادـت لسـلوك القيـادة ا مااتب التعلـيب

 معامالت ا رتباط اد لى بية سلوك القيادة التحويلية والتقة ف  مدير الماتب.
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العما  لى تعزيز وتطـوير الممارسـات القياديـة لمـديري مااتـب  ومما أوصت بو الدراسة:
تـــل القويـــة بقيـــادة التاييـــر مـــع إ طـــال ســـلواات بعـــد التعلـــيب  ســـيما ســـلوك القيـــادة التحويليـــة لعالق

ا سـتتارة ال اريــة مزيــدًا مــة ا هتمــاب لمــا لــل مـة أهميــة فــ  تماــية الميــرفية التربــويية وتيــويعحب 
 لى تقـديب الحلـوا اإلبدا يـة للميـاالت التربويـة ت و تعزيـز مدـاخ  التقـة التدظيميـة بمااتـب التعلـيب 

خـــالا الوقـــو   لـــى محــددات التقـــة والعوامـــا المعـــززة لحـــا خاصــة وم سســـات التعلـــيب  امـــة مــة 
 واتخاذ الوساةا الا يلة بتدميتحا. 
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 مقدمة:
تعـــد القيـــادة فـــ  الم سســـات التربويـــة مـــة أهـــب العداصـــر فـــ  مدظومـــة العمـــا التربــــوي 

 ليتحا فـ  تح يـز والتعليم ت با يتوق  دواح هذ  الم سسات  لى قدرة وا الة القيادة التربوية وفا
العــاملية ت وااتيــا  الطاقــات الاامدــة لــديحبت وتمايــدحبت وتــوفير المدــاخ التدظيمــ  اإليوــاب  الــذي 

(  لـــى أة القـــادة فـــ  الـــدظب التربويـــة التـــ  تعتمـــد 4002يســـود  التعـــاوة والتقـــة. وي اـــد الطويـــا و
وـوهر هـذا اإلدسـاة  ا التحا وفا ليتحا بياا أساس   لى مـدخالتحا البيـرية يوـب أة تحـتب بعمـ 

 وما يعييل ف  الواقع مة مضامية وميا ر ف   قلل وف اد .

ومــديرو مااتــب التعلــيب هــب القــادة التربويــوة المعديــوة بالعمليــة التعليميــة والتربويــة بــسد  
ـــيب وهـــو تطـــوير العمليـــة التعليميـــة  ت اصـــيلحا ذ إذ يضـــطلعوة بتحقيـــ  الحـــد  العـــاب لمااتـــب التعل

حـــا فــ  المـــدارس التـــ  ييــرفوة  ليحـــا لضـــماة فا ليــة اددال التربـــوي والتعليمـــ  والتربويــة و تقويم
ـــة المختل ـــة و ـــددها خمســـة و يـــروة محمـــة أبرزهـــا  ـــديحب مومو ـــة مـــة المحـــاب واددوار القيادي ول
متابعة وتد يذ الخطط التيايلية والبرامي الخاصة باإليرا  التربويت ومتابعة سير العملية التربويـة 

فـــ  المـــدارس التابعـــة التـــ  ياطيحـــا القطـــاع الوارافـــ  للماتـــبت ومتابعـــة مســـتوى أدال والتعليميـــة 
الميرفية التربويية وتحديد البرامي التدريبية المداسـبة لتحسـية العمليـة اإليـراقيةت واـذلك اإليـرا  
  الميــداد   لــى اــا مــا يتعلــ  بت عيــا المــواد التعليميــة والوســاةا والمختبــرات والتقديــات التربويــة فــ

البيةــة التعليميــةت واد ــداد الميزاديــة الســدوية للماتــب والميــاراة مــع الوحــات ذات العالقــة فــ  تقــويب 
 مليتـ  الــتعلب و التعلــيب فــ  المراحــا الدراســية المختل ــة ووضــع الخطــط لحــات والعمــا  لــى القيــادة 

غيرهـــا مـــة والتاييـــر والتطـــوير فـــ  الممارســـات المتصـــلة بالعمـــا التربـــوي والميـــرفية والمـــدارس  و 
 (.4008المحاب المختل ة  وواالة التطوير والتخطيط ت 

ومـــع التوســـع فـــ  المســـ وليات والصـــالحيات التـــ  مدحتحـــا وزارة التعلـــيب لمـــديري مااتـــب 
التعلـــيب مـــة خـــالا مـــدل مااتـــب التعلـــيب ا ســـتقاللية وتقلـــيص المرازيـــة والبيروقراطيـــة تعـــية  لـــى 

ديــــة تعمــــا  لــــى تح يــــز الميــــرفية التربــــوييةت وتتيــــر مــــديري مااتــــب التعلــــيب ممارســــات أدوار قيا
دافعيــتحبت وتعــزز التقــة لــديحب مــة خــالا تــوفير تقافــة تدظيميــة إيوابيــة تقــوب  لــى التعــاوة لتحقيــ  
أهدا  مااتب التعلـيب. وفـ  ضـول التاييـر المسـتمر والتطـور الالمتدـاه  التـ  تواوحـل الم سسـات 
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معاصـــرة   تســـتطيع الراـــوة إلـــى أســـاليب وامـــدة وسياســـات التربويــة اليـــوب فـــإة القيـــادة التربويـــة ال
تربوية تابتل ذ با  ليحا أة تدتقا مة اددمـاط السـلواية التقليديـة إلـى اددمـاط التدظيميـة والمعرفيـة 
المردـة والمتطــورة والمت ا لـةت وباتــت السـمة المميــزة للقيـادة التربويــة المعاصـرة قــدرتحا  لـى إحــداث 

  أهدافــل بالا ــالة وال ا ليــة المطلوبــة. ومــع تســارع وتيــرة التاييــر والتحــديات التاييــر وقيادتــل ليحقــ
التـ  تواوححــا المدظمــات تووـل البحــث والدراســات العلميـة لدراســة  مليــات التاييـر واي يــة التعامــا 
معل بمـا يحقـ  للمدظمـات القـدرة  لـى التايـ ت والبقـالت وا سـتمرار فـ  المدافسـةت ودوـب  ـة ذلـك 

د مـــة الدظريـــات والدمـــاذج فـــ  القيـــادة اإلداريـــة ومدحـــا القيـــادة التحويليـــة والتـــ  يصـــ حا بـــروز العديـــ
 ( بسدحا الدمط الوديدت والمستقبل  ف  المدظمات.4000الحواري و

ولقــد حظيــت دظريــة القيــادة التحويليــة باهتمــاب العديــد مــة البــاحتية فــ  القيــادة التدظيميــة 
وفــ  مرحلــة  Burns( 0534  الدظريــة بواســطة بردــز وفــ  التالتــة  قــود ادخيــرةت وقــد طــورت هــذ

ت وتتمتــا أبــرز معالمحــا امــا حــددها  Bass( 0554ت  0541 حقــة تــب تعزيزهــا مــة قبــا بــاس و
فــ  قــدرة القاةــد  لــى إتــارة دافعيــة ادتبــاع لتحقيــ  مــا هــو أبعــد مــة  Krishnan( 4001اريـداة و

دحــو هــد  أســمى للوميــع. وحــدد بــاس ادهــدا  التــ  خطــط لحــا وتتوــاوز اهتمامــاتحب اليخصــية 
ــــى القــــدوة والمتــــاات والتح يــــز  Bass( 0541و أربعــــة أبعــــاد للقيــــادة التحويليــــة  التــــستير القــــاةب  ل

ــــز و ــــة. وي تــــرض برد ــــرديت وا ســــتتارة ال اري أة القــــادة  Burns( 0534اإللحــــام ت وا هتمــــاب ال 
ادتبـاع ومسـا دتحب لتتمايـى مـع قـيب التحويليوة يلحمـوة ادتبـاع لجدوـاز أاتـر بـالترايز  لـى قـيب 

المدظمــةت امــا أاــد  لــى أة القيــادة التحويليــة  القــة تقــوب  لــى إتــارة الدافعيــة بــية القاةــد وادتبــاع 
 لبعضحما البعض.

وتعد القيادة التحويلية مة اددماط القياديـة التـ  تحتاوحـا الم سسـات التربويـة  لـى ووـل 
ــيب. الخصــوص لمــا تواوحــل مــة تحــديات غيــر مســ بوقة ت اــد  لــى ضــرورة توويــد مخروــات التعل

وتست  أهمية القيادة التحويلية اودحا تسعى إلى إحداث التايير مة خـالا إقدـاع المر وسـية للدظـر 
إلــى مــا هــو أبعــد مــة ا هتمامــات الذاتيــة مــة أوــا الصــالل العــاب للمدظمــةت وتوســيع اهتمــامحبت 

حقيـ  أهـدافحا مـة خـالا التـستير القـاةب  لـى القـدوة وتعمي  مستوى إدرااحب لتبدى ر ية المدظمة وت
ـــاات والتح يـــز اإللحـــام ت وا هتمـــاب ال ـــرديت وا ســـتتارة ال اريـــة. امـــا تعتمـــد فا ليـــة القيـــادة  والمت
ـــادة  ـــ  تعـــد  ـــاماًل محمـــًا فـــ  إحـــداث التاييـــرت فالق ـــد وادتبـــاع والت ـــة بـــية القاة التحويليـــة  لـــى التق
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اييرات المطلوبة ف  موـاا العمـا بيسـر وسـحولة ددحـب أيـخاص التحويليوة يستطيعوة إحداث الت
موتـو  بحـب ويعاسـوة قـيب مر وسـيحب وطموحـاتحب. ومـة هدـا يبـرز دور مـديري مااتـب التعلـيب فــ  
تيايا تقافة التقة داخا الماتب مة خالا تبديحب لسلوك القيادة التحويليةت وما يبدودل مـة مسـاددة 

 تربويية وهذ  التقة بدورها تسحب ف  تحقي  ال ا لية التدظيمية.م ترة ف  دروة تقة الميرفية ال

امـــا تتولـــى فا ليـــة القيـــادة التحويليـــة فـــ  تـــوفير مدـــاخ إيوـــاب  وفعـــاا تســـود  التقـــة فـــ  
أة  Tschannen-Moran( 4000الت ا ا والتعاوة بية أفراد المدظمةت وي اـد تيـادية مـوراة و

يتمتـا فـ  التقـة بـية أفـراد المدظمـة دة التقـة تسـحب فـ   العاما المحب ف  بدال مداخ يد ب التعـاوة
ال ا ليــــــة التدظيميــــــةت فالمــــــديروة الــــــذية   يتقــــــوة فــــــ  مر وســــــيحب   ييــــــاراودحب فــــــ  الســــــلطة 
والمس وليةت اما أة أفراد المدظمة الذية   يتقـوة ببعضـحب   يبـذلوة وحـدًا مـة أوـا التعـاوة مـع 

( بـــــسة التقـــــة بالقـــــادة 4004ادلتـــــاة. ويضـــــي  اليـــــري   واآلخـــــرية فالتقـــــة والتعـــــاوة  مليتـــــاة متب
 والمدظمة وا لتزاب باليحما يعداة مة المتطلبات الضرورية لدواح القيادة ف  تد يذ براموحا.

ومة هدا تعاظب ا هتماب بالتقة التدظيمية بوص حا  دصر محوري فـ  محـيط المدظمـات 
فالمدظمــات التــ  تســـودها التقــة تعتبــر بيةـــة  إذ إة غيابحــا يــ تر  لـــى فا ليــة ادفــراد والمدظمـــاتت

( إة إدارة 4001 مــــا يحـــــرص الوميــــع  لـــــى البقـــــال فيحــــا. وفـــــ  هـــــذا الســــيا  ي اـــــد رفـــــا   و
المدظمات إذا اسـتطا ت اسـب تقـة العـاملية بحـا فـإة أفـراد المدظمـة سـيبذلوة وحـدًا أابـر لتحقيـ  

حد أابر ف  بدال المستوى المطلـوب الدتاةي المرغوبة. لذا بات مة الضروري أة يبذا المديروة و
مــة التقــة ت إذ أة غيــاب التقــة يــ دي إلــى العديــد مــة اآلتــار الســلبية فــ  بيةــة العمــا والتــ  حــددها 

ـــــادة حـــــدة 4000المســـــدي و ـــــة ا دتمـــــال ت وت اـــــك فـــــر  العمـــــا ت وزي ـــــ  ضـــــع  اددال ت وقل ( ف
د هــوي وتيــادية مــوراة الصــرا ات التدظيميــة والتــ  تــ دي فــ  موملحــا إلــى فيــا المدظمــة. وي اــ

 لــى أة التقــة التدظيميــة تعــد  ــاماًل حاســمًا فــ    Hoy & Tschannen-Moran( 0555و
مواا التعاوةت والقيادةت وفا لية المدظمةت والتقافة التدظيميةت وتسا د  لى تماسـك أفـراد المدظمـة 

ا رةـيس بـسة التقـة تعتبـر  امـ Bodnarczuk( 4005ف  وما ة متااملـة. ويضـي  بودـداروك و
فــ  الت ــا الت اإلدســاديةت امــا تعــد حوــر الزاويــة فــ  تقافــة المدظمــاتت وتعمــا  لــى زيــادة فا ليــة 
العالقــاتت امــا تســا د  لــى بدــال العالقــات اليخصــيةت وتيــوع  لــى ا د تــاحت وتخــرج الطاقــات 

 الاامدة لدى أفراد المدظمة واستتمارها ف  العما بصورة تطو ية.

ل الحاوــة لتعزيــز التقــة التدظيميــة فــى الم سســات التعليميــة وتسسيســا  لــى مــا ســب  تتضــ
 امــة ولــدى الميــرفيية التربــويية بمااتــب التعلــيب خاصــة لمــا لحــب مــة دور محــوري فــى تحســـية 
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اددال ا يراف  وتطوير  ملية التعليب والتعلب بمدارس التعلـيب العـابت وتتضـل أهميـة سـلوك القيـادة 
لحــا مــة ادعاــاس متوقــع  لــى ووادــب  ديــد مــة ووادــب الســلوك  التحويليــة فــ  مااتــب التعلــيب لمــا

التدظيم  لدى الميرفية التربويية بمااتب التعليب مة خالا تطبي  الالمرازيـةت وتحقيـ  ا دتمـالت 
واإلدوــــازت والــــو لت والعمــــا بــــروح ال ريــــ ت وتحقيــــ  ذات الميــــرفية التربــــوييةت و ليــــل تــــست  هــــذ  

ة بـــية ســـلوك القيـــادة التحويليـــة لمـــديري مااتـــب التعلـــيب والتقـــة الدراســـة للايـــ   ـــة طبيعـــة العالقـــ
 التدظيمية لدى الميرفية التربويية.

 مشكمة الدراسة:
يــــحد اإليــــرا  التربــــوي بالمملاــــة العربيــــة الســــعودية فــــ  العقــــدية الماضــــيية تطــــورات 

يب حاليًا فـ  ملحوظة  لى المستوى التدظيم  وال د  حيث قامت وزارة المعار  وسابقا( وزارة التعل
هـــ بإديــال مرااــز اإليــرا  التربــوي اوحــدات إداريــة تدظيميــة تحــد  لتحســية العمليــة 0202 ــاب 

التعليمية والتربوية بالمدارس ت واستوابة للتطـورات التدظيميـة التـ  حـدتت فـ  الـوزارة تايـر مسـمى 
التعلــيبت امــا هـــ إلــى مااتــب التربيــة و 0280/  0/  8فــ   03/ 5مرااــز اإليــرا  التربــوي بقــرار 

ـــيب بالمحافظـــات 0280/  0/  8فـــ   03/  00صـــدر القـــرار الـــوزاري رقـــب  هــــ بـــربط إدارات التعل
 ومااتب التربية والتعليب بإدارات العموب ف  المداط  وتحديد محاب مااتب التربية والتعليب. 

يات وقد واابت هذ  الحقبة لمااتب التعليب ف  مراحا تطورها التدظيم  العديـد مـة السـلب
 لــى مســتوى الممارســات اإليــرافية وأدوارهــا فــ  تحقيــ  أهــدا  اإليــرا  التربــوي والتــ  أبرزتحــا 
دتــاةي العديــد مــة الدراســات التــ  تداولــت مااتــب التعلــيب مــة زوايــا مختل ــة. ومــة هــذ  الدراســات 

هــــ( والتـــ  توصـــلت إلـــى ضـــع  وقصـــور الممارســـات اإلداريـــة دهـــدا   0240دراســـة الســـلم  و
ااـــز اإليـــرا  التربـــويت وفـــ  وادـــب ممارســـة ت ـــويض الســـلطة أيـــارت دراســـة البراـــات  ومحـــاب مر 

هـ( إلى أة ممارسة مديري مااتب اإليرا  التربوي لت ويض السـلطة فـ  الوادـب اإلداري 0242و
هـــ( إلــى  ــدب تقــة بعــض 0242ضــعي ة ومتوســطة فــ  الوادــب ال دــ ت وأيــارت دراســة الخطيــب و

بعـــض مـــديري اإليـــرا  التربـــويت امـــا أوضـــحت دراســـة القحطـــاد  الميـــرفية التربـــويية بقـــدرات 
هـــ( أة أدوار مــديري مرااــز اإليــرا  التربــوي يالــب  ليحــا الوادــب اإلداري  لــى حســاب 0242و

الوادب ال د  وأوصت بضرورة تحديـد محـاب وصـالحيات إدارة اإليـرا  التربـوي ومرااـز اإليـرا  
ب إســـحاب مرااــز اإليـــرا  التربـــوي فـــ  الدمـــو المحدـــ  التربــوي مدعـــًا  زدواويـــة اددوارت وفـــ  وادـــ
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هــــ( إلـــى أة إســـحاب مـــديري مرااـــز اإليـــرا  0242للميـــرفية التربـــويية توصـــلت دراســـة المقـــرة و
التربـوي فــ  الدمــو المحدـ  للميــرفية التربــويية اـاة بدروــة متوســطةت امـا أاــدت دراســة الحضــيب  

مـديري اإليـرا  التربـويت امـا أيـارت دراسـة هـ(  لى أهمية تـوفر الا ايـات القياديـة لـدى 0244و
 هـ( لعدب ووود الو   الااف  بمحاب وصالحيات مرااز اإليرا  التربوي. 0244الاامدي و

ــــيب مزيــــدًا مــــة ا ســــتقاللية والبعــــد  ــــة  وســــعيًا مــــة وزارة التعلــــيب إل طــــال مااتــــب التعل
مـديري ومــديرات  هــ الـذي مـدل44/4/0288فـ  تـاري   880253250المرازيـة صـدر قـرار رقـب 

مااتــب التعلــيب العديــد مــة الصــالحيات والمحــاب التــ  تســا د  لــى إدوــاز العمــا وتحقيــ  ادهــدا  
هــــ 0282/  3/  42فــ   820584011المديــودة مــة العمليــة التعليميــةت امـــا صــدر قــرار رقــب 

  ذ بوضـع م يـرات أدال اإليـرا  التربـوي للوقــو   لـى ال وـوات وتحسـية فا ليـة اددال اإليــراف
إ  إة ت عيــا هــذ  الصــالحيات وتحقيــ  الا ــالة وال ا ليــة لمااتــب التعلــيب يتوقــ  بالدروــة ادولــى 
 لـى الممارســات القياديــة لمــديري المااتــب لقيــادة التاييــر وتحقيــ  التحــوا الدــو   فــ  الممارســات 

حيـث   اإليرافية والتـ  تعـاد  مـة بعـض ووادـب القصـور والتـ  أبرزتحـا دتـاةي  ـدد مـة الدراسـات
ــــادة 0243خلصــــت دراســــة ال قيــــة و ــــيب للقي هـــــ( إلــــى أة ممارســــة القيــــادات التربويــــة بــــإدارات التعل

هـ( 0243التحويلية والت بدروة متوسطةت وه  ذات الدتيوة الت  توصلت إليحا دراسة العتيب  و
بـــسة ممارســـة الميـــرفية التربـــويية للقيـــادة التحويليـــة وـــالت أيضـــًا متوســـطةت وفـــ  ســـيا  متصـــا 

هـــ( إلــى أة أاتــر موــا ت ا حتياوــات التدريبيــة لمــديري مااتــب 0280وصــلت دراســة الحــذلوا وت
التربيــة والتعلـــيب هـــو موـــاا المحــارات وتحديـــدًا ممارســـة أســـاليب التح يــز والتيـــويعت وتسايـــدًا لـــذلك 

هـــ( بضــرورة تيــويع مــديري مااتــب التربيــة والتعلــيب  لــى ممارســة 0282أوصــت دراســة الحمــاد و
 ة التحويلية.القياد

ـــاًل  لـــى طبيعـــة العمـــا اإليـــراف  بمااتـــب التعلـــيب الـــذي يقـــوب وبيـــاا رةـــيس  لـــى  وبد
ــة بــية مــديري المااتــب مــة وحــة والميــرفية التربــويية تــست  العالقــات  الت ا ــا والعالقــات المتبادل
ـــالة وال ا ليـــة دهـــدا  اإليـــرا   ـــة وا تصـــاا اإليوـــاب  امحـــددات محمـــة لتحقيـــ  الا  ا وتما ي

تربــوي مــة وحــة وتعزيــز التقــة التدظيميــة مــة وحــة أخــرى. ومــة هدــا تبــرز أهميــة التقــة التدظيميــة ال
بمااتب التعليب فعددما يسود مداخ التقة بالماتب يسحب ذلك ف  تحقي  ال ا لية التدظيميـةت امـا أة 
الميـــرفية التربـــويية  دـــد تمـــتعحب بدروـــة  اليـــة مـــة التقـــة يايـــ وة  ـــة طبيعـــة الميـــاالت التـــ  
تــواوححبت وي صــحوة  ــة أفاــارهب وميــا رهب توــا  الممارســات العمليــة بالماتــبت إضــافة إلــى أة 
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التقـــة تيـــوع الميـــرفية  لـــى  قـــد العالقـــات التعاوديـــة بـــية الـــزماللت امـــا تـــدعاس  لـــى تحســـية 
الممارســـات اإلداريـــة للميـــرفية مـــة خـــالا ت ـــويض مـــدير الماتـــب بعـــض مـــة صـــالحياتلت إ  أة 

( أيارت إلى قلة تقة مـديري المااتـب فـ  الميـرفية وحرصـحب  لـى القيـاب 4000دراسة اليري  و
هـــ( إلـــى بدــال تقـــة تدظيميــة ميـــتراة بـــية 0281باد مــاا بسد ســـحبت ولــذلك د ـــت دراســة الدـــاوب و

الميــرفية التربــويية فــ  مااتــب التربيــة والتعلــيب واإلدارة العليــا لــد ب أدوار مــديري مااتــب التربيــة 
قيـــادة التاييـــر. و ليـــل تتضـــل الحاوـــة لتعزيـــز التقـــة التدظيميـــة لـــدى الميـــرفية والتعلـــيب فـــ  ضـــول 

 التربويية بمااتب التعليب.

وتتعدد  وامـا تعزيـز التقـة التدظيميـةت ومـة هـذ  العوامـا التـى ربمـا ياـوة لحـا تـستير فـى 
الـذي يخلـ  بدال التقة التدظيمية لـدى الميـرفية التربـويية السـلوك القيـادي لمـديري مااتـب التعلـيب و 

بالماتـــب المدـــاخ اإليوـــاب  المد ـــتل الـــذي يـــد ب ا تصـــاا ال عـــاا بـــية وميـــع ادطـــرا  والتعـــاوةت 
ويحق  الي افية فـ  التعامـات ويعـزز التماـية لـدى الميـرفية التربـويية مـة خـالا ت ويضـحب للقيـاب 

اس  لـى اتيـر بسدوار قيادية بالماتب. اما أة سـلواات مـدير الماتـب وممارسـتل القياديـة لحـا ادعاـ
مة أبعاد السلوك التدظيم  بالماتب. ولعا ماأادتل العديـد مـة الدراسـات مـة  تـار إيوابيـة مترتبـة 
 لى ممارسة سلوك القيادة التحويلية ف  المدظمات الحديتة بياا  اب والمدظمـات التربويـة بيـاا 

وصـدع القـرارت  خاص ف  ووادـب متعـددة مـة ووادـب السـلوك التدظيمـ  متـا المواطدـة التدظيميـةت
ــــو ل التدظيمــــ ت والمدــــاخ التدظيمــــ ت يعطــــى  ــــوظي  ت وال ــــروح المعدويــــةت والرضــــا ال والتماــــيةت وال
ادطبا ــا باحتماليــة ووــود  القــة بــية ســلوك القيــادة التحويليــة لــدى مــديرى مااتــب التعلــيب ومســتوى 

( الت  أيـارت 4000التقة التدظيمية لدى الميرفية التربويية ومة هذ  الدراسات دراسة العامري و
إلى ووود  القة ذات د لة إحصاةية بـية السـلوك القيـادي التحـويل  وسـلوك المواطدـة التدظيميـةت 

( إلى ووود  القـة ارتباطيـة طرديـة قويـة ودالـة إحصـاةيًا بـية 4005اما توصلت دراسة السميل و
فـ  صــدع القــراراتت  ممارسـة دمطــ  القيـادة التحويليــة والتعامليـة لــدى الر ســال وميـاراة اد ضــال

( ووود  القة إيوابية بية القيادة التحويلية وتماـية العـامليةت 4000اما أوضحت دراسة الرقب و
هـــ(  لــى ووــود  القــة طرديــة بــية ممارســة خصــاةص القيــادة 0280اــذلك أاــدت دراســة العمــر و

(  ـة ووـود هــ0280التحويلية ومستوى الروح المعدوية لدى العـامليةت امـا ايـ ت دراسـة الحمـد و
 القة طردية بية ممارسة مدير المدرسة لدمط القيادة التحويلية ودروة الرضا الوظي   للمعلمـيةت 

(  ــة ووــود  القــة طرديــة ذات د لــة إحصــاةية بــية 4000امــا أســ رت دتــاةي دراســة الاامــدي و
( إلــى 4000الســلوك القيــادي التحــويل  والــو ل التدظيمــ ت امــا خلصــت دراســة الرقــاد وأبــو ديــة و
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ووـــود  القـــة ارتباطيـــة إيوابيـــة بـــية ممارســـة القـــادة اداـــاديميية للقيـــادة التحويليـــة وبـــية التماـــية 
ــــت دراســــة  ــــواد و ــــة التــــدريس ت وبيد ــــوظي   د ضــــال هية ( ووــــود ارتبــــاط إيوــــاب  داا 4004ال

ت ( فتوصــل4008إحصــاةيًا بــية القيــادة التحويليــة والمدــاخ التدظيمــ  بالمــدارست أمــا دراســة بــدح و
لووــــود  القــــة ارتبــــاط إيوابيــــة ودالــــة إحصــــاةيًا بــــية ممارســــة أســــلوب القيــــادة التحويليــــة والتقافــــة 

 التدظيمية.

ودظــرًا لقلــة الدراســات التــ  ســعت لدراســة العالقــة بــية القيــادة التحويليــة والتقــة التدظيميــة 
ايــرية أمــا بيــاا  ــاب وفــ  مااتــب التعلــيب بيــاا خــاصت فالدراســات التــ  بحتــت العالقــة بــية المت

 De (4008(ت ودراسة ديليمارو و واوسـتا أوراوـو و4003خارج قطاع التعليب ادراسة الطاة  و
Lima Rua & Costa Araujo  أو ف  قطاع التعليب ولادحا فـ  بيةـة غيـر  ربيـة وطبقـت  لـى

التـ  أوريـت  Karimi( 4002فةة ومستوى تدظيم  مختل   ة الدراسة الحالية ادراسة اريم  و
لمعلمية ف  ايراةت لذلك تظا الحاوة قاةمة لدراسة طبيعة هذ  العالقة بية القيادة التحويلية  لى ا

والتقــة التدظيميــة فــ  مااتــب التعلــيب والايــ   مــا إذا اــاة هدالــك تمــة  القــة بيدحمــا. لــذا تحــددت 
 ميالة الدراسة الحالية ف  الس اا الرةيس التال  

مديري مااتب التعليب بمحافظة ودة بمستوى التقة  ما  القة سلوك القيادة التحويلية لدى
 التدظيمية لدى الميرفية التربويية؟

 ويتفرع منو األسئمة الفرعية التالية:

مــا دروــة ممارســة مــديري مااتــب التعلــيب بمحافظــة وــدة لســلوك القيــادة التحويليــة مــة ووحــة  .0
 دظر الميرفية التربويية؟

وســطات اســتوابات الميــرفية التربــويية حــوا هــا تووــد فــرو  ذات د لــة إحصــاةية بــية مت .4
ممارســة مــديري مااتــب التعلــيب لســلوك القيــادة التحويليــة تعــزى  خــتال  متايــرات وســدوات 
الخبـــــرة فـــــ  اإليـــــرا  التربـــــويت الم هـــــا العلمـــــ ت الحصـــــوا  لـــــى دورة اإليـــــرا  التربـــــوي 

 ال صلية(؟

التعلـيب بمحافظـة وـدة مـة ووحـة ما مستوى التقة التدظيمية لدى الميرفية التربـويية بمااتـب  .8
 دظرهب؟
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هــا تووــد فــرو  ذات د لــة إحصــاةية بــية مســتوى التقــة التدظيميــة لــدى الميــرفية التربــويية  .2
بمااتــب التعلــيب بمحافظــة وــدة والتــى تعــزى  خــتال  متايراتوســدوات الخبــرة فــ  اإليــرا  

 (؟التربويت الم ها العلم ت الحصوا  لى دورة اإليرا  التربوي ال صلية

ها توود  القة ارتباطية بـية سـلوك القيـادة التحويليـة لمـديري مااتـب التعلـيب بمحافظـة وـدة  .1
 ومستوى التقة التدظيمية لدى الميرفية التربويية؟

 أىداف الدراسة:
تمتا هد  الدراسة الرةيس فى الوقو   لى طبيعة العالقة بية سـلوك القيـادة التحويليـة 

وـدة ومسـتوى التقـة التدظيميـة لـدى الميـرفية التربـوييةت ولتحقيـ  لمديري مااتب التعلـيب بمحافظـة 
 هذا الحد  ادبتقت  دة أهدا  فر يةت ه   

تحديد دروة ممارسة مديري مااتب التعليب بمحافظة ودة لسلوك القيادة التحويليـة مـة ووحـة  .0
 دظر الميرفية التربويية.

توابات الميــرفية التربــويية الايــ   ــة ال ــرو  ذات الد لــة اإلحصــاةية بــية متوســطات اســ .4
حوا ممارسة مديري مااتب التعليب لسـلوك القيـادة التحويليـة والتـ  تعـزى  خـتال  متايـرات 
وسدوات الخبرة ف  اإليرا  التربويت الم ها العلم ت الحصـوا  لـى دورة اإليـرا  التربـوي 

 ال صلية(.

بمحافظـة    ى مااتـب التعلـيبالتعر   لى مستوى التقة التدظيمية لدى الميرفية التربـويية فـ .8
 ودة .

الايـــ   ـــة ال ـــرو  ذات الد لـــة اإلحصـــاةية بـــية مســـتوى التقـــة التدظيميـــة لـــدى الميـــرفية  .2
سـدوات الخبـرة فـ   التربويية بمااتب التعليب بمحافظة ودة والتـ  تعـزى  خـتال  متايـرات و

                    اإليــــــــــــــــــرا  التربــــــــــــــــــويت الم هــــــــــــــــــا العلمــــــــــــــــــ ت الحصــــــــــــــــــوا  لــــــــــــــــــى دورة اإليــــــــــــــــــرا  
 التربوي ال صلية(.

 أىمية الدراسة:
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تبـــرز أهميـــة هـــذ  الدراســـة فـــ  تداولحـــا لمتايـــرية محمـــية وهمـــا القيـــادة التحويليـــة والتقـــة 
التدظيميـــة اودحمـــا مـــة المتايـــرات ذات اآلتـــار المتعـــددة  لـــى ا ـــالة وفا ليـــة المدظمـــات الحديتـــة 

 ة الدراسة الحالية ف  بياا  اب والمدظمات التربوية بياا خاص وتتمتا أهمي

أهميـــة موضـــوع القيـــادة التربويـــةت حيـــث أة تطـــور وتقـــدب الم سســـات التربويـــة يعتمـــد بيـــاا  .0
أساس   لى القيادات الت  تحراحا وترسب خططحا وسياساتحات ويبرز سلوك القيادة التحويلية 

لتــــسقلب اـــسهب الممارســــات القياديــــة القــــادرة  لــــى قيــــادة التاييــــر ووعــــا المدظمــــة قــــادرة  لــــى ا
والتايــ  مــع المتايــرات التــ  تحــدث فــ  محيطحــا مســتويبة لالتواهــات الحديتــة مــة خــالا 
تــارة دافعيــة ادتبــاع لتحقيــ  ر يــة المدظمــةت ويحتــا ســلوك القيــادة التحويليــة لمــديري  تح يــز واد
المااتــــب أهميــــة خاصــــة فــــ  مااتــــب التعلــــيب لتحقيــــ  أهــــدا  اإليــــرا  التربــــوي والتحســــية 

 التعليمة والتربوية بالمدارس. المستمر للعملية

أهمية التقة التدظيمية للعاملية بالمدظمات  امة وفى قطاع التعليب  لى ووـل الخصـوص إذ  .4
ـــوطية التقـــة التدظيميـــة لـــدى  ـــ  أهـــدافحا  لـــى ت تتوقـــ  فا ليـــة المدظمـــة وقـــدرتحا  لـــى تحقي

ي  ت والتقــة فــ  العدصــر البيــري والتــى تعــزز لديــل اليــعور با دتمــالت والــو لت وادمــة الــوظ
ورالات المدظمة و دالتحا وهذا يسحب بياا بارز ف  تعزيـز المدـاخ اإليوـاب  فـ   سياسات واد
قطــاع التعلــيب وييــوع  لــى التعــاوة وتوطيــد العالقــات اإليوابيــة بــية العــامليةت ويــوفر البيةــة 
ل الحاضــــدة  بــــداع وديــــر المعرفــــة التربويــــة والمحديــــة والتــــى تاــــوة ســــببا فــــى تحســــية اددا

 وفا ليتل.

التـ  تداولـت العالقـة بـية سـلوك  - لـى حـد  لـب الباحـث  –ف  ظا ددرة الدراسات التربويـة  .8
القيـــادة التحويليـــة والتقـــة التدظيميـــة يسمـــا الباحـــث أة تاـــوة هـــذ  الدراســـة إضـــافة وديـــدة فـــ  
ـــة  ـــادة التحويلي ـــية ممارســـات ســـلوك القي ـــة ب ـــويت بمـــا تايـــ ل  ـــة طبيعـــة العالق الموـــاا الترب

 ري مااتب التعليب وبدال التقة التدظيمية لدى الميرفية التربويية. لمدي

توويـــل أدظـــار المســـ ولية فـــ  وزارة التعلـــيب واإلدارة العامـــة لجيـــرا  التربـــوي لواقـــع ممارســـة  .2
ـــدى الميـــرفية  ـــةت ولمســـتوى التقـــة التدظيميـــة ل ـــيب لســـوك القيـــادة التحويلي مـــديري مااتـــب التعل

دــال قدا ــات لــديحب تســحب فــى تطــوير اددال التربــوي با ســت ادة التربــوييةت ممــا قــد يســحب فــى ب
 مة هذية المتايرية.

 حدود الدراسة:
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 تمثمت حدود الدراسة فيما يمي :
اقتصــرت هــذ  الدراســة  لــى دراســة طبيعــة العالقــة بــية ســلوك القيــادة  الحــدود الموضــوعية: -

المتــــاات التح يــــز اإللحــــام ت التــــستير القــــاةب  لــــى القــــدوة و والتحويليــــة بسبعــــاد  ادربعــــة وهــــ  
اإلهتماب ال رديت اإلستتارة ال ارية(. ودراسة التقة التدظيمية بسبعادها التالتة وه   والتقة ف  

 مدير الماتبت التقة ف  الزماللت والتقة ف  إدارة الماتب(.

اقتصرت الدراسة الحالية  لى مااتب التعليب الستة داخـا محافظـة وـدةت  الحدود المكانية : -
 وه  مااتب  واليماات الص ات الوسطت الدسيبت الير ت والودوب( .

طبقــت هــذ  الدراســة  لــى الميــرفية التربــويية العــاملية بمااتــب التعلــيب  الحــدود البشــرية : -
 بمحافظة ودة.

طبقـــت هـــذ  الدراســـة خـــالا ال صـــا الدراســـ  التـــاد  مـــة العـــاب الدراســـ   الحـــدود الزمانيـــة: -
 هـ.0281/0282

 اسة:مصطمحات الدر 
 تمثمت مصطمحات الدراسة فى :

 :  Transformational Leadership القيادة التحويمية -0
              القيـــــــــــادة التحويليــــــــــة بسدحــــــــــا  ت ا ـــــــــــا بــــــــــية القـــــــــــادة  Burns(0534 ــــــــــر  بردــــــــــز و

والمر وســـية يـــ دي إلـــى التح يـــز والدضـــي د لـــى المســـتوياتت وتوـــاوز المصـــالل اليخصـــية إلـــى 
 المصلحة العامة.

ر  القيــادة التحويليــة لمــديرى مااتــب التعلــيب إوراةيــًا بسدحــا  الســلواات القياديــة التــ  وتعــ
يقوب بحا مـديرى مااتـب التعلـيب ويسـعوة مـة خاللحـا لتوسـيع اهتمامـات الميـرفية التربـويية للدظـر 
ز إلى ما هو أبعد مة اهتمامـاتحب الذاتيـة لتحقيـ  أهـدا  التعلـيب  ـة طريـ  التـستير وا لحـاب وتعزيـ

 قيب القاةد وا ستتارة ال ارية واتاحة ال رص لالبداع. 
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وتتحــدد دروــة ممارســة مــديري المااتــب لســلوك القيــادة التحويليــة بالدروــة التــ  يحــددها 
المســتويبية  لـــى أبعـــاد ا ســـتبادة الممتلـــة دبعـــاد القيـــادة التحويليـــة ادربعـــة  والتـــستير القـــاةب  لـــى 

 ام  ت وا هتماب ال ردي ت وا ستتارة ال ارية(.  القدوة والمتاا ت والتح يز اإللح

 :Organizational Trust الثقة التنظيمية  -5
بسدحـا  اتوــا  خـاص مــرتبط Barto   Carneval &(0554 رفحـا ااردي ـاا وبــارتو و

يماة العاما بمصداقية المدظمةت وأدحا لة تستالل وستاوة متوافقة معلت  بالعما داخا المدظمةت واد
وـــرالات العمــــا التـــ  تطبقحـــات وأدحــــا ســـو  تعامـــا أ ضــــا ها أو وأدـــل يماـــة ا لتدبــــ  بسياســـات واد

 المعديية مة خاروحا بطريقة م تمدل أو وديرة بالتقة.

ويعر  الباحث التقة التدظيمية لدى الميرفية التربويية إوراةيـا بسدحـا  يـعور الميـرفية  
الل العمـا وا دارة العليـا وحسـة الظـة التربويية با رتياح ف  التعاما مع مدير ماتـب التعلـيب وزمـ

تواهحب وا  تماد  لى صد  وي افية المعلومات المتبادلة إلدواح العمـا وتحمـا المسـةولية توـا  
 ذلك.

ويحدد مستوى التقة التدظيمية للميرفية التربويية بالدروة التـ  يحـددها المسـتويبية مـة 
ـــى محـــاور ا ســـتبادة المحـــددة  ـــويية  ل ـــة فـــ  مـــدير الميـــرفية الترب ـــة فـــى إدارة الماتـــبت التق بالتق

 الماتبت والتقة بالزمالل.

 مكاتب التعميم: -3
ــًا وفديــًا  لــى المــدارس التابعــة  تعــر  بسدحــا  إدارات فر يــة إيــرافيل تقــوب باإليــرا  إداري

فــ  تـــاري   880253250للماتــب ذات صـــالحيات ومحــاب محـــددها بمووــب القـــرار الــوزاري رقـــب 
 هـ.44/4/0288

 دراسة:منيج ال
تحقيقــًا دهــدا  الدراســة اســتخدب الباحــث المــدحي الوصــ   بيــقية المســح  وا رتبــاط  

( البحـث 4002لاودل أاتر ماللمـة لطبيعـة الدراسـة واددسـب لتحقيـ  أهـدافحا. ويعـر  العسـا  و
المسح   " بسدل ذلك الدوع مة البحوث الذي يتب بواسطتل استوواب وميع أفراد موتمع البحـث أو 

ابيــرة مــدحب وذلــك بحــد  وصــ  الظــاهرة المدروســة مــة حيــث طبيعتحــا ووودهــا فقــط" فمــة  يدــة 
خالا البحث المسح  تـب اسـتطالع أرال الميـرفية التربـويية حـوا دروـة ممارسـة مـديري المااتـب 
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( 4002لســـلوك القيـــادة التحويليـــة ت اـــذلك مســـتوى التقـــة التدظيميـــة لـــديحب. امـــا  ـــر  العســـا  و
دــل  " ذلــك الدــوع مــة أســاليب البحــث الــذي يماــة بواســطتل معرفــة مــا إذا اــاة البحـث ا رتبــاط  بس

هدــاك تمــة  القــة بــية متايــرية أو أاتــر ودروــة تلــك العالقــة" فمــة خــالا البحــث ا رتبــاط  تـــب 
تحديد طبيعة العالقة بية متاير سلوك القيادة التحويلية لدى مـديرى مااتـب التعلـيب ومسـتوى التقـة 

 يرفية التربويية.التدظيمية لدى الم

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
تداوا اإلطار الدظري سـلوك القيـادة التحويليـة وأبعادهـات اـذلك التقـة التدظيميـة وأبعادهـات 

 إضافة إلى  رض الدراسات السابقة ذات الصلةت وذلك  لى الدحو التال  

 اإلطار النظري:
 تناول اإلطار النظري الموضوعات التالية :

 اًل : القيادة التحويمية: أو 
تعد القيادة التحويلية مة الم اهيب الحديتة دسبيًا ف  ال ار اإلداري المعاصر حيث 
ظحرت ف  السبعيدات مة القرة الماض  ت وأحدتت دظرية القيادة التحويلية لراةدها بردز 

المد عة بية القاةد  تحوً  دو يًا ف  م حوب القيادة مة العالقة القاةمة  لى تبادا Burns( 0534و
وادتباع والت  تتسب بعدب التبات و دب ا ستمرار طوياًل إلى م حوب وديد ي مة بسهمية ادتباع 
وما لديحب مة طاقات اامدة وحاوات والعما  لى إيبا حا لتوعلحب يتواوزة ا هتمامات 

( 4000واليخصية دحو مصلحة المدظمة وتحقي  ادهدا  الميتراة. اما يص  دورث هاوس 
Northhouse  القيادة التحويلية ف  أبسط صورها أدحا القيادة الت  تحدث التايير  لى المستوى

 Kirkpatrick & Locke( 0552ال ردي ومستوى الدظاب ا وتما  ت وي اد اراباترك ولوك و
 ويليةالتح القيادة ( أة4000 لى أة القادة التحويليوة يبدوة التقة ف  أتبا حب. ويرى العامري و

ادهدا  بعيدة المدى مة خالا خل  ر ية ميتراة وتيويع ادتباع  لى تحقيقحا  مع  تراز  لى
إحداث التاييرات والتعديالت المالةمة لبلوغحا. وقد حظيت دظرية القيادة التحويلية باهتماب واسع 

 لتبد  ممارساتحا ف  المدظمات بياا  اب وف  المدظمات التربوية بياا خاص.

 

 القيادة التحويمية: مفيوم
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بسدحــا العمليــة التــ  يعمــا بحــا اــا مــة  القيــادة التحويليــة Burns( 0534 ــر  بردــز و
القــادة وادتبــاع  لــى ا رتقــال بمســتوى ادخالقيـــات والتح يــز لبعضــحب الــبعضت امــا  رفحــا بـــاس 

قال بمصـالل بسدحا الدمط القيادي الذي يعما فيل القادة  لى زيادة ا هتماب وا رت Bass( 0550و
ــــوا أهــــدا  ورســــالة المدظمــــة. ويعــــر  الحــــواري و ــــادة إدرااحــــب ليحقق ــــاعت وزي ــــادة 4002ادتب ( القي

التحويليــة بسدحــا  وحــود القاةــد اإلداري فــ  ا رتقــال بمســتوى مر وســيل مــة أوــا اإلدوــاز والتطــوير 
 Bass(0552الذات  والعما  لى تدمية وتطوير الوما ة والمدظمة ااا. ويرى بـاس وأوفوليـو و

& Avolio   أة القـادة التحويليـوة لـديحب ر يـةت ويتمتعـوة بواذبيـة وارزمـا(ت وقـدرة  لـى التح يـز
 العقل ت واإلبداعت واإلدوازت والدمو.

ومما سب  يتضل أة القيادة التحويلية تعدى بادفراد وتوليحب اهتماما خاصًا يعمـا  لـى  
يباع حاواتحب وتقـديب إحداث التايير مة خالا إتارة دافعيتحب وتح يزه ب وتيويعحب  لى اإلبداع واد

القاةــد الدمــوذج المــ تر الــذي يرتقــى باهتمامــات ادفــراد دحــو ا هتمامــات والمصــالل العليــا المحققــة 
 لر ية المدظمة. 

 أبعاد القيادة التحويمية:
دموذوــًا متاــاماًل يعاــس دظــرة متعمقــة  Bass & Avolio( 0552قــدب بــاس وأفوليــو و

قيــادة التحويليــة مــة خــالا الســلواات التــ  يبــديحا القاةــد التحــويل  يتضــمة أربعــة أبعــاد لدظريــة ال
 ت وه  (4Is)( وايتحرت با ختصار Iوميعحا تبدأ بحر  و

  Idealized Influence. التأثير القائم عمى القدوة والمثال:  0
يحتـذى بـل مـة قبـا  يبرز هذا البعد دور القدوة ف  القيادة فالقاةـد التحـويل  يمتـا دموذوـاً 

ادتبــاع مــة خــالا ممارســتل للســلواات والقــيب ادخالقيــة المرغوبــة ومــا يبديــل مــة احتــراب ل خــريةت 
وتعزيز التقة المتبادلـةت وتقـديب مصـالل ادتبـاع  لـى مصـالحل اليخصـية بمـا يعاـس قيمـة اإليتـار 

ة المواقـ  الصـعبة بحداـة والتضحية مة أوا ادتباعت وما يمتلال مة خبـرة توعلـل قـادرًا  لـى إدار 
مــتحماًل ادخطــار  ــة ادتبــاع فحــو بحــذ  الممارســات واإلطــار القيمــ  ادخالقــ  الــذي يتحلــى بحــا 
يحظى بإ واب ادتباع ويصـبل قـدوة ودمـوذج يحاايـل ادتبـاع ومـة هدـا يتولـد اإل وـاب والتقـة بـل 

 (.4008واليعور بال خر للعما تحت قيادتل وأوفوليوت
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 Inspirational Motivationليامي: . التحفيز اإل  5
يرتبط هذا البعد بمعايير اددال مة خالا مـا يقـوب بـل القاةـد التحـويل  مـة تحديـد واضـل 
ودقيــ  للتوقعــات مــة ادتبــاع والتــ  تتســب بسدحــا  اليــةت وتتيــر الحماســةت وروح التحــدي فــ  د ــوس 

تتيـر وتيـوع لـدى ادتبـاع  أة القاةد التحويل  يتصر  بطـر   Bass( 0541ادتباع ويرى باس و
حــب التحــديت والحمــاست والت ــا ات والميــاراة فــ  تحقيــ  ادهــدا . ويصــ  دبودســااي و خــرية 

 مرت عة معايير ممارسات القاةد التحويل  ف  هذا البعد بسدل يضع .Dubinsky et al ( 0551و
احـب وفحمحـب لدهـدا  ادتبـاعت ويقـدب التيـويع الووـداد  لزيـادة إدرا ددال مروعية تصبل المستوى

 إضـافة إلـى مـا ادتبـاعت أ مـاا  لـى التحـدي تضـ   بطريقـة امـا يتصـر  المطلـوب تحقيقحـات
وخلـ  ر يـة مسـتقبلية وذابـةت امـا يخلـ  اإلحسـاس  ادهـدا ت بتحقيـ  والتـزاب يظحـر  مـة تصـميب

 واليعور لدى ادتباع بسة ما يقوموة بل مة أ ماا ذا قيمة. 

 Individualized Consideration.اإلىتمام الفردي: 3
يبدي القاةد التحويل  مة خالا هذا البعد اهتمامـا خاصـًا لحاوـات اـا تـابع مـة ادتبـاع 
بايــة تطــوير  وا رتقــال بسداةــل ودمــو  ومرا اتــل لل ــرو  ال رديــة فيمــا بيــدحب والتعامــا معحــب بــاحتراب 

 اهتمامـا ب ال ـردي بسدـل يبـدي( ممارسات القاةد التحويل  فـ  بعـد ا هتمـا4008ويص  أوفوليو و
  القات تاوية  لى حريًصا لحبت وداصًحا مدرًبا لدتباع د سل يعد حيث ادتباعت بميا ر خاًصا
والتوديـد.  وا بتاـار ا سـتقاللية الـتعلبت وييـوع م سسـ  يـد ب  مليـة مدـاخ وتـوفير معحـبت وطيـدة

  فــ  ا هتمــاب ال ــردي مــة خــالا مــا يبديــل القاةــد التحــويل Krikbride( 4002ويــووز ارابرايــد و
إدراك ا ختالفــــات بــــية ادتبــــاع فيمــــا يتعلــــ  بدقــــاط القــــوة والضــــع ت واإلصــــاال الويــــد لدتبــــاعت 
وتيــويع ادتبــاع  لــى تبــادا ووحــات الدظــر فيمــا بيــدحبت والتــرويي ل اــرة التطــوير الــذات . وبإيوــاز 

 د ب والتماية وتيويع ادتباع .تتمحور ممارسات القاةد التحويل  ف  هذا البعد ف  تقديب ال

 

 

  Intellectual Stimulation. اإلستثارة الفكرية:  4
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يرتبط هذا البعد با ستتارة ال ارية مة خالا تيويع ادتباع  لى الت اير ف  الميـاالت 
( أة القاةــد التحــويل  يســا د 0555بطــر  مختل ــة وتقــديب الحلــوا اإلبدا يــة والخالقــة ويــرى زايــد و

( 4008 لــــى إ ــــادة الدظــــر فــــ  الطريقــــة التــــ  يعملــــوة بحــــا. ويضــــي  والمبــــوا ووالــــر و ادتبــــاع
Walumbwa & Lawler  أة القاةــد التحــويل  وفــ  هــذا البعــد ييــوع ادتبــاع  لــى ممارســة

الت ايــر الداقــد بــالتخل   ــة طــر  الت ايــر التقليديــة ومــا يقدمــل لحــب مــة أفاــار وديــدة وبــذلك تدمــو 
ـــر  (  لـــى هـــذا البعـــد 4004الداقـــد فـــ  حـــا الميـــاالت. ويطلـــ  العـــامري ولـــديحب محـــارات الت اي

التيـويع اإلبـدا   إذ ييــوع القاةـد التحــويل  ادتبـاع  لـى توــاوز الميـاالت دحــو اإلبـداع بتعزيــز 
التقــــة لــــديحب و ــــدب توويــــل ا دتقــــادات لحــــب أمــــاب اآلخــــرية ويطلــــب مــــدحب تقــــديب الحلــــوا المبتاــــرة 

 ( أة القاةـد التحـويل  ييـوع ادتبـاع  لـى اإلبـداع مـة خـالا4008للميـاالت. ووضـل أوفليـو و
وميـا رهب.. وبيـاا  أحاسيسـحب فـ  وميـاراتحب ومقترحـاتحب دفاـارهب وا سـتماع معحـب التعـاط 

 ــاب فــإة القاةــد التحــويل  ييــوع ادتبــاع لياــوة موــددية ومبــد ية مــة خــالا زيــادة و ــيحب بحوــب 
 التحديات الت  تواول المدظمة.

 الثقة التنظيمية:ثانيًا: 
تعد التقة محددًا محمًا لالتصاا اإلدساد  وديست وتطورت ممارسات وأيااا التقة مع 
تطور الموتمعات البيرية  لى مر العصورت ومع تطور دظريات اإلدارة ومداخلحا ال لس ية 
 المتعددة ف   المرحلة التقليدية ااة ا هتماب مدصبًا  لى الووادب الرسمية ف  العالقات
التدظيمية مة خالا السلطة ت وتقسيب العما ودطا  اإليرا  فسغ لت الوادب اإلدساد  مما حد 
مة تطور م حوب التقة التدظيمية ت وف  مرحلة ا هتماب بالعالقات اإلدسادية والمدرسة السلواية 

ات بدأ ا هتماب بالووادب اإلدسادية ف  المدظمات وظحرت أهمية التدظيب غير الرسم  والعالق
ا وتما ية ف  المدظمة مما أسحب ف  تبلور م حوب التقة التدظيمية ف  تلك المرحلة ت وبالدظر 
إلى  الدظريات اإلدارية الحديتة دود أدحا أولت م حوب التقة التدظيمية إهتمامًا ملحوظًا  فعلى 

حيث متلت التقة  م حوب التقة التدظيمية (Z)سبيا المتاا أبرزت الدظرية العاةلية الميحورة بدظرية 
أحد مبادئ الدظرية الووهرية والت  تمتلت ف  تالتة رااةز رةيسة بديت  ليحا الدظرية وه  التقةت 

( أة م حوب التقة يعد مة الم اهيب 4004والمحارةت والمودة. وبياا  اب يرى الطوب والسواط و
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اة أة التقة  لى  القة اإلدارية الحديتة ذات الصلة بالسلوك اإلدساد  بيتى المدظمات اما يري
وطيدة بحاوات العامليةت وتتوق  تقتحب بالمدظمة بالدروة ادولى  لى مدى إيبا حا لحاواتحب 

 السلواية.

 مفيوم الثقة التنظيمية:
تيير أدبيات السلوك التدظيم  إلى  دب ووود إوماع  اب بية الباحتية حوا م حوب 

م حوب التقة متعدد ادبعاد وذو ترايب معقد إلى أًة  Adams( 4002التقةت حيث أيار  دمز و
دظرًا  رتباطل بالووادب الد سية وا وتما ية وال لس ية وا قتصادية ومة هدا دزع الباحتوة إلى 
تعري  التقة ف  سياقات موا تحب التخصصية وادااديمية مما زاد مة التيويش حوا ماهية هذا 

 الم حوب ود  تل العملية.

أة التقة سلوك يرتبط باإلطار   Hosmer(0551 لس   يرى هوسمر وف   السيا  ال
فيخضعوة  Blomqvist( 4004القيم  وادخالق . أما ا قتصاديوة فاما أيار بلومق ست و

الم حوب للخيار العقالد  القاةب  لى حساب التاالي  والعواةد. بيدما يرى  لمال الد س اما أورد 
ة خالا السمات اليخصية لليخص الوات  و المادل للتقة( ( م حوب التقة م4000 بدالسميع و

واليخص الموتو  بل ويرازوة  لى اإلدرااات الداخلية المرتبطة بالسمات اليخصية لاال 
الطرفية. وف  السيا  ا وتما   فيدظر  لمال ا وتماع للتقة مة خالا العالقات ا وتما ية 

بسة التقة توقع إيواب  يديس  Barlow( 4000لو والرسمية وغير الرسمية وهو ما أيار إليل بار 
بية الطرفية ويص حا بسدحا سلوك مدتظب وتعاود  قاةب  لى ادسس والمعايير واد را  الميتراة 
مما يعزز العالقات ا وتما ية بية الطرفية. وف  السيا  التدظيم  يرى بيارا واوبتا 

الوات  والموتو  بل وطريقة التعاما  أة م حوب التقة يعاس تستير Becrra & Cupta(4008و
والت ا ا بية الطرفية ف  إطار العالقات الرسمية وغير الرسمية بالتدظيب. وف  السيا  التدظيم  

تعري ًا للتقة التدظيمية بسدحا دروة إيماة وتقبا اليخص  Kristonis( 4002يعط  ارستودزو
دارتحا بياا للقرارات والتيريعات واددظمة الت  تضعحا إدارة المد ظمة وتقوب بتد يذها وتطبيقحا واد
م حوب التقة بالت ويض  Straiter( 4001 ادا لوميع ادطرا  بالمدظمة. ويربط ستريتيرو

ويعر  التقة التدظيمية بسدحا  دروة ت ويض بعض المحاب والمس وليات للمر وسية المبدية  لى 
 ( 0554لمس وليات. بيدما يرى وودز ووورج والتوقعات اإليوابية الواتقة إلدوازهب لتلك المحاب وا
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Jones & George   أة م حوب التقة التدظيمية يقوب  لى حسة الدية والا الة مة الطر
 ادخر. 

 ,Mayer(0551ويعد تعري  التقة بية اديخاص الذي قدمل ماير ودي ز ويورمة و
Davis and Schoorman لوك التدظيم  والذي مة أاتر التعري ات اقتباسًا  ف  أدبيات الس

حاولوا مة خاللل تقديب تعري ًا يومع بية المداخا المختل ةت حيث  رفوا التقة اليخصية بسدحا 
استعداد طر  معية ومادل التقة( دة ياوة معرضًا للتستر بسفعاا طر   خر والموتو  بل(ت 

مة لصالل  لى أساس توقع أة الطر  اآلخر والموتو  بل( سيقوب بسدال أ ماا معيدة مح
ة لب ياة قادرًا  لى مراقبة سلوك الطر  اآلخر والموتو  بل( أو  اليخص مادل التقةت حتى واد

( م حوب التقة الت   ادة تديس ف  السيا  0551التحاب بحا. ويعاس تعري  ماير و خرية و
لرةيس التدظيم  بية الرةيس والمر وس وبذلك يعد هذا التعري  مداسبًا لتعري  م حوب التقة بية ا

م حوب التقة بالمدظمة بسدحا إيماة الموظ  بسة  Gambetta( 0544والمر وس. ويميز وامبتا و
المدظمة ستلتزب بو ودها وستتخذ إورالات لصالل الموظ ت أو  لى ادقا تاوة غير ضار  بل. 

( للتقة التدظيمية تعري ًا أاتر يموً  إذ ايتما  لى مضامية 4004ويبدو تعري  اليارو  و
 حوب التقة التدظيمية متعددة الووادب حيث  رفت التقة التدظيمية  بسدحا  توقعــات ومعتقــدات م

ومــيا ر إيوابية يحملحا ادفراد توا  المدظمة الت  يدتموة إليحات والمرتبطة بالممارسات 
امـة واإلداريـة والـسلواات اإلداريـة المطبقـةت والتـ  رو ـ  فيحـا ا لتـزاب بـالقيب ادخالقيـة الع

 الخاصـةت وا بتعـاد  ـة اـا ما يضر بالمصالل الميتراة.

 أبعاد الثقة التنظيمية:
تعددت المداخا الدظرية الت  تداولت أبعاد التقة التدظيمية ف  أدبيات السلوك التدظيم  

خا إ  إة اداتر ييو ًا هو تصدي  أبعاد التقة التدظيمية بدال  لى مدخلية أساسية هما مد
(. حيث يقوب مدخا أساس التقة  4000أساس التقة ت و مدخا ب رة أو مصدر التقة و بدالسميع ت

 لى أساس توقعات ادفراد توا  اآلخرية ويددرج تحت  Yang( 4001اما أيار إلى ذلك ياد  و
( ف  البعد اإلدراا ت والبعد 0551هذا المدخا بعداة للتقة والت  حددهما ماير ودي ز ويورمة و

العاط  . أما مدخا مصدر أو مروعية التقة فيقوب  لى أساس مصدر أو مروعية التقة ف  
المدظمة والت  إما تاوة  لى المستوى ادفق  للمدظمة وتتمتا ف   القة تقة ال رد بالمدظمة مع 
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ا زمالةل ت أو تاوة  لى المستوى الرأس  وتتمتا ف   القة ال رد بالرةيس المباير أو اإلدارة العلي
أبعاد التقة الت  تددرج تحت هذا المدخا ف   Scott( 0540( . وحدد ساوت وYang, 2005و

 التقة بالرةيس المبايرت والتقة بزمالل العما ت والتقة باإلدارة العليا.

وبالدظر ددبيات التقة التدظيمية يتضل أّة العديد مة الباحتية ا تمدوا ف  دراستحب 
ةب  لى دراسة التقة مة خالا مصدر أو مروعية التقةت ويبدو هذا للتقة التدظيمية المدخا القا

المدخا أاتر مداسبة للدراسة الحالية والذي تب مة خاللل دراسة التقة التدظيمية ف  مااتب التعليب 
ف  أبعاد  التالث التقة بمدير الماتبت التقة ف  الزمالل الميرفية التربوييةت والتقة بإدارة 

 الماتب.

 بالرئيس المباشر )مدير المكتب(: الثقة.  0
يحدد التدظيب الرسم  ف  المدظمة خطوط السلطةت وتقسيب العما ويرسب حدود 
العالقات بية الرةيس والمر وس فيياا التسلسا الحرم  إطار هذ  العالقات وتظا العالقة 

ادب القيادي المبايرة بية الرةيس والمر وس مة أهب العالقات ف  المدظمات الحديتة  سيما الو
ف  يخصية المدير والسلوك القيادي الذي يتبدا  ويمارسل ف  المدظمة. فسلوك الرةيس المباير 
وممارساتل القيادية تلعب دورًا محمًا ف  تعزيز التقة بيدل وبية مر وسيل. ويرى بيالي وويليمز 

اتقة للمر وسية ف  أة التقة بالرةيس تمتا التوقعات اإليوابية الو  Pillai & Williams ( 0555و
رةيسحب المباير وف  العالقات المتبادلة بية الطرفية. والتقة سمة أساسية مة سمات القاةد 
و ددما يت  ادتباع ف  القاةد تسود العالقة اإليوابية فيما بيدحب ليعورهب أة مصالححب وحقوقحب 

وة مة قدرة وا ال لة يسال لحا. اما تعاس التقة ف  الرةيس المباير ما ييعر بل المر وس
الرةيس ف  إدارة المدظمة ت والقدرة  لى حا المياالتت والتوفي  بية اآلرال المتبايدة إضافة إلى 
ما يبديل مة تقديب لمصالل المر وسية  لى مصلحتل اليخصية.  ووضع ماير ودي ز ويورمة 

 القدرة. ( تالث محددات للتقة بالرةيس تتمتا ف  الدز ة للخيرت وا ستقامةت و 0551و

 . الثقة بزمالء العمل )المشرفين التربويين(: 5
وهــ  التقــة بــية الــزمالل فــ  المســتوى الواحــد بالمدظمــة. وتعــد التقــة بــزمالل العمــا مقــوب 
مــة مقومــات الدوــاح فــ  المدظمــات الحديتــة والتــ  تعتمــد فــ  تحقيــ  أهــدافحا  لــى العمــا ال ريقــ  

تقــوب العالقــة بــية زمــالل العمــا  لــى ا  تماديــة وذلــك القــاةب  لــى التعــاوة وتبــادا الخبــرات. امــا 



 أحمد بن محمد الزائدي/  د             سموك القيادة التحويمية لدى مديري مكاتب التعميم
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 5132  أكتوبر -جزء أول –ـ  العدد اخلامس    13جمللد ا    919
 

 

دة ال ـــرد فـــ  المدظمـــة يواوـــل بعـــض الصـــعوبات فـــ  بيةـــة العمـــا ممـــا يـــد و  للروـــوع ل خـــرية 
وا  تماد  ليحب ومياراتحب وا د تاح  ليحب والتواصا معحب لتحقيـ  ادهـدا  الميـتراة ومـة هدـا 

التقــة فــ  زمــالل العمــا  (. امــا تاتســب4001  ت تتساــد الحاوــة لووــود التقــة فيمــا بيــدحب ورفــا
 اآلخـرية بتقـة وـدير اليـخص توعـا مـة التـ  مـة السـمات دتيوـة الحاوـة لتـوفر  ـدد أهميتحـا
ويماـة  .ومسـا دتحب والمبادئ وا هتمـاب بمصـالل الـزمالل والقيب العما ا لتزاب ف  اا مة وتيما

عـــاوةت وا  تماديـــةت وا هتمـــابت والتوافـــ  القـــوا بـــسة محـــددات التقـــة بـــزمالل العمـــا تقـــوب  لـــى الت
 ارااةز رةيسة تعزز التقة بية زمالل العما.

 . الثقة في اإلدارة العميا )إدارة المكتب(: 3
تعـــد تقـــة العـــاملية بـــإدارة المدظمـــة مـــة العوامـــا الحاســـمة فـــ  المدظمـــات الحديتـــة فبقـــال 

ة تقـة. ويصـ  إلـيس ويـوال  زا بـاك المدظمة واستمراريتحا مرهوة بما يتولد لدى العاملية بحا مـ
التقة ف  اإلدارة العليا بسدحا ما يتياا لدى العـاملية   Ellis & Shockley-Zalabak( 4000و

بالمدظمـــات مـــة تصـــورات وتوقعـــات إيوابيـــة دحـــو تصـــرفات اإلدارة العليـــا بالمدظمـــة والتـــ  تاـــوة 
ف  اإلدارة العليا فـ  طبيعـة السياسـات  قاةمة  لى التقة بسفعاا وأقواا إدارة المدظمة. وتتمتا التقة

واإلوــرالات التــ  تدتحوحــا المدظمــة والتــ  تاــوة قاةمــة  لــى اليــ افيةت والعدالــةت وتاــاف  ال ــرص . 
اما أة التقة ف  إدارة المدظمة لحا ادعااساتحا المتعـددة  لـى العديـد مـة مخروـات العمـا الموق يـة 

 ل التدظيمـ  إضـافة إلـى مخروـات العمـا السـلواية ومدحا  لى سبيا المتاا الرضا الوظي  ت والو 
ومدحا  لى سبيا المتاا اددال الوظي  ت وسلوك المواطدة التدظيميةت وسلوك اإلبداع و بدالسـميع 

(. ومة هدا يتضل أهمية اإلدارة العليا ف  التقة التدظيمية والدور الذي تيـالل السياسـات 4000ت 
 وممارستحا  لى التقة التدظيمية.والقوا د واددظمة مة حيث تطبيقحا 

 العالقة بين سموك القيادة التحويمية والثقة التنظيمية: 
تيير العديد مة اددبيات بسة القيادة تمتا  دصرًا حاسـمًا ومحـددًا للاتيـر مـة مخروـات 
العما ف  المدظمات الحديتة. فسلوك القاةد ي تر ف  تيايا المداخ التدظيم ت والتقافـة التدظيميـةت 
امــــا تســــحب فــــ  تحقيــــ  ال ا ليــــة والا ــــالة التدظيميــــة. امــــا أة ســــلوك القاةــــد مــــرتبط بالعديــــد مــــة 
 مخروات العما الموق ية والسلواية اا لتزاب التدظيم ت والمواطدة التدظيميةت والرضا الوظي  . 



 جامعة اسيوط –المجمة العممية لكمية التربية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   5132  أكتوبر –جزء أول ـ العدد اخلامس  ـ 13اجمللد       911

وبيــاا  ــاب أيــارت دتــاةي الدراســات التــ  تداولــت ســلوك القيــادة فــ  موملحــا أة هدــاك 
( توصـــلت لووـــود  القـــة 4002ســـلوك القاةـــد والتقـــة التدظيميـــة ف ـــ  دراســـة البلـــوي و  القـــة بـــية

يوابية بـية الـدمط الـديموقراط  والتقـة التدظيميـةت امـا توصـلت دتـاةي دراسـة بييـيا  ارتباطية قوية واد
لووـود  القـة ارتباطيـة  Beycioglu , Ozer and Ugurlu (4004أوغلـو وأوزيـر وأوغرولـو و

 (4004دة الموز ـــة والتقـــة التدظيميـــةت  وأوضـــحت دراســـة يلمـــاز والتداـــورت ومووبـــة بـــية القيـــا
Yilmaz & Altinkurn ووـود  القـة ارتباطيـة قويـة بـية السـلوك القيـادي الـدا ب لمـدير المدرسـة

ولمـــــا اـــــاة الـــــدمط . وتصـــــورات المعلمـــــية  ـــــة العدالـــــة التدظيميـــــة وتصـــــورات التقـــــة فـــــ  المـــــدير
مـط القيـادة الموز ـة يتقاطعـاة مـع القيـادة التحويليـة فـى الاتيـر مـة الديمقراط  فى القيادة واـذلك د

الســــلواات والممارســــاتت واــــذلك فــــإّة ســــلواات القيــــادة التحويليــــة هــــ  ســــلواات دا مــــة ومح ــــزة 
للتابعيةت و ليل فإة الدتاةي السابقة تيـير إلـى احتماليـة ووـود  القـة ايوابيـة بـية سـلواات القيـادة 

  اتب التعليب ومستوى التقة التدظيمية لدى الميرفية.التحويلية لدى مديري ما

ولعــا مــا ي اــد احتماليــة ووــود هــذ  العالقــة بــية ســلواات القيــادة التحويليــة لــدى مــديري 
مااتــب التعلــيب ومســتوى التقــة التدظيميــة لــدى الميــرفيةت تحققحــا فــى قطــاع اد مــاا امــا أيــارت 

بادلــــة بــــية دمــــط القيــــادة التحــــويل  والتقــــة ( التــــ  ووــــدت  القــــة تــــستير مت4003دراســــة الطــــاة  و
( والتـى أتبتـت تـستير القيـادة التحويليـة فـ  4008التدظيميةت وفى دراسة ديليمارو واوسـتا أوراوـو و

والتـ  Hussain Uddin (4008اـا أبعادهـا  لـى التقـة التدظيميـة. وفـى دراسـة حسـية الـدية و
تباطيــة الدالــة إحصــاةيًا بــية القيــادة التحويليــة أظحــرت أّة التقــة تلعــب دورًا وســيطًا فــ  العالقــة ا ر 

والتايير التدظيم ت واـذلك تحقـ  العالقـة بـية القيـادة التحويليـة والتقـة التدظيميـة فـى قطـاع التعلـيب 
( إلــى ووــود  القــة معدويــة بــية 4002 لــى المعلمــية فــى ايــراةت حيــث أيــارت دراســة اريمــ  و

 لمعلمية.القيادة التحويلية والتقة التدظيمية لدى ا

 الدراسات السابقة
ادسواما مع طبيعة الدراسة تب  رض الدراسات ذات العالقة ف  محورية المحور ادوا 
الدراســات التــ  تداولــت القيــادة التحويليــة والمحــور التــاد  الدراســات التــ  تداولــت التقــة التدظيميــة 

 رتبت مة ادحدث إلى ادقدب.

 يةالمحور األول: دراسات القيادة التحويم
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دراســة هــدفت إلــى التعــر   لــى واقــع ممارســة مــديرات مااتــب  (5104الحمــاد )أوـرت 
التربية والتعليب بمديدة الرياض للقيادة التحويليةت والاي   ة ال رو  ذات الد لة اإلحصاةية بية 
اســتوابات الميــرفات التربويــات حــوا تقــديراتحة لممارســة مــديرات المااتــب للقيــادة التحويليــة التــ  

زى  خــتال  متايــري ســدوات الخبــرة والــدورات التدريبيــة. ولتحقيــ  أغــراض الدراســة اســتخدمت تعــ
الباحتة المدحي الوصـ   المسـح ت وتـب ومـع البيادـات مـة خـالا اسـتبادة تاودـت مـة أبعـاد القيـادة 

ــــت مــــة و ــــة  يــــواةية تاود ــــى  يد ــــت الدراســــة  ل ( ميــــرفة مــــة الميــــرفات 431التحويليــــةت وطبق
ب التربية والتعليب بمديدة الرياض ت وتوصـلت الباحتـة إلـى أة هدـاك موافقـة بدروـة العامالت بماات

ابيــرة لــدى الميــرفات التربويــات  لــى ممارســات مــديرات المااتــب القيــادة التحويليــة. امــا توصــلت 
الدراســـة إلـــى  ـــدب ووـــود فـــرو  ذات د لـــة إحصـــاةية بـــية تقـــديرات الميـــرفات التربويـــات لدروـــة 

لمااتــــب للقيــــادة التحويليــــة تعــــزى  خــــتال  متايــــري ســــدوات الخبــــرة والــــدورات ممارســــة مــــديرات ا
 التدريبية.

إلــى التعــر   لــى دروــة تــوفر ســمات القيــادة التحويليــة  (5104كنعــان )وهــدفت دراســة 
لــدى مــديري المــدارس الحاوميــة التادويــة و القتحــا با دتمــال المحدــ  للمعلمــية.  وا تمــدت الباحتــة 

  ا رتباط  وتاوة موتمع الدراسـة مـة وميـع المعلمـية والمعلمـات بالمـدارس  لى المدحي الوص 
( 121التادوية الحاومية ف  محافظات يـماا فلسـطية اختـارت مـدحب  يدـة  يـواةية تاودـت مـة و

معلمًا تب استطالع أرالهب مة خالا ا ستبياة تاوة مـة محـورية المحـور ادوا تاـوة مـة أربعـة 
ة المتمتلـــة فـــ   التـــستير المتـــال  ت والحـــافز اإللحـــام  ت وا ســـتتارة ال اريـــةت أبعـــاد للقيـــادة التحويليـــ

وا  تبــار ال ــردي والمحــور التــاد  تاــوة مــة أربعــة أبعــاد لالدتمــال المحدــ  تمتلــت فــ   ا دضــباط 
الــوظي  ت وأخالقيــات الوظي ــةت والعالقــات ا وتما يــة ت والعالقــات اإلدســادية.  وتوصــلت الباحتــة 

وة توافر سمات القيادة التحويلية لدى مديري المدارس التادوية مة ووحة دظر المعلمية إلى أة در 
والمعلمـات  اليـة ووــالت أبعـاد القيــادة التحويليـة مرتبـة  لــى الدحـو التــال  ا  تبـار ال ــردي أوً  ت 

دتـاةي الدراسـة  يليل التستير المتال  ت وا سـتتارة ال اريـة تالتـًات وأخيـرًا الحـافز اإللحـام ت امـا ايـ ت
 ــة ووــود ارتبــاط إيوــاب  داا إحصــاةيًا بــية تــوافر ســمات القيــادة التحويليــة لــدى مــديري المــدارس 

 التادوية الحاومية وا دتمال المحد  للمعلمية.

ـــدى المعلمـــية أوـــرى  ولمعرفـــة طبيعـــة العالقـــة بـــية القيـــادة التحويليـــة والتقـــة التدظيميـــة ل
( معلمًا بمدرسة أردبيا المتوسطة تب 200موتمعحا مة ودراسة تاوة  Karimi( 5104كريمي )
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( معلمـًا ولومـع البيادـات اسـتخدب الباحـث مقيـاس القيـادة 052اختيار  يدة  يواةية  تاودـت مـة و
وا تمـد الباحـث  لـى البحـث  (TSQ)ت واسـتبياة التقـة التدظيميـة المقـدة   (MLQ)متعـدد العوامـا

ســـة لووـــود  القـــة معدويـــة بـــية القيـــادة التحويليـــة والتقـــة ا رتبـــاط  مدحوـــًا للدراســـة وخلصـــت الدرا
التدظيميــة للمعلمــية امــا أوضـــحت دتــاةي الدراســة أة تـــستير بعــد التــستير المتـــال  اــاة أاتــر أبعـــاد 

 القيادة التحويلية تستيرًا  لى التقة التدظيمية للمعلمية.

ا راو وكوســتا أوراجــو ديميمــ ولتحليــا تــستير القيــادة التحويليــة  لــى التقــة التدظيميــة أوــرى
(5104) De Lima Rua & Costa Araujo  . دراسـة حالـة بم سسـة سـيرافز البرتااليـة

وتمتلـــت مدحويـــة الدراســـة فـــ  المـــدحي الوصـــ   الوتـــاةق  وا رتبـــاط  وتاـــوة موتمـــع الدراســـة مـــة 
يحب ( موظ ـًا طبقـت  لـ14الموظ ية العاملية ف  قطا   العمليـات والـد ب ال دـ  والبـالد  ـددهب و

أداتـــ  الدراســـة لقيـــاس القيـــادة التحويليـــة والتقـــة التدظيميـــة. وباســـتخداب معامـــا ا رتبـــاط وا دحـــدار 
الخطــ  أظحــرت الدراســة أة القيــادة التحويليــة تــ تر بيــاا إيوــاب   لــى التقــة التدظيميــة فــ  اــا 

 أبعادها الودارة والدز ة إلى الخيرت وا ستقامة.

التحويليــة والتاييــر التدظيمــ  ومعرفــة الــدور الوســيط وللايــ   ــة العالقــة بــية القيــادة 
دراســة فــ  قطــاع البدــوك بالبااســتاة  Hussain Uddin (5103حســين الــدين )للتقــة أوــرى 

وتاودت  يدة الدراسة مة  يدة قصدية مة المـوظ ية فـ  المداصـب اإلداريـة بـالبدوك بلـد  ـددهب 
ــًا. ولومــع البيادــات ا تمــد الباحــث  لــى تال810و تــة مقــاييس لاــا مــة القيــادة التحويليــةت ( موظ 

والتايير التدظيم ت والتقة ف  المدير. وتوصا الباحـث إلـى أة هدـاك  القـة ارتباطيـة مووبـة دالـة 
إحصــاةيًا بــية القيــادة التحويليــة والتقــة فــ  المــديرت امــا ايــ ت الدتــاةي ووــود  القــة ارتباطيــة دالــة 

لتدظيمــ ت وأظحــرت أّة التقــة تلعــب دورًا وســيطًا فــ  هــذ  إحصــاةيًا بــية القيــادة التحويليــة والتاييــر ا
 العالقة.

وللوقو   لى طبيعة العالقة بية القيادة التحويلية لدى  مدال اليات الموتمـع الخاصـة 
أداتاة لومع البيادـاتت ادولـى حـوا ممارسـة  (5103بدح )ف  ادردة والتقافة التدظيمية استخدب 

لتحويلـــة ادربعــة والتـــستير المتـــال ت والتح يـــز اإللحـــام  ت والتح يـــز  مــدال الاليـــات دبعـــاد القيـــادة ا
ال اريت وا  تبارات ال ردية( والتاديةت لقياس مستوى التقافة التدظيميةت وتاودـت  يدـة الدراسـة مـة 

(  ضو هيةة تـدريست وتوصـلت الدراسـة إلـى أة دروـة ممارسـة القيـادة التحويليـة متوسـطًات 041و
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ة التدظيمية متوسطًا. ووودت  القة ارتباطية إيوابية دالة إحصـاةيًا بـية دروـة اذلك مستوى التقاف
 ممارسة أسلوب القيادة التحويلية لدى  مدال اليات الموتمع والتقافة التدظيمية. 

دراسة هدفت إلـى التعـر   لـى مـدى  (5100أجرى أبو سمرة والطيطي وعمرو )اما  
ال أقساب اإليرا  التربوي ف  مديريات التربية والتعليب فـ  توافر مالمل القيادة التحويلية لدى ر س

فلسطية مة ووحة دظر الميرفية ت والاي   ة ال رو  ذات الد لـة اإلحصـاةية بـية متوسـطات 
تقديرات الميـرفية حـوا مـدى تـوافر مالمـل القيـادة التحويليـة لـدى ر سـال أقسـاب اإليـرا  التربـوي 

قــة التعليميــةت والوــدست والم هــات وســدوات الخبــرة. واســتخدب والتــ  تعــزى  خــتال  متايــرات المدط
البــاحتوة المــدحي الوصــ   المســح . وتــب اســتخداب مقيــاس القيــادة التحويليــة الــذي طــور  العمرادــ  

ـــــةت 4002و ـــــة واإللحـــــابت وا ســـــتتارة ال اري ـــــستير المتـــــال ت والدافعي ( ويتاـــــوة مـــــة ســـــتة أبعـــــاد  الت
والماافـتت البداةليـة. وطبقـت ا سـتبادة  لـى  يدـة  يـواةية طبقيـة وا  تبارات ال رديـةت والتماـيةت 

( ميــــرفًا. وأظحــــرت دتــــاةي الدراســــة تــــوافر مالمــــل القيــــادة 032مــــة الميــــرفية التربــــويية قوامحــــا و
التحويلية لـدى ر سـال أقسـاب اإليـرا  التربـوي بدروـة متوسـطة حيـث وـالت دروـات أبعـاد القيـادة 

تال   التستير المتال ت التمايةت ا ستتارة ال ارية ت الدافعية اإللحاميـة التحويلية مرتبة  لى الدحو ال
ت الماافــتت البداةليــة وأخيــرًا ا ســتتارة ال اريــة. امــا ايــ ت الدراســة  ــة ووــود فــرو  ذات د لــة 
إحصاةية بية متوسطات تقديرات الميرفية حوا مدى توافر مالمـل القيـادة التحويليـة لـدى ر سـال 

  التربوي تعزى  ختال  متايري المدطقة التعليمية وسدوات الخبرةت ولب توود فرو  أقساب اإليرا
 دالة إحصاةيا تعزى  ختال  متايري الودست والم ها.

ـــة أوـــرى  ـــة  ســـير التعليمي ـــري )وفـــ  مدطق ـــى إدارات اإليـــرا   (5100العم دراســـة  ل
ى طبيعــة العالقــة بــية ممارســة التربــوي ومااتــب التربيــة والتعلــيب للبدــية والبدــات هــدفت التعــر   لــ

مــديري اإليــرا  التربــوي والمــديرات للقيــادة التحويليــة ومســتويات الرضــا الــوظي   لــدى الميــرفية 
التربويية والميرفاتت وتحقيقـًا دهـدا  الدراسـة اسـتخدب الباحـث المـدحي الوصـ   التحليلـ  وتاـوة 

تـــب التربيـــة والتعلـــيب ومـــديراتحا موتمـــع الدراســـة مـــة وميـــع مـــديري إدارات اإليـــرا  التربـــوي وماا
ــــد  ــــدد المســــتويبية مــــدحب و20بمدطقــــة  ســــير و ــــددهب و ( ت و يدــــة مــــة 88( مــــديرًا ومــــديرة بل

( 448( ميرفًا وميرفة بلد  دد المستويبية مدحب و411الميرفية التربويية والميرفات و ددهب و
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يــة بسبعادهــا ادربعــةت والرضــا تــب تطبيــ  أداتــ  الدراســة  لــيحب المتمتلــة فــ  مقيــاس القيــادة التحويل
الـــوظي   . وأظحـــرت دتـــاةي الدراســـة أة مـــديري اإليـــرا  التربـــوي ومـــديراتحا يـــروة أدحـــب يمارســـوة 
القيـادة التحويليــة بدروـة  اليــة ووـالت أبعــاد القيـادة التحويليــة مرتبـة  لــى الدحـو التــال   ا  تبــار 

وأخيـرًا التح يـز الـذهد ت بيدمـا يـرى الميـرفوة  ال ردي يليل الح ـز اإللحـام  تـب التـستير المتـال  تالتـاً 
التربويوة والميرفات أة مستويات الرضا الوظي   لديحب متوسطة. اما اي ت دتـاةي الدراسـة  ـة 
ـــية دروـــة ممارســـة مـــديري اإليـــرا  التربـــوي ومـــديراتحا للقيـــادة  ـــة ضـــعي ة ب ووـــود  القـــة ارتباطي

تربويية والميرفات. وتبية  دب ووود فـرو  ذات التحويلية ومستويات الرضا الوظي   للميرفية ال
د لــــة إحصــــاةية فــــ  تقــــديرات مــــديري اإليــــرا  التربــــوي ومــــديراتحا حــــوا دروــــة ممارســــة القيــــادة 
التحويليــة والتــ  تعــزى  خــتال  الم هــات  وووــود فــرو  تعــزى لعامــا الخبــرةت و ــدب ووــود فــرو  

والميـرفات حـوا مسـتويات الرضـا الـوظي   ذات د لة إحصاةية بية تقـديرات الميـرفية التربـويية 
 والت  تعزى  ختال  متايري الم ها و اما الخبرة.

إلــى التعــر   لــى العالقــة بــية دروــة ممارســة مــديري  (5119الحمــد )وســعت دراســة 
المدارس ا بتداةية بمديدـة الريـاض لدمطـ  القيـادة التحويليـة واإلوراةيـة والرضـا الـوظي   للمعلمـية 

ة ال ــرو  ذات الد لــة اإلحصــاةية بــية تقــديرات المعلمــية حــوا دروــة ممارســة اــذلك الايــ   ــ
دمطـــ  القيـــادة التحويليـــة واإلوراةيـــة اـــذلك حـــوا الرضـــا الـــوظي   لـــديحب والتـــ  تعـــزى  خـــتال  
متايرات والتسهيات سدوات الخبرةت والعمر(. وتاـوة موتمـع الدراسـة مـة معلمـ  المرحلـة ا بتداةيـة 

%( مـة موتمـع الدراسـة. وا تمـد  8.51اختيـار  يدـة  يـواةية ممتلـة بواقـع و بمديدة الريـاض وتـب
الباحث  لى المدحي الوص   بسسلوبل ا رتباط  مستخدمًا ا ستبادة والتـى تضـمدت تالتـة محـاور 
ــــى أة مــــديري المــــدارس  ــــوظي  . وتوصــــلت الدراســــة إل ــــادة التحويليــــةت واإلوراةيــــةت والرضــــا ال للقي

مطــ  القيــادة التحويليــة واإلوراةيــة بدروــة ابيــرةت امــا تبــية  ــدب ووــود فــرو  ا بتداةيــة يمارســوة د
ذات د لة إحصاةية ف  تقديرات المعلمـية حـوا دروـة ممارسـة المـديرية لدمطـ  القيـادة التحويليـة 

للتسهيـــات وســـدوات الخبـــرةت والعمـــر(. امـــا أوضـــحت دتـــاةي الدراســـة أة  واإلوراةيـــة والتـــ  تعـــزى و
بدروة ابيرة  ة العما ف  البيةة التعليمية. واي ت دتاةي الدراسة  ـة ووـود  المعلموة راضوة و

 القة ارتباطية طردية دالة إحصـاةيًا بـية اـا مـة دمطـ  القيـادة التحويليـة واإلوراةيـة لـدى مـديري 
المدارس ا بتداةية والرضا الوظي   للمعلميةت و دب ووود فرو  ذات د لة إحصاةية ف  تقديرات 
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حوا دروة الرضـا الـوظي   لـديحب تعـزى  خـتال  متايـري التسهيـا والعمـر بيدمـا ووـدت  المعلمية
 فرو  تعزى  ختال  متاير سدوات الخبرة ولصالل ال ةة ادقا خبرة ف  التعليب. 

وللتعر   لى العالقة بية دمط القيادة التحويليـة والتعامليـة لـدى ر سـال ادقسـاب العلميـة 
دراســـة بادقســـاب  (5119الســـمي  )ريس فـــ  صـــدع القـــرارات أوـــرى وميـــاراة أ ضـــال هيةـــة التـــد

العلمية بوامعة اإلماب محمد بة سعود اإلسـالمية هـدفت إلـى التعـر   لـى دروـة ممارسـة ر سـال 
ادقســـاب العلميـــة لدمطـــ  القيـــادة التحويليـــة والتعامليـــة اـــذلك معرفـــة دروـــة ميـــاراة أ ضـــال هيةـــة 

يعة العالقة بـية دروـة ممارسـة القيـادة التحويليـة والتعامليـة التدريس ف  صدع القراراتت وتحديد طب
والميــــاراة فــــ  صــــدع القــــرارات. وتحقيقــــًا دغــــراض الدراســــة اســــتخدب الباحــــث المــــدحي الوصــــ   
التحليل ت وا تمد  لى استبادة ماوة مة تالتة أبعاد يملت القيادة التحويلية ت والقيادة التعاملية ت 

(  ضــوًا. وتوصــلت 424طبقــت  لــى  يدــة  يــواةية تاودــت مــة و والميــاراة فــ  صــدع القــرارات
الدراسة إلى أة أ ضال هيةة التدريس يروة أة ر سال ادقساب العلمية يمارسـوة القيـادة التحويليـة 
بدروة ابيرة ودا بيدما يمارسوة القيـادة التعامليـة بدروـة ابيـرةت امـا أاـدوا  لـى أدحـب ييـاراوة فـ  

ة وـــدًا. وأاـــدت الدتــــاةي ووـــود  القـــة ارتباطيـــة طرديـــة وقويـــة ودالــــة صـــدع القـــرارات بدروـــة ابيـــر 
إحصاةيا بية ممارسة دمطـ  القيـادة التحويليـة والتعامليـة لـدى ر سـال ادقسـاب وميـاراة اد ضـال 

   .ف  صدع القراراتت إ  أة هذ  العالقة أاتر قوة مع دمط القيادة التعاملية

التربيـة  التعـر   لـى  دروـة ممارسـة مـديري(  دراسـة هـدفت إلـى 4002وأورى ال قيـل و
والتعلــيب فــ  المملاــة العربيــة الســعودية لســلوك القيــادة التحويليــةت وتحديــد دروــة ال عاليــة التدظيميــة 
ــيب مــة مدظــور مــدخا القــيب المتدافســةت والعالقــة بــية دروــة ممارســة مــديري  إلدارات التربيــة والتعل

يــــة ودروــــة ال ا ليــــة التدظيميــــة إلدارات التربيــــة والتعلــــيب ت التربيــــة والتعلــــيب لســــلوك القيــــادة التحويل
والايـــ   ـــة ال ـــرو  ذات الد لـــة اإلحصـــاةية بـــية تقـــديرات  يدـــة الدراســـة حـــوا دروـــة ممارســـة 
مــديري التربيــة والتعلــيب للقيــادة التحويليــة ودروــة ال ا ليــة التدظيميــة إلدارات التربيــة والتعلــيب والتــ  

وظي ـــةت والم هـــا العلمـــ ت ودـــوع اإلدارة ت ودـــوع التسهيـــات والـــدورات تعـــزى  خـــتال  متايـــرات وال
التدريبية( . وتاوة موتمع الدراسة مة وميع مديري التربية والتعلـيب ومسـا ديحب ومـديري اإلدارات 

ـــالد  ـــددهب و ـــيب فـــ  المملاـــة والب ـــة والتعل ـــع إدارات التربي ( فـــردا. واســـتخدب الباحـــث 200فـــ  ومي
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  حيـــث قـــاب بتصـــميب اســـتبادتية لومـــع المعلومـــات مـــة موتمـــع الدراســـةت المـــدحي الوصـــ   التحليلـــ
ــيب فــ  المملاــة العربيــة الســعودية  وأظحــرت دتــاةي الدراســة أة دروــة ممارســة مــديري التربيــة والتعل
لســلوك القيــادة التحويليــة بدروــة متوســطةت امــا ايــ ت  ــة ووــود  القــة ارتباطيــل دالــة إحصــاةيا  

ربيـــة والتعلـــيب للقيـــادة التحويليـــة ودروـــة ال ا ليـــة التدظيميـــة إلدارات بـــية دروـــة ممارســـة مـــديري الت
ــيبت اــذلك ووــود فــرو  ذات د لــة إحصــاةية بــية تقــديرات  يدــة الدراســة فــ  محــور  التربيــة والتعل
القيادة التحويلية تعزى  ختال  متايري الوظي ة والـدورات التدريبيـة فـ  حـية   تووـد فـرو  دالـة 

ت دـوع اإلدارة والم هـا العلمـ  ودـوع التسهيـات وتووـد فـرو  دالـة إحصـاةيا فـ  إحصاةيا ف  متايـرا
محور ال ا لية التدظيمية باختال  متايرات الوظي ـة والم هـا العلمـ  والـدورات التدريبيـة فـ  حـية 

 .  توود فرو  دالة ف  متايري اإلدارة ودوع التسهيا

ات أدمـــاط الت ايـــر اإلداري لمعرفـــة مـــدى تـــوافر محـــار  (5116دراســـة العتيبـــي )وســـعت 
وأبعــاد القيــادة التحويليــة لــدى الميــرفية التربــويية ت والايــ   ــة ال ــرو  ذات الد لــة اإلحصــاةية 
بية تقديرات الميـرفية التربـويية حـوا تـوافر أدمـاط الت ايـر اإلداري وتـوافر أبعـاد القيـادة التحويليـة 

ات التدريبيــة( . وتاودــت  يدــة الدراســة مــة التــ  تعــزى  خــتال  متايــرات والســة ت الخبــرة ت الــدور 
( ميرفًا تربويًا يمتلوة مديري إدارات اإليرا  التربويت ومديري مرااز اإليرا ت ور سـال 0002و

ادقســاب والميــرفية التربــويية بــإدارات التعلــيب للبدــية بالمملاــة العربيــة الســعودية. وتحقيقــًا دهــدا  
المسح  ت وتـب ومـع البيادـات مـة خـالا اسـتبادة تاودـت  الدراسة استخدب الباحث المدحي الوص  

مــة محــورية رةيســية المحــور ادوا  تاــوة مــة أبعــاد القيــادة التحويليــة التــ  تمتلــت فــ  ا لتــزاب 
القيم ت والتستير الاـارزم ت وا هتمـاب ال ـرديت والح ـز اإللحـام ت وا سـتتارة ال اريـة ت أمـا المحـور 

يـــر اإلداري والتـــ  تمتلـــت فـــ  الت ايـــر الداقـــدت والت ايـــر التحليلـــ  ت التـــاد   تاـــوة مـــة أبعـــاد الت ا
والت ايــر العلمــ ت والت ايــر ا ســـتراتيو ت والت ايــر اإلبــدا  . وخلصــت الدراســـة إلــى تــوافر أبعـــاد 
القيـــادة التحويليـــة لـــدى الميـــرفية التربـــويية بدروـــة متوســـطة ووـــالت دروـــة تـــوافر أبعـــاد القيــــادة 

لدحو التال   ا لتزاب القيم  أوً  ت يليل ا هتماب ال ردي ت والتستير الاـارزم  التحويلية مرتبة  لى ا
تالتـًات تـال  بعـد ا سـتتارة العقليــة ت وأخيـرًا الح ـز اإللحـام . امـا توصــلت دتـاةي الدراسـة إلـى تــوافر 

 ايـر محارات الت اير اإلداري بدروة متوسطةت ووـود  القـة ارتباطيـة إيوابيـة بـية وميـع أدمـاط الت
اإلداري وأبعاد القيادة التحويلية لدى الميرفية التربـوييةت وأة أاتـر أدمـاط الت ايـر اإلداري ارتباطـا 
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ـــة  ـــة إومـــاً  هـــو الت ايـــر ا ســـتراتيو ت فـــ  حـــية أة أاتـــر أبعـــاد القيـــادة التحويلي بالقيـــادة التحويلي
ب ووـــود فـــرو  ذات د لـــة ارتباطـــا بـــالت اير اإلداري إومـــاً  هـــو التـــستير الاـــارزم . امـــا تبـــية  ـــد

 إحصاةية ف  تقديرات  يدة الدراسة تعزى لمتايرات السةت والخبرةت والدورات التدريبية.

وللوقــــــو   لــــــى طبيعــــــة العالقــــــة بــــــية الممارســــــات القياديــــــة  والتحويليــــــةت والتبادليــــــةت 
ات وا ستيــارية( وتقــة أ ضــال ال ريــ  فــ  القاةــد فــ  فــر  ميــاريع البحــث والتطــوير فــ  المدظمــ

 لـى مقيـاس التقـة  Glillespie & Mann( 5114قالبي ومان )العامة الابيرة بسستراليا ا تمـد 
تــب تطبيقحمــا  لــى  يدــة تاودــت مــة  (MLQ)ومقيــاس القيــادة متعــدد العوامــا  (C.T)المختصــر 

( فري  بحث وتطوير. وتوصلت دتاةي الدراسة إلى أة هدالك تالتة 88(  ضوًا يدتموة إلى و48و
%( مــة التبــاية فــ  تقــة أ ضــال ال ريــ  دحــو القاةــد وهــ   23وتمعــة تتوقــع مــا دســبتل و وامــا م

ـــة الميـــتراةت وتقاســـب القـــيب  ـــراراتت والتواصـــا دحـــو الر ي استيـــارة أ ضـــال ال ريـــ   دـــد اتخـــاذ الق
الميتراة مع القاةدت اما خلصت دتاةي الدراسة إلى ووود  القة قوية بية التقة ف  القاةد وفا ليـة 

اـــذلك ووـــود  القــة ارتباطيـــة بـــية  وامــا القيـــادة والتقـــة فــ  القاةـــدت وأوضـــحت أة القيـــادة  القاةــدت
 ا ستيارية أقوى ارتباطا مع التقة ف  القاةد.

 ومن خالل استعراض الدراسات ذات العالقة بمتغير القيادة التحويمية يتض  ما يمي :

لقيـادة التحويليـة التـ  حـددها بــاس تماتلـت هـذ  الدراسـات مـع الدراسـة الحاليـة فــ  تدـاوا أبعـاد ا -
وأوفليو. امـا أة هـذ  الدراسـات تبايدـت فـ  أهـدافحا حيـث ت ـردت الدراسـة الحاليـة فـ  سـعيحا 

 لمعرفة طبيعة العالقة بية القيادة التحويلية والتقة التدظيمية.

 ــ  تبايدــت الدراســات فــ  معرفــة  القــة القيــادة التحويليــة بمومو ــة مــة المتايــرات التدظيميــة ف -
( التاييـر التدظيمـ  4008( ا دتمـال المحدـ  ت ودراسـة حسـية الـدية و4002دراسة اعدـاة و

ــــوظي  ت 4005( التقافــــة التدظيميــــةت و دراســــة الحمــــد و4008ت ودراســــة بــــدح و ( الرضــــا ال
( ال ا ليــة 4002( الميــاراة فــ  صــدع القــراراتت و دراســة ال قيــة و4005ودراســة الســميل و

( 440( أدمــــاط الت ايــــر اإلداري ت ودراســــة العــــامري و4002تيبــــ  والتدظيميــــةت ودراســــة الع
ســـلوك المواطدـــة التدظيميـــة ووميـــع هـــذ  المتايـــرات أظحـــرت دتـــاةي الدراســـات الســـابقة ووـــود 

  القة ارتباطية إيوابية مع القيادة التحويلية.
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حويلية اتضل مة خالا استعراض الدراسات السابقة أهمية تبد  ممارسات وسلواات القيادة الت -
خاصــة فــ  مااتــب التعلــيب إذ أوضــحت دتــاةي الدراســات الســابقة العديــد مــة اآلتــار اإليوابيــة 
للقيـادة التحوليــة  ســيما فــ  خلـ  مدــاخ تدظيمــ  إيوــاب  يحيـت بيةــة تدظيميــة تعــزز العالقــات 

 اإليوابيةت والتقة التدظيمية.

 المحور الثاني: دراسات الثقة التنظيمية:
دراســة لتحديــد العالقــة بــية التقــة التدظيميــة واإلبـــداع اإلداري  (5104المرشــد )أوــرت 

لـــدى الموظ ـــات بوامعـــة ادميـــرة دـــورة. وتاـــوة موتمـــع الدراســـة مـــة وميـــع الموظ ـــات العـــامالت 
( موظ ة واستخدمت الباحتة المدحي الوص   480بالوامعة تب اختيار  يدة  يواةية تاودت مة و

ا ا ســــتبادة التــــ  تاودــــت مــــة محــــورية  ادوات التقــــة ا رتبــــاط ت وتــــب ومــــع البيادــــات مــــة خــــال
التدظيميـــة وتاـــوة مـــة ســــتة أبعـــاد للتقـــة التدظيميـــة  السياســــات اإلداريـــةت والقـــيب الســـاةدةت وتــــوفر 
المعلومــاتت والوــدارةت وادفــ  الواســعت والمصــداقية والمحــور التــاد  تدــاوا أبعــاد اإلبــداع اإلداري. 

موظ ـــات دبعـــاد التقـــة التدظيميـــة وـــالت  اليـــةت ووـــال ترتيبحـــا وتوصـــلت الدتـــاةي إلـــى أة إدراك ال
االتــال   القــيب الســاةدة ت الوــدارةت المصــداقيةت وبعــد ادفــ  الواســعت تــوفر المعلومــاتت والسياســات 
اإلداريــة. ووــالت أبعــاد اإلبــداع اإلداري بدروــة  اليــةت وايــ ت أيضــًا دتــاةي الدراســة  ــة ووــود 

 ًا بية التقة التدظيمية واإلبداع اإلداري. القة ارتباطية دالة إحصاةي

التعــــر   لــــى مســــتوى التقــــة التدظيميــــة بمــــديرات  (5103القحطــــاني )وهــــدفت دراســــة 
المـــدراس التادويــــة مــــة ووحـــة دظــــرهة واــــذلك مـــة ووحــــة دظــــر مـــديرات مااتــــب التربيــــة والتعلــــيب 

يميــــةت ومتطلبــــات ومســـا داتحة وميــــرفات اإلدارة المدرســـيةت والتعــــر   لـــى معوقــــات التقـــة التدظ
تعزيز التقة التدظيمية . والاي   ة ال رو  ذات الد لة اإلحصاةية بية تقديرات موتمع الدراسـة 
حوا محاور الدراسة والتى تعزى لمتاير طبيعة العما الحال . وا تمدت الدراسة المدحي الوصـ   

التدظيميـةت وتاـوة مـة  المسح ت واستخدمت الباحتة استبادة تاودت مة تالتة محاور  ادوا التقة
خمســة أبعــاد تمتلــت فــ   السياســات اإلداريــةت وفــرص اإلبــداع وتحقيــ  الــذاتت والقــيب التدظيميــةت 
وتــدف  المعلومــات فــ  القدــوات التدظيميــةت والتــاد ت معوقــات التقــة التدظيميــة ت والتالــث متطلبــات 

( فــــردًا. 22اــــوة مــــة وتعزيــــز التقــــة التدظيميــــة. وتــــب تطبيــــ  ا ســــتبادة  لــــى موتمــــع البحــــث الم
وتوصــلت الدراســة إلــى أّة مســتوى التقــة التدظيميــة بمــديرات المــدارس متوســطةت ووــالت معوقــات 
التقة التدظيمية بمديرات المدارس التادوية بدروة متوسطةت ووودت فرو  ذات د لة إحصاةية ف  
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ريـة وفـرص ا بتاـار استوابات موتمع الدراسة بية الميرفات والمديرات ف  بعدي السياسـات اإلدا
 وتحقي  الذات لصالل المديرات. 

وللايــ   ــة ووــود  القــة ارتباطيــة دالــة احصــاةيا بــية ممارســة التقــة التدظيميــة لــدى 
مــديرات المــدارس التادويــة بمديدــة ماــة المارمــةت وممارســة المعلمــات لســلوك المواطدــة التدظيميـــة 

ل المسح  وا رتباط ت وتاـوة موتمـع  لى المدحي الوص   بيقي (5103النوح )ا تمدت دراسة 
( مـديرة ت و يدـة  يـواةية طبقيـة 14الدراسـة مـة وميـع مـديرات المـدارس التادويـة بماـة و ـددهة و

ـــة تاودـــت مـــة و ( معلمـــةت ولومـــع البيادـــات أ ـــدت اســـتبادة 112مـــة المعلمـــات بالمـــدارس التادوي
  السياســـات اإلداريـــةت وتـــوافر تاودـــت مـــة محـــوريةت ادوا  التقـــة التدظيميـــة فـــ  أبعادهـــا ادربعـــة

ـــة  ـــ  الـــذاتت والمحـــور التـــاد  تضـــمة أبعـــاد المواطد المعلومـــاتت والقـــيب الســـاةدةت وا بتاـــار وتحقي
التدظيميــة. وتوصــلت دتــاةي الدراســة إلــى أة دروــة ممارســة التقــة التدظيميــة لــدى مــديرات المــدارس 

لســـاةدةت ا بتاـــار وتحقيـــ  الــــذاتت التادويـــة اادـــت  اليـــةت واـــاة ترتيـــب أبعادهـــا االتـــال   القـــيب ا
السياســــات اإلداريــــةت وتــــوافر المعلومــــات. أة دروــــة ممارســــة معلمــــات المــــدارس التادويــــة لســــلوك 
المواطدــة التدظيميــة اادــت  اليــةت وووــدت فــرو  دالــة احصــاةيا بــية متوســطات اســتوابات  يدــة 

الوظي ــةت لصــالل مــديرات الدراســة حــوا ممارســة مــديرات المــدارس للتقــة التدظيميــة تعــزى لمتايــر 
المــدارس. ولــب تووــد فــرو  دالــة احصــاةيا بــية متوســطات اســتوابات  يدــة الدراســة حــوا ممارســة 
مـــديرات المـــدارس التادويـــة للتقـــة التدظيميـــة تعـــزى لمتايـــري و الم هـــا العلمـــ ت ســـدوات الخبـــرة (ت 

التقـة التدظيميـة لـدى واي ت دتاةي الدراسة  ة ووود  القة ارتباطيـل دالـة إحصـاةيا بـية ممارسـة 
 .مديرات المدارس التادويةت وممارسة معلمات المرحلة التادوية لسلوك المواطدة التدظيمية

ـــة د ضـــال هيةـــة  (5103فـــرج )وهـــدفت دراســـة  ـــى مســـتوى التقـــة التدظيمي التعـــر   ل
التــدريس فــ  وامعــات مدطقــة ماــة المارمــةت الايــ   ــة العالقــة ا رتباطيــة بــية دروــة تطبيــ  
ر سال ادقساب ادااديمية للعدالة التدظيمية وبية مستوى التقـة التدظيميـةت والتعـر   مـا إذا اادـت 

ت اســـتوابات  يدـــة الدراســـة حـــوا دروـــة تطبيـــ  هدـــاك فـــرو  ذات د لـــة إحصـــاةية بـــية متوســـطا
ر سال ادقساب ادااديمية للعدالة التدظيمية ومستوى التقة التدظيمية د ضال هيةة التـدريس والتـى 
تعــــزى لمتايــــراتوالودست والاليــــةت والمرتبــــة ادااديميــــةت وســــدوات الخبــــرة ادااديميــــةت والودســــيةت 
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ى التدبــ  بمســتوى التقــة التدظيميــة لــدى أ ضــال هيةــة والوامعــة التــ  يعملــوة بحــا (. امــا ســعت إلــ
التــدريس مــة خــالا دروــة تطبيــ  ر ســال ادقســاب ادااديميــة للعدالــة التدظيميــة. ولتحقيــ  أهــدا  
ـــر اســـتبادة تاودـــت  ـــاط   ب ـــة المـــدحي الوصـــ   بيـــقيل المســـح  وا رتب الدراســـة اســـتخدمت الباحت

العموديةت والتقة الوادبيةت والتقة الم سسية (. وتاودـت أبعادها المتعلقة بالتقة التدظيمية مة والتقة 
 يدـة البحــث مــة  يدــة  يـواةية طبقيــة مــة أ ضــال هيةــة التـدريس فــ  وامعــة أب القــرىت ووامعــة 
الملــك  بــدالعزيزت ووامعــة الطــاة . وتوصــلت الدراســة لعــدد مــة الدتــاةي أهمحــا إة مســتوى التقــة 

يـاا  ـاب مرت ـعت واـاة ترتيـب أبعادهـا االتـال   التقـة التدظيمية لدى أ ضال هيةة التدريس ااة ب
العموديةت التقة الوادبيـةت والتقـة الم سسـية. اـذلك توصـلت إلـى ووـود فـرو  ذات د لـة إحصـاةية 
بية متوسطات استوابات أفراد  يدة الدراسة حوا دروة تطبي  ر سال ادقساب ادااديميـة للعدالـة 

ـــة د ضـــال هيةـــة التـــدريس تبعـــًا لمتايـــرات الدراســـة  الوـــدست  التدظيميـــةت ومســـتوى التقـــة التدظيمي
الاليةت المرتبة ادااديميةت الودسيةت الوامعة المدتسب إليحا. و دب ووود فرو  دالة إحصاةيا بية 
متوسطات استوابات أفراد  يدة الدراسة حوا مستوى التقة التدظيمية د ضال هيةة التـدريس تبعـا 

 دااديمية. لمتاير  دد سدوات الخبرة ا

دراســـة  لـــى  (5105الزىرانـــي )( أوـــرى 4002وفـــ  دراســـة ميـــابحل لدراســـة المريـــد و
مديري المدارس التادوية بمحافظة الطاة  هدفت التعر   لى طبيعة العالقة بية التقـة التدظيميـة 
والســـلوك اإلداري اإلبـــدا  . وتحقيقـــًا دهـــدا  الدراســـة اســـتخدب الباحـــث المـــدحي الوصـــ   بيـــقيل 

سح  وا رتباط  . ولمعرفة مستوى التقة التدظيميـة ا تمـد الباحـث  لـى مقيـاس مـاير و خـروة الم
Meyer  للتقة والماودة مة تالتة أبعاد  التقـة ادفقيـةت والتقـة العموديـةت والتقـة الم سسـية. وطبقـت

دــــة ( مــــديرًا للمـــدارس التادويــــة بمدي48أداة الدراســـة  لــــى وميـــع أفــــراد موتمـــع الدراســــة و ـــددهب و
الطــاة . واــاة مــة أهــب دتاةوحــا أدــل المــا تحســة مســتوى التقــة التدظيميــة للمــديرية المــا تحســة 
السلوك اإلداري اإلبدا   لديحبت والمـا تحسـة مسـتوى التقـة ادفقيـة للمـديرية المـا تحسـة مسـتوى 
والقـــدرة  لــــى اإلبــــداع فــــ  حــــا الميـــاالت واتخــــاذ القــــراراتت ســــعة ا تصــــا تت روح الموازفــــةت 

ميـاراة فـ  قـرار مــدل  واةـد اإلبـداعت التيــويع والـد ب المعدـوي لجبــداع(ت والمـا تحسـة مســتوى ال
التقـــة الم سســـية للمـــديرية المـــا تحســـة مســـتوى القـــدرة  لـــى اإلبـــداع فـــ  حـــا الميـــاالت واتخـــاذ 

 القرارات لديحب. 
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وللوقـــو   لـــى طبيعـــة العالقـــة بـــية القيــــادة الموز ـــة وتصـــورات التقـــة التدظيميـــة لــــدى 
 Beycioglu , Ozer and Ugurlu( 4004المعلمـية أوـرى بييـيا أوغلـو وأوزيـر وأوغرولـو و

دراســة هــدفت الايــ   ــة ال ــرو  فــ  تصــورات المعلمــية حــوا ســلوك القيــادة الموز ــة للمــديرية 
( معلمــــًا مــــة المرحلــــة 404اــــذلك التقــــة التدظيميــــة فــــ  زمالةحــــبت وتاــــوة موتمــــع الدراســــة مــــة و

ـــ ـــوة ف ـــة يعمل ـــاس القيـــادة ا بتداةي ـــ  مقي ـــات طب   مقاطعـــة ســـي اس فـــ  غـــرب ترايـــا ولومـــع البياد
الموز ة ف  المدرسة اذلك مقياس التقة التدظيمية . وأظحرت دتاةي الدراسة أة المعلمـية ييـعروة 
بــسة القيــادة بمدارســحب موز ــة ولــدى المعلمــية تقــة فــ  مــديريحب وزمالةحــب المعلمــية. امــا ايــ ت 

معلمية ف  زمالةحب إيوابية متوسطة مع التقة ف  المدير والقيادة الموز ةت دتاةي الدراسة أة تقة ال
 اما أة التقة ف  المدير لحا ارتباط  اا ومووب مع القيادة الموز ة.

دراسـة لمعرفـة العالقـة  Yilmaz & Altinkurt (5105يممـاز والتنكـورت )امـا أوـرى 
 ــة العدالــة والتقــة التدظيميــة. وتاودــت بــية الســلوك القيــادي لمــدير المدرســة وتصــورات المعلمــية 

( معلمــًا بالمرحلــة التادويــةت وا تمــد البــاحتية  لــى ادســلوب ا رتبــاط ت 430 يدــة الدراســة مــة و
وتب ومع البيادات مة خالا تالتة مقاييس لاـا مـة التقـة التدظيميـةت والعدالـة التدظيميـةت والسـلوك 

دار أة لـدى المعلمـية تصـورات إيوابيـة  ـة اـا القيادي. وأظحرت دتـاةي التحليـا الوصـ   وا دحـ
مـــة التقــــة التدظيميــــةت والعدالـــة التدظيميــــةت والســــلوك القيــــادي لمـــديري المــــدارست وووــــدت  القــــة 
ارتباطيــــة قويــــة بــــية الســــلوك القيــــادي الــــدا ب لمــــدير المدرســــة وتصــــورات المعلمــــية  ــــة العدالــــة 

ة ارتباطيـة متوسـطة بـية السـلوك القيـادي التدظيمية وتصورات التقة ف  المـديرت اـذلك ووـود  القـ
الــدا ب لمــدير المدرســة وتصــورات المعلمــية  ــة العدالــة التدظيميــة والتقــة فــ  الــزمالل والتقــة فــ  
أصــحاب المصــلحة. امــا أظحــرت الدتــاةي أة القيــادة الدا مــة والعدالــة التدظيميــة تتدبــس بتصــورات 

%( 31الدا مــة والعدالــة التدظيميــة مــا دســبتل والمعلمـية  ــة التقــة التدظيميــةت اــذلك تقســر القيــادة 
 تقريبًا مة تصورات التقة ف  المدير .

وللايــ   ــة ال ــرو  بــية تقــديرات المعلمــية حــوا مســتوى التقــة التدظيميــة والتــ  تعــزى 
 خـتال  متايــرات الوـدست والخبــرةت والم هــا العلمـ  للمعلمــيةت والســلطة الميـرفة  لــى المــدارس 

دراسة فـ  المـدارس التادويـة فـ  محافظـة  مـاة . طبقـت الدراسـة  لـى  (5105الشريفي )أورى 
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 يدة  يواةية طبقيـة مـة المعلمـية والمعلمـات العـاملية فـ  المـدارس التادويـة الحاوميـة والخاصـة 
( معلمـًا ومعلمــًةت واســتخدب الباحـث المــدحي الوصــ   المسـح ت ولومــع البيادــات 200تاودـت مــة و

( الماــوة مـــة تالتـــة أبعـــاد  التقـــة فـــ  4002وتســـاداةت ومـــوراة و اســتخدب الباحـــث مقيـــاس هـــويت
المــديرت والتقــة فــ  الــزماللت والتقــة فــ  الطلبــة واآلبــال. وتوصــلت دتــاةي الدراســة إلــى  ــدب ووــود 
فــرو  دالــة إحصــاةيا فــ  مســتوى التقــة التدظيميــة بيــاا  ــاب وفــ  بعــد التقــة فــ  الــزمالل تعــزى 

رس. وووــود فــرو  دالــة إحصــاةيا فــ  مســتوى التقــة التدظيميــة لمتايــر الســلطة الميــرفة  لــى المــدا
فــ  بعــد التقــة فــ  المــدير لصــالل معلمــ  المــدارس العامــة. امــا ووــدت فــرو  دالــة إحصــاةيا فــ  

 مستوى التقة التدظيمية ف  بعد التقة ف  الطلبة واآلبال لصالل معلم  المدارس الخاصة. 

المعشـر والطراونـة التقـة التدظيميـة أوـرى  ولتحديـد أتـر موضـو ية دظـاب تقيـيب اددال فـ 
دراســـة تطبيقيـــة  لـــى المعلمـــية والمعلمـــات فـــ  مـــديريات التربيـــة والتعلـــيب فـــ  محافظـــة  (5105)

الارك بادردة. وا تمد الباحتاة  لى المدحي الوص   التحليل ت صمما أداة تاودت مة محـورية  
لتدظيميـــــة فــــــ  أبعادهـــــا ادربعــــــة  تــــــدف  ادوات خـــــاص بمعــــــايير تقيـــــيب اددالت والتــــــاد   التقــــــة ا

المعلومـــاتتوالقيب التدظيميـــة الســـاةدةت وفـــرص اإلبـــداع وا بتاـــارت والتقـــة فـــ  السياســـات اإلداريـــة. 
( معلمـًا. وأظحـرت دتـاةي الدراسـة أة 311طبقت الدراسـة  لـى  يدـة  يـواةية طبقيـة تاودـت مـة و
ومســتوى التقــة التدظيميــة اادــت متوســطة تصــورات المعلمــية دبعــاد موضــو ية دظــاب تقيــيب اددالت 

 بياا  ابت اذلك ووود  القة ارتباطية قوية بية موضو ية تقييب اددال والتقة التدظيمية. 

ـــد مســـتوى التقـــة التدظيميـــة بدـــال  لـــى  (5101عبدالســـمي  )وســـعت دراســـة  إلـــى تحدي
لســلواية . وا تمــد مصــادرهات اــذلك تحديــد أتــر التقــة التدظيميــة  لــى مخروــات العمــا الموق يــة وا

( 0540الباحــــث  لــــى المــــدحي الوصــــ   التحليلــــ ت واســــتخدب مقيــــاس التقــــة التدظيميــــة لســــاوت و
Scott  .الماوة مة تالتة أبعاد  التقة بزمالل العمات التقة بالرةيس المباير ت التقة باإلدارة العليـا

( موظ ـًا. 822مـة ووطبقت الدراسة  لى  يدة  يواةية مة العاملية بوامعة بد  سـوي  تاودـت 
وتوصلت الدراسة إلى ووود توول إيواب  اتوا  التقة بـزمالل العمـا ورةيسـحب المبايـر فـ  العمـات 
وووود توول سلب  اتوا  التقة بـاإلدارة العليـا. امـا أيـارت دتـاةي الدراسـة إلـى ووـود  القـة ارتبـاط 

والتــ  تــدا  لــى أة تقــة  وأتــر بــية مصــادر التقــة ومســتويات مخروــات العمــا الموق يــة والســلواية
العـاملية بـاآلخرية تسـا د  لـى ارت ـاع دروـة الرضـا الـوظي  ت ومسـتوى الـو ل التدظيمـ ت وسـلوك 
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المواطدة التدظيميةت وتيويع العاملية  لى ممارسة السلوك اإلبدا  ت اما خلصت دتـاةي الدراسـة 
لتــ  تاــوة  لــى مســتوى إلــى أة التقــة بــاإلدارة هــ  أهــب م يــرات تحديــد مســتوى مخروــات العمــا ا

المدظمـــةت بيدمـــا التقـــة بـــالرةيس المبايـــر وزمـــالل العمـــا هـــ  الم يـــر ادهـــب فـــ  تحديـــد مخروـــات 
 العما  لى مستوى ال رد والوظي ية.

الايـــ   ـــة  القـــة الـــدمط اإلداري لمـــديري المـــدارس  (5118البمـــوي )وهـــدفت دراســـة 
الدراســة اســـتخدب الباحــث المـــدحي الوصـــ   الحاوميــة التادويـــة بالتقــة التدظيميـــة. وتحقيقــًا دهـــدا  

بيـقيل المســح  وا رتبــاط ت وصـمب اســتبادة تاودــت مـة محــورية  ادوا للــدمط اإلداريت والتــاد   
التقـــة التدظيميـــة فـــ  أبعادهـــا  التقـــة فـــ  أســـلوب المـــديرت التقـــة بعالقـــة المـــدير بـــالمعلميةت والتقـــة 

لمـدير فــ  الموتمــع المحلــ .  وطبقــت ادداة  لــى باددظمـة والتيــريعات والقــواديةت والتقــة بعالقــة ا
( معلمــًا ومعلمـة. وتوصـلت الدتـاةي إلــى 441 يدـة قصـدية مـة المعلمــية والمعلمـات بلـد حومحـا و

أة الدمط الديمقراط  ااة أاتر اددماط اإلداريـة ممارسـة لـدى مـديري المـدارس الحاوميـة التادويـة 
ل  تب الدمط ادوتوقراط . امـا وـالت التقـة التدظيميـة ف  مدطقة تبوك التعليمية ويليل الدمط الترس

لدى مديري المدارس الحاومية التادوية بدروة مرت عة. ووودت  القة ارتباطية دالة إحصـاةيا بـية 
 الدمط اإلداري ومستوى التقة التدظيمية لدى مديري المدارس الحاومية التادوية.

المـدارس التادويــة العامـة فــ  ادردة وللوقـو   لـى مســتوى التقـة التدظيميـة لــدى مـديري 
 (5118قمــوة )ومــديراتحات و القتحــا بــالروح المعدويــةت واددال الــوظي   لــدى معلمــيحب اســتخدمت 

المدحي الوص   بيقيل المسـح  وا رتبـاط ت وقامـت بتطـوير تـالث أدوات  ادولـىت اسـتبادة التقـة 
فـرص اإلبـداع وتحقيـ  الـذاتت والقـيب السـاةدة التدظيمية وف  ادبعـاد التاليـة  السياسـات اإلداريـةت و 

ف  المدرسةت وتدف  المعلومات. والتادية استبادة الروح المعدويـة. والتالتـة اسـتبادة اددال الـوظي  . 
( مـة مـديري المـدارس ومـديراتحا و يدـة  يـواةية طبقيـة مـة  402وايتملت  يدـة الدراسـة  لـى و 

ــــت مــــةو ــــاةي الدراســــة إلــــى أة ( مع 8000المعلمــــية والمعلمــــات تاود لمــــًا ومعلمــــل. وتوصــــلت دت
مستويات التقة التدظيمية لدى مـديري المـدارس التادويـة العامـة فـ  ادردة ومـديراتحا ودروـة الـروح 
المعدويــــة ودروــــة اددال الــــوظي   لــــدى المعلمــــية وــــالت بدروــــة متوســــطةت اــــذلك ووــــود  القــــة 

ـــة التدظيم ـــية التق ـــة إحصـــاةيا ب ـــة دال ـــل إيوابي ـــةت وووـــود  القـــة ارتباطي ـــروح المعدوي ـــة ومســـتوى ال ي
 ارتباطية إيوابية دالة إحصاةيا بية التقة التدظيمية ومستوى اددال الوظي  .
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دراسة هدفت إلى معرفة تستير العدالـة التدظيميـة فـ   Polat (5117بوالت )اما أورى 
لم  المدارس التادوية ت التقة المدرسيةت والتقة ف  المدير واذلك فى سلوك المواطدة التدظيمية لمع

وتستير التقـة فـ  المدرسـة والتقـة فـ  المـدير فـ  يـرح سـلوك المواطدـة التدظيميـة لمعلمـ  المـدارس 
التادويـــة. وا تمـــد الباحـــث  لـــى المـــدحي الوصـــ  . وتاـــوة موتمـــع الدراســـة مـــة وميـــع المعلمـــية 

( 24253الد  ـددهب وفـ  ترايـا والبـ 4003-4002العاملية ف  المعاهـد التادويـة للعـاب الدراسـ  
( معلمـًا 0440( مدرسة تادوية اختير مدحب  يدة  يـواةية تاودـت مـة و0248معلمًا يعملوة ف  و

أظحرت دتاةي الدراسة أة تصورات المعلمية للعدالة التوزيعية والعدالة اإلوراةيـة والعدالـة الت ا ليـة 
 المواطدة التدظيمية. تتدبس بتصوراتحب  ة التقة المدرسيةت والتقة ف  المديرت وسلوك 

 من خالل استعراض الدراسات ذات العالقة بالثقة التنظيمية اتض  ما يمي : 

تباية الدراسات تبايدًا ملحوظًا ف  تداولحا دبعاد التقة التدظيميـةت حيـث تداولتحـا دراسـات فـى  -
الـزمالل ( والتى تداولت التقة التدظيمية ف  4004بعدية ادراسة بيييا أوغلو وأوزير وأغلو و

(  والتــى 4002والمــديريةت وتوســعت بعــض الدراســات لتيــما ســتة أبعــاد ادراســة المريــد و
احتـوت ســتة أبعـاد للتقــة التدظيميـة تمتلــت فــ   السياسـات اإلداريــة ت والقـيب الســاةدة ت وتــوفر 
المعلومات ت والودارة ت وادف  الواسع ت والمصداقية. وتبايدـت الدراسـات الباقيـة فـى وصـ حا 

 عاد التقة واذلك فى  دد هذ  ادبعاد. دب
تعــددت تصــدي ات أبعــاد التقــة التدظيميــة وهــذا التبــاية يعــود للمــداخا الدظريــة المتعــددة للتقــة  -

التدظيميـــة ويعتبـــر أاتـــر التصـــدي ات مداســـبة لحـــذ  الدراســـة مـــدخا مصـــدر أو مروعيـــة التقـــة 
والتقـة فـ  اإلدارة العليـات و ليـل  والمتمتلة ف  التقة فـ  الـرةيس المبايـرت والتقـة فـ  الـزماللت

( ف  تحديد أبعـاد التقـة التدظيميـة فـ  4000تتيابل الدراسة الحالية مع  دراسة  بدالسميع و
 تالتة أبعاد  التقة ف  الرةيس المباير ت و التقة ف  الزمالل ت و التقة ف  اإلدارة العليا.

دظيميـة امتايـر تدظيمـ  يـ تر فـى أيارت الدراسات السـابقة فـى موملحـا إلـى أهميـة التقـة الت -
اددال التدظيم  وفى فا لية الم سسات التعليمية لتـستير  المبايـر فـى أدالات العـامليةت امـا 
أظحرت الدراسات أّة التقة التدظيمية تمتا متاير تابع لتستير العديد مة المتايرات التدظيمية 

 ومة أبرزها السلوك والدمط اإلداري الساةد بالم سسة.   

جراءات الدراسة:  طريقة وا 
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تدـــاوا هـــذا الوـــزل وصــــ  إلوـــرالات الدراســـة الميداديـــةت والدتــــاةي التـــى توصـــلت إليحــــا 
 وتحليلحا وت سيرها االتال   

 

 

 

 أواًل: مجتم  الدراسة وعينتيا:

تمتا موتمع الدراسة الحال  ف  الميرفية التربويية بمااتب التعليب بمحافظة ودة والبالد     
( ميرفًا تربويًا وفقًا إلحصاةية إدارة التعليب بمحافظة ودة للعاب الدراس  480 ددهب و
هــ. ودظرًا لصار حوب موتمع البحثت فقد تب اختيار  يدة البحث بطريقة الحصر 0281/0282

الياما لوميع أفراد موتمع الدراسةت واادت ا ستبادات المستردة والصالحة لعملية التحليا 
%( مة موتمع الدراسة الال ت وااة توزيع  يدة 44.8ادةت تمتا دسبة و( استب402اإلحصاة  و

  الدراسة  لى المتايرات اليخصية والتدظيمية  لى الدحو التال 
 (0جدول )

 توزي  عينة البحث عمى المتغيرات الشخصية والتنظيمية
 النسبة )%( التكرار الفئات المتغير م

 سدوات الخبرة ف  اإليرا   .0

 %41 10 تسدوا 1أقا مة 
 %04.0 83 سدوات 00أقا مة  - 1مة 

 %12.5 002 سدوات فساتر00
 %000 402 موموع

 الم ها العلم   .4
 %14.5 004 باالوريوس
 %23.0 52 دراسات  ليا
 %000 402 موموع

الحصوا  لى دورة اإليرا    .8
 ال صلية

 %43.1 12 دعب
  024 34.1% 

 %000 402 موموع
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الودوا الساب  أة أغلب أفراد  يدة الدراسة مة الميـرفية التربـويية أصـحاب  يتضل مة
ـــوي ـــرة فـــ  اإليـــرا  الترب ـــساتر بدســـبة و 00خب ـــراد  يدـــة   %( ت وتقاربـــت دســـبة12.5ســـدوات ف أف

%( 23.0%ت 14.5الدراســة حســب مــ هلحب العلمــ   باــالوريوست ودراســات  ليــات حيــث اادــت و
ا  لــى دورة اإليــرا  التربــوي ال صــلية اادــت الدســبة ادابــر  لــى الترتيــبت وفيمــا يتعلــ  بالحصــو 

 %(.34.1للميرفية الذية لب يحصلوا  ليحا بدسبة و

 

 ثانيًا : أداة الدراسة:
لتحقي  أهدا  الدراسة الميدادية ا تمـد الباحـث  لـى ا سـتبادةت وقـاب بتصـميب ا سـتبادة 

ســــتبادة باإلضــــافة إلــــى البيادــــات مــــة خــــالا ا طــــالع  لــــى الدراســــات الســــابقةت ولقــــد احتــــوت ا 
اليخصية المتمتلة ف   و سدوات الخبـرة فـ  اإليـرا  التربـويت والم هـا العلمـ ت والحصـوا  لـى 

( فقــرةت ادوا  القيــادة التحويليــة فــ  أبعادهــا 23دورة اإليــرا  ال صــلية(  لــى محــورية بإومــال  و
يــز اإللحــام ت اإلهتمــاب ال ــرديت اإلســتتارة التــستير القــاةب  لــى القــدوة والمتــاات التح وادربعــةت وهــ  

( فقرةت التاد   التقة التدظيمية ف  أبعادها التالتـة وهـ   والتقـة فـ  مـدير 84ال ارية( وتاوة مة و
( فقــرة. ولقــد تــب اســتخداب 01الماتــب ت التقــة فــ  الــزماللت التقــة فــ  إدارة الماتــب( وتاــوة مــة و

ةت متوســطةت ضــعي ةت ضــعي ة وــدًا( للمحـــور ادوا مقيــاس لياــارت الخماســ  و اليــة وــدًات  اليـــ
ومقياس لياارت الخماس  ومواف  بيدةت مواف ت مواف  لحد مات وغير مواف ت وغير موافـ  بيـدة( 

 للمحور التاد .

 إجراءات تقنين أداة الدراسة:
 من أجل التأكد من صدق االستبانة قام الباحث باستخدام الطرق التالية:

( 00مـية  مــة خــالا  ـرض ا ســتبادة بصــياتحا ادوليـة  لــى  ــدد والتساـد مــة صــد  المحا -0
مـة المحامـية مـة ذوي ا ختصـاص والخبـرة مـة أ ضـال هيةـة التـدريس بالوامعـاتت واوـرال 

 %( مة المحامية.40التعديالت الت  ات    ليحا أاتر مة و
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لعبـارات التساد مة صد  ا تسا  الـداخل   حيـث وـالت قـيب معـامالت ارتبـاط بيرسـوة بـية ا -4
والمحاور التى تدتمى إليحا قيب  اليـةت حيـث تراوحـت لعبـارات ادبعـاد ادربعـة للمحـور ادوا  

(ت أمــا المحــور التــاد   التقــة التدظيميــة لــدى 0.523 –0.252ســلوك القيــادة التحويليــة بــية و
 الميرفية التربويية والت وميع قيب معامالت ا رتباط قيب  اليـة حيـث تراوحـت فـ   بـارات

( واادـــت وميعحـــا دالـــة إحصـــاةيًا  دـــد مســـتوى د لـــة 0.522–0.424ادبعـــاد التالتـــة بـــية و
 (ت مما يدا  لى توافر دروة  الية مة صد  ا تسا  الداخل  لمحوري ا ستبادة.0.00و

التساـــد مـــة تبـــات أداة البحـــث  حيـــث تبـــية أّة قـــيب معـــامالت التبـــات أل ـــا ارودبـــاخ لمحـــوري  -8
حيث بلات قيمة معاما التبات للمحـور ادوا  سـلوك القيـادة التحويليـة ا ستبادة اادت  الية 

(ت 0.54–0.52( اما والت قيب معامالت التبات لدبعاد  الية حيث تراوحـت بـية و0.55و
ووــالت قيمــة معامــا التبــات الالــ  للمحــور التــاد   التقــة التدظيميــة لــدى الميــرفية التربــويية 

دبعـاد المحـور التـاد   اليـة أيضـا حيـث تراوحـت بـية  ( ووالت قيب معامالت التبـات0.53و
( وتيــير هــذ  القــيب مــة معــامالت التبــات إلــى صــالحية ا ســتبادة للتطبيــ  0.52 – 0.52و

ماادية ا  تماد  لى دتاةوحا والوتو  بحا.   واد

 ثالثًا : نتائج الدراسة ومناقشتيا:
مـــع الدراســـة وتحليـــا بعـــدما ط بقـــت أداتـــى الدراســـة بسســـلوب الحصـــر اليـــاما  لـــى موت

 الدتاةي باستخداب ادساليب ا حصاةية المالةمة اادت الدتاةي وت سيرها  لى الدحو التال  

درجة ممارسة مديري مكاتب التعمـيم بمحافظـة جـدة لسـموك القيـادة التحويميـة  -0
 من وجية نظر المشرفين التربويين.

 يرى ماتـــب التعلـــيبتـــب حســـاب المتوســـط الحســـاب  وا دحـــرا  المعيـــاري لممارســـة مـــد
لسـلواات القيـادة التحويليــة فـى ادبعـاد ادربعــة المحـددة بالدراســةت وترتيـب هـذ  ادبعــاد تدازليـًا امــا 

 ( التال   4بالودوا و

 (5جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المشرفين التربويين حول ممارسة 

 دة التحويمية فى أبعادىا األربعة مرتبة تنازليالسموكات القيا مديري مكاتب التعميم
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رقب 
المتوسط  البعد البعد

 الحساب 
ا دحرا  
 المعياري

 ترتيب
 البعد

 دروة
 الممارسة

  الية وداً  0 0.141 2.25 التستير القاةب  لى القدوة والمتاا 0
  الية وداً  4 0.242 2.80 التح يز اإللحام  4
  الية وداً  8 0.342 2.41 ا هتماب ال ردي 2
  الية وداً  2 0.300 2.40 ا ستتارة ال ارية 8

لسلواات  اومالى ممارسة مديرى مااتب التعليب
  الية وداً  --- 0.205 2.80 القيادة التحويلية

ــيب لســلوك القيــادة 4يتضــل مــة وــدواو ( الســاب  أة دروــة ممارســة مــديري مااتــب التعل
( مــة ووحــة دظــر الميــرفية التربــوييةت وذلــك بمتوســط التحويليــة اومــا  وــالت بدروةو اليــة وــداً 

( وتراوحـــت قـــيب ا دحرافـــات المعياريـــة لدبعـــاد 0.205(ت وادحـــرا  معيـــاري قـــدر  و2.80حســـاب و
( وهــــ  قــــيب متدديــــة ممــــا يــــدا  لــــى توــــادس 0.342 – 0.141ادربعــــة للقيــــادة التحويليــــة بــــية و

 ى مااتب التعليب لسلوك القيادة التحويلية.استوابات الميرفية التربويية حوا دروة ممارسة مدير 

( الســـاب  أة ممارســـة مـــديري مااتـــب التعلـــيب لســـلوك القيـــادة 4امـــا يتبـــية مـــة الوـــدوا و
التحويلية ف  وميع أبعاد  والتستير القاةب  لى القدوة والمتاات التح يز اإللحام ت ا ستتارة ال اريـةت 

ودًا( مة ووحة دظـر الميـرفية التربـويية. ولعـا  ا هتماب ال ردي( والت بدروات ممارسة و الية
مـــا ي ســـر هـــذ  الدتيوـــة طبيعـــة العمـــا فـــ  مااتـــب التعلـــيب التـــ  تيـــحد وبيـــاا متالحـــ  تاييـــرات 
تدظيمية تسعى مة خاللحا وزارة التعليب لتوويد مخروات التعليبت مما فرض  لـى مـديري المااتـب 

ـــدى ممارســـة قيـــادة التاييـــر للتعامـــا مـــع هـــذ  التاييـــرات  المتالحقـــة بيـــاا فعـــاا ولبدـــال قدا ـــات ل
التــابعية تماــدحب مــة قبــوا التاييــر والعمــا  لــى تحقيــ  أهدافــل بحماســةت ووســيلتحب فــى ذلــك تبدــ  

 ممارسات القيادة التحويلية والت  ادعاست  لى تقديرات الميرفية التربويية ف  استواباتحب. 

تعلـيب لسـلوك القيـادة التحويليـة فـ  ولقد وال ف  الترتيـب ادوا ممارسـة مـديرى مااتـب ال
(ت يليــــل فــــ  الترتيــــب التــــاد  2.25بعــــد والتــــستير القــــاةب  لــــى القــــدوة والمتــــاا( بمتوســــط حســــاب  و

( ت وفــ  2.80ممارسـتحب لســلوك القيــادة التحويليـة فــ  بعــد والتح يــز اإللحـام ( بمتوســط حســاب  و
  بعـــد وا هتمـــاب ال ـــردي( بمتوســـط الترتيـــب التالـــث وـــالت ممارســـتحب لســـلوك القيـــادة التحويليـــة فـــ

(ت  وف  الترتيب الرابع وادخير والت ممارستحب لسلوك القيـادة التحويليـة فـ  بعـد 2.41حساب  و
 ( ووميعحا بدروة ممارسة و الية ودًا(.2.40وا ستتارة ال ارية( بمتوسط حساب  و
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ة التحويليـة وـالت و لى مستوى السلواات ال ر ية فى اا بعد مة ادبعاد ادربعة للقياد
ممارســة مـــديري مااتـــب التعلــيب لحـــا بـــية دروـــة ممارســة  اليـــة و اليـــة وــدات حيـــث وـــالت وميـــع 
سلواات البعد الذى احتا الترتيـب ادواوالتـستير القـاةب  لـى القـدوة والمتـاا( بدروـة ممارسـة  اليـة 

يـة وـدا واادـت الالبـة ودات وسلواات ادبعاد التالتة الباقية والت بدروـة ممارسـة بـية  اليـة و ال
 (. 0للممارسة بدروة  الية ودا وملح  و

وربمــا يروــع موــ ل بعــد التــستير القــاةب  لــى القــدوة والمتــاا اــس لى دروــة فــ  ممارســة  
مـــديري مااتـــب التعلـــيب لســـلوك القيـــادة التحويليـــة إلدرااحـــب دهميـــة اإلطـــار القيمـــ  وادخالقـــ  فـــ  

ماتــب والميــرفيية التربــويية وات قــت هــذ  الدتيوــة مــع دراســة القيــادة والتــ  تعــزز التقــة بــية مــدير ال
( والتــ  وــالت فيحــا ممارســة مــديرات مااتــب التعلــيب لبعــد القــدوة والواذبيــة اــس لى 4002الحمــاد و

( والتـ  وـال فيحـا 4000دروة ف  ممارسة سلوك القيـادة التحويليـةت واختل ـت مـع دراسـة العمـري و
ااتب التعليب ومديراتحا لبعد ا  تبار ال ردي اس لى دروـة فـ  ممارسة مديري اإليرا  التربوي وم

( 4002ممارســة ســلوك القيــادة التحويليــة . وتت ــ  دتــاةي هــذ  الدراســة ضــمدًا مــع دراســة الحمــاد و
الت  توصلت إلـى أة مـديرات مااتـب التعلـيب يمارسـة القيـادة التحويليـة بدروـة ابيـرة ت اـذلك تت ـ  

( والتـــ  توصـــلت إلـــى أة مـــديري اإليـــرا  التربـــوي ومـــديراتحا 4000مـــع دتـــاةي دراســـة العمـــري و
( الت  توصلت إلى أة 4002يمارسوة القيادة التحويلية بدروة  الية. واختل ت مع دراسة ال قيل و

( التـ  4002مديري التعلـيب يمارسـوة القيـادة التحويليـة بدروـة متوسـطة ت واـذلك دراسـة العتيبـ  و
 بويية يمارسوة القيادة التحويلية بدروة متوسطة.توصلت إلى أة الميرفية التر 

الفـــروق ذات الداللـــة اإلحصـــائية بـــين متوســـطات اســـتجابات المشـــرفين التربـــويين حـــول  -5
ــرات  ــة والتــى تعــزى الخــتالف متغي ــادة التحويمي ــيم لســموك القي ــب التعم ممارســة مــديري مكات

عمى دورة اإلشراف التربوي )سنوات الخبرة في اإلشراف التربوي، المؤىل العممي، الحصول 
 الفصمية(.

باســتخدام االختبـــارات البارامتريـــة تـــم تحميـــل اســـتجابات المشـــرفين التربـــويين وكانـــت 
 النتائج عمى النحو التالي:

الفروق بين متوسطات اسـتجابات المشـرفين التربـويين حـول ممارسـة مـديري مكاتـب التعمـيم  -
 ف سنوات الخبرة في اإلشراف التربوي:لسموك القيادة التحويمية والتي تعزى الختال
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تـــب اســـتخداب اختبـــار تحليـــا التبـــاية أحــــادي ا توـــا  للتعـــر   لـــى د لـــة ال ـــرو  بــــية 
متوســـطات اســـتوابات الميـــرفية التربـــويية والتـــ  تعـــزى  خـــتال  ســـدوات الخبـــرة فـــ  اإليـــرا  

 ( التال  8التربويت ويوضل دتاةول الودوا و

 (3جدول )
ل التباين أحادي االتجاه لمتعرف عمى داللة ما قد يوجد من فروق بين نتائج اختبار تحمي

متوسطات استجابات المشرفين التربويين حول ممارسة مديري مكاتب التعميم لسموك القيادة 
 التحويمية والتي تعزى الختالف سنوات الخبرة في اإلشراف التربوي

مجموع  مصادر التباين المتغيرات م
 المربعات

درجات 
 ريةالح

متوسط 
الداللة  ف المربعات

 اإلحصائية
 
التستير القاةب  لى  0

 القدوة والمتاا

بية 
 0.18 4 0.03 المومو ات

داخا  0.404 0.121
 0.82 400 24.24 المومو ات

  408 25.25 الال 
 
4 

 التح يز اإللحام 

بية 
 0.02 4 0.04 المومو ات

داخا  0.435 0.080
 0.24 400 51.12 المومو ات

  408 51.22 الال 
 
8 

 ا ستتارة ال ارية

بية 
 0.04 4 0.03 المومو ات

داخا  0.425 0.028
 0.10 400 004.42 المومو ات

  408 004.20 الال 
 
2 

 ا هتماب ال ردي

بية 
 0.42 4 0.10 المومو ات

داخا  0.203 0.242
 0.18 400 002.11 المومو ات

  408 003.02 الال 
  

اومال  ممارسة القيادة 
 التحويلية

بية 
 0.380 0.801 0.04 4 0.42 المومو ات
 0.85 400 33.24داخا 
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 المومو ات
  408 33.42 الال 

( الساب   دب ووود فرو  ذات د لة إحصاةية  دـد مسـتوى الد لـة 8يتبية مة ودوا و
ربويية حوا ممارسة مديري مااتب التعليب لسلوك ( بية متوسطات استوابات الميرفية الت0.01و

القيــادة التحويليــة تعــزى  خــتال  ســدوات الخبــرة فــ  اإليــرا  التربــويت حيــث وــالت قيمــة و ( 
 (.0.01(ت وه  غير دالة إحصاةيًا  دد مستوى د لة و0.801للموموع الال  للمحور ادوا و

( بـــية 0.01توى الد لـــة وامـــا يتبـــية  ـــدب ووـــود فـــرو  ذات د لـــة إحصـــاةية  دـــد مســـ
ـــادة  ـــيب لســـلوك القي متوســـطات اســـتوابات الميـــرفية التربـــويية حـــوا ممارســـة مـــديري مااتـــب التعل
التحويلية لاا بعد مة ادبعاد ادربعة للقيادة التحويلية تعزى  ختال  سدوات الخبرة ف  اإليرا  

اضـــحة ومدراـــة ومتاـــررة التربـــوي. وربمـــا يعـــزى ذلـــك إلـــى أة ممارســـات مـــديري مااتـــب التعلـــيب و 
يســـتطيع الميـــرفوة التربويـــوة تقـــديرها مـــة خـــالا التعامـــا المبايـــر معحـــب فـــال يظحـــر للخبـــرة فـــ  
اإليــرا  التربــوي تــستير فــ  تبــاية تقــدير هــذ  الممارســات. وتت ــ  هــذ  الدتيوــة مــع مــا توصــلت لــل 

( 4000رى و( واختل ـــت مـــع دتـــاةي دراســـة العمـــ4002( ودراســـة العتيبـــ  و4002دراســـة الحمـــاد و
والت  اي ت  ة ووود فرو  ذات د لة إحصاةية ف  تقديرات مديري اإليرا  التربوي ومـديراتحا 
حوا دروة ممارسة القيادة التحويلية تعـزى  خـتال  الم هـات اـذلك اختل ـت مـع دتـاةي دراسـة أبـو 

( والتــــ  ايــــ ت  ــــة ووــــود فــــرو  ذات د لــــة إحصــــاةية بــــية 4000ســــمرة والطيطــــ  و مــــروو
طات اســتوابات الميــرفية التربـويية حــوا تــوافر مالمـل القيــادة التحويليــة لـدى ر ســال أقســاب متوسـ

 اإليرا  التربوي تعزى لمتاير سدوات الخبرة.

الفروق بين متوسطات اسـتجابات المشـرفين التربـويين حـول ممارسـة مـديري مكاتـب التعمـيم  -
 عممي:لسموك القيادة التحويمية والتي تعزى الختالف المؤىل ال

تــب اســتخداب اختبــار وت( لعيدتــية مســتقلتية للتعــر   لــى د لــة مــا قــد يووــد مــة فــرو  
بـــية متوســـطات اســـتوابات الميـــرفية التربـــويية والتـــ  تعـــزى  خـــتال  الم هـــا العلمـــ ت ويوضـــل 

 ( التال  2دتاةول الودوا و
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 (4جدول  )

متوسطات استجابات نتائج اختبار )ت( لمتعرف عمى داللة ما قد يوجد من فروق بين 
المشرفين التربويين حول ممارسة مديري مكاتب التعميم لسموك القيادة التحويمية والتي تعزى 

 الختالف المؤىل العممي

( الساب   دب ووود فرو  ذات د لة إحصاةية  دـد مسـتوى الد لـة 2يتبية مة ودوا و
ات استوابات الميرفية التربويية حوا ممارسة مديري مااتب التعليب لسلوك ( بية متوسط0.01و

القيادة التحويلية تعزى  ختال  الم ها العلمـ ت حيـث وـالت قيمـة وت( للمومـوع الالـ  للمحـور 
 (.0.01(ت وه  غير دالة إحصاةيًا  دد مستوى د لة و0.235ادوا و

 

 ب
 المتايرات

الم ها 
 العلم 

 العدد
 المتوسط
 الحساب 

ا دحرا  
 المعياري

 ت
مستوى 
 الد لة

التستير القاةب  0
 لى القدوة 
 والمتاا

 0.180 2.11 004 باالوريوس
دراسات  0.020 0.248

  ليا
52 2.28 0.283 

4 
التح يز  

 اإللحام 

 0.280 2.85 004 باالوريوس
دراسات  0.018 0.523

  ليا
52 2.40 0.381 

8 
 ا ستتارة ال ارية

 0.253 2.45 004 باالوريوس
دراسات  0.031 0.345

  ليا
52 2.00 0.303 

2 
 ا هتماب ال ردي

 0.213 2.45 004 وريوسباال
دراسات  0.823 0.528

  ليا
52 2.40 0.354 

اومال  ممارسة القيادة 
 التحويلية

 0.134 2.84 004 باالوريوس
دراسات  0.051 0.235

  ليا
52 2.48 0.213 
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( بـــية 0.01 دـــد مســـتوى الد لـــة و امـــا يتبـــية  ـــدب ووـــود فـــرو  ذات د لـــة إحصـــاةية
ـــادة  ـــيب لســـلوك القي متوســـطات اســـتوابات الميـــرفية التربـــويية حـــوا ممارســـة مـــديري مااتـــب التعل
التحويلية لاا بعد مة ادبعاد ادربعة للقيادة التحويلية تعزى  ختال  الم ها العلمـ  وربمـا يعـود 

ت مديري مااتب التعليب لسـلوك القيـادة ذلك لتماتا إدراك وتصورات الميرفية ف  تقديرهب لممارسا
التحويليةت لاوة ممارسات مديري المااتب ممارسات متاررة واوراةيةت ووـالت هـذ  الدتيوـة مت قـة 

(ت ودراسـة 4000(ت ودراسة العمري و4000مع ما توصلت إليل دراسة أبوسمرة والطيط  و مروو
 (.4002ال قيل و

ين التربويين حـول ممارسـة مـديري مكاتـب التعمـيم الفروق بين متوسطات استجابات المشرف  -
لســـموك القيـــادة التحويميـــة والتـــي تعـــزى الخـــتالف الحصـــول عمـــى دورة اإلشـــراف التربـــوي 

 الفصمية:

تــب اســتخداب اختبــار وت( لعيدتــية مســتقلتية للتعــر   لــى د لــة مــا قــد يووــد مــة فــرو  
خـتال  الحصـوا  لـى دورة اإليـرا  بية متوسطات استوابات الميرفية التربويية والت  تعزى  

 ( التال  1التربوي ال صليةت ويوضل دتاةول الودوا و
 (5جدول )

نتائج اختبار )ت( لمتعرف عمى داللة ما قد يوجد من فروق بين متوسطات استجابات 
المشرفين التربويين حول ممارسة مديري مكاتب التعميم لسموك القيادة التحويمية والتي تعزى 

 لحصول عمى دورة اإلشراف التربوي الفصميةالختالف ا
 
 المتايرات ب

الحصوا 
 لى دورة 
 اإليرا  

 المتوسط العدد
 الحساب 

ا دحرا  
مستوى  ت المعياري

 الد لة
التستير القاةب  لى القدوة  0

 والمتاا
 0.203 2.23 024   0.854 0.432 0.250 2.11 12 دعب

 0.340 2.44 024   0.222 0.380 0.150 2.81 12 دعب التح يز اإللحام  4
 0.382 2.03 024   0.412 0.085 0.224 2.80 12 دعب ا ستتارة ال ارية 8
 0.341 2.48 024   0.214 0.328 0.388 2.80 12 دعب ا هتماب ال ردي 2

 0.821 0.523 0.120 2.84 12 دعب اومال  ممارسة القيادة التحويلية
  024 2.45 0.223 
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( الساب   ـدب ووـود فـرو  ذات د لـة إحصـاةية  دـد مسـتوى الد لـة 1يتبية مة ودواو
( بية متوسطات استوابات الميرفية التربويية حوا ممارسة مديري مااتب التعليب لسلوك 0.01و

القيــادة التحويليــة تعــزى  خــتال  الحصــوا  لــى دورة اإليــرا  التربــوي ال صــلية ت حيــث وــالت 
(ت وهـ  غيـر دالـة إحصـاةيًا  دـد مسـتوى د لـة 0.523قيمة وت( للموموع الالـ  للمحـور ادوا و

 (.0.01و

( بـــية 0.01امـــا يتبـــية  ـــدب ووـــود فـــرو  ذات د لـــة إحصـــاةية  دـــد مســـتوى الد لـــة و
ـــادة  ـــيب لســـلوك القي متوســـطات اســـتوابات الميـــرفية التربـــويية حـــوا ممارســـة مـــديري مااتـــب التعل

بعـــد مـــة ادبعـــاد ادربعـــة للقيـــادة التحويليـــة تعـــزى  خـــتال  الحصـــوا  لـــى دورة  التحويليـــة لاـــا
اإليــرا  التربــوي ال صــلية وربمــا يروــع ذلــك إلــى أة دورة اإليــرا  التربــوي ال صــلية لــب تتضــمة 
مقـــررات تتضـــمة بصـــورة مبايـــرة ســـلواات القيـــادة التحويليـــة أو تطبيقاتحـــا الميداديـــةت اـــذلك غلبـــة 

ديــة القاةمــة  لــى التلقــية فــى أســاليب تقــديب هــذ  الــدورة ممــا لــب يحــدث تاييــرًا فــ  ادســاليب  التقلي
تصـــورات الميـــرفية التربـــويية حـــوا الممارســـات القياديـــة واإليـــرافية لـــديحب. ووـــالت هـــذ  الدتيوـــة 

( ت وال قيـــل 4002مت قــة مـــع متايـــر الـــدورات التدريبيــة فـــ   مومحـــا فـــ  دراســة اـــا مـــة الحمـــاد و
( والتـــى أيـــارت إلــى  ـــدب ووـــود فــرو  ذات د لـــة إحصـــاةية حـــوا 4002بــ  و( ت والعتي4002و

 ممارسة القيادة التحويلية تعزى  ختال  متاير الدورات التدريبية.

مستوى الثقة التنظيمية لـدى المشـرفين التربـويين بمكاتـب التعمـيم بمحافظـة  -3
 جدة من وجية نظرىم:

ي لمستوى التقة التدظيمية لدى تب حساب المتوسط الحساب  وا دحرا  المعيار 
الميرفية التربويية ف  أبعادها التالتة المحددة بالدراسةت وترتيب هذ  ادبعاد تدازليًا اما يوضل 

 ( التال   2الودوا و
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 (6جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى الثقة التنظيمية لدى المشرفين التربويين 
 الثة مرتبة تنازليافى أبعادىا الث

رقب 
 البعد

 البعد
المتوسط 
 الحساب 

ا دحرا  
 المعياري

 ترتيب
 البعد

 دروة الموافقة

 مواف  بيدة 0 0.244 2.83 التقة ف  مدير الماتب 0
 مواف  بيدة 4 0.148 2.84 التقة ف  الزمالل 4
 مواف  بيدة 8 0.224 2.80 التقة ف  إدارة الماتب 8

 مواف  بيدة --- 0.188 2.88 التدظيمية اومال  مستوى التقة 

( الســــاب  أة مســــتوى التقــــة التدظيميــــة لــــدى الميــــرفية التربــــويية 2يتبــــية مــــة وــــدوا و
(ت وادحـــرا  معيـــاري 2.88بمحافظـــة وـــدة وـــال بدروـــة وموافـــ  بيـــدة(ت وذلـــك بمتوســـط حســـاب  و

دحــا هــذا المحــور بــية ( وتراوحــت قــيب ا دحرافــات المعياريــة لدبعــاد الــتالث التــ  يتاــوة م0.188و
ـــى توـــادس اســـتوابات الميـــرفية التربـــويية 0.224 – 0.148و ـــة ممـــا يـــدا  ل ـــيب متددي ( وهـــ  ق

 بمحافظة ودة حوا مستوى التقة التدظيمية لديحب.

ـــويية  ـــة لـــدى الميـــرفية الترب ـــة التدظيمي ـــية مـــة الوـــدوا الســـاب  أة مســـتوى التق امـــا يتب
ة وال بدروة ومواف  بيدة( ما يعدـ  أة مسـتوى التقـة بمحافظة ودة ف  وميع أبعاد التقة التدظيمي

التدظيميــة لــدى الميــرفية التربــويية  ــال  وــدًا وربمــا يروــع ارت ــاع مســتوى التقــة التدظيميــة لــدى 
الميــرفية التربــويية إلــى مــا حظيــت بــل مااتــب التعلــيب فــ  اآلودــة ادخيــرة مــة إوــرالات تدظيميــة 

مــة ا ســتقاللية والتــ  أســحمت فــ  تحســية ممارســات  متعــددة أســحمت فــ  إ طــال المااتــب مزيــداً 
مــديري المااتــب اإليــرافية والتــ  بــدورها أدت إلــى تماــية الميــرفية التربــويية مــة وحــة وتحســية 
الممارســات الســلواية القياديــة لــدى مــديري المااتــب والتــ  أتمــرت فــ  موملحــا فــ  ارت ــاع مســتوى 

 التقة التدظيمية لدى الميرفية التربويية. 
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لقــد وــال فــ  الترتيــب ادوا مســتوى التقــة التدظيميــة لــدى الميــرفية التربــويية فــ  بعــد و 
(ت يليــــل فــــ  الترتيــــب التــــاد  مســــتوى التقــــة 2.83والتقــــة فــــ  مــــدير الماتــــب( بمتوســــط حســــاب  و

(ت وفــ  2.84التدظيميــة لــدى الميــرفية التربــويية فــ  بعــد والتقــة فــ  الــزمالل( بمتوســط حســاب  و
ادخيــر وــال مســتوى التقــة التدظيميــة لــدى الميــرفية التربــويية فــ  بعــد والتقــة فــ  الترتيـب التالــث و 

(ت ووميعحا بدروة ومواف  بيدة( وهو مـا يعدـى أة مسـتوى 2.80إدارة الماتب( بمتوسط حساب  و
 التقة التدظيمية لدى الميرفية التربويية ف  وميع أبعاد التقة التدظيمية  ال  ودًا.

ال ر يــة فــى اــا بعــد مــة أبعــاد التقــة التدظيميــة التالتــة وــالت و لــى مســتوى الســلواات 
موافقة الميرفية التربويية  لى هذ  السلواات فى أغلبحا بدروة مواف  بيدةت حيـث وـالت وميـع 
ســلواات البعــد الــذى احتــا الترتيــب ادواوالتقــة فــ  مــدير الماتــب( بدروــة موافــ  بيــدةت فــى حــية 

 (. 4دية اآلخرية بية مواف ت ومواف  بيدة وملح  وتراوحت الموافقة  لى سلواات البع

ولعا مو ل بعد التقة ف  مدير الماتب أوً  يعود لما يبديل مديري المااتب مـة احتـراب  
وتعـــاوة والســـع  لحـــا الميـــاالت التـــ  يواوححـــا الميـــرفوة التربويـــوة بالماتـــبت ودتيوـــة  هتمـــاب 

ااتـب بسهميـة تـوطية التقـة بيدـل وبـية الميـرفية مديري المااتب بتطوير أد سحب ولقدا ة مديري الم
 التربويية وذلك لتوويد اددال وحا المياالت. 

الفــروق ذات الداللــة اإلحصــائية بــين مســتوى الثقــة التنظيميــة لــدى المشــرفين التربــويين  -4
والتــى تعــزى الخــتالف متغيــرات ) ســنوات الخبــرة فــي اإلشــراف التربــوي، المؤىــل العممــي، 

 ة اإلشراف التربوي الفصمية(.الحصول عمى دور 

باستخداب ا ختبارات البارامتريـة تـب تحليـا اسـتوابات الميـرفية التربـويية واادـت الدتـاةي 
 اما يل  

الفروق بين مستوى الثقة التنظيمية لدي المشرفين التربويين والتي تعزى الخـتالف سـنوات     -
 الخبرة في اإلشراف التربوي:
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لتبــاية أحــادي ا توــا  للتعــر   لــى د لــة مــا قــد يووــد بــية تــب اســتخداب اختبــار تحليــا ا
مستوى التقة التدظيمية لدى الميرفية التربويية والت  تعزى  ختال  سـدوات الخبـرة فـ  اإليـرا  

 ( التال  3التربوي ت اما يوضل الودوا و

 (7جدول )
من فروق بين  نتائج اختبار تحميل التباين أحادي االتجاه لمتعرف عمى داللة ما قد يوجد

مستوى الثقة التنظيمية لدى المشرفين التربويين والتي تعزى الختالف سنوات الخبرة في 
 اإلشراف التربوي

موموع  مصادر التباية المتايرات ب
 المربعات

دروات 
 الحرية

متوسط 
الد لة    المربعات

 اإلحصاةية
0 

 التقة ف  مدير الماتب

 0.83 4 0.32 بية المومو ات

داخا  0.845 0.525
 0.85 400 33.45 المومو ات

  408 34.24 الال 
4 

 التقة ف  الزمالل

 0.02 4 0.03 بية المومو ات

داخا  0.453 0.005
 0.82 400 24.44 المومو ات

  408 24.50 الال 
8 

 التقة ف  إدارة الماتب

 0.04 4 0.83 بية المومو ات

داخا  0.215 0.203
 0.22 400 44.11 المومو ات

  408 44.50 الال 
 

 اومال  التقة التدظيمية 
 0.04 4 0.02 بية المومو ات

داخا  0.543 0.032
 0.45 400 13.21 المومو ات

  408 13.25 الال 

( الســاب   ــدب ووــود فــرو  ذات د لــة إحصــاةية  دــد مســتوى الد لــة 3يتبــية مــة وــدواو
التدظيميـة لـدى الميـرفية التربـويية تعـزى  خـتال  سـدوات الخبـرة فـ   ( بـية مسـتوى التقـة0.01و

(ت وهـ  غيـر 0.032اإليرا  التربوي ت حيث والت قيمة و ( للمومـوع الالـ  للمحـور التـاد  و
 (.0.01دالة إحصاةيًا  دد مستوى د لة و
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( بـــية 0.01امـــا يتبـــية  ـــدب ووـــود فـــرو  ذات د لـــة إحصـــاةية  دـــد مســـتوى الد لـــة و
وى التقـة التدظيميـة لـدى الميــرفية التربـويية لاـا بعـد مـة أبعــاد التقـة التدظيميـة التالتـة تعــزى مسـت

دراك التقــة   خــتال  ســدوات الخبــرة فــ  اإليــرا  التربــويت وربمــا يروــع ذلــك إلــى أة تصــورات واد
التدظيميــة لــدى الميــرفية التربــويية مرتبطــة بالقدا ــات التــ  تتيــاا لــديحب مــة خــالا ممارســاتحب 
وتعاملحب المباير مع مديري مااتب التعليب و  ترتبط اتيرًا بالخبرة وبالتـال  لـب تظحـر هدـاك فـرو  

 ذات د لة إحصاةية ف  تقديرات الميرفية التربويية حوا التقة التدظيمية.

ــي تعــزى الخــتالف  -5 ــويين والت ــة لــدى المشــرفين الترب ــة التنظيمي ــين مســتوى الثق ــروق ب الف
 المؤىل العممي:

اســتخداب اختبــار وت( لعيدتــية مســتقلتية للتعــر   لــى د لــة مــا قــد يووــد مــة فــرو   تــب
بـية مســتوى التقــة التدظيميــة لــدى الميــرفية التربــويية والتــ  تعــزى  خــتال  الم هــا العلمــ ت امــا 

 ( التال  4يوضل الودوا و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (8جدول  )

قد يوجد من فروق بين مستوى  نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لمتعرف عمى داللة ما
 الثقة التنظيمية لدى المشرفين التربويين والتي تعزى الختالف المؤىل العممي

مستوى  تا دحرا   المتوسط العددالم ها  المتايرات ب
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 الد لة المعياري الحساب  العلم 
 
 التقة ف  مدير الماتب 0

 0.222 2.84 004 باالوريوس
دراسات  0.354 0.421

 0.154 2.82 52 ا لي
 
 التقة ف  الزمالل 4

- 0.144 2.84 004 باالوريوس
دراسات  0.503 0.001

 0.135 2.88 52  ليا
 
 التقة ف  إدارة الماتب 8

 0.282 2.80 004 باالوريوس
دراسات  0.585 0.033

 0.251 2.80 52  ليا
 

 اومالى مستوى التقة التدظيمية 
 0.180 2.82 004 باالوريوس

دراسات  0.548 0.053
 0.120 2.88 52  ليا

( الســـاب   ـــدب ووـــود فـــرو  ذات د لـــة إحصـــاةية  دـــد مســـتوى 4يتبـــية مـــة وـــدوا و  
( بـــية مســـتوى التقـــة التدظيميـــة لـــدى الميـــرفية التربـــويية تعـــزى  خـــتال  الم هـــا 0.01الد لـــة و

(ت وهـــ  غيـــر دالــــة 0.053العلمـــ ت حيـــث وـــالت قيمــــة وت( للمومـــوع الالـــ  للمحـــور التــــاد  و
(. امـــا يتبـــية  ـــدب ووـــود فـــرو  ذات د لـــة إحصـــاةية  دـــد 0.01إحصـــاةيًا  دـــد مســـتوى د لـــة و

( بـية مســتوى التقـة التدظيميـة لــدى الميـرفية التربـويية لاــا بعـد مـة أبعــاد 0.01مسـتوى الد لـة و
تماتــــا إدراك التقــــة التدظيميــــة التالتــــة تعــــزى  خــــتال  الم هــــا العلمــــ ت وربمــــا يروــــع ذلــــك إلــــى 

 الميرفية التربويية للتقة التدظيمية فلب يظحر هداك تستير لطبيعة الم ها العلم  ف  هذا اإلدراك.

الفـــروق بـــين مســـتوى الثقـــة التنظيميـــة لـــدى المشـــرفين التربـــويين والتـــي تعـــزى الخـــتالف  -3
 الحصول عمى دورة اإلشراف التربوي الفصمية:

قلتية للتعر   لى د لة ما قد يوود مة فرو  بـية تب استخداب اختبار وت( لعيدتية مست
مســــتوى التقــــة التدظيميــــة لــــدى الميــــرفية التربــــويية والتــــ  تعــــزى  خــــتال  الحصــــوا  لــــى دورة 

 ( التال  5اإليرا  التربوي ال صلية ت اما يوضل الودوا و

 (9جدول  )
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روق بين مستوى نتائج اختبار )ت( لعينتين مستقمتين لمتعرف عمى داللة ما قد يوجد من ف
الثقة التنظيمية لدى المشرفين التربويين والتي تعزى الختالف الحصول عمى دورة اإلشراف 

 التربوي الفصمية
 
الحصول عمى  المتغيرات م

 المتوسط العدد دورة اإلشراف  
 الحسابي

االنحراف 
مستوى  ت المعياري

 الداللة
 0.288 2.82 024   0.312 0.802 0.154 2.85 12 دعب الثقة في مدير المكتب 0
 0.154 2.44 024   0.000 0.201 0.180 2.28 12 دعب الثقة في الزمالء 4
 0.254 2.42 024   0.010 0.228 0.121 2.20 12 دعب الثقة في إدارة المكتب 8

اجمالي مستوى الثقة 
 التنظيمية 

 0.111 2.80 024   0.052 0.804 0.222 2.20 12 دعب

( الساب   دب ووود فرو  ذات د لة إحصاةية  دـد مسـتوى الد لـة 5يتبية مة ودوا و
( بية مستوى التقة التدظيمية لدى الميرفية التربويية تعزى  ختال  الحصـوا  لـى دورة 0.01و

(ت 0.804اإليــرا  التربــوي ال صــليةت حيــث وــالت قيمــة وت( للمومــوع الالــ  للمحــور التــاد  و
(. امــا يتبــية  ــدب ووــود فــرو  ذات د لــة 0.01الــة إحصــاةيًا  دــد مســتوى د لــة ووهــ  غيــر د

( بـية مسـتوى التقـة التدظيميـة لـدى الميـرفية التربـويية لاـا 0.01إحصاةية  دـد مسـتوى الد لـة و
ـــة تعـــزى  خـــتال  الحصـــوا  لـــى دورة اإليـــرا  التربـــوي  ـــة التدظيميـــة التالت بعـــد مـــة أبعـــاد التق

ي ســر هــذ  الدتيوــة أة مضــموة هــذ  الــدور يراــز  لــى الممارســات اإليــرافية ال صــليةت ولعــا مــا 
وتحسية  مليت  التعليب والتعلب فلب ي تر الحصوا  لى هذ  الـدورة فـ  إحـداث تبـاية فـ  تقـديرات 

 الميرفية التربويية حوا التقة التدظيمية.

عمـــيم بمحافظـــة جـــدة العالقـــة االرتباطيـــة بـــين ســـموك القيـــادة التحويميـــة لمـــديري مكاتـــب الت -
 ومستوى الثقة التنظيمية لدى المشرفين التربويين.

تـــب اســــتخداب معامــــا ارتبــــاط بيرســـوة بــــية دروــــات اســــتوابات أفـــراد  يدــــة البحــــث مــــة 
الميــرفية التربــويية  لــى ممارســة مــديرى مااتــب التعلــيب لســلوك القيــادة التحويليــة ومســتوى التقــة 

 والت الدتاةي االتال  التدظيمية لدى الميرفية التربوييةت و 
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 (01جدول )

نتائج اختبار بيرسون لمعالقة بين سموك القيادة التحويمية لمديري مكاتب التعميم بمحافظة جدة 
 ومستوى الثقة التنظيمية لدى المشرفين التربويين

 التقة التدظيمية                 
                           

 سلوك القيادة التحويلية

  مدير التقة ف
 الماتب

التقة ف  
 الزمالل

التقة ف  إدارة 
 الماتب

 اومال 
مستوى التقة 
 التدظيمية 

 **0.15 **0.15 **0.81 **0.13 التستير القاةب  لى القدوة والمتاا
 **0.28 **0.28 **0.81 **0.28 التح يز اإللحام 
 **0.14 **0.12 **0.88 **0.15 ا هتماب ال ردي
 **0.20 **0.24 **0.81 **0.14 ا ستتارة ال ارية

 **0.22 **0.22 **0.84 **0.21 اومال  سلوك القيادة التحويلية

 ( 1.10** دال إحصائيًا عند )          

( وهــو 0.22(  الســاب  أة قيمــة معامــا ارتبــاط بيرســوة ور  00يتضــل مــة الوــدوا و 
ارتباطيـة وطرديـة( متوسـطة . مما يدا  لـى ووـود  القـة  0.00داا إحصاةيًا  دد مستوى د لة 

 ( بية دروة ممارسة مديري مااتب التعليب0.00القيمة وذات د لة إحصاةية  دد مستوى د لة و
لســـلوك القيـــادة التحويليـــة ومســـتوى التقـــة التدظيميـــة لـــدى الميـــرفية التربـــويية فالمـــا ازداد الســـلوك 

قــــة التدظيميــــة لــــدى الميــــرفية القيــــادي التحــــويل  لمــــديري مااتــــب التعلــــيب المــــا ارت ــــع مســــتوى الت
التربــويية وي ســر الباحــث العالقــة ا رتباطيــة اإليوابيــة بــية ممارســة مــديري مااتــب التعلــيب لســوك 
القيــادة التحويليــة والتقــة التدظيميــة لــدى الميــرفية التربــويية إلــى أة الســلوك القيــادي التحــويل  يعــد 

الميـرفية التربـويية ذلـك دة القيـادة التحويليـة   اماًل م ترًا ف  ارت اع مستوى التقة التدظيمية لدى
تعتمـــد  لـــى اإلطـــار القيمـــ  وادخالقـــ  والـــذي يعـــزز مـــة التصـــورات اإليوابيـــة لـــدى الميـــرفية 
التربـويية ويبدــ   القــة إيوابيــة بـية مــدير الماتــب والميــرفية التربـويية تقــوب  لــى التقــة وا حتــراب 

يتار وتاليب مصالل الماتب والميرفية التربـويية  المتبادا وما يظحر  مدير الماتب مة تضحية واد
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( ودراسة ديليما راو 4002 لى مصلحتل اليخصية . وات قت هذ  الدتيوة مع دراسة اا اريم  و
 (. 4002واوستا أوراوو و

ويتضل مة الودوا الساب  اذلك أة وميع معامالت ا رتباط بية ادبعاد الداخلية لاال 
لسلوك القيادة التحويلية ومستوى التقة التدظيميـة لـدى الميـرفية  لتعليبمة ممارسة مديرى مااتب ا

التربـــويية هـــ  معـــامالت ارتبـــاط ومووبـــة( ومتوســـطة القيمـــة ودالـــة إحصـــاةيًا  دـــد مســـتوى د لـــة 
(. امـا يظحـر أة معـامالت ا رتبـاط اد لـى اادـت بـية سـلوك القيـادة التحويليـة والتقـة فـ  0.00و

( وتبدو هـذ  الدتيوـة طبيعـة ومدطقيـة اـوة التقـة فـ  0.22دارة الماتب و( واد 0.21مدير الماتب و
مــدير الماتــب والتقــة فــ  إدارة الماتــب أاتــر تــسترًا بممارســات ســلوك القيــادة التحويليــة لــدى مــديري 

 المااتب.

 ممخص نتائج الدراسة :

توصـــلت الدراســـة إلـــى العديـــد مـــة الدتـــاةي التـــى تيـــخص الوضـــع القـــاةب لســـلوك القيـــادة 
ـــة لـــدى الميـــرفية  ـــة لـــدى مـــديري مااتـــب التعلـــيب بمحافظـــة وـــدة ومســـتوى التقـــة التدظيمي التحويلي

 التربوييةت والعالقة بيدحما وااة ملخص الدتاةي االتال  

       يمـــــارس مـــــديري مااتـــــب التعلـــــيب بمحافظـــــة وـــــدة ســـــلوك القيـــــادة التحويليـــــة اومـــــا  بدروـــــة   -
القيــادة التحويليــة فــ  وميــع أبعــاد  بــدروات  و اليــة وــدًا( واــذلك وــالت ممارســتحب لســلوك

ممارســـة و اليـــة وـــدًا(ت ووفقـــا للترتيـــب التال  والتـــستير القـــاةب  لـــى القـــدوة والمتـــاات التح يـــز 
 اإللحام ت ا ستتارة ال اريةت ا هتماب ال ردي(. 

فــ  وموا  مسـتوى التقـة التدظيميــة لـدى الميـرفية التربــويية بمحافظـة وـدة اومــا  وـال بدروـة   -
بيــدة(ت واــذلك فــ  وميــع أبعــاد التقــة التدظيميــة ووــال ترتيبحــا مــة حيــث دروــة الموافقــة امــا 

 يل  والتقة ف  مدير الماتبت التقة ف  الزماللت التقة ف  إدارة الماتب( .
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  تووـــد فـــرو  ذات د لـــة إحصـــاةية بـــية متوســـطات اســـتوابات الميـــرفية التربـــويية حـــوا    -
ــــــي ــــــب التعل ــــــة تعــــــزى  خــــــتال  متايــــــراتممارســــــة مــــــديري ماات ــــــادة التحويلي              ب لســــــلوك القي

سدوات الخبرة ف  اإليرا  التربويت الم ها العلم ت الحصوا  لى دورة اإليرا  التربوي  و
 ال صلية(.

  تووـــد فـــرو  ذات د لـــة إحصـــاةية بـــية مســـتوى التقـــة التدظيميـــة لـــدى الميـــرفية التربـــويية   -
بمحافظة ودة تعزى  ختال  متايرات وسـدوات الخبـرة فـ  اإليـرا  بمااتب التربية والتعليب 

 التربويت الم ها العلم ت الحصوا  لى دورة اإليرا  التربوي ال صلية(.

ــة     - تووــد  القــة ارتباطيــة وطرديــة( متوســطة القيمــة وذات د لــة إحصــاةية  دــد مســتوى د ل
يــادة التحويليــة ومســتوى التقــة لســلوك الق ( بــية دروــة ممارســة مــديري مااتــب التعلــيب0.00و

التدظيميــة لــدى الميــرفية التربـــويية. واادــت معــامالت ا رتبــاط اد لـــى بــية ســلوك القيـــادة 
 التحويلية والتقة ف  مدير الماتب.

 

 

 

 

 

 

 التوصيات:
 فى ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج، فإنيا توصي بما يمي:
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يـة لمـديري مااتـب التعلـيب  سـيما سـلوك القيـادة العما  لى تعزيـز وتطـوير الممارسـات القياد .0
التحويليـة لعالقتــل القويـة بقيــادة التاييـر وذلــك مـة خــالا تيـويع مــديري مااتـب التعلــيب  لــى 
ممارسات سلوك القيادة التحويلية ف  أبعادها ادربعة واد طال سلواات بعـد ا سـتتارة ال اريـة 

الميــرفية التربــويية وتيــويعحب  لــى تقــديب  مزيــدًا مــة ا هتمــاب لمــا لــل مــة أهميــة فــ  تماــية
 الحلوا اإلبدا ية للمياالت التربوية.

تيــويع مــديري مااتــب التعلــيب  لــى خلــ  التقافــة التعاوديــة بالمااتــب مــة خــالا ترســي  قــيب  .4
الزمالــة المحديــة والتيــويع  لــى العمــا ال ريقــ  الــذي يســحب فــ  تبــادا الخبــرات وتعزيــز التقــة 

 يية.بية الميرفية التربو 

استخداب استراتيويات إدارة الصراع التدظيم  البدالة الت  تسحب فـ  تحقيـ  التوافـ  والتاامـا  .8
 بية الميرفية التربويية مما يعزز التقة التدظيمية بمااتب التعليب.

توســـيع ميـــاراة الميـــرفية التربـــويية فـــ  اتخـــاذ القـــرارات ا ســـتراتيوية بالماتـــب ممـــا يعـــزز  .2
 ويعزز التقة التدظيمية بالماتب.التماية لديحب مة وحة 

تــوطية م حــوب التدميــة المحديــة المســتدامة بمااتــب التعلــيب مــة خــالا تــوفير ال ــرص لتحــوا  .1
المااتــب إلــى موتمعــات تعلــب محديــةت وايوــاد ر يــة ميــتراة بــية الميــرفية التربــويية تعــزز 

 التعلب التدظيم  والتطور المحد .

التعلـــيب خاصـــة وم سســـات التعلـــيب  امـــة مـــة خـــالا تعزيـــز مدـــاخ  التقـــة التدظيميـــة بمااتـــب  .2
 الوقو   لى محددات التقة والعواما المعززة لحا واتخاذ الوسيلة الا يلة بتدميتحا. 

إورال المزيد مة الدراسات العلمية حوا التقة التدظيميـة لـدى العـاملية فـى قطـاع التعلـيب فـى  .3
و القتحــــا بــــبعض المتايــــرات  مســــتويات وظي يــــة مختل ــــةت مــــة حيــــث واقــــع التقــــة التدظيميــــة

 التدظيمية ادخرى وذلك دهمية التقة فى ابداع ودير المعرفة وتحقي  ال ا لية التدظيمية. 

 مراج  الدراسة:
( تدميـــة القيـــادة   بدـــال القـــوى الحيويـــة ت ترومـــة  بـــد الحاـــيب الخزامـــ . 4008أفوليـــوت بـــروس. و

 القاهرة  دار ال ور للدير والتوزيع.
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(. القيــادة التحويليــة و القتحـا بالتقافــة التدظيميــة لــدى  مــدال اليــات 4008حمــد. وبـدح ت أحمــد م
ت 82. العــدد المولــة الدوليــة لدبحــاث التربويــةالموتمــع الخاصــة بــادردة. 

 .48-0ص ص 

 الواقـع وادهميـة بـية السـلطة ت ـويض ممارسـة . (0248 بـود. و بة يحيى بدت البراات ت ملاة
 غير ماوستير رسالة.  المارمة ماة بمديدة بويالتر  إليرا  ا مااتب ف 

 القرىت ماة المارمة. أب وامعة التربيةت .الية مديورة

 القة الدمط اإلداري لمديري المدارس الحاومية التادوية بالتقة (. 4004البلويت مدصور م لل .و
. رســـالة التدظيميـــة مـــة ووحـــة دظـــر المعلمـــية فـــ  مدطقـــة تبـــوك التعليميـــة

مديــورة. قســب ادصــوا واإلدارة التربويــةت  مــادة الدراســات ماوســتير غيــر 
 العليات وامعة م تة  ادردة.

مـديري  لـدى الضـرورية القياديـة الا ايـات(. 0244محمـد. و  بـدالرحمة الحضـيب ت إبـراهيب
 غيـر ماوسـتير رسـالة . والتعلـيب التربيـة إدارات فـ  التربـوي اإليـرا 
 رى. ماة المارمة.الق أب وامعة التربيةت الية مديورةت

واقــع ممارســة القيــادة التحويليــة لــدى مــديرات مااتــب التربيــة (. 4002الحمــادت مــ  بدــت محمــد. و
ــــيب بمديدــــة الريــــاض . رســــالة ماوســــتير غيــــر مديــــورة. اليــــة العلــــوب والتعل

 ا وتما ية. وامعة اإلماب محمد بة سعود. الرياض.

إلوراةيـة لـدى مـديري المـدارس ا بتداةيـة فـ  القيـادة التحويليـة وا(. 4005الحمدت داصـر أحمـد. و
. رسـالة ماوسـتير مديدة الريـاض و القتحـا بالرضـا الـوظي   لـدى المعلمـية

غيــر مديـــورة. اليـــة العلــوب ا وتما يـــة. وامعـــة اإلمــاب محمـــد بـــة ســـعود. 
 الرياض.

 فـ  ياإليرا  التربـو  مديري أدال تقويب(. 0242. و صالل بة الاريب  بد بة إبراهيب الخطيبت
 والصـالحيات المحـاب ضـول فـ  التعليميـة الريـاض بمدطقـل التعلـيب إدارات
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 الملـك وامعـة .التربيـة. اليـة مديـورةت غيـر داتـورا  . رسـالةبحـب  المداطـة
 الرياض. .سعود

( دراســة وتحليــا المحــددات ذات التــستير  لــى التقــة بــية الــرةيس 4001رفــا  ت محمــد روــب. و
. المولـة دراسـة ميداديـة -لمواطدـة التدظيميـةوالمر وسية و القتحـا بسـلوك ا

           العــــــــــدد التــــــــــاد ت ص ص .العلميــــــــــة لاليــــــــــة التوــــــــــا ة وامعــــــــــة أســــــــــيوط
30-005 

ــــزة. و ــــة ت  زي ــــال و أبــــو دي ــــ  4004الرقــــادت هد ــــة لــــدى القــــادة اداــــاديميية ف ــــادة التحويلي (. القي
مولـة  الوامعات ادرددية الرسمية و القتحا بتماية أ ضال هيةة التـدريس.

ص ص      (. 1و42اإلدسـاديةت المولـد وامعة الدواح لدبحـاثت العلـوب 
0050-0402. 

ــــبت أحمــــد صــــاد . و ــــة القيــــادة التحويليــــة بتماــــية العــــاملية فــــ  الوامعــــات 4000الرق (.  الق
ـــة ا قتصـــاد  ـــر مديـــورة. الي ال لســـطيدية بقطـــاع غـــزة. رســـالة ماوســـتير غي

 والعلوب اإلدارية. وامعة ادزهر. غزة.

 ميداديـةت المولـة دراسـة :العـاملية تدميـة ف  القيادة تستير تحليا (.0555و  محمد .  ادا زايدت
مولـس الديـر العلمـ  ت وامعـة الاويـت ت المولـد  اإلداريـةت للعلـوب العربيـة

 400-058( ت ص ص 4( ت العدد و2و

بالطاة  و القتحـا التقة التدظيمية لدى مديري المدارس التادوية (. 4004الزهراد ت أحمد حسة.و
. رســـالة ماوســـتير غيـــر مديـــورة. قســــب اإلدارة بالســـلوك اإلداري اإلبـــدا  

 التربوية والتخطيطت الية التربيةت وامعة أب القرى  ماة المارمة.

 مرااـز إدارة ومحاب وأدمـاط دهدا  تحليلية دراسة (.0240مس ر.و بة سعيد بة السلم  تسعود
 رسـالةالمعاصـر.  اإلداري ال اـر ضـول فـ  وـدة بمديدـة التربـوي اإليـرا 
 المارمة. ماة القرىت أب وامعة التربية الية مديورةت غير ماوستير
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(. دمط القيادة التحويلية والتعاملية لدى ر سال ادقساب 4005السميلت  بدالمحسة بة محمد . و
بوامعة اإلماب محمد بة سعود اإلسالمية و القتحا بميـاراة أ ضـال هيةـة 

(ت ص 84. العـدد ورسالة التربيـة و لـب الـد س  صدع القرارات. التدريس ف
 .043-015ص 

( التقة التدظيمية ف  المدارس التادويـة بمحافظـة  مـاة فـ  4004اليري  ت  باس  بد محدي. و
العــدد المولــة التربويــة. ضــول بعــض المتايــرات مــة ووحــة دظــر المعلمــية. 

 834-828ت الوزل التاد ت ص ص 001

ـــة التدظيميـــة والتقـــة التدظيميـــة فـــ  ا حتـــرا  4004ســـمال طـــل دـــوري.والـــيارو  ت أ ( اتـــر العدال
الد ســـ  للعـــاملية ت دراســــة تطبيقيــــة لــــ رال  يدــــة مــــة العــــاملية فــــ  وزارة 
التعلـيب العـال  والبحـث العلمــ ت رسـالة داتـورا   غيـر مديـورةت اليـة اإلدارة 

 . وا قتصاد ت وامعة باداد

اددماط القيادية والتقـة التدظيميـة وأترهـا فـ  تحقيـ  ا لتـزاب (. 4003اة ت ردا داصر صبر. والط
التدظيم  ت دراسة تيخيصية تحليلية آلرال  يدة مة المـديرية فـ  يـراات 

. رســالة ماوســتير غيــر مديــورة. اليــة اإلدارة  القطــاع الصــدا   المخــتلط
 .وا قتصاد . وامعة باداد

الســـــــــلوك التدظيمـــــــــ   الم ـــــــــاهيب والدظريـــــــــات (. 4004والســـــــــواطت طلـــــــــ .والطوـــــــــبت  بـــــــــدا ذ 
 (. ودة  دار حافظ للدير والتوزيع .2.وطوالتطبيقات

                 :الحايـمية ادردديـة المملاـة .وأفـا  م ـاهيب التعليميـة اإلدارة(.4002ت هـاد . و الطويـا
 .واةا دار

ي التحــويل  وســلوك المواطدــة التدظيميــة فــ  (. الســلوك القيــاد4004العــامريت أحمــد بــة ســالب. و
ت  دد 5ادوحزة الحاومية السعودية. المولة العربية للعلوب اإلدارية. مولد 

 .85-05ت ص ص 0
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(. التقــة التدظيميــة وتستيرهــا  لــى مخروــات العمــا  دراســة تطبيقيــة 4000 بدالســميعت ومــاا .و
ت 2. صـاد والتوـارةالمولـة العلميـة لالقت لى العاملية بوامعة بد  سوي . 

88-30  . 

( أدمـــاط الت ايـــر اإلداري و القتحـــا بالقيـــادة التحويليـــة فـــ  0243العتيبـــ ت مدصـــور بـــة دـــاي . و
موـاا اإليـرا  التربـوي مـة ووحـة دظـر بعـض القيـادات التربويـة بالمملاـة 

. رســـالة داتـــورا  غيـــر مديـــورة. اليـــة التربيـــة. وامعـــة أب العربيـــة الســـعودية
 رمة.القرى. ماة الما

ب(. المــدخا إلــى البحــث فــ  العلــوب الســلواية. الريــاض  ماتبــة 4002العســا ت صــالل حمــد. و
 العبيااة للطبا ة والدير.

خصــاةص القيــادة التحويليــة لــدى ر ســال ادقســاب العلميــة (. 4005العمــرت أميدــة بدــت ســليماة. و
 و القتحا بالروح المعدوية د ضال هيةة التـدريس فـ  وامعـة اإلمـاب محمـد

. رســــــالة ماوســــــتير غيــــــر مديــــــورة. اليــــــة العلــــــوب بــــــة ســــــعود اإلســــــالمية
 ا وتما ية. وامعة اإلماب محمد بة سعود. الرياض.

القيـــادة التحويليـــة لمـــديري اإليـــرا  التربـــوي و القتحـــا ( . 4000العمـــري ت  لـــ  بـــة صـــالل . و
ـــــة بمدطقـــــة  ســـــير  بالرضـــــا الـــــوظي   للميـــــرفية التربـــــويية "دراســـــة ميدادي

. رسالة ماوستير غير مديورة. الية التربية . وامعة الملك خالد. "التعليمة
 أبحا.

(.  القــة القيــادة التحويليـة بالمدــاخ التدظيمــ  فـ  المــدارس الحاوميــة 4004 ـوادت ريــب دصـوح. و
التادوية ف  فلسطية مة ووحات دظر المديرية فيحا. رسالة ماوستير غير 

 دواح الوطدية. دابلس فلسطية.مديورة. الية الدراسات العليا. وامعة ال

القيادة التحويلية و القتحـا بمسـتويات الـو ل التدظيمـ  ( . 4000الاامديت  بدالمحسة  بدا . و
. رسـالة لدى الضباط الميداديية بقيادة حـرس الحـدود بمدطقـة ماـة المارمـة
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ماوستير غير مديورة. اليـة الدراسـات العليـا. وامعـة دـاي  العربيـة للعلـوب 
 ية. الرياض.ادمد

. رسـالة والمـسموا الواقـع بـية التربـوي اإليـرا  مرااـز (0244يـباب.و بـة  لـ  الاامـديت
 دـاي  العربيـة  وامعـة  ماوسـتير غيـر مديـورة. اليـة الدراسـات العليـا.

 الرياض..ادمدية للعلوب

تحــا العدالـة التدظيميــة لـدى ر سـال ادقســاب ادااديميـة و الق(. 4008فـرجت يـدى إبــراهيب حسـة.و
. بالتقــة التدظيميــة د ضــال هيةــة التــدريس بوامعــات مدطقــة ماــة المارمــة

رسالة داتورا  غيـر مديـورة. قسـب اإلدارة التربويـة والتخطـيطت اليـة التربيـةت 
 وامعة أب القرى  ماة المارمة.

القيــــادة التحويليــــة لمــــديري التربيــــة والتعلــــيب و القتحــــا بالقيــــادة (. 0243ال قيــــلت محمــــد هــــادي. و
. رســـالة لتدظيميـــة إلدارات التربيـــة والتعلـــيب فـــ  المملاـــة العربيـــة الســـعوديةا

 داتورا  غير مديورة. الية التربية. وامعة أب القرى. ماة المارمة.

 اليـرقية التربـوي بالمدطقـة اإليـرا  مرااـز تواوـل التـ  الميـاالت(. 0242حميـد. و القحطاد ت
 .الية التربية تمديورة غير يرماوست رسالة .التربويوة الميرفوة يراها اما

 .الرياض .سعود الملك وامعة

 

 

مستوى التقـة التدظيميـة بمـديرات المـدارس التادويـة فـ  (. 4008القحطاد ت  بير  بدا   ل  .و
. رســالة ماوســتير غيــر مديــورة. قســب مديدــة أبحــا ومحافظــة خمــيس ميــيط

عــة اإلمــاب محمــد اإلدارة والتخطــيط التربــويت اليــة العلــوب ا وتما يــةت وام
 بة سعود اإلسالمية  الرياض.

التقة التدظيمية لدى مـديري ومـديرات المـدارس التادويـة العامـة فـ  (. 4004قمو ت سحر  يسى.و
. رســـالة ادردة و القتحـــا بـــالروح المعدويـــة واددال الـــوظي   لـــدى معلمـــيحب
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ة العليـات داتورا  غير مديـورة. قسـب اإلدارة التربويـةت اليـة الدراسـات التربويـ
 وامعة  ماة العربية   ماة 

التقـة التدظيميـة و القتحـا باإلبـداع اإلداري " دراسـة تطبيقيـة (. 4002المريدت مدى  بدالحادي .و
.  لـــى موظ ــــات وامعــــة ادميــــرة دـــورة بدــــت  بــــدالرحمة بمدطقــــة الريــــاض

رسالة ماوستير غير مديـورة. اليـة الدراسـات العليـا. وامعـة دـاي  العربيـة 
 ب ادمدية. الرياض.للعلو 

( العوامــا المــ ترة فــ  التقــة التدظيميــة المتبادلــة بــية القــادة 4000المســديت  ــادا  بــدالمدعب . و
ت العلـــوب  44مولـــة وامعـــة الملــك ســـعودت ب والمر وســية دراســـة تطبيقيــة. 

 484 -408ت ص ص ( 4اإلدارية و

تقيــــيب اددال فـــ  التقــــة  (. أتـــر موضــــو ية دظـــاب4004المعيـــرت زيــــادذ والطراودـــةت موــــدولية .و
            (.2و .4. مولــــــــــد المولــــــــــة ادردديــــــــــة فــــــــــ  إدارة اد مــــــــــااالتدظيميــــــــــة. 

242-214  . 

(. إســـحاب مـــديري مرااـــز اإليـــرا  التربـــوي فـــ  الدمـــو المحدـــ  0242المقـــرةت فحـــد بـــة حســـة. و
للميــرفية التربــويية بمديدــة الريــاض. رســالة ماوســتير غيــر مديــورة. اليــة 

  امعة الملك سعود. الرياض.التربية. و

 

 ددوارهـب والتعلـيب التربيـة مااتب مديري ممارسة(. 0281الداوبت  بدالمحسة بة  بدالرحمة .و
 الميـرفية دظـر ووحـة مـة التاييـر قيادة ضول ف  الرياض القيادية بمديدة

 . رسالة ماوستير غير مديورة. اليات الير  العرب . الرياض.التربويية

التقة التدظيمية لدى مديرات المدارس التادويـة و القتحـا (. 4008د  بدالوهاب.ودوحت هوازة محم
. رســالة داتــورا  بسـلوك المواطدــة التدظيميــة للمعلمــات بمديدــة ماــة المارمــة

غيــــر مديــــورة. قســــب اإلدارة التربويــــة والتخطــــيطت اليــــة التربيــــةت وامعــــة أب 
 القرى  ماة المارمة.
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الحاوات التدريبية لمديري مااتب التربية والتعليب مـة (. 0280الحذلوات  بدالرحمة بة حمود. و
رســـالة ماوســتير غيـــر  .ووحــة دظــر مـــديري المااتــب والميـــرفية التربــويية

 مديورة. الية العلوب ا وتما ية. وامعة اإلماب محمد بة سعود. الرياض.

. 4 ط .التحويليـة يـادةالق إلـى التبادلية القيادة المستقبا مة مدير (.مالمل4002و .سيد الحواريت
  . ية يمس ماتبة :القاهرة 

 . الرياض  دار قرطبة للدير والتوزيع.مالمل مدير المستقبا(. 4000الحواريت سيد. و

 الريـاض. بالمدـاط  والتعلـيب التربية إلدارات التدظيم  الدليا.(4008والتطوير.و التخطيط واالة
 .والتعليب التربية وزارة:
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(0ممحق )  
           ة مديري مكاتب التعميم لسموكات أبعاد القيادة التحويمية من وجية نظرممارس

 المشرفين التربويين

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة
 الممارسة

  الية وداً  0.212 2.15 يتحلى سلوال بالقيب المتلى. 0
  الية وداً  0.251 2.12 يت ادى ف  تحقي  أهدا  ماتب التعليب. 1
  الية وداً  0.318 2.10 ي قدب مصلحة الماتب  لى مصالحل اليخصية. 4
  الية وداً  0.301 2.10يمتلك خبرة تسا د   لى مواوحة المواق  الصعبة بحداٍة  2
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 ورويٍة.
  الية وداً  0.315 2.10 أت  بمدير الماتب تقًة ابيرًة. 3
  الية وداً  0.220 2.21 يحظى باحتراب وميع الميرفية بالماتب. 4
  الية وداً  0.324 2.24 أيعر بال خر للعما تحت إدارتل. 2
  الية وداً  0.341 2.20 ي عد قدوًة ل  ف  العما. 8

  الية وداً  0.141 2.25 اجمالي البعد األول : التأثير القائم عمى القدوة والمثال

ٌيرا   ف  تحقي  أهدا  ماتب التعليب توسيدها للقيب  5
تلى.الم   الية وداً  0.304 2.23 

  الية وداً  0.482 2.20 ي يعرد  بسهمية العما الذي أقوب بل. 02
  الية وداً  0.408 2.81 يمدحد  ا ستقاللية ف  ممارست  للعما اإليراف . 08
  الية وداً  0.412 2.82 ي دم  روح ال ري  بية الميرفيية التربويية بالماتب. 01
هدا  العامة لماتب التعليب.ي عم  مة فحم  لد 00   الية وداً  0.484 2.43 

لديل توقعاٍت  اليٍة دداة  اإليراف  مما يح زد  لبذا  02
  الية وداً  0.422 2.43 المزيد مة العما.

خالص  لرسالة  04 ي عد مصدر إلحاٍب يعزز مة التزام  واد
  الية 0.454 2.05 التربية والتعليب.

واضحٍة لمستقبل  المحد . ي يوعد  لتحديد ر يةٍ  00   الية 0.581 2.04 
  الية وداً  0.242 2.80 اجمالي البعد الثاني : التحفيز اإلليامي

  الية وداً  0.440 2.81 يص  الصعوبات بسدحا مياالت قابلة للحا. 05

ي عط  ر يًة  ما يوب  لّ   ملل ويترك ل  الحرية ف   40
  الية وداً  0.342 2.43 التد يذ.

  الية وداً  0.423 2.42 ي  وض بعض صالحياتل لقيادات الص  التاد  بالماتب. 48

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجة
 الممارسة

ة اختل ت معل. 03   الية وداً  0.440 2.42 ي يوعد   لى طرح أراة  واد
ة الي 0.454 2.04 ي عط  حلوً   مليًة للصعوبات الت  تواوحد . 04  
  الية 0.422 2.01 ي يوعد   لى ابتاار طرٍ  وديدٍة ف  اددال اإليراف . 44
  الية 0.455 2.00 يتعاما مع ادخطال  لى أدحا توارب م يدة. 42
  الية 0.522 2.04 ي يراد  ف  الت اير لحا المياالت الت  تواول الماتب. 40

  الية وداً  0.300 2.40 اجمالي البعد الثالث : االستثارة الفكرية
  الية وداً  0.314 2.12 أصا إليل بسحولٍة  دد الحاوة إليل. 44
  الية وداً  0.408 2.25 ي صا  ويدًا ل   ددما أتحدث إليل. 80



 جامعة اسيوط –المجمة العممية لكمية التربية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   5132  أكتوبر –جزء أول ـ العدد اخلامس  ـ 13اجمللد       111

تحظى موحودات  الت  أبذلحا ف  تحقي  أهدا  الماتب  80
  الية وداً  0.414 2.83 .بتقدير 

  الية وداً  0.425 2.40  .ي واا ل  المحاب الت  تتداسب مع قدرات 43
  الية 0.530 2.05 ي ياراد  ف  مداسبات  ا وتما ية. 84

يعما  لى التوفي  بية أهداف  اليخصية و أهدا  ماتب  45
  الية 0.452 2.02 التعليب.

ي يوعد   لى ا لتحا  ببرامي التدمية المحدية والتعّلب  41
  الية 0.584 2.05 المستمر.

فير احتياوات  الوظي ية.يحرص  لى تو  42   الية 0.535 8.52 
  الية وداً  0.342 2.41 اجمالي البعد الراب  : االىتمام الفردي

 

 

 

 

 

 

 

(4ملح  و  

المتوسطات الحسابية وا دحرافات المعيارية لمستوى التقة التدظيمية لدى الميرفية التربويية فى 
 أبعادها التالتة

المتوسط  العبارات م
 الحسابي

حراف االن
 المعياري

 درجة
 الموافقة

 مواف  بيدة 0.250 2.12 ي لب مديري بعملل مما يوعلد  أت  بل. 0
 مواف  بيدة 0.304 2.85 يحظى مديري بتقة زمالةل ف  الماتب. 4

يعتبر مديري المياالت التـ  يواوححـا الميـرفوة محمـة  2
 مواف  بيدة 0.315 2.88 ويسعى لحلحا.

 مواف  بيدة 0.334 2.88 ما يحب لد سل.ي حب مديري ل خرية  8
 مواف  بيدة 0.400 2.42يســـعى مـــديري داةمـــًا لتعزيـــز دقـــاط ا ت ـــا  مـــع الوميـــع  1
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 ويبتعد  ة دقاط ا ختال .
 مواف  بيدة 0.244 2.83 اجمالي البعد األول : الثقة في مدير المكتب

أســتطيع ا  تمــاد  لــى زمالةــ  الميــرفية فــ  الماتــب  2
 مواف  بيدة 0.212 2.23 ب مة خبرات.لما لديح

ي قـــدب زمالةـــ  الميـــرفوة فـــ  الماتـــب العـــوة لـــ  بعيـــدًا  3
 مواف  بيدة 0.304 2.28  ة المصالل اليخصية.

أيـعر أة زمالةــ  الميـرفية فــ  الماتــب يحبـوة لــ  مــا  4
 مواف  بيدة 0.300 2.84 يحبودل دد سحب.

5 
ــــــــ  الماتــــــــب ا هتمــــــــا ــــــــ  الميــــــــرفوة ف ب ي بــــــــدي زمالة

ــــــ  أواوححــــــا واسدمــــــا هــــــ  ميــــــاالتحب  بالميــــــاالت الت
 الخاصة.

 مواف  بيدة 0.323 2.40

يسعى زمالة  الميرفوة ف  الماتب لخل  فحٍب ميـترٍك  00
 مواف  0.385 2.05 فيما بيددا.

 مواف  بيدة 0.148 2.84 اجمالي البعد الثاني : الثقة في الزمالء

الميــــــرفية  ت بـــــادر إدارة الماتــــــب إلــــــى مســــــا دة وميــــــع 00
 مواف  بيدة 0.343 2.20 التربويية.

 مواف  بيدة 0.341 2.85 يزداد و ة  لماتب التربية الذي أ ما بل. 08
 مواف  بيدة 0.382 2.82 إلماب إدارة الماتب بمتطلبات العما توعلد  أت  بحب. 02

تســعى إدارة الماتــب لتحقيــ  ال حــب الميــترك مــع وميــع  01
 مواف  بيدة 0.354 2.42 تصاا المد تل.الميرفية مة خالا ا 

ترا ـــ  إدارة الماتــــب مصـــالل الميــــرفية  دـــد اتخاذهــــا  04
 مواف  0.500 2.08 القرارات.

 مواف  بيدة 0.224 2.80 اجمالى البعد الثالث : الثقة في إدارة المكتب

 


