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 املستخلص:

وقياس  ،معرفة تصميـ برنامج تدريبي قائـ عمى القيادة التحويمية يدفت الدراسةاست
نوية الحكومية بالرياض، لدى قادة المدارس الثا اإلداري   بداعفاعميتو في تنمية ميارات اإل

خدـ المنيج التجريبي، وقاـ الباحث بتصميـ برنامج تدريبي قائـ عمى القيادة التحويمية، است  و 
 ا( قائدً 06لجمع المعمومات، وتكونت عينة الدراسة مف ) أداوت   اإلداري   بداعومقياس لئل

( لممجموعة 06( لممجموعة التجريبية، )06وعتيف )مممدارس الثانوية، مقسميف عمى مجل
 :اآلتيكالنتائج  كانتالضابطة، و 

   المجموعتيف: مف أفراد  ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات كؿ
 .بطة عمى مقياس اإلبدع اإلدراي في القياس القبميوالضاالتجريبية 

   المجموعتيف: التجريبية مف أفراد  توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات كؿ
 في القياس البعدي لصالح المجموعة التجريبية. اإلداري   بداعوالضابطة عمى مقياس اإل

 راد العينة مف المجموعة التجريبية توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أف
لصالح القياس البعدي ت عزى إلى  اإلداري   بداعبيف القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس اإل

 .تطبيؽ البرنامج التدريبي القائـ عمى القيادة التحويمية

 جمالي المقياس  اإلداري   بداعتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عمى محاور مقياس اإل وا 
 ،ترجع إلى المتغيرات الديموجرافيةالتجريبية والضابطة في القياس البعدي  :تيفلممجموع

 ولؤلكثر في عدد سنوات الخبرة. ،األكبر عمًرا ولممؤىؿ العممي األعمى حلصال

لدى قادة المدارس  اإلداري   بداعتنمية وتطوير ميارات اإلوأوصت الدراسة بضرورة 
 لرياض.ألىمية بمنطقة ااو  ،الثانوية الحكومية

 -الرياض -القيادة المدرسية -اإلداري   بداعاإل -: القيادة التحويميةالكممات المفتاحية
 المرحمة الثانوية.
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The effectiveness of a training program based on 

transformational leadership in developing managerial creativity skills 

for high school directors in Riyadh 
 The study aimed at knowing the design of a training program based on 

transformational leadership and measuring its effectiveness in developing 

managerial creativity skills for governmental high schools’ directors in Riyadh, 

and to achieve the goals of the study, the experimental approach was used, and 

the researcher designed a training program based on transformational 

leadership, and a score of managerial creativity as tools for collecting 

information. The study sample included (60) directors of high school directors, 

divided into two groups as (30) for the study group, (30) for the control group, 

and the study showed the following findings: 

 There are no statistically significant differences between the mean 

scores of each of the study and control group members on the score of 

managerial creativity in the pre-assessment.  

 There are statistically significant differences between the mean scores 

for each of the study and control group members on the score of managerial 

creativity in the post-assessment in favor of the study group. 

 There are statistically significant differences between the mean scores 

of the sample members of the study group between the pre- and post- 

assessments on the score of managerial creativity in favor of the post-

assessment attributable to the implementation of the training program based on 

transformational leadership. 

 There are statistically significant differences on the axes of the score 

of managerial creativity and the total score of the study and control groups in 

the post-assessment due to sociodemographic variables (age, educational 

qualification, number of years of experience), in favor of the oldest age, the 

higher educational qualification, and the highest in number of years of 

experience. 

In view of the foregoing, the study recommended the significance of 

developing and improving the skills of managerial creativity for the directors 

of governmental high schools, as well as eligibility in the Riyadh region 

through training on transformational leadership. 

Keywords: transformational leadership - managerial creativity - school 

leadership - Riyadh – high school. 



 م5255( 25) -5ج-عدد فرباير                                                   ...                  فاعلية برنامج تدرييب 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                           - 022 - 

 كدم::ملا

ثورة إدارية شاممة ركزت  ياتفصحباجتاحت العالـ ت عد تغيرات العصر المتبلحقة ثورة 
العمؿ  ؽوفروأثرىما عمى بيئة العمؿ وتحريؾ طاقات األفراد  ةاإلداري  القيادية و  األنماطعمى 

وكاف محور تمؾ الثورة ىو تحديد دور القائد ومكونات  ،لتحقيؽ األىداؼ التنظيمية بفاعمية
والبحث عف قيـ ومعالـ ، البالية ة التقيمديةاإلداري  األساليب مف أسر ؛ والخروج القيادة الفاعمة

وفؽ قيـ  لتفوؽ مف خبلؿ مراجعة البيئات التنظيمية وتشخيصيا وتوجييياإلى اية تسعى إبداع
 ات لتحقيؽ التفوؽ العممي.ئومف ثـ تحديد كيفية قيادة مكونات تمؾ البي ؛اإبداعإدارية أكثر 

 لقياـ ببعض األدوار اإلضافيةالحالية قد ألزمت القادة ا اإلداري  المجتمع  أحواؿبؿ إف 
 ـاإلسياجيد مف  تحفيز وترغيب الموظفيف وزيادة الفاعمية لدييـ في العمؿ، وخمؽ مناخمل
سيـ في تحقيؽ أىداؼ المؤسسة؛ إال أف تمؾ المطالب مما ي   ؛مشاركة بيف الموظفيفالو 

لمقياـ بيا مف العبء عمى كاىؿ القادة  اواألدوار القيادية الجديدة قد ألقت مزيدً 
عمى التعامؿ مع  قادًرا اقيادي   امما يتطمب أسموبً  (076، ص6660.)حسيف وحسيف، وتنفيذىا

 ؛القيادة التربوية التحويمية توظيؼ ف لممناداة بضرورةيمما دعا الباحث؛ اؿالتغيير بأسموب فع
والذيف - تأىيميـ لتولي المراكز القياديةإلى أف األفراد الذيف يتـ  Maxcyحيث يشير ماکسي 

عمييـ أف يتعمموا الكيفية التي تجعؿ منيـ قادة  -لدييـ استعداد لتولي مسئوليات ىذه المراكز
وىذا ال يتحقؽ إال بامتبلكيـ ميارات وسموكيات القيادة التحويمية القادرة عمى أكثر فاعمية، 

 ,Maxcyتحويؿ األداء التربوي المعاش إلى واقع تربوي جديد أكثر إنتاجية وفاعمية )

القيادة التحويمية تعمؿ عمى توسيع اىتمامات المرؤوسيف وتنشيطيا، وتعميؽ ف .(2001
وقبوليـ لرؤية المدرسة وأىدافيا، مع توسيع مدارؾ الموظفيف مستوى إدراؾ ىؤالء الموظفيف، 

لممدرسة. ويتحقؽ  ةالعام المصمحةلمنظر إلى ما ىو أبعد مف اىتماماتيـ الذاتية، مف أجؿ 
شباع الحاجات العاطفية لكؿ فرد،  ذلؾ مف خبلؿ أكثر مف طريقة كالنظرة الكاريزماتية لمقائد، وا 

ال تبني  القيادة التحويمية أف  كما  (.6600ينة وعودات، لمموظفيف )الطحا بداعوتشجيع اإل
قراراتيا وفؽ المألوؼ، بؿ تشجع العامميف عمى فحص فرضياتيـ المتعمقة بالعمؿ وتدعوىـ إلى 
إعادة النظر في طرح وصياغة المشكبلت والتحديات التي يواجيونيا، والنظر إلى المواقؼ 

ز العامميف، ومتجددة، فالقيادة التحويمية تميـ وتحف   التربوية القائمة بنظرة منفتحة والمشكبلت
يف بروح وتقدـ معنى حقيقية وواضحة لعمميات التغيير واإلصبلح التربوي، وتشعر المعني  
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ية في حؿ المشكبلت التربوية، وتعيش بداعالفريؽ وااللتزاـ باألىداؼ، والتميز في األداء، واإل
وتقاسميـ األىداؼ والطموحات والرؤية  ،يؽديمومة االتصاؿ والتواصؿ مع أعضاء الفر 

 .(6600)عبداهلل والعتيبي،  المستقبمية
فإذا أرادت أي مؤسسة التميز أو االستمرار في  ؛بداعوما أحوج المؤسسات التربوية لئل

ف ضمف أبعادىا التنظيمية، وذلؾ أل  بداععمييا أف تتبنى اإلفأدائيا في ظؿ التغيرات العالمية 
يعد مطمًبا حيوًيا لمتغيير في المؤسسات، لتستطيع أف تقدـ ما ىو جديد،  ي  اإلدار  بداعاإل

ال ي مكف المؤسسة مف  بداعوتحافظ عمى بقائيا واستمراريتيا في ظؿ البيئة المتغيرة، واإل
ـ   ؛االستمرار فحسب، ولكنو ي مكنيا مف تقديـ كؿ ما ىو جديد  النمو واالزدىار ومف ث

أحد المداخؿ الميمة لكي تتسـ اإلدارة المدرسية  اإلداري   بداعإلويعد ا (.6666، القطاونة)
واالبتكارية في تقديـ حموؿ  ،بدرجة عالية مف المبادأة والمرونة والقدرة عمى حؿ المشكبلت

بؿ  قادةالفرصة لم ية األعمى حيث يعطاإلداري  دوف انتظار لتعميمات تأتي مف المستويات ب
في إطبلؽ طاقاتيـ  -ومساعديف ومعمميف  قادة مف-ولجميع العامميف داخؿ المدرسة 

ة التي تسيـ في الرفع مف فعالية اإلداري  ية عند تطبيؽ المعارؼ واألفكار واألساليب بداعاإل
 (.000ص  ،ـ6660اإلدارة المدرسية )قاسـ، 

والتجديد لتتمكف مف سد الفجوة الكبيرة  بداعتحتاج القيادة التربوية في المدارس إلى اإل
ي تفصؿ مدارس المممكة العربية السعودية عف مدارس الدوؿ المتقدمة، لذلؾ ظيرت الت

ومف ىنا  التحويمية.الحاجة إلى توظيؼ المداخؿ القيادية الحديثة، التي منيا مدخؿ القيادة 
لدى قادة  اإلداري   بداعجاءت فكرة الدراسة الحالية لتوظيؼ القيادة التحويمية مف أجؿ تنمية اإل

 بالمممكة العربية السعودية.المدارس 
 :وأسئلتها مشكل: الدراس: 

لذا يقع عمى  ؛األساسية في الجياز التنظيمي التربوي َوْحَدةال القيادة المدرسية ىي إف 
 اا تربوي  عاتؽ القائد مسؤوليات كبيرة في ىذا المجاؿ، ليذا يجب أف يكوف قائد المدرسة قائدً 

سر  . كما أفمدرسية فعالة قيادة توجدحة وفعالة، فبل بد أف مدرسة ناج توجد، وأينما اوتعميمي  
ة التي يؤمف بيا اإلداري  نجاح اإلدارة المدرسية يكمف في نوعية ونمط االتجاىات الفكرية و 

ويطبقيا قائد المدرسة، وفي طبيعة تدريبو وخبراتو السابقة وقدراتو عمى التعامؿ مع المتغيرات 
ومف أنجح  (.6662و وخارجيا بنجاح وفعالية )الرشيدي، الحالية والمستجدة داخؿ مدرست
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أنو حيث أظيرت العديد مف الدراسات  ؛القيادة التحويمية تمؾ األنماط وأكثرىا فاعمية ىو نمط
إلى ( 6602المطيري ) دراسةأثبتت فقد ة؛ جوانب المختمفة لمعممية التعميمييؤدي إلى تطوير ال

 .اح التغيير التنظيمي في المدارسأف القيادة التحويمية ليا دور في نج
القائد العصري، ومبلزمة لجميع أقوالو وأفعالو  ميم اتأىـ مف  اإلداري   بداعاإل وي عد

 ،الميثي) وتجعمو يسيـ بفاعمية في تطوير مدرست الذي وطموحاتو، وفي سياقو المنظمي
المنوط بيا وبما أف القيادة ىي (. 6600؛ الفوزاف، 6606؛ اليوسؼ، 6662؛ بدر، 6662

؛ فقد اإلداري   بداعد ىو المحفز عمى اإلإحداث التغيرات واالستجابة لمتطورات، وسموؾ القائ
 اإلداري   بداععبلقة طردية موجبة بيف القيادة التحويمية واإلإلى وجود  أشارت بعض الدراسات

لسعودية الجيود المبذولة مف قبؿ المممكة العربية ا. وبالرغـ مف (6602) الرشيديكدراسة 
وجود بعض نواحي في دراستيما إلى  ا( أشار 6606إال أف عبدالرازؽ والذبياني ) ذلؾفي 

خاصة في بعض المدارس الثانوية العامة، بو  ،القصور والضعؼ في مجاؿ اإلدارة المدرسية
، وروح المبادأة والرغبة في أداء الممارسات التي تعمؿ اإلداري   بداعوالتي تدؿ عمى افتقاد اإل

ع عمى توفير المناخ التنظيمي المشج   يقمؿ مفى زيادة كفاءة وفاعمية اإلدارة المدرسية مما عم
المدارس تجريب أفكار جديدة ومبدعة في  قادةتجنب بعض ، داخؿ المدرسة اإلداري   بداعاإل

 لمطاقاتإغفاؿ  يوجد و؛ وأنأو استحداث تغييرات تنظيمية في المدرسة ،العمؿ المدرسي
 بداععامميف بالمدرسة الثانوية بما ال يتيح ليـ المرونة الكافية إلحداث التغيير واإلية لمبداعاإل

في  اإلداري   بداع( قمة االىتماـ باإل6600كما أظيرت دراسة البدراني ) .في مجاؿ عمميـ
( ودراسة 6602كما أظيرت دراسة العصيمي )الحكومية بمنطقة بريدة،  المدارس االبتدائية

بدرجة  اإلداري   بداعاإل الرياض يمارسوفبمنطقة أف قادة المدارس ( 6607الغراس )
 متوسطة. 

ومف خبلؿ فحص الدراسات والبحوث وجد الباحث ندرة في برامج  ،سبؽ ما إلىواستناًدا 
بيف القيادة  ةلمعبلقة اإليجابي االمدارس الثانوية، نظرً  قادةلدى  اإلداري   بداعاإلتنمية ميارات 
ميارات تنمية ة إلجراء دراسات تتناوؿ كيفية ح  م  الحاجة م   كانتف اإلداري   اعبدالتحويمية واإل

وىو  ،مف خبلؿ نمط قيادي أثبت فاعميتو ،بيا تيتـو  لقادة المدارس الثانوية اإلداري   بداعاإل
رح قائـ مقت فعالية برنامج دراسة تتبمور مشكمة الدراسة الحاليةلذا  ؛نمط القيادة التحويمية
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بمدينة  المدارس الثانوية لدى قادة اإلداري   بداعادة التحويمية في تنمية ميارات اإلعمى القي
 الرياض.

 :اآلتياإلجابة عف التساؤؿ الرئيس  سبؽ تحاوؿ الدراسة الحالية وفي ضوء ما
 اإلداري   بداعقائـ عمى القيادة التحويمية في تنمية ميارات اإلتدريبي برنامج  فاعميةما 

 ؟رس الثانوية بمدينة الرياضقادة المدا لدى
 : يأتيما الفرعية، والتي تتمثؿ في األسئمةويتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس مجموعة مف 

 اإلداري   بػػداعقػػائـ عمػػى القيػػادة التحويميػػة فػػي تنميػػة ميػػارات اإل تػػدريبي برنػػامج فاعميػػةمػػا  -0
 ؟أفراد الدراسة لدى )ميارة روح المجازفة(

 اإلداري   بػػداعئـ عمػػى القيػػادة التحويميػػة فػػي تنميػػة ميػػارات اإلقػػا تػػدريبي برنػػامج فاعميػػةمػػا  -6
 ؟أفراد الدراسة ية( لدىبداع)ميارة المرونة اإل

 اإلداري   بػػداعقػػائـ عمػػى القيػػادة التحويميػػة فػػي تنميػػة ميػػارات اإلتػػدريبي برنػػامج  فاعميػػةمػػا  -0
 ؟أفراد الدراسة )ميارة حؿ المشكبلت( لدى

 اإلداري   بػػداعمػػى القيػػادة التحويميػػة فػػي تنميػػة ميػػارات اإلقػػائـ عتػػدريبي برنػػامج  فاعميػػةمػػا  -2
 ؟أفراد الدراسة )ميارة المثابرة( لدى

 فروض الدراس::

قائـ عمى القيادة الدراسة الحالية التحقؽ مف فعالية برنامج تدريبي مقترح  تحاوؿ
خبلؿ فروض  وذلؾ مف ،لدى عينة مف قادة المدارس الثانوية اإلداري   بداعالتحويمية لتنمية اإل

 الدراسة اآلتية: 

 :ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطي درجػػات كػػؿ مػػف أفػػراد المجمػػوعتيف -0
 في القياس القبمي. اإلداري   بداعميارات اإلالتجريبية والضابطة عمى مقياس 

المجمػػػوعتيف: توجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات كػػػؿ مػػػف أفػػػراد  -6
فػػي القيػػاس البعػػدي لصػػالح  اإلداري   بػػداعميػػارات اإلبطة عمػػى مقيػػاس والضػػاالتجريبيػػة 

 المجموعة التجريبية.
جمػػالي المقيػػاس  اإلداري   بػػداعاإلتوجػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عمػػى محػاور مقيػػاس  -0 وا 

لممجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي القيػػاس البعػػدي ترجػػع إلػػى المتغيػػرات الديموجرافيػػة 
 مي، عدد سنوات الخبرة(.)العمر، المؤىؿ العم
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 الدراس:: أهداف

قائـ عمى القيادة التحويمية في تدريبي فاعمية برنامج  يدؼ الدراسة الحالية قياسستت 
 الرياض.لدى قادة المدارس الثانوية بمدينة  اإلداري   بداعتنمية ميارات اإل

 : وىي ،الفرعية األىداؼالرئيس مجموعة مف  اليدؼويتفرع مف ىذا 
قػائـ عمػى القيػادة التحويميػة فػي تنميػة ميػارات تدريبي عمية برنامج فا قياس -0

 .أفراد الدراسة)ميارة روح المجازفة( لدى  اإلداري   بداعاإل
قػائـ عمػى القيػادة التحويميػة فػي تنميػة ميػارات تدريبي برنامج فاعمية  قياس -6

 .أفراد الدراسةية( لدى بداع)ميارة المرونة اإل اإلداري   بداعاإل
قػائـ عمػى القيػادة التحويميػة فػي تنميػة ميػارات تدريبي اعمية برنامج ف قياس -0

 .أفراد الدراسة)ميارة حؿ المشكبلت( لدى  اإلداري   بداعاإل
قػائـ عمػى القيػادة التحويميػة فػي تنميػة ميػارات تدريبي فاعمية برنامج  قياس -2

 .أفراد الدراسة( لدى المثابرة)ميارة  اإلداري   بداعاإل
 : أهني: الدراس:

 :اآلتيمية الدراسة في توضيح أىيمكف 
 :األهني: الهظري:

 : مف خبلؿ اآلتي ةالحالي مدراسةظرية لتتضح األىمية الن
التي ظيرت في أواخر القرف  ةاإلداري  كأحد المفاىيـ  اإلداري   بداعاإلتتناوؿ الدراسة مفيـو  -0

سسات خاصة في المؤ  ،فيو مصدر مف مصادر بقاء المؤسسة وديمومتيا؛ العشريف
 .التعميمية

لتحقيؽ  المؤسسة التعميميةنجاح إفي  ا، ودورىالقيادة التحويميةإلى أىمية  االنتباهتمفت  -6
 .متبلحقةمواكبة التطورات والتغيرات الأىدافيا المنشودة، وأىميتيا في 

التي تنادي بضرورة االىتماـ  ىذه الدراسة استجابة لبلتجاىات التربوية الحديثة دتع -0
 غييرات الحديثة في المجتمع.بمواكبة الت
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 والبحوثلقمة الدراسات  اة التربوية؛ نظرً اإلداري  تسيـ ىذه الدراسة في إثراء األدبيات  -2
قياس برامج تدريبية في القيادة التحويمية وتأثيرىا عمى ميارات المحمية التي تناولت 

 لدى قادة المدارس. اإلداري   بداعاإل
 األهني: التطبيكي:: 

في : قد تسيـ نتائج الدراسة طيط لمعممية التعميمية والتربويةائميف عمى التخلمق بالنسبة -0
 .لدى قادة المدارسوضع البرامج واالستراتيجيات الخاصة بتنمية ىذا الجانب 

لرفع مستوى  برنامج تدريبيفي توفير قد تسيـ نتائج الدراسة المدارس  لقادة بالنسبة -6
 .لدييـ اإلداري   بداعاإل

في توفير بيئة مدرسية جيدة، ومناخ تعميمي ب قد تسيـ نتائج الدراسة لمطبلبة بالنس -0
 مف خبللو تحقيؽ التعمـ الفعاؿ.الطالب مناسب يستطيع 

استفادة بعض المؤسسات األخرى مف نتائج وتطبيقات ىذه  قد تسيـ نتائج الدراسة في -2
 في قطاعات أخرى. قادةالدراسة في تطوير أداء ال

  حدود الدراس::

قياس فاعمية برنامج الموضوعية: تتركز الحدود الموضوعية لمدراسة في  الحدود
لدى قادة مدارس  اإلداري   بداعقائـ عمى القيادة التحويمية في تنمية ميارات اإل تدريبي مقترح

 .المرحمة الثانوية بمدينة الرياض

ة مف عمى عينوتطبيؽ أدواتيا ىذه الدراسة تنفيذ إجراءات  قتصراالحدود المكانية: 
 بمدينة الرياض بالمممكة العربية السعودية. الحكومية المدارس الثانوية قادة

مف العاـ الدراسي  األوؿ ىذه الدراسة خبلؿ الفصؿ الدراسي الزمانية: ط بقتالحدود 
 .ىػ0226/0220

قتصر تنفيذ إجراءات ىذه الدراسة وتطبيؽ أدواتيا عمى عينة مف الحدود البشرية: ا
 لثانوية الحكومية.المدارس ا قادة
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 الدراس::مصطلحات 

 الكيادة التحويلي::

ؿ، بتشديد الواو، أي ورد مفيوـ التحويؿ في لساف العرب عمى النحو التالي: "حو  
بصير بتحويؿ األمور، وتحوؿ عف الشيء: زاؿ عنو إلى غيره وتحوؿ مف موضع إلى موضع 

  ". )ابف منظور: د.ت( الً يكوف تحو ا، و تغييرً  يكوف بمعنييف: الً وحاؿ الشيء نفسو يحوؿ حو 
وفي ىذه العبلقة  ،التي تبنى فييا عبلقة التبادؿ عمى أساس العمؿ القيادة"بأنيا ؼ عر  ت  

فإف القائد يشجع مرؤوسيو عمى االتساؽ والتوحد مع المنظمة بإعطاء المكافآت معتمًدا عمى 
 (.72، ص 6660)عياصرة،  "لممرؤوسيفالدافعية الحقيقية 

أسموب يتخذه قادة المدارس الثانوية : بأنيا لقيادة التحويميةاالدراسة الحالية  ؼوتعر  
ىداؼ أوتنميتيا وتسخيرىا لخدمة  العامميف بالمدرسةتحريؾ الطاقات الكامنة لدى  مف أجؿ
 .يجابيةفكار اإلوتحفيزىـ لطرح األ لياميـا  ثير في سموكياتيـ و أمف خبلؿ التالمدرسة 

 :اإلدارّي بدا اإل

صار  د في المعجـ الوسيط: بدعو بدعة: أي أنشأه عمى غير مثاؿ سابؽ، وبدع:ور 
 (د.ت) عرفو ابف منظورو ( 6662مجمع المغة العربية، ) غاية في صفتو خيًرا كاف أـ شرًا.

بأنو: بدع الشيء يبدعو بدًعا وابتدعو أنشأه وبدأه، وفي التنزيؿ "قؿ ما كنت بدعا مف الرسؿ" 
سؿ، قد أرسؿ قبمي رسؿ كثير. واإلبداع في المغة ىو: ابتكار شيء غير أي ما كنت أوؿ مف أر 

نمطي وغير متكرر، ويعود المصطمح إلى الفعؿ )بدع(، وبدع الشيء يعني أوجده عمى غير 
مثاؿ سابؽ، ولفظ مبدع اسـ مف أسماء اهلل الحسنى، وفي القراف الكريـ وصؼ اهلل سبحانو 

 الرض(.وتعالى نفسو بأنو )بديع السموات وا
فكرة تتسـ بالحداثة والتجديد تنشأ نتيجة الخبرة واإللماـ بأنو " اإلداري   بداعؼ اإليعر  

مما  ؛لى المعمومات الشاممة ألجزاء التنظيـ وتحميمياإالمدرؾ لواقع المنظمة والمستند  اإلداري  
 .(06، ص. 6666، القاسمي" )يتطمب توافر قدرات متميزة لموصوؿ إلى ما ىو جديد ومفيد

ف القدرات التي تمك  و  مجموعة مف الميارات :بأنو اإلداري   بداعؼ الدراسة الحالية اإلوتعر  
أىداؼ  مبتكرة قابمة لمتطبيؽ مف أجؿ تحقيؽ جديدة أفكارمف إنتاج  قائد المدرسة الثانوية
 المدرسة بكفاءة عالية.
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 :رس الجانوي:ااملد قادة

المدارس الثانوية الحكومية  بقيادةوف المكمفوف المعممجرائًيا بأنيـ إالدراسة  ـفيتعر  
  التابعة لوزارة التربية والتعميـ بالمممكة العربية السعودية ذات المباني الحكومية.

 اإلطار الهظري والدراسات السابك:

 أوًلا الكيادة التحويلي::

 مفهوم الكيادة التحويلي:

ي أىـ أتوفيما ي ،تخصص آلخرالتحويمية مف باحث آلخر ومف  القيادةتعددت تعريفات 
 تمؾ التعريفات:

القيادة عف طريؽ الثقافة التي توحد "بأنيا  (Owenz, 1999. P 27) وينزأفيا عر  
. وقد "األىداؼ والقيـ والمعتقدات والمعايير، والتي تعمؿ عمى جمع األطراؼ المعنييف ككؿ

ـ القادة الذيف لدييـ القدرة التحويمييف بأني القادة (Trofino,2000, p 124) ؼ ترفينوعر  
ؼ وتعر  . اع أسطورة نجاح النظـ وتميزىاعمى وضع رؤية لممستقبؿ بشكؿ واضح، وىـ صن  

يشجع وفي ىذه العبلقة  ،القيادة التي تبنى فييا عبلقة التبادؿ عمى أساس العمؿ :أيًضا بأنيا
معتمًدا عمى الدافعية القائد مرؤوسيو عمى االتساؽ والتوحد مع المنظمة بإعطاء المكافآت 

 (.72، ص 6660الحقيقية لممرؤوسيف )عياصرة، 

التي تضع رؤية القيادة  ( بأنيا6667يا )أبو شعباف وأبو سمرة والطيطي، فعر  و 
، تتوافؽ مع متطمبات المستقبؿ اواضحة لمنظماتيا، وتعمؿ عمى إيجاد أنظمة جديدة كمي  

فيا بأنيا فقد عر   (Shibru, 2011)شيبروأما  (.6667)أبوشعباف، وأبوسمرة، والطيطي، 
قادر عمى ىو و  ،تباع تجاوز المنفعة الشخصية وتحويميا لصالح المنظمة"نمط قيادي يميـ األ 

ئمة عمى تحفيز نيا "عممية قابأفيا عر  ف (Bell, 2011) بيؿ اىتمامات التابعيف" أمافي ثير أالت
فيا . وعر  "المنظمة وأمصالح الفريؽ جؿ تجاوز المصمحة الشخصية عمى حساب أمف  تباعاأل 

وىي  ىـ النماذج الحديثة لمقيادة،أأنيا " قيادة استراتيجيو، وتعتبر ب( 6600القيسي والطائي )
خذ عمى عاتقيا عممية التغيير والتحويؿ بالشكؿ الذي يبلئـ ضغوط البيئة أمف طراز خاص ت

بعادىا الكمية والنوعية أالمنظمة بىداؼ أف تحقيؽ وبما يؤم   ،الداخمية والخارجية المتغيرة
 .والزمنية المحددة"
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ويميز بيرنز بيف نوعيف مف القيادة التبادلية والتحويمية، فالقيادة التبادلية تعني النماذج 
القادة والمرؤوسيف، ففي الفصؿ الدراسي يستخدـ  القيادية التي تركز عمى التبادؿ بيف

ب منيـ في م  ما ط   ف الطبلب الدرجات مقابؿ عمؿ  المعمموف القيادة التبادلية حينما يمنحو
وف يقوموف بترقية الموظفيف الذيف حققوا أىدافيـ، وفي مقابؿ قائدالمناىج الدراسية، وكذلؾ ال

ف روابط ترفع ويكو   ،القيادة التبادلية تأتي القيادة التحويمية التي يشترؾ فييا الفرد مع اآلخريف
ي كؿ مف القادة والمرؤوسيف، وىذا النوع مف القيادة يمب  مف مستوى الدافعية واألخبلؽ عند 

موىا  ، فمثبًل بداعويساعدىـ عمى الوصوؿ إلى أقصى درجات اإل ،حاجات ودوافع المرؤوسيف
ماؿ ومطالب المبلييف آنداس غاندي يشار إليو كنموذج کبلسيکي لمقيادة التحويمية، فقد رفع 

، أما راياف وايت فقد زاد وعي الشعب األمريكي مف شعبو، وىو نفسو تغير خبلؿ ىذه العممية
أف يكوف القائد التحويمي الذي يحاوؿ تغيير  قائدبمرض اإليدز، وفي عالـ المنظمات يمكف لم

 قائدالقيـ التنظيمية المشتركة لمنظمتو ليعكس معيارًا أكثر إنسانية وعدالة، وأثناء ذلؾ يصؿ ال
، ص 6660قوى وأعمى مف القيـ السابقة )ىاوس، واألتباع لمجموعة مف القيـ األخبلقية وأ

006-007.)  
 أهني: الكيادة التحويلي::

، وتكمف تمؾ األىمية القيادة التحويمية تمتع بأىمية كبيرة وضرورية في المنظمات إف
  :(841-841، 6606فيما يمي )الروساف، 

 ذا بالضبط ما فيي قيادة فنية تتضمف أساليب إدارية عمى درجة عالية مف األىمية، وى
 .تحتاجو المؤسسات لتحسيف األداء

  تسيـ في وضع معايير لؤلداء المؤسسي ضمف نسؽ متكامؿ ومترابط، يجعميا قادرة عمى
 .االستجابة الفاعمة لمتغييرات الداخمية والخارجية

 تضع قيما لممؤسسة، وتدعميا وتحدث تغييرات في ثقافتيا ومعتقداتيا. 
  جميع العامميف، وىذا يؤدي إلى بذؿ الجيد اإلضافي إلحداث تعزيز الدافعية ونشرىا بيف

 .تغيير في المغزى
   تستجيب لمتغييرات التي تحدث في مناخ العمؿ والتقمبات في حاجات العامميف ورغباتيـ

 .وأىدافيـ وكذلؾ المتعامميف مع المؤسسة التربوية
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ى تحفيز الدوافع عم أف أىمية القيادة التحويمية تنبثؽ مف اعتمادىا الباحث يرىو 
الجوىرية لممرؤوسيف، حيث تتطمب توازف في الميارات المتنوعة، وتتطمب المعرفة والخبرة. 
فضبًل عف تطمبيا مف القائد أف ينشئ وحدات تواصؿ مع المرؤوسيف، ولمقيادة التحويمية رؤية 

كما ترتبط مميمة لممستقبؿ وىذه الرؤية أعمى مستويات مما كانت المنظمات تتصورىا سابًقا. 
القيادة التحويمية باألداء العالي عمى المدى الطويؿ، وتركز عمى التفكير اإلبداعي، ونظًرا 
لوجود قدر كبير مف الضغوط عمى المنظمات بسبب المنافسات القوية فيما بينيا، فإف ىناؾ 

 التميز.حاجة ممحة لمقيادة التحويمية، ومشاركة المرؤوسيف لمقادة بما في الحفاظ عمى فعالية 
 صفات الكائد التحويلي:

يمكف استخبلص سمات القائد مف خبلؿ عرض التعريفات السابقة لمقيادة التحويمية 
 : اآلتيةالتحويمي في النقاط 

مستوى المرؤوسيف في اإلنجاز والتطوير الذاتي ويروج في الوقت نفسو  يعمؿ عمى رفع .0
 عممية تنمية المجموعات والمنظمات وتطويرىا. 

عمى تطوير صورة المستقبؿ  قادر وفي ؛مثالية لمنظمتوصنع رؤية مستقبمية أف ي يستطيع .6
 عمى توصيؿ ىذه الصورة لممرؤوسيف.  وقادر ،متوالخاص بمنظ

ص حاجات كؿ عضو الذي يشخ   وفي ؛النمو الذاتي لممرؤوسيف يعمؿ دائًما عمى تشجيع .0
وعادة ما  ،قدـ لممرؤوسيف، ثـ ينصح ويشجع النمو والتـمف التابعيف، ويتعرؼ عمى قدرتي

 يكوف عمى مستوى األفراد.
ؿ المسؤولية مع إعطاء االستقبللية في وتحم   ،القرارات صنعؾ المرؤوسيف في ر  شْ ي   .2

 تنفيذىا.
 .خبلقة ومبدعة مع مرؤوسيو لتحقيؽ األىداؼ المراد تحقيقيا ياتتراتيجسايستخدـ  .2
يـ أىداؼ جديدة ووسائؿ جديدة وذلؾ بتقد ،عمى إعادة دراسة أىدافيـمرؤوسية  عيشج   .0

 ووجيات نظر وبدائؿ جديدة ورؤية جديدة.
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 وظائف الكائد التحويلي

 أف القائد التحويمي يقوـ بست وظائؼ رئيسية ىي:  (20، ص 0990) يرى ىواري 
إدراؾ الحاجة لمتغيير: يقوـ بإقناع الناس بحاجتيـ لمتغيير ويعمؿ عمى تمؾ الحاجة مف  .0

ية مع أشخاص فاعميف ومؤثريف لتدعيـ التغيير وأف يتعامؿ مع خبلؿ بناء شبكة فكر 
 .المقاومة لمتغيير

تقديـ الرؤية المستقبمية: كتابة وصياغة طموحو ورسالتو والتي سيحقؽ مف خبلؿ ذلؾ  .6
 النقمة الحضارية لمجميع. 

 لمنظمتو مف بيف النماذج المتاحة التي يتوقع مبلئـنموذج ر اختيار نموذج التغيير: يختا .0
 أف تثبت فاعميتيا تحت ظروؼ معينة وبحيث تكوف مبلئمة لمواقع العممي. 

بتكييؼ األنماط والسموؾ والعادات والقيـ والمشاعر  إعادة تشكيؿ ثقافة المنظمة: يقوـ .2
 .السائدة بيف العامميف بما يبلئـ البرنامج الجديد

ىذا القديـ وأف يتعامؿ إدارة الفترة االنتقالية: تتطمب التخمص مف القديـ والوىـ بعظمة  .2
 مع كؿ مشكمة تظير بسبب التغيير باستراتيجية مناسبة. 

وضع أجندة التغيير موضع التنفيذ والعناية بالقمقيف والمتأرجحيف  ابعتو:تنفيذ التغيير ومت .0
والمتردديف. إف اإلصرار ضروري ىنا لتنفيذ التغيير ولنا أف نتذكر أف التغيير رحمة وليس 

 نقطة وصوؿ. 
 الت عنل الكيادة التحويلي:: جما

يستنتج الباحث مف خبلؿ االطبلع عمى األدبيات التي تناولت القيادة التحويمية، 
 مجاالت عمؿ القيادة التحويمية في الميداف التربوي فيما يمي:

  تطوير رؤية مشتركة بالنسبة لممؤسسة التعميمية، ويتطمب ذلؾ وجود نوع مف اإلجماع
التعميمية حوؿ أىدافيا وأولويات ىذه األىداؼ والتمسؾ بدرجة  بيف كؿ أفراد المؤسسة

 عالية مف توقعات األداء لموصوؿ إلى أفضؿ النتائج. 
  تضمف تقديـ الدعـ الفردي واالستثارة العقمية ونماذج لمممارسة المينية في كؿ مستويات

 المؤسسة التعميمية. 
 خاذ القرار بطريقة ديمقراطية وتكوف عمى المشاركة في القيادة، بمعنى أف يتـ ات تركيزال

 المسئولية جماعية مف خبلؿ أنشطة قيادية تشجع المؤسسة عمى تحقيؽ األىداؼ.
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 عمى دور القيادة في تعزيز ثقافة المؤسسة التعميمية، فالقيادة يجب أف تستخدـ  تركيزال
وطقوس  آليات متنوعة الستثارة وتعزيز التغيير الثقافي، وذلؾ مف خبلؿ استخداـ رموز

تعبر عف القيـ الثقافية، ومف ىنا تكوف القيادة مطالبة بأف تشارؾ في االتصاؿ المباشر 
والمتواصؿ حوؿ المعايير والقيـ والمعتقدات الثقافية باإلضافة لمشاركة اآلخريف في 

 السمطة وتحمؿ المسئولية.
 أبعاد الكيادة التحويلي::

 ،ىا في دراسة سموكيات القيادة التحويميةعدد مف األبعاد التي مف الممكف اعتماد يوجد
 :، ىيوالتي تـ االعتماد عمييا في البرنامج التدريبي المقترح

 التأثري املجالي:  .1
لممثؿ  ابصفة أساسية بتطوير رؤية جديدة تعد نموذجً  حيث تيتـ القيادة التحويمية

يقمده اآلخروف  تجعؿ منيـ نموذًجا اوالسموكيات المشتركة، فالقائد التحويمي يسمؾ طرقً 
 ,Archbold)  لئلعجاب واالحتراـ، والثقةبالتدريج، ومع مرور الوقت يصبحوف أىبًل 

2003). 
عمى أف يأخذوا في اعتبارىـ  -حتى يتصفوا بالمثالية  –ويحرص القادة التحويميوف 

يثارىا عمى حاجاتيـ الفردية عمى استعداد لمتضحية  ايكونو عمى أف و  ،حاجات اآلخريف وا 
كما يحرصوف  ،عف مشاركة القادة في تصرفاتيـ اسب الشخصية لصالح اآلخريف، فضبًل بالمك

أف يتفادوا استخداـ عمى بالمعايير األخبلقية والسموكيات المعنوية العالية، و  ايتمسكو عمى أف 
 .القوة التي بحوزتيـ فالقوة مف أجؿ تحقيؽ مصالح شخصية، بؿ يستخدمو

 الدافعي: اإلهلامي:: .2
 المرؤوسيفبطريقة تعزز إيماف  لمرؤسيوسموكيات القائد القدوة عمى  لبعدا يركز ىذا

حساسيـ بقدرتيـ عمى إحداث التغيير والتطوير، فبل بد مف توفر سموكيات محددة  بطاقاتيـ وا 
وثقتو بآرائيـ ومشاركتيـ مختمؼ  ليـليكوف قدوة لمعامميف في المدرسة باحترامو  لمقائد

طيط الفعاؿ لؤلحداث والمناسبات المختمفة، كما يبدي حماًسا نشاطاتيـ، ومشاركتيـ بالتخ
اىا القائد ويتمثميا في ا ممحوًظا أثناء قيامو بأداء ميماتو، ويعكس القيـ التي يتبن  ونشاطً 
 (6667)أبوشعباف، وأبوسمرة، والطيطي،  معامميف معو في المدرسةلمما يجعمو رمًزا  ؛سموكو
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تاحة الفرصة ليـ ثير في المرؤوسيف حب التحد  القائد التحويمي يعمؿ عمى أف يف ي، وا 
وروح الفريؽ، ويشركيـ في  ةلممشاركة في تحقيؽ األىداؼ المشتركة، ويذكي فييـ الحماس

لتوجيو لؾ فيو يستخدـ الرموز والشعارات رسـ الرؤية لممستقبؿ المنشود. وفي سبيؿ ذ
 الجيود، ويوضح توقعاتو المادية مف تابعيو.

 :فكري:االستجارة ال .3

 ا، لتكوف جيودً المرؤوسيف وأفكار استثارة جيود عمى القائدقدرة يركز ىذا البعد عمى 
ية وخبلقة، وقدرتو ورغبتو في جعؿ مرؤوسيو يتصدوف لممشكبلت القديمة بطرؽ جديدة، إبداع

وتعميميـ النظر إلى الصعوبات بوصفيا مشكبلت تحتاج إلى حؿ، والبحث عف حموؿ منطقية 
تجعمو يدرؾ ويحرؾ جيود  ، حيث يعمؿ القائد التحويمي بطريقةبداعع اإلشج  وىذا ي ،ليا

وتشجيعيـ  ،وذلؾ بزيادة وعييـ بحجـ التحديات ،المرؤوسيف لكي يكونوا مجديف ومبتكريف
وتناوؿ المواقؼ القديمة بطرائؽ  ،ي وصنع مداخؿ وطرائؽ جديدة لحؿ المشكبلتعمى تبن  

 (.6600يبي، )عبداهلل والعت ووجيات نظر جديدة
 االعتباري: الفردي:: .4

بالموظفيف عمى المستوى الفردي واحتراميـ،  قدرة القائد عمى االىتماـبيذا البعد يقصد 
مف خبلؿ مراعاة الفروؽ الفردية بينيـ، والتعامؿ معيـ بحب متبادؿ، فيو يمبي حاجاتيـ 

شجيع، كما ييتـ الشخصية، ويستمع إلييـ، كما أف إنجازاتيـ تناؿ عنده االىتماـ والت
رشادىـ لتحقيؽ المزيد مف النمو والتطور  عمى بحاجاتيـ الخاصة ويعمؿ عمى تدريبيـ وا 

 حسب اإلمكانيات المتاحة لديو.
ا بحاجات كؿ فرد لتحقيؽ اإلنجاز والنمو مف القائد التحويمي يعطي اىتماًما شخصي  

و م ْشك بلتويسيـ في حؿ خبلؿ سموكو كمدرب وناصح ومتابع، ويعامؿ كؿ فرد بصفة مستقمة 
ويقؼ إلى جانبو، ويعترؼ بالفروؽ الفردية مف حيث االحتياجات والمقدرة عمى األداء، 

 ،منيـإليو ويحرص عمى إيجاد نظاـ فعاؿ بينو وبيف األفراد، ويصغي جيًدا لمف يتحدث 
ليو عند ويمارس أسموب اإلدارة بالتواجد: بمعنى أف يكوف قريًبا مف العامميف يسيؿ رجوعيـ إ

و ليـ لتنمية قدراتيـ ومتابعة تمؾ المياـ المفوضة لتقديـ تامالحاجة، ويقـو بتفويض بعض مي
 & Bass)مزيد مف التوجيو والدعـ عند الحاجة، مع عدـ جعميـ يشعروف أنيـ تحت الرقابة 

Avolio, 1994, p 231 – 272). 
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 أهداف الكيادة التحويلي: يف املدارس:

 قادةفييا  يحرص ثيح ؛ىرية لمقيادة التحويمية المدرسيةثبلثة أىداؼ جو  توجد
 :(6606، )الصيداوي عمى النحو اآلتيوىي  ،المدارس عمى االلتزاـ بيا

وذلؾ يتـ عف  :مساعدة فريؽ العمؿ عمى تطوير وتحقيؽ ثقافة مينية ومعاونة مدرسية .0
استخداـ طريؽ وضع ىدؼ تعاوني تسعى المدرسة إلى تحقيقو، تقميؿ عزلة المعمـ، و 

آليات روتينية لتأييد التغييرات الثقافية واالتصاؿ بفاعمية في إطار القيـ والمعايير 
وذلؾ بتفويض السمطة لفريؽ عمؿ  ،خريفالثقافية بالمدرسة، ومشاركة القيادة مع اآل

 معيف بالمدرسة قادر عمى التحسيف والتطوير. 
لمشكمة مف وجيات نظر عديدة يمكف أف تؤدي إلى تفسير ا :قادةمساعدة المعمميف وال .6

ورؤى مختمفة مع وضع الحموؿ البديمة وتجنب االلتزاـ بحموؿ محددة مسبقة، واالستماع 
بطريقة فعالة لآلراء المختمفة وتوضيح وتمخيص المعمومات الرئيسية عف موضوع 

 المشكمة أثناء االجتماعات.
ييـ ـ يتـ تعزيزىا مف خبلؿ تبن  : فدافعية المعمميف لتنميتيلممعمـ التنمية الذاتيةتعزيز   .0

لمجموعة مف األىداؼ الداخمية لمنمو الميني، ويتـ تسييؿ ىذه العممية حينما يرتبطوف 
 ويشعروف بأنيـ ممتزموف بيا بشكؿ قوي. ،ارتباًطا وثيًقا بأىداؼ ومنيج المدرسة

 مواطف القوة في نمط القيادة التحويمية:
يجابيات القيادة 6602عبير )أشارت العديد مف الدراسات كدراسة الز  ( إلى مواطف القوة وا 

التحويمية التي تمتاز بيا عف غيرىا مف أنماط القيادة تتمخص تمؾ اإليجابيات أو مواطف 
 القوة فيما يمي: 

الجمع بيف حاجات المرؤوسيف والقادة؛ حيث تتعامؿ القيادة التحويمية مع القيادة عمى  -أ
لذلؾ فالقيادة ىنا ليست مسؤولية القائد وحده،  أنيا عممية تحدث بيف المرؤوسيف؛

 ولكنيا تنشأ عف التفاعؿ بيف القادة والمرؤوسيف، وحاجات اآلخريف.
تقدـ القيادة التحويمية نظرة واسعة لمقائد تساند النماذج القيادية األخرى، فالعديد مف  -ب

ابؿ إنجاز نماذج القيادة تركز في األساس عمى كيفية تبادؿ القادة المكافآت مق
األىداؼ، أي أف العممية تبادلية، ويوفر المدخؿ التحويمي صورة مكبرة لمقيادة تشتمؿ 
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نما تشمؿ عمى اىتماـ القادة بحاجات األتباع  ليس فقط عمى تبادؿ المكافآت، وا 
 وتطورىـ.

 مواطو الضعف يف منط الكيادة التحويلي::

( في 6600عيا عبدالعاؿ )وجيت بعض االنتقادات لنمط القيادة التحويمية أجم  
 بنديف:

  البند األوؿ: ىو أف النظرية التحويمية تنظر لمقيادة عمى أنيا سمات شخصية وليست
 سموؾ يتـ تعميمو لمناس.

  البند الثاني: أف القيادة التحويمية تعد قيادة نخبوية وغير ديمقراطية، فالقادة التحويميف
ر، وتكويف الرؤية، والدفاع عف التوجيات غالًبا ما يقوموف بدور مباشر في بدء التغيي

الجديدة. وىذا يعطي انطباًعا قوًيا بأف القائد يتصرؼ بصورة مستقمة عف األتباع، أو 
يضع نفسو فوؽ حاجات األتباع، وعمى الرغـ مف ذلؾ، إال أف ىذا النقد قد دحضو باس 

ومشاركيف  وأفوليو المذاف أقرا بأف القادة التحويمييف يمكف أف يكونوا موجييف
 وديمقراطييف

 :اإلدارّي بدا ثانًيا اإل

بأنو "مجموعة مف العمميات التي  اإلداري   بداعاإل (22، ص. 0996ؼ النمر )عر  
يستخدميا اإلنساف بما ىو متوفر لديو مف قدرات عقمية وفكرية، وما يحيط بو مف مؤثرات 

ث يحقؽ النفع لممجتمع أو بيئية في أف يتوصؿ إلى فكرة أو أسموب أو نظرية أو منتج بحي
بأنو "عممية الخروج مف الحالة  (26، ص. 6667فو الخفاؼ )وعر  المنظمة التي يعمؿ بيا". 

في تكويف شيء  بداعالتقميدية إلى التغيرات التنموية المستمرة برؤية إدارية حديثة تستثمر اإل
أنو "قدرة ب (00، ص. 6662لخدمة المجتمع وتمبية حاجات السوؽ". وعرفو أبو جامع )

عمى التغيير والتجديد واستحداث ميمة أو أسموب عمؿ جديد يتميز بأكبر قدر ممكف  اإلداري  
مف الطبلقة واألصالة والحساسية لممشكبلت، واستخدامو بوسائؿ جديدة وحديثة تتبلءـ مع 

قيؽ واستخداـ ىذه األساليب في تح ،وتحقيؽ المنفعة وتمبية حاجات المجتمع ،البيئة المحيطة
 (66 ص. ،6606ى اليذلي )ير كفاءة عالية وبطرؽ مختمفة". و ب أىداؼ المؤسسة الفاعمة

 امتعددة ومتنوعة، وذلؾ اعتمادً  اوأبعادً  "خروج عمى المألوؼ والمعتاد، وقد يتخذ أشكاالً و أن
أما  عمى الموضوع قيد النظر، مما يجعمو يظير في استراتيجية إدارية أو أسموب إداري".
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عمى التعامؿ مع المعطيات الموجود لديو  قائدقدرة الفيرى أنو " (07، ص 6606)الحارثي 
دورًا كبيًرا في تخطيط العمؿ  يؤدي قائدوالوصوؿ بيا إلى اليدؼ المنشود، ال سيما أف ال
في  اإلداري   بداعأف يمارس ميارات اإل لووتنظيـ الوقت واإلشراؼ والمراقبة. ولذلؾ ينبغي 

 باحتراؼ ومينية عالية. األحواؿوأف يتعامؿ مع كؿ  ،الجية التي يديرىا إدارتو لممنظمات أو
المدرسة عمى  قائدقدرة  :أنو( 9ـ، ص 6606شقورة )اإلدراي في المدرسة فيرى  بداعأما اإل

ية مف أصالة وطبلقة إبداعإيجاد الطرؽ واألساليب الجديدة التي تنبع مف تفكير وقدرات 
، والتحميؿ والربط مف أجؿ تحسيف المستوى اطرة وتحد  ومرونة وحساسية لممشكبلت ومخ

 ومسايرة التغيير.  اإلداري  

 :اإلدارّي بدا حاد: املدارس لإل

في ظؿ التنافسية التي تشيدىا المنظمات العالمية، وما ي ستحدث مف مستجدات وما 
داـ بد لممنظمات مف استخ فييا مف فرص وتيديدات وظيور التكتبلت االقتصادية؛ كاف ال

مواجية تمؾ التحديات والتيديدات، ويمكف تحديد أسباب حاجة  عمىأسموب إداري يساعدىا 
 (: 6669ي )العجمة وبحر، أتي مافي بداعإلإلى االمنظمة 

نتاجيتيا، المدرسة  ا في جميع نشاطاتعنصًرا أساسي   بداعاإل ديع -0 ـ  لرفع كفاءتيا وا   ومف ث
  دمات.تحسيف مخرجاتيا سواء كانت منتجات أو خ

 ية. بداعمتغيرة ومعقدة فرضت الحاجة إلى اإلدارة اإل أحواالً يواجو التعميـ  -6
يفرض التغيير والتطوير  المدارسداخؿ والمدرسية ة والتنظيمية اإلداري  تزايد المشكبلت  -0

 في إحداثو. بداعالذي يتطمب اإل
 وسيمة لمتطوير والتجديد وابتكار طرؽ وحموؿ جديدة لمشكبلت قائمة. -2
 ؛ةاإلداري  كمطمب أساسي مف بيف المطالب التي تكوف الغاية العميا لمظاىرة  بداعاإل يبرز -2

تحكـ عمى نفسيا بالتخمؼ  بداعأية قيادة إدارية أو عممية إدارية تغفؿ عف اإل ف  إحيث 
 واالنغبلؽ واالنييار.

وقد تتفوؽ عمى غيرىا ولمحفاظ عمى  ،تتميز بعض المنظمات بالكفاءة في مرحمة معينة -0
 .كوسيمة فعالة لمدخوؿ إلى عالـ المستقبؿ بداعىذا التفوؽ ينبغي توفير مقومات اإل
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 :اإلدارّي بدا أهني: اإل

 اآلتيفي التنظيمات عمى النحو  بداعيمكف إجماؿ اإليجابيات التي توفرىا ظاىرة اإل
 :(6662)المراد، 

سير العمميات  فيالقدرة عمى االستجابة لمتغيرات البيئة المحيطة بشكؿ ال يؤثر  .0
 التنظيمية. 

حداث إمعامميف في التنظيـ. القدرة عمى في تنمية القدرات الفكرية والعقمية ل اإلسياـ .6
 التوازف بيف البرامج اإلنمائية المختمفة واإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة.

في  حسف استغبلؿ الموارد البشرية واالستفادة مف قدراتيـ عف طريؽ إتاحة الفرصة ليا .0
والتحديث المستمر ألنظمة العمؿ بما يتفؽ مع  ،البحث عف الجديد في مجاؿ العمؿ

 التغيرات المحيطة.
ي بداعالميارات الشخصية في التفكير والتفاعؿ اإل تنمية يسيـ في اإلداري   بداعواإل

الجماعي مف خبلؿ عمميات العصؼ الذىني، كما أنيا تزيد مف جودة القرارات التي تصنع 
دارتيا في لمعال جة المشكبلت والمواقؼ عمى مستوى المؤسسة، أو عمى مستوى قطاعاتيا وا 

يعد قوة فاعمة لمتحرؾ نحو  اإلداري   بداعة والمالية، وأف اإلاإلداري  المجاالت المختمفة الفنية و 
لتوليد  بداعع اإلية النشطة التي تشج  بداعئو القيادة اإلتجاوز توقعات المجتمعات، وىذا ما تيي  

وجماعات  ااألفكار الجديدة ضمف برامج تتضمف حوافز واحتفاالت لتكريـ المميزيف أفرادً 
 (.6666)الجيزاف، 
 :اإلدارّي بدا مهارات اإل

و مف الخروج عف النطاؽ التقميدي تنمك   امتمكيا القائد يوجد عدد مف الميارات التي إف
وذلؾ  ،دة والمتبوعة غير المتوقعةوتجميع أكبر قدر مف األفكار الجيدة والمنفر  ،في التفكير

أنيا تجعؿ القائد أكثر حساسية  عبلوًة عمى ،لمتحديد الدقيؽ لممشكمة واالقتراب منيا
أربع ميارات  توجد وأنعمى تتعدد تمؾ الميارات إال أف أغمب الباحثيف أجمعوا ؛ و لممشكبلت
 (: 6600 ،خصاونة؛ 6600؛ عوض، 6662وىي )القرشي،  ،اإلداري   بداعأساسية لئل
وتوليد األفكار المتنوعة  الموقؼ تغيير قائد المدرسة عمى ويقصد بيا قدرة :المرونة .0

التي ليست مف نوع األفكار المتوقعة عادة، وتوجيو وتحويؿ مسار التفكير مع متطمبات 
ي بكسر الجمود الذىني الذي يحيط باألفكار القديمة، وتتضمف بداعالموقؼ، وييتـ التفكير اإل
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، ولما كانت المرونة ىي تحويؿ التفكير مف مدخؿ بداعة الجانب النوعي الكيفي في اإلالمرون
لطبيعة الموقؼ والظروؼ المصاحبة لو، فإف ىذا يعد عمى درجة كبيرة مف  اإلى آخر طبقً 

األىمية بالنسبة لمقائد التربوي عمى اعتبار أف المداخؿ الحديثة لمممارسة تركز عمى طبيعة 
 .(6600، عوض) المحيطة بو ؿواألحواالموقؼ 
دراؾ طبيعتيا، واكتشاؼ  وىي حؿ المشكبلت:  .6 القدرة عمى تحسس المشكبلت وا 

(، فالشخص المبدع يستطيع 6600، خصاونةالمشكبلت المختمفة في المواقؼ المختمفة )
ويحس  ،رؤية كثير مف المشكبلت في الموقؼ الواحد، فيو يعي األخطاء ونواحي القصور

  .امرىفً  اساسً بالمشكبلت إح
 الجديدة، األفكار واألساليب تبني في المبادرة زماـ أخذ بيا روح المجازفة: يقصد .0
 لتحمؿ المخاطرة استعداد عمى الفرد فيو يكوف الذي نفسو الوقت في ليا حموؿ عف والبحث
 عمى ذلؾ المترتبة المسؤوليات لتحمؿ االستعداد ولديو بيا، يقـو التي األعماؿ عف الناتجة

 .(6600عوض، )
ؿ المسؤولية والزيادة في المثابرة: وتعني "قوة العزيمة واإلصرار عمى اإلنجاز وتحم   .2

والميؿ  ،النضج االنفعالي واالستمرار في العمؿ لموصوؿ إلى حموؿ مبتكرة جديدة لممشكبلت
  .(6662وصبر )القرشي،  لؤلعماؿ التي فييا تحد  

 مستويات اإلبداع اإلداري:
ات اإلبداع اإلداري بتعدد أىميتيا واختمؼ الباحثوف في تقسيـ مستويات تتعدد مستوي

اإلبداع اإلداري؛ إال أف أشير تمؾ التقسيمات وأكثرىا شيوًعا وانتشاًرا ىو ما ذكره السكارنة 
 (062، ص 6600)

اإلبداع الفردي: اإلبداع الذي يتـ التوصؿ اليو مف قبؿ أحد األفراد مف خبلؿ  - 8
وموىبة أو مف خبلؿ خصائص مكتسبة كالمثابرة والمرونة وحب خصائص فطرية 

 المخاطرة والقدرة عمى التحميؿ وحؿ المشكبلت. 
ىو إبداع اإلبداع الجماعي: ابتكار أو تبني فرض أفكار جديدة في محيط الجماعة،  - ۲

بحيث تكوف جماعات محدده في العمؿ أو تقديمو مف قبؿ الجماعة، يتـ التوصؿ إليو 
 فيما بينيا لتطبيؽ األفكار التي يحممونيا وتغيير الشيء نحو األفضؿ.  تتعاوف

 لتوصؿ إليو عف طريؽ المنظمة ككؿ.اإلبداع التنظيمي: ىو اإلبداع الذي يتـ ا - 0



 م5255( 25) -5ج-عدد فرباير                                                   ...                  فاعلية برنامج تدرييب 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                           - 077 - 

 مراحل اإلبدا  اإلداري:

اإلبداع اإلداري عممية إنسانية تشاركيو تمر بمراحؿ وخطوات متعددة، وقد تناولت 
ىػ، 0262ذكر )العساؼ، وقد والدراسات ىذه المراحؿ بشيء مف التفصيؿ،  العديد مف البحوث

 :والذي يتضمف أربع مراحؿ لئلبداع اإلداري ىي westنموذج ( ۲8ص
مرحمة إدراؾ الحاجة إلى اإلبداع: حيف يكوف ىناؾ فجوة بيف األداء المتوقع واألداء  -0

 ليذه الفجوة. الحالي، وبالتالي فإف التفكير اإلبداعي يحدث كاستجابة
مرحمة المبادرة بطرح األفكار اإلبداعية: وتحتضف ىذه المرحمة االقتراحات اإلبداعية  -۲

لآلخريف الذيف يمثموف جماعة العمؿ وذلؾ بغرض حؿ المشكمة أو تحسيف الوضع 
 الراىف. 

مرحمة التطبيؽ: يتـ في ىذه المرحمة تبني وتوظيؼ األفكار اإلبداعية المرغوبة، ومف  -0
لمتوقع في ىذه المرحمة إجراء بعض التعديبلت عمى األفكار لتمكينيا مف التطبيؽ ا

 بنجاح. 
مرحمة الثبات: وىي المرحمة التي يصبح فييا العمؿ اإلبداعي أو الفكرة اإلبداعية جزًءا  -2

 اعتيادًيا مف المنظمة حيث يرتبط بثقافة ومعايير إجراءات الرقابة في المنظمة.
 اإلداري: متطلبات اإلبدا 

متطمبات لئلبداع اإلداري عمى مستوى المدرسة يجب توافرىا الىناؾ العديد مف 
وتحققيا، والتي تمكف مديري المدارس مف قيادة مدارسيـ بطريقة إبداعية مبتكرة، وقد أوجز 

 ( أبرز ىذه المتطمبات بما يمي:22، ص ـ۲18۲)محمد، 
بداع الذي ال يقدـ ليا إضافة ليا مغزي في وضع استراتيجية لجيود اإلبداع اإلداري: فاإل -0

 تحسيف األداء يكوف أقرب لمفشؿ.
تخصيص جزء مف وقت المدير لمنشاط اإلبداعي: مف خبلؿ قياـ المدير بحسف إدارة  -۲

 الوقت اليومي مع تخصيص جزء منو لمنشاط اإلبداعي.
 ضمف فريؽ مشاركة مدير المدرسة في المجيود اإلبداعي: بأف يصبح عضًوا فعاالً  -0

 التطوير والتحسيف بالمدرسة، وتخصيصو لجزء مف وقتو لتحسيف ممارستو اإلدارية.
توافر الكفاءات االستشارية: التي تمكف المدير مف اإلبداع، والتشغيؿ الكؼء لتكنولوجيا  -2

 المعمومات والتخصص في التنمية الوظيفية.
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خبلؿ تفيـ المدير لميارات ومعارؼ تحديد العبلقة بيف اإلدارة ومجمس المدرسة: مف  -2
 مجمس المدرسة وتفيـ مجمس المدرسة األىداؼ وحاجات المدير.

تقانيا تمكف المدير مف التركيز عمى إيجاد حموؿ  -0 القياـ بالتفويض: ميارة التفويض وا 
بداعية لممشكبلت.  مبتكرة وا 

ميف والعامميف توفير سياسة مكتب مرفو: وضع سياسة مكتب مرنة تسمح بدخوؿ المعم -۷
 .وأولياء األمور تفيد كثيًرا في اتخاذ العديد مف القرارات الرشيدة

 مسات الكائد املبد 

مستقؿ أن و و  ،المبدع أنو يحب روح المخاطرة لمقائدمف السمات الشخصية المبدعة و 
، ةؾ، ومنفتح عمى اآلراء الجديدة، ولديو إحساس كبير بالفكاىومتشك   ،ومثابر وعالي الدافعية

حدد العديد مف الباحثيف السمات التي يجب توافرىا في القائد المبدع، حيث تمتزج عناصر 
اإلبداع مع السمات الشخصية لممبدعيف ليتبمور في النياية السموؾ اإلبداعي، ولعؿ مف 

 :فيما يمي( ۲18-۲۷1ـ، ص۲188أبرزىا ما أورده )أحمد ومحمد 
والفضوؿ اإليجابي والبحث، وعدـ الرضا عف يـ إلى المعرفة واالستطبلع الشخصي نال -

 األوضاع الراىنة طمًبا لمتجديد والتطوير.
 وضوح الرؤية وصبلبة الموقؼ وثبات القدـ. -
المبدعوف أكثر قدرة عمى التحرر مف التسمط، ولكنيـ في الوقت ذاتو يستطيعوف أف  -

 تفكيرىـ. يواجيوا اآلخريف ويحممونيـ عمى تبني معتقداتيـ اإلبداعية وطرؽ 
الطبلقة وىي القدرة الفائقة عمى توليد األفكار المثمرة والتعبير عنيا شفوًيا بأسموب مقنع،  -

 وتحريري ا بصياغتيا صياغة عممية واضحة ومفيومة.
الرغبة في التغيير والتطوير والتجديد في األساليب واالبتعاد عف الممارسات الروتينية  -

 ـو بو مف أعماؿ.والتقميد األعمى في كؿ ما يق
 تعدد االىتمامات، وسعة الخياؿ والقدرة عمى نقد األشياء والممارسات غير السوية. -
 القدرة عمى التنبؤ في ضوء المعطيات المتاحة. -
حب العمؿ والمبادرة والتعمؽ بيما، اإلصرار عمى النجاح رغـ المخاطر، التصميـ وحب  -

 ة المتغيرات كفرص يتحتـ اقتناصيا. التنفيذ، الميارة في إدارة المخاطر، رؤي
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االنفتاح إلى التجارب الجديدة والمرونة وامتبلؾ روح الدعابة والمرح، وحب المعرفة  -
 واالطبلع. 

 التعامؿ الكؼء مع تكنولوجيا المعمومات.  -
الرؤية الشمولية أو رؤية الطائر، تمؾ التي تساعد عمى الربط بيف المتغيرات البيئية  -

 والخارجية.الداخمية 
إيجاد أفكار أو أشياء جديدة تكوف قابمة : سـ باآلتييت   اإلداري   بداعاإل ف  أ القوؿ خبلصة

قدرة ، و ية ومداخؿ لمتغيير نحو األفضؿإبداعاكتشاؼ طرؽ ، و لمتطبيؽ ووضعيا موضع التنفيذ
 اإلداري  وجود ، و ي األفكار واالستفادة منيا واستخداميا استخداًما ناجًحاالمنظمة عمى تبن  

مكاف إدارة اإل، و يبداعالمتميز المبدع الذي يممؾ القدرة عمى التفكير اإل سواء  ،وتنميتو بداعا 
بفكر  اإلداري  يقوـ عمى ممارسة العمؿ و  .بداعمف خبلؿ التدريب أـ توفير المناخ المبلئـ لئل

ءوأساليب مختمفة، مما  ميف، وجماعات مناًخا وبيئة عمؿ إيجابية ومواتية لؤلفراد العام ييي 
اءة كؿ في مجالو عممو لمتوليد المستمر لؤلفكار الجديدة واألداء المتميز أو الحموؿ البن   ،العمؿ

لممشكبلت المتوقعة داخؿ المنظمة أو خارجيا، وذلؾ بالخروج عف المألوؼ في تمؾ المجاالت، 
 لممدرسةوالخارجية  وتجاوز التقميدية في الفكر والعمؿ، وذلؾ سعًيا لزيادة الكفاءة الداخمية

 يا التنافسية.تونموىا وبقائيا، وزيادة قدر 
 :معوقات اإلبدا  اإلداري

 إطار العمؿ  المعوقات التنظيمية: وتمثؿ ىذه المعوقات كافة العوائؽ التنظيمية السائدة في
 (6606 الحارثي،)الذي يعمؿ بو الفرد كاألنظمة والقوانيف والتعميمات 

 تتعمؽ بالفرد  ا الذاتية لئلبداع وتتكوف مف العوامؿ التيأحيانً  المعوقات الشخصية: وتسمى
 (6669العنزي، ) ، والتي تؤثر بدورىا في تكويف شخصيتو منذ الطفولةذاتو

 والتقاليد  المعوقات االجتماعية والثقافية: وتشمؿ كافة العقائد والعادات واألعراؼ
ا أماـ اإلبداع الفردي أو عائقً ا ما تقؼ واالتجاىات السائدة في المجتمع والتي غالبً 

 (6602الجماعي )حمدونة، 

 المسؤولية، مما يحد  معوقات نفسية أو عاطفية: كالخوؼ وعدـ الثقة بالنفس، وعدـ تحمؿ
 (6662مف القدرات اإلبداعية )عواد، 
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 الدراسات السابك::

، التي ليا عبلقة بموضوع البحث بعض الدراسات المحمية والعربية واألجنبيةيوجد 
دراسة ( 6662فقد أجرى نعساني )مف أجؿ إعطاء خمفية وافية لو، والتي تـ االطبلع عميو 

لدى العامميف في  اإلداري   بداعالستكشاؼ العبلقة بيف سمات القائد التحويمي وتوافر اإل
المؤسسات التعميمية السورية، ولتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة اعتمد الباحث المنيج المسحي 

 066عينة عشوائية مكونة مف  ، حيث تـ اختياراْست بانةبلؿ تصميـ استمارة الوصفي، مف خ
يف العامميف في المؤسسات التعميمية في سوريا، ومف خبلؿ اإلداري  موظؼ مف الموظفيف 

كشفت نتائج الدراسة عف وجود عبلقة  Step Wiseاستخداـ أسموب االنحدار التدريجي 
مف جية ثانية،  اإلداري   بداعادة التحويمية مف جية واإلطردية موجبة بيف السمات األربع لمقي

ي، بداععمى التوالي: )التشجيع اإل اإلداري   بداعوكانت ىذه السمات مرتبة في أثرىا في اإل
 بداعا في اإلاالىتماـ باألفراد، التحفيز المميـ، التأثير الكارزمي(، بمعنى أف أكثر السمات تأثيرً 

 ا ىو التأثير الكارزمي.ميا تأثيرً قأي، و اعبدىو التشجيع اإل اإلداري  
 اإلداري   بداعإلى معرفة عبلقة القيادة التحويمية باإل تسعى( دراسة 6606وأجرى خمؼ )

رؤساء األقساـ األكاديميف في الجامعة اإلسبلمية، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ  لدى
( رئيس قسـ أكاديمي بالجامعة، 26ف )م تنتكو  فالمنيج الوصفي التحميمي؛ أما عينة الدراسة 

وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج كاف أىميا أف  ،عمييـ تـ تطبيؽ أداة الدراسة االستبانة
ممارسة القيادة التحويمية مف قبؿ القيادات األكاديمية في الجامعة اإلسبلمية بنسبة تساوي 

اديمييف بالجامعة اإلسبلمية في لدى رؤساء األقساـ األك اإلداري   بداع%( ويتوافر اإل 26.0)
 .(20.00غزة بنسبة تساوي )

يدفت التعرؼ عمى أثر القيادة التحويمية في است( دراسة 6606وأجرى البرناوي )
في اإلدارات الحكومية بمدينة تبوؾ، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطوير استبانة  اإلداري   بداعاإل
؛ وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف فرًدا( 206وتكونت عينة الدراسة مف ) ،جمع البياناتل

ف أو  ،اإلداري   بداعالنتائج كاف مف أبرزىا: وجود أثر إيجابي ألبعاد القيادة التحويمية في اإل
 أبعاد القيادة التحويمية.

حديد المؤشرات التخطيطية لتفعيؿ سمات القيادة ( إلى ت6600دراسة ربيع ) وسعت
؛ واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي، اإلداري   بداعرة اإلالتحويمية كمدخؿ لتنمية ميا
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أوضحت ( قائد جامعي، و 606مف خبلؿ تطبيؽ استبانة تـ تطبيقيا عمى عينة مكونة مف )
نتائج الدراسة الميدانية أف القيادات الجامعية تتمتع بالبعد األوؿ مف أبعاد القيادة التحويمية 

أف إلى أشارت النتائج  -6راء العينة آ%( مف 90.92بنسبة ) )التأثير المثالي( بدرجة كبيرة
أف  -0%( مف آراء العينة 26.27)التحفيز اإلليامي( بنسبة ) ةالقيادات الجامعية لدييا سم

األداء  فيا القيادات الجامعية ال تتمتع بعنصر )االستثارة الفكرية( بدرجة كبيرة مما يؤثر سمبً 
القيادات الجامعية لدييا سمة )االعتبارات الفردية( حسب النتائج أف  ذكرت -%2( 22.22)
الىتماـ إلى ااتجاه عاـ لمقيادة الجامعية في الجامعات السعودية  يوجد ونأو  ،راء المبحوثيفآ

 أف القيادات الجامعية ال إلى أشارت النتائج -2%( 22.99باالعتبارات الفردية لمعامميف )
 .بشكؿ كبير بداعاإلتمتمؾ عناصر 

 قادةالتعرؼ عمى مدى العبلقة بيف ممارسات ( 6600) دراسة حسيف ستيدفت او 
مدارس التعميـ الثانوي العاـ بمحافظة المنيا لسموكيات القيادة التحويمية، ودرجة توافر القدرات 

الدراسة باستخداـ بيانات  ف أسئمةاإلجابة ع تية لمعممي تمؾ المدارس. وقد تمبداعة اإلاإلداري  
معمـ ومعممة بمدارس التعميـ الثانوي العاـ  266ف أفراد عينة مؤلفة مف تـ جمعيا م

 مخصوصةـ، بواسطة استبانة 6600/6606بمحافظة المنيا، الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ 
دراسة الحالة كأحد أساليب ىذا  ةبالدراسة، واعتمدت عمى منيج البحث الوصفي، مستخدم

ا وقفت عينة الدراسة موقفً  -0ة مف النتائج وىي: المنيج. وقد توصمت الدراسة إلى مجموع
المدارس الثانوية لسموكيات القيادة التحويمية في أبعادىا  قادةا بالنسبة لدرجة ممارسة وسطً 

 اإلليامي، االستثارة الفكرية )أوالتأثير الكارزمي )أو الجاذبية القيادية(، الحفز  :وىي ،األربعة
أشارت النتائج إلى  -6فردي )أو مراعاة مشاعر األفراد(. ي(، االىتماـ البداعالتشجيع اإل

ية لدى معممي المدارس الثانوية بدرجة عالية مف وجية نظرىـ. بداعة اإلاإلداري  توافر القدرات 
المدارس الثانوية لسموكيات القيادة  قادةبيف درجة ممارسة إحصائي ا ال يوجد فروؽ دالة  -0

 ية لدى المعمميف. بداعة اإلاإلداري  ت التحويمية، ودرجة توافر القدرا
إلى التعر ؼ إلى مدى توافر  سعتدراسة  ياأجر  فقد (6602أما العوضي والعوضي )

خصائص القيادة التحويمي ة وسماتيا لدى القيادات فى المؤس سات التعميمي ة فى دولة الكويت، 
 اأيضً  سعتالمؤس سات، كما  ي ة لدى العامميف فى تمؾبداعوالتعر ؼ إلى مدى توافر القدرات اإل

اإلدارى  لدى العامميف فى  بداعإلى التعر ؼ عمى العبلقة بيف سمات القائد التحويمى  وتوافر اإل
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ـ  تحميؿ أثر نمط القيادة التحويمي ة فى اإل  بداعالمؤس سات التعميمي ة. ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة ت
نة مف  موظؼ. وقد تم ت االستعانة  066اإلدارى  باختيار عينة غير احتمالية مكو 

وىو مخص ص لقياس  (Bass & Avolio, 1994)المصمـ مف قبؿ (MLQ)بالمقياس
ـ  إجراء تحميؿ االنحدار المتعد د بيف سمات القيادة التحويمي ة  . وت السموؾ القيادى التحويمى 

الكارزمى(  ى، واالىتماـ باألفراد، والتحفيز المميـ، والتأثيربداعوىي )التشجيع اإل ،األربع
مت الدراسة إلى عد ة نتائج، مف أىميا:  بداعكمتغي ر مستقؿ  واإل اإلدارى  كمتغي ر تابع. وقد توص 

، وكانت ىذه  بداعوجود عبلقة طردي ة موجبة بيف السمات األربع لمقيادة التحويمي ة واإل اإلدارى 
ى، واالىتماـ بداعاإل اإلدارى عمى التوالى: )التشجيع بداعالسمات مرت بة فى أثرىا فى اإل

 .باألفراد، والتحفيز المميـ، والتأثير الكارزمى(
تحميؿ العبلقة بيف  (Gunduz, Ozbag, 2016)يدفت دراسة جندوز وأوزباغ استو 

وتـ  ،أربعة أبعاد لمقيادة التحويمية عمىالفردي مف خبلؿ التركيز  بداعالقيادة التحويمية واإل
 :وأظيرت الدراسة عدة نتائج كاف أىميا. معمًما وقائًدا  672عينة مف تطبيؽ الدراسة عمى 

يجابية بيف التحفيز الفكري واإل  بيف إيجابيةعبلقة  أنو توجدالفردي.  بداعوجود صمة مباشرة وا 
 الفردي. بداعلتأثير المثالي واإلالدافع المميـ وا إيجابية

إلى  عتفقد س (Ying-Leh & Kanesan, 2017) ينج ليو وكانيسافأما دراسة 
بداعبيف القيادة التحويمية لمديري المدارس والكفاءة الذاتية لممعمـ و  العبلقةتحديد  المعمـ.  ا 

أظيرت نتائج  (029) عينة عشوائية تكونت مف  وتـ تطبيؽ أداة الدراسة وىي االستبانة عمى
بداعلذاتية و تحميؿ االنحدار اليرمي وجود عبلقة بيف القيادة التحويمية لممدير وكفاءة المعمـ ا  ا 

ذلؾ، كاف لمفعالية الذاتية لممدرس تأثير وسيط عمى العبلقة بيف القيادة  عبلوًة عمى المعمـ.
بداعالتحويمية لممدير و  المعمـ. ومف حيث المعنى، أوضحت ىذه الدراسة دور القادة  ا 

 والكفاءة الذاتية لدى المعمميف. بداعالتحولييف في تنمية وزيادة مستوى اإل

ى التعرؼ عمى درجة ممارسة قائدات مدارس التعميـ إل( 6607اسة الغراس )در  وسعت
لدى قائدات مدارس  اإلداري   بداعالعاـ بمنطقة القصيـ لمقيادة التحويمية، وعمى مستوى اإل

التعميـ العاـ بمنطقة القصيـ، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي واعتمدت في 
 620وبمغ عددىا  ،نة واختيرت العينة بطريقة طبقية عشوائيةجمع المعمومات عمى االستبا

قائدة. وكاف أىـ نتائج الدراسة أف درجة ممارسة قائدات مدارس التعميـ العاـ بمنطقة القصيـ 
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لدى قائدات المدارس بدرجة  اإلداري   بداعوأف اإل ،المقيادة التحويمية متحقؽ بدرجة كبيرة جد  
 متوسطة.

تحديد مستوى تطبيؽ القيادة التحويمية وتأثيرىا ( 6602شيدي )دراسة الر  وكاف ىدؼ
ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة قاـ الباحث  .التنظيمي في الجامعات السعودية واألىمية بداعاإل في

ا عمى جميع عمداء الكميات ( فقرة، وقد أجرى البحث ميداني  22بتصميـ استبانة شممت )
ة حكومية وأىمية بمدينة الرياض، وبمغ عدد أفراد ورؤساء األقساـ في ثماني جامعات سعودي

%(. ومف أىـ 06( استجابة مكتممة البيانات بنسبة )027(، استرد الباحث )607العينة )
النتائج التي توصؿ إلييا البحث أف جميع أبعاد القيادة التحويمية تمارس بمستوى مرتفع، وأف 

 وسط. التنظيمي بجميع أبعاده بمستوى مت بداعممارسة اإل
 الدراسات السابك::التعليل على 

في أىدافيا، ومنيجيتيا،  االباحث لمدراسات السابقة وجد تنوعً  عرضمف خبلؿ 
، والتي يمكف إبرازىا في وأدواتيا، والنتائج التي توصمت إلييا، ومدى عبلقتيا بالدراسة الحالية

 ة:اآلتيالنقاط 
لموضوع راسات السابقة في تناوليا الدالدراسة الحالية مع اختمفت  :مف حيث األىداؼ

حيث اقتصرت الدراسات السابقة عمى الكشؼ عف العبلقة بيف القيادة التحويمية  ؛الدراسة
تسعى إلى التحقؽ مف مدى فاعمية برنامج تدريبي قائـ فأما الدراسة الحالية  ،اإلداري   بداعواإل

 .اإلداري   بداععمى القيادة التحويمية في تنمية ميارات اإل
اختمفت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في  :مف حيث المنيج المستخدـ

، أما الضابطة والتجريبية :المنيج المستخدـ وىو المنيج التجريبي، بنظاـ المجموعتيف
  .استخدمت المنيج الوصفي التحميميفابقة سال الدراسات

ة عف الدراسات السابقة في تختمؼ الدراسة الحالي :تياوعين مف حيث مجتمع الدراسة
ألىداؼ  اخر وفقً خري ومف باحث آلمف دراسة أل تتباينحيث  ،وعينتيا مجتمع الدراسة

(، ودراسة 6606) خمؼمثؿ دراسة  الجامعات قادةالدراسة، فمف الدراسات ما تـ تطبيقو عمى 
 حسيفكدراسة  المعمميف، ومنيا ما ط بؽ عمى (6602)( ودراسة الرشيدي 6600ربيع )

، أما (6602ومنيا ما طبؽ عمى جميع العامميف كدراسة العوضي والعوضي ) (6600)
 طبقت عمى قادة المدارس الثانوية بالرياض.فالدراسة الحالية 
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بيف الدراسة الحالية  واالختبلؼ االتفاؽكؿ ما سبؽ ذكره مف أوجو  عبلوًة عمى
راسات السابقة مجموعة مف عرضيا إال أنو يبلحظ عمى الدسبؽ والدراسات السابقة التي 

 األمور الميمة، والتي تتمثؿ في النقاط اآلتية:
بشكؿ  اإلداري   بداعاإلفاعمية عالية في تنمية ميارات  الي ممارسة القيادة التحويميةأف  -0

مف  تالباحثيف في العقد األخير مف القرف العشريف، وأصبحاىتماـ ب تلذا حظي عاـ؛
 الموضوعات المثيرة لبلىتماـ.

 اإلداري   بداعبرامج تدريبية لتنمية ميارات اإلعمى  العربية السابقةدـ احتواء الدراسات ع -6
 .لدى قادة المدارس

ونجاح باألداء المرتفع،  لمتنبؤ كمؤشر اإلداري   بداعاإلأشارت معظـ الدراسات إلى أىمية  -0
 . المؤسسة

 االستفادة مو الدراسات السابك: يف:

 موضوع الدراسة الحالية.تكويف رؤية شاممة وواضحة عف  -0
االستفادة مف خبرات الباحثيف في سبؿ تناوليـ لممشكبلت والمصادر التي اشتقوا منيا  -6

 .وطريقة عرضيـ وتحميميـ ليا ،معموماتيـ
نتائج الدراسات السابقة ومعرفة أوجو  إليوانتيت  ضوء مناقشة نتائج الدراسة الحالية في -0

 االتفاؽ واالختبلؼ.
 ،اسة بأنيا تعد مف الدراسات القميمة في البيئة العربية والسعوديةوتميزت ىذه الدر  
بتصميـ برنامج تدريبي قائـ عمى القيادة التحويمية ، التي انفردت الرياضفي مدينة  وتحديًدا

 اإلدارى. بداعلقياس مدى تأثيرىا عمى اإل
 اإلدراءات املههذي: للدراس:

لمعينة التي أ جريت عمييا، واألساليب  افً منيج الدراسة الحالية، ووص ىذا الجزءيتضمف 
 تبعت في تنفيذىا.ااإلحصائية المستخدمة في تحميؿ البيانات، وكذلؾ الخطوات اإلجرائية التي 

 مههر الدراس::

عمية التجريبي لموقوؼ عمى مدى فا شبو المنيج :في الدراسة الحالية استخدـ الباحث
إحداىما  :اـ تصميـ تجريبي مف مجموعتيفحيث تـ استخد؛ البرنامج التدريبي الم قترح
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القياـ بالقياس القبمي والبعدي والمقارنة  وتـمجموعة تجريبية واألخرى مجموعة ضابطة، 
 .بينيما

  :في اآلتيوتتحدد المتغيرات التجريبية في الدراسة الحالية 
 ة الحالية.المتغير المستقؿ: ويتمثؿ في البرنامج التدريبي الم قترح والمستخدـ في الدراس -
 .لدى قادة المدارس اإلداري   بداعاإلالمتغير التابع: ويتمثؿ في  -

مف المجموعتيف  المتغيرات الداخمية: وىي متغيرات يمـز ضبطيا بدرجة متساوية في كؿ  
 سنوات الخبرة(.، المؤىؿ الدراسي، )العمرمثؿ  ،الضابطة والتجريبية

 جمتنع وعيه: الدراس::

المدارس الثانوية الحكومية  قادةجميع جتمع الدراسة في مجتمع الدراسة: تمثؿ م
 :اآلتي)بنيف( بمدينة الرياض كما يتضح في الجدوؿ 

 (7)عذٔل 

 انًذاسط انضبَٕٚخ راد انًجبَٙ انؾكٕيٛخ ؽغت يكبرت انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ثبنشٚبض لبدحد اػذأ 
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صبَٕ٘ 

 ؽكٕيٙ
77 0 0 7 77 77 7 7 72 0 0 7 77 777 

صبَٕ٘ 

 رؾفٛظ
- - 7 7 2 2 7 - 7 7 - - - 7 

 777 77 7 0 7 77 7 7 77 77 0 7 0 77 انًغًٕع

 عيه: الدراس:: 

في ( Simple Random Sample) ستخدـ الباحث الطريقة العشوائية البسيطةا
 اآلتي:اختيار عينة الدراسة عمى النحو 

المدارس الثانوية الحكومية )بنيف(  قادةتـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة عشوائية مف  -0
بالرياض التابعة لوزارة التربية والتعميـ بمدينة الرياض الذيف عمى رأس العمؿ 

 .ىػ0226/0220خبلؿ العاـ الدراسي 
يار العينة عمى تقسيـ اإلدارة العامة لمتربية والتعميـ بمنطقة عتمد الباحث في اختا -6

العزيزية، الرياض )بنيف( لمكاتب التربية والتعميـ بمدينة الرياض وىي )مكتب 



 م5255( 25) -5ج-عدد فرباير                                                   ...                  فاعلية برنامج تدرييب 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                           - 077 - 

مكتب السويدي، مكتب الروابي، مكتب الرائد، مكتب الشرؽ، مكتب الغرب،  مكتب
بة، مكتب ، مكتب الجنوب، مكتب الوسط، مكتب الروضة، مكتب قرطالشماؿ

 الدرعية، مكتب الدفاع(.
في  قادة% مف عدد ال 26بنسبة  ا( عشوائي  0تـ اختيار عينة الدراسة في البند ) -0

، التجريبية والضابطة :كؿ مركز لمحصوؿ عمى العدد المناسب لممجموعتيف
  يوضح مجتمع الدراسة ونسبة العينة المقترحة. اآلتيوالجدوؿ 

 (2)عذٔل 

 خ انؼُٛخ انًمزشؽخيغزًغ انذساعخ َٔغج 

 انًكزت
 انؼُٛخ انًمزشؽخ ػذد انًذاسط انضبَٕٚخ لبدحػذد 

 7 77 انؼضٚضٚخ

 7 0 انغٕٚذ٘

 7 7 انشٔاثٙ

 7 0 انشائذ

 7 77 انششق

 0 77 انغشة

 7 7 انشًبل

 7 7 انغُٕة

 7 77 انٕعػ

 7 7 انشٔظخ

 7 0 لشغجخ

 7 7 انذسػٛخ

 7 77 انذفبع

 77 777 انًغًٕع

نجؼط انًزغٛشاد  بانًذاسط انضبَٕٚخ انؾكٕيٛخ ٔفم   لبدحػُٛخ انذساعخ يٍ رٕصٚغ 

 (، عُٕاد انخجشحانؼهًٙانؼًش، انًإْم ) انذًٕٚعشافٛخ:

 قادة مف ( اآلتي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة0: الجدوؿ رقـ )وفًقا لمتغير العمر -
 لمتغير العمر. االمدارس الثانوية الحكومية وفقً 
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  (7)عذٔل 

 نًزغٛش انؼًش بٔفم   انًذاسط انضبَٕٚخ انؾكٕيٛخ لبدحٕصٚغ ػُٛخ انذساعخ يٍ ر

 انُغجخ انًئٕٚخ انؼذد انؼًش

 %7.70 7 عُخ 77ألم يٍ 

 %77.77 27 عُخ 77ئنٗ ألم يٍ  77يٍ 

 %77.70 27 عُخ 77ئنٗ ألم يٍ  77يٍ 

 %77.77 7 عُخ فأكضش 77يٍ 

 %777 77 اإلعًبنٙ

 قادةيتبيف أف أكثر فئة عمرية ألفراد العينة مف  (0)رقـ  ؽمف خبلؿ الجدوؿ الساب
سنة(  26إلى أقؿ مف  26الفئة العمرية )مف ىي المدارس الثانوية وجاءت في الرتبة األولى 

إلى أقؿ  06%(، ثـ جاءت في الرتبة الثانية الفئة العمرية )مف 20.07) بمغت بنسبة مئوية
 26اءت في الرتبة الثالثة الفئة العمرية )مف %(، وج02.00سنة( بنسبة مئوية ) 26مف 

جاءت في الرتبة الرابعة الفئة العمرية )أقؿ مف  ا%(، وأخيرً 00.00سنة فأكثر( بنسبة مئوية )
 (.%0.07سنة( بنسبة مئوية ) 06

مف ( اآلتي يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة 2: الجدوؿ رقـ )العمميوفًقا لمتغير المؤىؿ  -
 المؤىؿ العممي. لمتغير  اانوية الحكومية وفقً الثالمدارس  قادة

 (7) عذٔل

 نًزغٛشانًإْم انؼهًٙ بٔفم   انًذاسط انضبَٕٚخ انؾكٕيٛخ لبدحرٕصٚغ ػُٛخ انذساعخ يٍ  

 انُغجخ انًئٕٚخ انؼذد انًإْم انؼهًٙ

 %7.77 2 دكزٕساِ

 %7.77 7 يبعغزٛش

 %77.77 77 ثكبنٕسٕٚط

 %7.77 2 دثهٕو

 %777 77 اإلعًبنٙ

مدارس  قادةأف معظـ أفراد العينة مف ( يتبيف 2مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ رقـ )
%(، ثـ يأتي أفراد 22وذلؾ بنسبة مئوية ) ،يحمموف شيادة البكالوريوس الحكوميةالثانوية 

الذيف يحمموف شيادة الماجستير بنسبة مئوية  الحكومية مدارس الثانويةال قادةالعينة مف 
الذيف يحمموف  الحكومية مدارس الثانويةال قادةي أفراد العينة مف يأت ا%(، وأخيرً 2.00)

 %( لكؿ منيما.0.00شيادتي الدكتوراه أو الدبمـو بنسبة مئوية صغيرة )
مف الدراسة  ( اآلتي يوضح توزيع أفراد عينة2وفًقا لمتغير سنوات الخبرة: الجدوؿ رقـ ) -

 ت الخبرة. لمتغير سنوا االمدارس الثانوية الحكومية وفقً  قادة
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  (7عذٔل )

 ػذد عُٕاد انخجشح نًزغٛش بٔفم   انًذاسط انضبَٕٚخ انؾكٕيٛخ لبدحرٕصٚغ ػُٛخ انذساعخ يٍ 

 انُغجخ انًئٕٚخ انؼذد ػذد عُٕاد انخجشح

 %77.70 77 عُٕاد 7ألم يٍ 

 %77 27 عُٕاد 77ئنٗ ألم يٍ  7يٍ 

 %77.70 77 عُخ 77ئنٗ ألم يٍ  77يٍ 

 %77.70 77 عُخ فأكضش 77يٍ 

 %777 77 اإلعًبنٙ

المدارس  قادةأفراد العينة مف أف أكثر فئات  يتضح (2رقـ ) الجدوؿ السابؽمف 
إلى أقؿ  2عدد سنوات الخبرة وجاءت في الرتبة األولى الفئة )مف الثانوية الحكومية مف حيث 

لخبرة %(، ثـ جاءت في الرتبة الثانية فئة عدد سنوات ا02سنوات( بنسبة مئوية ) 06مف 
%(، ثـ جاءت في الرتبة الثالثة 00.07سنة( بنسبة مئوية ) 02إلى أقؿ مف  06)مف 

%( لكؿ 00.07سنة فأكثر( بنسبة مئوية ) 02سنوات( والفئة )مف  2الفئتيف )أقؿ مف 
 منيما.

إحداىما إلى مجموعتيف  تـ تقسيـ العينة المقترحة مف مجموع مكاتب التربية والتعميـ
  :اآلتيواألخرى مجموعة ضابطة عمى النحو  ،تجريبية مجموعة

المجموعة األولي: وتمثؿ المجموعة التجريبية وىي التي ط بؽ عمييا البرنامج التدريبي،  -
 المدارس الثانوية الحكومية بالرياض. قادةمف  ا( فردً 06بمغ عددىا )قد و 

؛ أي لـ لـ تتعرض ألي تدخؿ وىي التي ،المجموعة الثانية: وتمثؿ المجموعة الضابطة -
الثانوية  المدارس قادةمف  ا( فردً 06بمغ عددىا )قد ، و ي طبؽ عمييا البرنامج التدريبي

 .الحكومية بالرياض
 (7)عذٔل 

 انزصًٛى انزغشٚجٙ نهذساعخ 

 ػذد انمٛبعبد ػذد األفشاد انًغًٕػخ

 77 انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ
 لٛبط لجهٙ -

 لٛبط ثؼذ٘ -

 77 انًغًٕػخ انعبثطخ
 لٛبط لجهٙ -

 لٛبط ثؼذ٘ -

  77 انؼُٛخ انكهٛخ
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أي في والضابطة قبؿ البدء المجموعتيف: التجريبية ىذا وقد تـ التأكد مف تماثؿ وتكافؤ 
الفرض األوؿ مف  فإجراء مف خبلؿ الضبط اإلحصائى، وىو ما سيتضح مف خبلؿ اإلجابة ع

 فروض الدراسة في الفصؿ التالي.
 األدوات املستخدم: يف الدراس::

 ة:اآلتيالباحث في دراستو الحالية األدوات استخدـ  
المدارس الثانوية  قادةلدى  قائـ عمى القيادة التحويميةبرنامج تدريبي م قترح  -0

 .الرياض.)إعداد الباحث( بمدينةالحكومية 
 .)اعداد الباحث( اإلداري   بداعاإلمقياس  -6
 :كح امُلتدرييب الربنامر وصف ال

 الجوانب اآلتية:يتناوؿ الباحث البرنامج مف خبلؿ 
 أهداف الربنامر:

مف خبلؿ التدريب عمى  اإلداري   بداعتنمية ميارات اإلاليدؼ األساسي مف البرنامج ىو 
 القيادة التحويمية.

 :اآلتيعمى النحو  ىيو  ،ويترتب عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ تحقيؽ أىداؼ أخرى فرعية
التي تميزىـ كأشخاص  اإلداري   بداعميارات اإلالمدارس الثانوية أىـ  قادةإكساب  -0

 مف خبلؿ التدريب عمى القيادة التحويمية. اأكثر فاعمية ونجاحً 
 عمى أف: االمدرسة في نياية البرنامج التدريبي قادرً  قائدأف يكوف  -6
  وأبعادىا، بالقيادة التحويميةيشرح المفاىيـ ذات العبلقة. 
  المدارس الثانوية. قادةلدى  القيادة التحويميةيعمؿ أىمية 
 عممو بكفاءة. القيادة التحويمية فيطبؽ أنشطة ي 

المدارس الثانوية  قادةلدى  اإلداري   بداعاإلويتـ تحقيؽ ىذه األىداؼ مف خبلؿ تنمية 
 وىي: أربعة أبعادمف خبلؿ 
  :عمى  المدرسة الثانوية قائد: وذلؾ مف خبلؿ تنمية قدرة التأثير المثاليالب عد األوؿ

أف يأخذ في اعتباره حاجات اآلخريف ف؛ و ذًجا يقمده اآلخروتجعؿ منو نمو  ايسمؾ طرقً أف 
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يثارىا عمى حاجاتو  لمصمحةعمى استعداد لمتضحية بالمكاسب الشخصية  ويكوف ،الفردية وا 
 .اآلخريف
  :المدرسة الثانوية  قائد: وذلؾ مف خبلؿ تنمية قدرة الدافعية اإللياميةالب عد الثاني

تاحة الفرصة ليـ لممشاركة في تحقيؽ األىداؼ عمى أف يثير في المرؤوسيف حب التحد ي، وا 
 وروح الفريؽ، ويشركيـ في رسـ الرؤية لممستقبؿ المنشود.  ةالمشتركة، ويذكي فييـ الحماس

  :لثانوية المدرسة ا قائدتنمية قدرة  وذلؾ مف خبلؿ :االستثارة الفكريةالب عد الثالث
ية وخبلقة، وقدرتو إبداع اتكوف جيودً استثارة جيود وأفكار المرؤوسيف التفكيرية، لعمى 

ورغبتو في جعؿ مرؤوسيو يتصدوف لممشكبلت القديمة بطرؽ جديدة، وتعميميـ النظر إلى 
وىذا يشجع  ،الصعوبات بوصفيا مشكبلت تحتاج إلى حؿ، والبحث عف حموؿ منطقية ليا

 .بداعاإل
  :المدرسة الثانوية  ئدقاوذلؾ عف طريؽ تنمية قدرة  :الفردية االعتباريةالب عد الرابع

عمى االىتماـ بالموظفيف عمى المستوى الفردي واحتراميـ، مف خبلؿ مراعاة الفروؽ الفردية 
بينيـ، والتعامؿ معيـ بحب متبادؿ، فيو يمبي حاجاتيـ الشخصية، ويستمع إلييـ، كما أف 

ى تدريبيـ ويعمؿ عم ،إنجازاتيـ تناؿ عنده االىتماـ والتشجيع، كما ييتـ بحاجاتيـ الخاصة
رشادىـ لتحقيؽ المزيد مف النمو والتطور  ات المتاحة لديو.حسب اإلمكانعمى  ،وا 

 سحاتيذيات املستخدم: يف الربنامر:اال

الباحث باستخداـ العديد مف االستراتيجيات والفنيات واألساليب العممية المتبعة في قاـ 
، ومف ىذه االستراتيجيات السموكي رفيالمع لى االرشادإ اوالتي تستند أساسً  ،العممية التدريبية

 واألساليب ما يأتي:
  Discussion ستراتيجية الحوار والمناقشةا -0
  Conceptual Maps الخرائط المفاىيميةستراتيجية ا -6
 Cooperative learning التعمـ التعاونيستراتيجية ا -0
  Modeling النمذجةستراتيجية ا -2
 SWOT سواتستراتيجية ا -2
  Problems Solving شكبلتحؿ المستراتيجية ا -0
  Brainstorming العصؼ الذىنيستراتيجية ا -7
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  Roles - Playing األدوارب القياـستراتيجية ا -2
 :التدرييب املكح  الربنامرحمتويات 

لرياض، وقد بمغ عددىـ المدارس الثانوية الحكومية با قادةق دـ البرنامج إلى عينة مف 
ؼ الفئات العمرية المكونة لعينة الدراسة، وقد ق دـ تنوعت أعمارىـ مف مختم ،اقائدً ( 06)

(، القيادة التحويمية)أبعاد  أربعة أبعادتدريبية مقسمة عمى  ات( جمس06البرنامج في )
ما كؿ جمسة  ، ومدةأياـ( 06لمدة ) جمستيف أسبوعًياأسابيع بواقع  خمسةستغرؽ البرنامج وا

طبيؽ البرنامج عمى سير العمؿ، وذلؾ بأف مع مراعاة أال يؤثر ت ( ساعتيف يومًيا6-0بيف )
 .اإلمكافقدر عمى تتـ الجمسات في نياية اليوـ 
 حمتوى اجللسات التدريبي::

 :عمى الن ْحو اآلتيف جمسة تدريبية، وىي يتكوف البرنامج مف عشر 
 التجريبية  :الجمسة األولى: الجمسة التمييدية، والتطبيؽ القبمي لممجموعتيف

 والضابطة.
  (0التأثير المثالي )الثانية: الجمسة.  
  :(6التأثير المثالي )الجمسة الثالثة. 
  :(0الدافعية اإلليامية )الجمسة الرابعة 
  :(6الدافعية اإلليامية )الجمسة الخامسة 
  :(0االستثارة الفكرية )الجمسة السادسة. 
  :(6االستثارة الفكرية )الجمسة السابعة. 
  :(0ية )االعتبارية الفردالجمسة الثامنة. 
  :(6االعتبارية الفردية )الجمسة التاسعة. 
  ( 7: الختامية والتطبيؽ البعدي، ويوضح الجدوؿ اآلتي رقـ )العاشرةالجمسة

 محتوى الجمسات التدريبية.



 م5255( 25) -5ج-عدد فرباير                                                   ...                  فاعلية برنامج تدرييب 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                           - 077 - 

  (7)عذٔل 

 يؾزٕٖ انغهغبد انزذسٚجٛخ نهجشَبيظ انزذسٚجٙ

سلى 

 انغهغخ
 انفُٛبد انًغزخذيخ أْذاف انغهغخ اعى انغهغخ

ػذد 

 ػبدانغب

 األٔنٗ

انغهغخ 

انزًٓٛذٚخ 

ٔانزطجٛك انمجهٙ 

نهًغًٕػزٍٛ 

انزغشٚجٛخ 

 ٔانعبثطخ

انًغًٕػزٍٛ: انزشؽٛت ثأفشاد  -7

 ٔانعبثطخ.انزغشٚجٛخ 

 :انزطجٛك انمجهٙ نهًغًٕػزٍٛ -2

 انزغشٚجٛخ ٔانعبثطخ.

ئػطبء فكشح ػٍ انجشَبيظ  -7

 ٔانٓذف يُّ.

 .اإلدسا٘ ثذاعيٓبساد اإليمٛبط  -7

انًؾبظشاد ٔانًُبلشبد  -2

 نغًبػٛخ.ا

)اعزًبسح رمٛٛى  رمٛٛى انغهغخ -7

 انفكشح انؼبيخ ػٍ انجشَبيظ(.

7 

 انزأصٛش انًضبنٙ انضبَٛخ

 .انزأصٛش انًضبنٙرٕظٛؼ يؼُٗ  -7

انزذسٚت ػهٗ انزؼشف ػهٗ  -2

ؽبعبد اٜخشٍٚ يٍ أعم ئٚضبسْب 

 ػهٗ ؽبعبرّ انفشدٚخ 

انزذسٚت ػهٗ انٕػٙ ثشدٔد  -7

انزؼشض  يٍاألفؼبل انُبرغخ 

 ٛخ.نهًٕالف انؾٛبر

 انًؾبظشاد، ٔانًُبلشبد انغًبػٛخ.

 )انزؼهى انزؼبَٔٙ، ٔانؼصف انزُْٙ(

 :األَشطخ 

 انًإيٍ يشآح أخّٛ. -7

 ْم رفًُٓٙ. -2

2 

 صٛش انًضبنٙأانز انضبنضخ

اٜخشٍٚ ًشبػش االَزجبِ ن -7

انغهجٛخ انًزكَٕخ ثغجت األؽذاس 

انمٕٚخ انزٙ ٚزؼشض نٓب اإلَغبٌ 

 فٙ انًبظٙ.

  ٍانزذسٚت ػهٗ انزخهص ي

ٛشاد انغهجٛخ نهخجشاد انزأص

  انغبثمخ.

 انًؾبظشاد ٔانًُبلشبد انغًبػٛخ.

 )انؼصف انزُْٙ(

 :األَشطخ 

 نًبرا أَذ ْكزا؟ -7

انزخهص يٍ انزأصٛشاد  -2

 انغهجٛخ نهخجشاد انغبثمخ.

2 

 انشاثؼخ
انذافؼٛخ 

 اإلنٓبيٛخ

انذافؼٛخ رٕظٛؼ يؼُٗ  -7

 .اإلنٓبيٛخ

ئصبسح ؽت انزؾذ٘ فٙ انزذسٚت  -2

  .انًشؤٔعٍٛ

هٗ َمذ اٜخشٍٚ انزذسٚت ػ -7

 .بثطشٚمخ ركٛخ ٔعذاَٛ   

انزذسٚت ػهٗ ئربؽخ انفشصخ  -7

نهًشؤٔعٍٛ نهًشبسكخ فٙ رؾمٛك 

 .صُغ انمشاس

 انًؾبظشاد ٔانًُبلشبد انغًبػٛخ.

بألدٔاس، ٔانزؼضٚض ث ٔانمٛبو)انًُزعخ، 

 اإلٚغبثٙ(

 :األَشطخ 

انزذسٚت انزٕكٛذ٘ ػهٗ  -7

 انضمخ ثبنُفظ.

 م انُمذ ثكم صمخ.رمج   -2

 مذ.ئػطبء انُ -7

2 

 انخبيغخ
انذافؼٛخ 

 اإلنٓبيٛخ

انزذسٚت ػهٗ كزبثخ عغم  -7

نزؼضٚض ئًٚبٌ  االٚغبثٛبد.

انًشؤٔعٍٛ ثطبلبرٓى ٔئؽغبعٓى 

ثمذسرٓى ػهٗ ئؽذاس انزغٛٛش 

 .ٔانزطٕٚش

انًغبػذح ػهٗ انشؼٕس  -2

ثبنمًٛخ، ٔاؽزشاو ٔرمذٚش 

ْشؤٔعٍٛ ًَ  .ان

 انغًبػٛخ.ًؾبظشاد ٔانًُبلشبد ان

، ٔانزؼهى ٔانمٛبو ثبألدٔاس)انًُزعخ، 

 انزؼبَٔٙ(

 :األَشطخ 

 ٚغبثٛبد.عغم اإل -7

ٕ  ٚكٛف ًٚكٍ أٌ  -2 ٌ ُؽغٍ ك

 .انًشؤٔعٍٛيؼبيهخ 

2 
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سلى 

 انغهغخ
 انفُٛبد انًغزخذيخ أْذاف انغهغخ اعى انغهغخ

ػذد 

 ػبدانغب

و انشيٕص اعزخذاانزذسٚت ػهٗ  -7

 ٔانشؼبساد نزٕعّٛ انغٕٓد.

 انغبدعخ
االعزضبسح 

 انفكشٚخ

رٕظٛؼ يؼُٗ االعزضبسح  -7

 .انفكشٚخ

كٛفٛخ اعزضبسح انزذسٚت ػهٗ  -2

 .عٕٓد ٔأفكبس انًشؤٔعٍٛ

 اد ٔانًُبلشبد انغًبػٛخ.انًؾبظش

 .ٔانزؼضٚض اإلٚغبثٙ ٔانزؼهى انزؼبَٔٙ،

 :األَشطخ 

 الؽظ ؽٕاسن انذاخهٙ. -7

2 

 انغبثؼخ

االعزضبسح 

 انفكشٚخ

 

 

انزذسٚت ػهٗ يٓبسح رؾذٚذ  -7

 األْذاف ثطشٚمخ ركٛخ.

انُظش ئنٗ انزذسٚت ػهٗ  -2

انصؼٕثبد ثٕصفٓب يشكالد 

رؾزبط ئنٗ أفكبس عذٚذح ٔرغشٚت 

 يُبْظ عذٚذح.

 ؾبظشاد ٔانًُبلشبد انغًبػٛخ.انً

، ٔخشائػ SWOT)اعزشارغٛخ 

 انزاكشح، ٔانزؼهى انزؼبَٔٙ(

 :األَشطخ 

 رؾذٚذ األْذاف ثطشٚمخ ركٛخ. -7

فٙ  SWOTاعزخذاو يجذأ  -2

 انزخطٛػ. 

2 

 انضبيُخ
االػزجبسٚخ 

 انفشدٚخ

االػزجبسٚخ يؼُٗ رٕظٛؼ  -7

 .انفشدٚخ

انزؼبيم يغ انمذسح ػهٗ  -2

 .كم فشد ثصفخ يغزمهخ

ػهٗ يؼشفخ  انزذسٚت -7

انفشٔق انفشدٚخ ثٍٛ انؼبيهٍٛ يٍ 

 .ؽٛش االؽزٛبعبد ٔاألداء

 انًؾبظشاد ٔانًُبلشبد انغًبػٛخ.

 :األَشطخ 

 .غشط االعزمالنٛخ -7

 يغئٕنٛخ األفؼبل ٔانمشاساد. -2

 

2 

 انزبعؼخ

االػزجبسٚخ 

 انفشدٚخ

 

انزذسٚت ػهٗ كٛفٛخ ركٍٕٚ  -7

صذالبد ٔئَشبء ػاللبد غٛجخ يغ 

 )انًؼهًٍٛ(.

هٗ ركٍٕٚ ػاللبد انزذسٚت ػ -2

اعزًبػٛخ عٛذح ٔدػى ٔيغبَذح 

 اٜخشٍٚ.

َشبء َظبو فبػم ئانزذسٚت ػهٗ  -7

 .ثُّٛ ٔثٍٛ االفشاد

 انًؾبظشاد ٔانًُبلشبد 

 اس،ٔانمٛبو ثبألدٔ)انزؼهى انزؼبَٔٙ، 

 ٔانؼصف انزُْٙ(

 :األَشطخ 

ركٍٕٚ ػاللبد اعزًبػٛخ عٛذح  -7

 ٔدػى ٔيغبَذح اٜخشٍٚ.

بئذ انؼاللبد اإلَغبَٛخ ثٍٛ انم -2

 كًذٚش انًذسعخ ٔانزبثؼٍٛ )انًؼهًٍٛ(

2 

 انخزبيٛخ انؼبششح
انزطجٛك انجؼذ٘ نهًغًٕػزٍٛ 

 انزغشٚجٛخ ٔانعبثطخ.

٘   ثذاعيمٛبط يٓبساد اإل  اإلداس

 شٓبداد رمذٚش.
7 

 انًغًٕع
77 

 عبػخ 
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 اخلطوات الرئيس: يف تطبيل الربنامر التدرييب:

 رس الثانوية.االمد قادةىميتو بالنسبة لشرح األىداؼ العامة مف البرنامج التدريبي وأ -
 ستراتيجيات المستخدمة فييا.لتدريبية، واليدؼ مف كؿ جمسة واالتحديد الجمسات ا -
 المدارس الثانوية. قادةالحرص عمى تكافؤ عينة الدراسة مف  -
بحيث يسود  ،استخداـ العديد مف األنشطة لمخروج بالبرنامج مف اإلطار التدريبي التقميدي -

 لفاعمية والقابمية لمتدريب واأللفة والمرح.جو مف ا
)المجموعة التجريبية( في جميع األنشطة الم قدمة  الحرص عمى مشاركة جميع أفراد العينة -

 مف خبلؿ البرنامج.
عمى المشاركة الفعالة والمناقشات الجماعية اليادفة بيف جميع المشاركيف في الحرص  -

 البرنامج.
 يع المشاركيف في البرنامج.التعزيز اإليجابي المستمر لجم -

 :اإلدارّي بدا اإل مهارات مكياس

االطبلع عمى األدبيات التربوية، بعد ، اإلداري   بداعببناء مقياس ميارات اإلقاـ الباحث 
الدراسة  وأسئمةوالدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة الحالية، وفي ضوء معطيات 

وقد مرت ؛ النيائية مف جزأيف في صورتو ، وتكوفإلداري  ا بداعمقياس ميارات اإلوأىدافيا تـ 
القائمة بعدة تعديبلت مف حيث صياغة البنود والعبارات بمغة سيمة وواضحة وذات معني، 
وكذلؾ مف حيث طريقة اإلجابة عمى القائمة بطريقة بسيطة حتى وصمت القائمة إلى صورتيا 

عادة الصياغ أربع ميارات مف ( 2ارة موزعة عمى )( عب06ة إلى)النيائية بعد التعديؿ وا 
 .اإلداري   بداعميارات اإل

 صدم املكياس (Validity:) 

؛ اإلداري   بداعستخدـ الباحث في دراستو الحالية طريقتيف لحساب صدؽ مقياس اإلا
 تساؽ الداخمي، صدؽ المقارنة الطرفية(.وىما)صدؽ اال 

 (:Internal consistently Validity)  الصدم الداخلي )االتسام الداخلي( -
حيث تـ حساب "معامؿ ارتباط بيرسوف" بيف  ؛قاـ الباحث بحساب صدؽ االتساؽ الداخمي

، والجداوؿ -لكؿ محاور المقياس -درجة كؿ عبارة، والدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو
 اآلتية توضح ذلؾ:
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 ( 77عذٔل )

(، ٔانذسعخ انكهٛخ انًغبصفخ يٓبسح سٔػيؼبيالد اسرجبغ ثٛشعٌٕ نؼجبساد انًؾٕس األٔل )

 نهًؾٕس

سلى 

 انؼجبسح

يؼبيم االسرجبغ 

 ثبنًؾٕس

يغزٕٖ انذالنخ 

 اإلؽصبئٛخ

سلى 

 انؼجبسح
 يؼبيم االسرجبغ

يؼبيم االسرجبغ 

 ثبنًؾٕس

7 7.70 7.77 2 7.77 7.77 

7 7.77 7.77 7 7.70 7.77 

7 7.77 7.77 7 7.70 7.77 

0 7.77 7.77 7 7.77 7.77 

7 7.72 7.77    

 (77) عذٔل

 ٛخ(، ٔانذسعخ انكهٛخ نهًؾٕسثذاػنؼجبساد انًؾٕس انضبَٙ )انًشَٔخ اإل يؼبيالد اسرجبغ ثٛشعٌٕ 

سلى 

 انؼجبسح

يؼبيم االسرجبغ 

 ثبنًؾٕس

يغزٕٖ انذالنخ 

 اإلؽصبئٛخ

سلى 

 انؼجبسح
 يؼبيم االسرجبغ

يؼبيم االسرجبغ 

 ثبنًؾٕس

77 7.77 7.77 77 7.72 7.77 

72 7.77 7.77 77 7.77 7.77 

77 7.00 7.77 77 7.77 7.77 

77 7.70 7.77 70 7.77 7.77 

 (72عذٔل )

 يؼبيالد اسرجبغ ثٛشعٌٕ نؼجبساد انًؾٕس انضبنش )ؽم انًشكالد(، ٔانذسعخ انكهٛخ نهًؾٕس 

 يؼبيم االسرجبغ سلى انؼجبسح
يغزٕٖ انذالنخ 

 اإلؽصبئٛخ
 سلى انؼجبسح

يؼبيم 

 االسرجبغ

يغزٕٖ انذالنخ 

 خاإلؽصبئٛ

77 7.77 7.77 77 7.00 7.77 

27 7.77 7.77 27 7.02 7.77 

22 7.77 7.77 27 7.02 7.77 

27 7.07 7.77 27 7.02 7.77 

 ( 77عذٔل )

 يؼبيالد اسرجبغ ثٛشعٌٕ نؼجبساد انًؾٕس انشاثغ )انًضبثشح(، ٔانذسعخ انكهٛخ نهًؾٕس

 يؼبيم االسرجبغ سلى انؼجبسح
يغزٕٖ انذالنخ 

 اإلؽصبئٛخ
 نؼجبسحسلى ا

يؼبيم 

 االسرجبغ

يغزٕٖ انذالنخ 

 اإلؽصبئٛخ

27 7.77 7.77 20 7.77 7.77 

27 7.77 7.77 27 7.77 7.77 

77 7.77 7.77 77 7.77 7.77 

72 7.77 7.77 77 7.27 7.77 

77 7.72 7.77 777 7.77 7.77 
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رتباط بيرسوف بيف االسابقة والخاصة بمعامبلت  ةيتضح مف خبلؿ الجداوؿ الخمس
رتباط معظـ عبارات المقياس كؿ اجة كؿ عبارة والدرجة الكمية لممحور التي تنتمي يتبيف در 

(، والقميؿ مف 6.60عند مستوى داللة )إحصائي ا وداؿ  اموجبً  ارتباطً اعبارة مع محورىا 
( مما يدؿ 6.62عند مستوى داللة )إحصائي ا  وداال   اموجبً  االعبارات ترتبط مع محورىا ارتباطً 

ومف ثـ  ؛ارتفاع صدؽ عبارات المقياس، ويؤكد قوة االرتباط الداخمي لعبارات المقياس عمى
 تتسـ أداة الدراسة الحالية بدرجة عالية مف الصدؽ، وأنيا صالحة لقياس ما و ضعت لقياسو.

 صدم املكارن: الطرفي:: -

مقياس بيدؼ التعرؼ عمى مدى صدؽ مقاـ الباحث بحساب صدؽ المقارنة الطرفية ل 
المدارس الثانوية الحكومية الذيف حصموا عمى  قادةلمقياس في التمييز بيف أفراد العينة مف ا

مف جية، وبيف الذيف حصموا عمى  اإلداري   بداعاإلدرجات مرتفعة في استجاباتيـ عمى مقياس 
مف جية أخرى، ولذلؾ قاـ الباحث بحساب ق يـ الفروؽ  ونفسدرجات منخفضة عمى المقياس 

جموعة األقؿ درجات لمدرجة الكمية لممقياس وبيف المجموعة األعمى درجات لمدرجة ما بيف الم
( Uالكمية لممقياس مف إجمالي العينة االستطبلعية، وذلؾ باستخداـ اختبار ماف ويتني )

(Mann-Whitney "U" Test:وذلؾ وفؽ الجدوؿ اآلتي ) 
 ( 77عذٔل )

٘   ثذاعذسعخ انكهٛخ نًمٛبط اإلانفشٔق ثٍٛ يغًٕػزٙ يُخفعٙ ٔيشرفؼٙ انذسعبد نه ثبعزخذاو  اإلداس

 (Mann-Whitney "U" Testأعهٕة يبٌ ٔٚزُٙ )

 انؼذد انًغًٕػخ
انًزٕعػ 

 انؾغبثٙ

يزٕعػ 

 انشرت

يغًٕع 

 انشرت
 Zلًٛخ  Uلًٛخ 

يغزٕٖ 

 انذالنخ

يُخفعٙ 

انذسعبد ػهٗ 

 انًمٛبط

77 777.77 7.77 777.7 

7.77 7.77 7.77 

يشرفؼٙ انذسعبد 

 ٛبطػهٗ انًم
77 777.77 27.77 772.7 

( لمدرجة الكمية لممقياس دالة U( أف قيمة )02يتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ رقـ )
( مما يدؿ عمى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 6.60عند مستوى داللة )إحصائي ا 

نفس  ، ومرتفعي الدرجات عمىاإلداري   بداعاإلالمجموعتيف )منخفضي الدرجات عمى مقياس 
المقياس( لصالح مجموعة مرتفعي الدرجات عمى المقياس؛ بمعنى أف الدرجة الكمية لممقياس 
قادرة عمى التمييز ما بيف المجموعة العميا لمدرجات والمجموعة الدنيا لمدرجات، وىو ما يدؿ 

 بصدؽ المقارنة الطرفية العالي. اإلداري   بداعاإلعمى مدى تمتع مقياس 
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 ثبات املكياس(Reliability:) 
إذا ما أ عيد تطبيقو أكثر مف  اتقريبً  يانفسالمقصود بثبات المقياس أف يعطي النتائج 

في ظروؼ مماثمة، وقد قاـ الباحث بحساب الثبات لمقياس  يـنفسأمرة عمى األشخاص 
، كما ىو موضح في (Alfa Cronbah" باستخداـ معامؿ "ألفا كرونباخ" )اإلداري   بداعاإل

 الجدوؿ اآلتي:

 (77) عذٔل

٘   ثذاعاإلؽغبة صجبد يمٛبط    أنفب نكشَٔجبؿ ثبعزخذاو يؼبيم" اإلداس

 ػذد انؼجبساد انًؾٕس
يؼبيم صجبد أنفب 

 كشَٔجبؿ

 7.72 7 انًؾٕس األٔل: يٓبسح سٔػ انًغبصفخ

انًؾٕس انضبَٙ: يٓبسح انًشَٔخ 

 ٛخثذاػاإل
7 7.77 

 7.77 7 انًؾٕس انضبنش: يٓبسح ؽم انًشكالد

 7.72 7 نشاثغ: يٓبسح انًضبثشحانًؾٕس ا

 7.72 77 ئعًبنٙ انًمٛبط

 اإلداري   بداعاإل( أف إجمالي ثبات مقياس 02يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ )
 ا( وىو معامؿ ثبات مرتفع، كما يبلحظ أيضً 6.96باستخداـ "معامؿ ألفا كرونباخ" قد بمغ )

وصؿ معامؿ الثبات لممحور الثاني  ارتفاع معامؿ ثبات "ألفا كرونباخ" لمحاور المقياس حيث
 الثالث(، بينما كاف أقؿ معامؿ ثبات لممحور 6.92) يةبداعيارة المرونة اإلمبوالخاص 
مما يدؿ عمى ثبات المقياس  ؛( وىو معامؿ ثبات مرتفع6.90)ميارة حؿ المشكبلتالخاص ب

 بدرجة عالية.
 إدراءات الدراس: واألساليب اإلحصائي::

 إدراءات الدراس::

المدارس الثانوية  قادةفرًدا( مف  06حيث تكونت مف ) ؛قاـ الباحث باختيار عينة الدراسة -0
الحكومية بمدينة الرياض، وتـ تقسيـ العينة إلى مجموعتيف متماثمتيف ومتكافئتيف 

 )الضبط اإلحصائي( وىما:
المدارس الثانوية الحكومية  قادة( فرًدا مف 06وتكونت مف ) ،مجموعة تجريبية -

 اض.بالري
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المدارس الثانوية الحكومية  قادة( فرًدا مف 06وتكونت مف ) ،مجموعة ضابطة -
 بالرياض.

المجموعتيف: عمى  اإلداري   بداعاإلوقد قاـ الباحث بإجراء التطبيؽ القبمي لمقياس 
 .تأكد مف تماثؿ وتكافؤ المجموعتيفوالضابطة لمالتجريبية 

 .تـ تصحيح المقياس ورصد الدرجات -6
المجموعتيف: التجريبية دراسة الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد العينة مف قاـ الباحث ب -0

( لعينتيف T.testفي االختبار القبمي باستخداـ اختبار) محاور المقياسوالضابطة حوؿ 
مستقمتيف لمتأكد مف تماثؿ وتكافؤ المجموعتيف، وذلؾ قبؿ تطبيؽ البرنامج التدريبي 

 الم قترح.
 .ساتو وما تضمنتو مف أنشطة مختمفةوجم المقترحتدريبي طبؽ الباحث البرنامج ال -2
عمى عينة الدراسة )المجموعة  اإلداري   بداعاإلقاـ الباحث بإعادة تطبيؽ مقياس  -2

 التجريبية، والمجموعة الضابطة( بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي وتنفيذه.
بدرجات المجموعة مقارنة درجات المجموعة التجريبية بعد تطبيؽ البرنامج التدريبي  تتم -0

؛ بيدؼ التأكد مف فاعمية البرنامج التدريبي اإلداري  ع ااإلبدالضابطة عمى مقياس 
 .المقترح

دونت النتائج في جداوؿ تـ عرضيا ومناقشتيا وتوضيح داللتيا في ضوء اإلطار النظري  -7
 والدراسات السابقة.

 إلييا الدراسة.عمى النتائج التي توصمت  الباحث مجموعة مف التوصيات بناءً قدـ  -2
اختتـ الباحث دراستو باقتراح مجموعة مف الدراسات والبحوث المستقبمية لمميتميف  -9

  .اإلداري   بداعاإلبدراسة 
 أساليب املعاجل: اإلحصائي:: 

( Uمعامؿ ارتباط بيرسوف، والمقارنة الطرفية باستخداـ اختبار ماف ويتني ) -0
(Mann-Whitney- U Test لحساب صدؽ مقياس )اإلداري   داعباإل." 

 اإلداري   بداعاإلمعامؿ ألفا كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات مقياس  -6
 المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية. -0
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 (Paired Samples T-Test). اختبار )ت( لمجموعتيف مرتبطتيف -2
 .(Independent Samples T-Test)اختبار )ت( لمجموعتيف مستقمتيف  -2
( لدراسة الفروؽ في محاور المقياس (One - ANOVAأحادي التبايف  اختبار -0

 التي ترجع الختبلؼ المتغيرات الديموجرافية.
 ( لممقارنات البعدي ة.LSDو) شيفيو،اختبار  -7

 نتائر الدراس:

 نتائر الفرض األول وتفسريها:

 ينص الفرض األوؿ عمى: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي درجات كؿ
 والضابطة عمى مقياس اإلبدع اإلدراي في القياس القبمي.المجموعتيف: التجريبية مف أفراد 

ولمتحقؽ مف ىذا الفرض، ولمكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف متوسطي 
في  اإلداري   بداعوالضابطة عمى مقياس اإلالمجموعتيف: التجريبية درجات كؿ مف أفراد 

ـ  القياس القبمي،  والضابطة تـ استخداـ اختبار المجموعتيف: التجريبية ماثؿ وتكافؤ ت ومف ث
(T.test لعينيتف مستقمتيف )(Independent Samples T-Test) وذلؾ لمتأكد مف عدـ ،

 مف خبلؿ الجدوؿ اآلتي: اإلداري   بداعوجود فروؽ بيف المجموعتيف في القياس القبمي لئل
 (77عذٔل )

ٔانعبثطخ ؽٕل يؾبٔس انًغًٕػزٍٛ: انزغشٚجٛخ بد أفشاد انؼُٛخ يٍ دساعخ انفشٔق ثٍٛ يزٕعطبد دسع 

٘   ثذاعيمٛبط اإل  ( نؼُٛزٍٛ يغزمهزT.testٍٛفٙ االخزجبس انمجهٙ ثبعزخذاو اخزجبس ) اإلداس

 انًزٕعػ انؼذد انًغًٕػخ انًؾٕس
االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘

دسعخ 

 انؾشٚخ

يغزٕٖ  لًٛخ )د(

 انذالنخ

يٓبسح سٔػ 

 انًغبصفخ

 12.363 37.17 30 انعبثطخ
58 -.127 .900 

 12.068 37.57 30 انزغشٚجٛخ

يٓبسح انًشَٔخ 

 ٛخثذاػاإل

 12.882 37.20 30 انعبثطخ
58 .312 .756 

 13.600 36.13 30 انزغشٚجٛخ

يٓبسح ؽم 

 انًشكالد

 15.358 46.07 30 انعبثطخ
58 -.323 .748 

 15.029 47.33 30 انزغشٚجٛخ

 يٓبسح انًضبثشح
 16.356 42.27 30 انعبثطخ

58 .032 .975 
 16.188 42.13 30 انزغشٚجٛخ

 ئعًبنٙ انًمٛبط
 39.183 162.70 30 انعبثطخ

58 -.046 .963 
 39.225 163.17 30 انزغشٚجٛخ

 (.7.77ػُذ يغزٕٖ )ئؽصبئٛ  ب (، ** دال 7.77ػُذ يغزٕٖ )ئؽصبئٛ  ب * دال 
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 عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف (00يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ )
 بداعلئل متوسطات رتب درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في القياس القبمي

وأيًضا حوؿ إجمالي المقياس في ، اإلداري   بداعحوؿ أي محور مف محاور مقياس اإل اإلداري  
تكافؤ تماثؿ و مما يدؿ عمى ، لدى قادة المدارس الثانوية الحكومية بالرياض القياس القبمي

، وذلؾ قبؿ تطبيؽ البرنامج عمى المجموعة التجريبية، وبذلؾ اإلداري   بداعالمجموعتيف في اإل
 .ي قبؿ الفرض األوؿ مف فروض الدراسة

 نتائر الفرض الجاني وتفسريها:

ينص الفرض الثاني عمى: توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات كؿ 
في القياس البعدي  اإلداري   بداعوالضابطة عمى مقياس اإلالمجموعتيف: التجريبية  مف أفراد

 لصالح المجموعة التجريبية.

( لعينيتف مستقمتيف T.testولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار )
(Independent Samples T-Test) وذلؾ لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف متوسطات درجات ،

في  اإلداري   بداعالمجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة عمى مقياس اإل كؿ مف أفراد
القياس البعدي لدى أفراد عينة الدراسة مف قادة المدارس الثانوية الحكومية بالرياض، وىو ما 

 يتضح مف خبلؿ الجدوؿ اآلتي: 
 (70عذٔل )

عبثطخ ٔانزغشٚجٛخ ؽٕل يؾبٔس ان :دساعخ انفشٔق ثٍٛ يزٕعطبد دسعبد أفشاد انؼُٛخ يٍ انًغًٕػزٍٛ 

٘   ثذاعيمٛبط اإل  ( نؼُٛزٍٛ يغزمهزT.testٍٛ" فٙ االخزجبس انجؼذ٘ ثبعزخذاو اخزجبس )اإلداس

 انًزٕعػ انؼذد انًغًٕػخ انًؾٕس
االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘

دسعخ 

 انؾشٚخ

لًٛخ د ٔيغزٕٖ 

 دالنزٓب

يٓبسح سٔػ 

 انًغبصفخ

 10.19 42.11 30 انعبثطخ
58 .143** 

 16.43 75.16 30 ٛخانزغشٚج

يٓبسح انًشَٔخ 

 ٛخثذاػاإل

 11.24 37.83 30 انعبثطخ
58 -.752** 

 14.77 83.45 30 انزغشٚجٛخ

يٓبسح ؽم 

 انًشكالد

 13.73 43.19 30 انعبثطخ
58 -.819** 

 19.44 79.71 30 انزغشٚجٛخ

 يٓبسح انًضبثشح
 17.82 34.09 30 انعبثطخ

58 .244** 
 25.61 80.19 30 انزغشٚجٛخ

 29.18 132.47 30 انعبثطخ ئعًبنٙ انًمٛبط
58 .783-** 

 33.62 179.25 30 انزغشٚجٛخ

  (.7.77ػُذ يغزٕٖ )ئؽصبئٛ  ب (، ** دال 7.77ػُذ يغزٕٖ )ئؽصبئٛ  ب * دال 
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وجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند ت( أنو 07يتضح مف الجدوؿ السابؽ رقـ ) 
الضابطة والتجريبية مف أفراد العينة مف قادة  :لمجموعتيف( بيف ا6.60مستوى داللة )

، لصالح اإلداري   بداعمدارس الثانوية الحكومية بالرياض حوؿ جميع محاور مقياس اإلال
حيث نجد أف جميع متوسطات درجات المجموعة  ؛متوسط درجات المجموعة التجريبية

جمالي  التجريبية أكبر مف نظيراتيا مف متوسطات درجات المجموعة الضابطة لجميع محاور وا 
؛ أي أنو يوجد تحسف عمى مستوى المجموعة التجريبية عمى مستوى اإلداري   بداعمقياس اإل

جمالي مقياس اإل خبلؿ القياس البعدي، ومف خبلؿ ذلؾ يمكف  اإلداري   بداعمحاور وأبعاد وا 
يرجع  اإلداري   اعبدأف حدوث التحسف في درجات المجموعة التجريبية عمى مقياس اإلبالقوؿ 

 إلى تطبيؽ البرنامج التدريبي المستخدـ في الدراسة الحالية.

ومما سبؽ نستطيع قبوؿ الفرض الثاني مف فروض الدراسة وىو: توجد فروؽ ذات 
والضابطة عمى المجموعتيف: التجريبية داللة إحصائية بيف متوسطات درجات كؿ مف أفراد 

 لبعدي لصالح المجموعة التجريبية.في القياس ا اإلداري   بداعمقياس اإل
 مهاقش: الهتائر:

ـ  ب  يفسر الباحث ىذه النتائج في ضوء فعالية وجدوى البرنامج التدريبي الذي ط    ؽ وت
ـ  تقديمو ألفراد المجموعة التجريبية،  فإف ىذه النتائج تعني تحسف أفراد المجموعة  ومف ث

في القياس البعدي نتيجة تعرضيـ لمبرنامج التجريبية بمقارنتيـ بأفراد المجموعة الضابطة 
 بداعحيث ظير التحسف في ارتفاع متوسطات درجاتيـ عمى مقياس تقدير اإل ؛التدريبي
 بمكوناتو الرئيسة وأبعاده الفرعية ودرجتو الكمية. اإلداري  

عبلقة طردية موجبة بيف  وجود مفما أظيرتو بعض الدراسات مع وتتفؽ تمؾ النتيجة 
( ودراسة 6600( ودراسة ربيع )6662كدراسة نعساني ) اإلداري   بداعحويمية واإلالقيادة الت
 (.6602الرشيدي، ( ودراسة )6602( ودراسة العوضي والعوضي )6600حسيف )

وي رجع الباحث تفوؽ أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي، وارتفاع درجاتيـ 
ستراتيجياتو ادراسة إلى طبيعة البرنامج وفنياتو و المستخدـ في ال اإلداري   بداععمى مقياس اإل

حيث أسيـ ذلؾ في  ؛بعاد القيادة التحويميةأوأنشطتو، والتي تتمركز حوؿ خبرات وسموكيات و 
وحرصيـ عمى  ،قتناعيـ بالبرنامجازيادة تفاعؿ أفراد المجموعة التجريبية مع الباحث و 
 لتزاـ بالمواعيد المحددة لمبرنامج.المشاركة الفعالة في مختمؼ أنشطتو، والحرص عمى اال 
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 نتائر الفرض الجالح وتفسريها:

ينص الفرض الثالث عمى: توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد 
 اإلداري   بداعالعينة مف المجموعة التجريبية بيف القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس اإل

 ؽ البرنامج التدريبي القائـ عمى القيادة التحويمية.لصالح القياس البعدي ت عزى إلى تطبي
( لعينيتف T.testولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار )

ىؿ يوجد فروؽ ذات داللة  :، وذلؾ لمعرفة(Paired Samples T-Test)مرتبطتيف 
إحصائية بيف متوسطات درجات كؿ مف أفراد العينة مف المجموعة التجريبية بيف 

لصالح القياس البعدي ت عزى إلى  اإلداري   بداعقياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس اإلال
تطبيؽ البرنامج التدريبي القائـ عمى القيادة التحويمية، وىو ما يتضح مف خبلؿ 

 الجدوؿ اآلتي: 
 (77عذٔل )

ؾبٔس دساعخ انفشٔق ثٍٛ يزٕعطٙ دسعبد انًغًٕػخ انزغشٚجٛخ نهمٛبعٍٛ انمجهٙ ٔانجؼذ٘ فٙ ي 

٘   ثذاعيمٛبط اإل  ( نؼُٛزٍٛ يشرجطزT.testٍٛ، ٔئعًبنٙ انًمٛبط ثبعزخذاو اخزجبس )اإلداس

 المتىسط العدد المقياس المحىر
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

قيمة ت 

 وداللتها

 يٓبسح سٔػ انًغبصفخ
 10.789 39.13 30 لجهٙ

29 5.024** 
 12.751 60.80 30 ثؼذ٘

يٓبسح انًشَٔخ 

 ٛخثذاػاإل

 7.633 63.40 30 لجهٙ
29 17.847** 

 6.588 82.40 30 ثؼذ٘

 يٓبسح ؽم انًشكالد
 11.495 71.47 30 لجهٙ

29 .200 
 18.863 70.40 30 ثؼذ٘

 يٓبسح انًضبثشح
 8.43 51.33 30 لجهٙ

29 13.21** 
 13.54 73.65 30 ثؼذ٘

 إجمالي المقياس
 27.19 112.66 30 لجهٙ

29 17.84** 
 32.19 153.24 30 ثؼذ٘

 (7.77ػُذ يغزٕٖ انذالنخ )ئؽصبئٛ  ب (، ** دانخ 7.77ػُذ يغزٕٖ انذالنخ )ئؽصبئٛ  ب * دانخ 

( أنو يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند 02يتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ رقـ )
البعدي ( بيف متوسطات درجات المجموعة التجريبية لمقياسيف القبمي و 6.62مستوى داللة )

جمالي المقياس، ما عدا محور حؿ المشكبلت فبل يوجد  اإلداري   بداعفي محاور مقياس اإل وا 
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عنده فروؽ ذات داللة إحصائية، وجميع ىذه الفروؽ ت عزى إلى تطبيؽ البرنامج التدريبي 
جميع ىذه الفروؽ كانت لصالح متوسطات درجات قادة  ف  إحيث  ؛القائـ عمى القيادة التحويمية

متوسطاتيـ  تدارس الثانوية مف المجموعة التجريبية في القياس البعدي، حيث كانالم
مى تحسف مستوى أفراد المجموعة عمما يدؿ  ؛الحسابية أكبر مف نظائرىا في االختبار القبمي

التجريبية في القياس البعدي عنو في القياس القبمي عمى مستوى معظـ محاور مقياس 
جمالي  اإلداري   بداعاإل المقياس، ويعزى ذلؾ إلى تطبيؽ البرنامج التدريبي القائـ عمى القيادة وا 

 التحويمية عمى المجموعة التجريبية.

ومما سبؽ نستطيع قبوؿ الفرض الثالث مف فروض الدراسة، والذي ينص عمى أنو: 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات أفراد العينة مف المجموعة التجريبية 

لصالح القياس البعدي ت عزى إلى  اإلداري   بداعالقبمي والبعدي عمى مقياس اإل :لقياسيفبيف ا
 .تطبيؽ البرنامج التدريبي القائـ عمى القيادة التحويمية 

 مهاقش: الهتائر:

ر الباحث ىذه النتائج في ضوء تأثير البرنامج التدريبي القائـ عمى القيادة يفس  
التجريبية، حيث ساعدىـ عمى تنمية اإلمكانات الكامنة لدييـ، التحويمية عمى أفراد المجموعة 

نيـ مف التعرؼ عمى نواحي القوة والضعؼ لدييـ، حيث تيتـ القيادة التحويمية بصفة ومك  
لممثؿ والسموكيات المشتركة، فالقائد التحويمي يسمؾ  اأساسية بتطوير رؤية جديدة تعد نموذجً 

 لئلعجاب روف بالتدريج، ومع مرور الوقت يصبحوف أىبًل طرًقا تجعؿ منو نموذًجا يقمده اآلخ
 واالحتراـ، والثقة.

نتياء الدى المجموعة التجريبية بعد  اإلداري   بداعكما يعزو الباحث النمو الداؿ في اإل
ستفادة مف الميارات ستطاعوا االاالبرنامج التدريبي إلى أف قادة المدارس الثانوية 

ليا وتعمموىا خبلؿ أدائيـ لؤلنشطة التي تضمنتيا جمسات ستراتيجيات التي تعرضوا واال
 البرنامج التدريبي، وتطبيقيا في عمميـ.

عبلقة طردية موجبة بيف  مف وجودما أظيرتو بعض الدراسات مع وتتفؽ تمؾ النتيجة 
( ودراسة 6600( ودراسة ربيع )6662كدراسة نعساني ) اإلداري   بداعالقيادة التحويمية واإل

 (.6602الرشيدي، ( ودراسة )6602( ودراسة العوضي والعوضي )6600حسيف )
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 نتائر الفرض الرابع وتفسريها:

ينص الفرض الرابع عمى أنو: توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عمى محاور مقياس 
جمالي المقياس لممجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي ترجع  اإلداري   بداعاإل وا 

 ديموجرافية )العمر، المؤىؿ العممي، عدد سنوات الخبرة(.إلى المتغيرات ال
( ANOVAولمتحقؽ مف الفرض السابؽ تـ حساب اختبار التبايف أحادي االتجاه )

جمالي المقياس التي ترجع إلى  اإلداري   بداعلحساب الفروؽ حوؿ محاور مقياس اإل وا 
خبرة(، وىو موضح في المتغيرات الديموجرافية )العمر، المؤىؿ العممي، عدد سنوات ال

 الخطوات اآلتية:
جمالي المقياس التي ترجع إلى متغير  اإلداري   بداعالفروؽ حوؿ محاور مقياس اإل وا 

 العمر:
لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض، ولمكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف استجابات 

(، ANOVAميؿ التبايف )وفًقا لمتغير العمر تـ استخداـ تح اإلداري   بداعأفراد العينة في اإل
 والجدوؿ اآلتي يوضح نتيجة ذلؾ.

 (77عذٔل )

( نهفشٔق ثٍٛ اعزغبثبد أفشاد انؼُٛخ ؽٕل يؾبٔس ANOVAَزبئظ اخزجبس رؾهٛم انزجبٍٚ األؽبد٘ ) 

٘   ثذاعيمٛبط اإل  ٔئعًبنٙ انًمٛبط رشعغ ئنٗ اخزالف يزغٛش انؼًش اإلداس

 يصذس انزجبٍٚ انًؾٕس
يغًٕع 

 يشثؼبد

دسعبد 

 ؾشٚخان

يزٕعػ 

 انًشثؼبد

لًٛخ ف ٔيغزٕٖ 

 انذالنخ

 يٓبسح سٔػ انًغبصفخ
 156. 4 625. ثٍٛ انًغًٕػبد

4.030** 
 039. 55 15.618 داخم انًغًٕػبد

 ٛخثذاػيٓبسح انًشَٔخ اإل
 225. 4 198. ثٍٛ انًغًٕػبد

.614* 
 040. 55 16.045 داخم انًغًٕػبد

 يٓبسح ؽم انًشكالد
 273. 4 584. ثٍٛ انًغًٕػبد

1.432** 
 051. 55 20.355 داخم انًغًٕػبد

 يٓبسح انًضبثشح
 103. 4 414. ثٍٛ انًغًٕػبد

2.031** 
 051. 55 20.525 داخم انًغًٕػبد

 ئعًبنٙ انًمٛبط
 358. 4 2.868 ثٍٛ انًغًٕػبد

1.795** 
 200. 55 79.666 داخم انًغًٕػبد

 (7.77ػُذ يغزٕٖ انذالنخ )ئؽصبئٛ  ب (، ** دانخ 7.77ػُذ يغزٕٖ انذالنخ )ئؽصبئٛ  ب * دانخ 

( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ جميع محاور 09يتضح مف الجدوؿ السابؽ ) 
جمالي مقياس اإلاإلداري   بداعمقياس اإل (، وجميع 6.60عند مستوى داللة ) اإلداري   بداع، وا 

فروؽ بيف متوسطات درجات أفراد ىذه الفروؽ ترجع الختبلؼ متغير العمر، ولمعرفة اتجاه ال
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العينة مف المجموعتيف الضابطة والتجريبية في القياس البعدي، ولصالح أي فئة مف فئات 
متغير العمر تـ إجراء المقارنات البعدي ة، حيث تـ استخداـ اختبار )شيفيو( لممقارنات البعدي ة، 

 كما ىو مبيف في الجدوؿ اآلتي:
 ( 27عذٔل )

٘   ثذاعانجؼذٚ خ نذسعبد أفشاد ػُٛخ انجؾش ؽٕل يؾبٔس يمٛبط اإلَزبئظ انًمبسَبد  ، ٔئعًبنٙ اإلداس

 انًمٛبط رشعغ الخزالف يزغٛش انؼًش

 انًزٕعػ انؼذد انؼًش انًؾٕس
االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘

ألم يٍ 

 عُخ 77

ئنٗ  77يٍ 

  77ألم يٍ 

ئنٗ  77يٍ 

  77ألم يٍ 

يٓبسح 

سٔػ 

 انًغبصفخ

   - 7.77 77.77 7 عُخ 77ألم يٍ 

ئنٗ ألم يٍ  77يٍ 

77  
27 77.77 77.70 77.77 -  

ئنٗ ألم يٍ  77يٍ 

77  
27 07.72 72.27 0.77 7.77 - 

 77.77 7.07 *77.77 77.07 72.77 7 عُخ فأكضش 77يٍ 

يٓبسح 

انًشَٔخ 

 ٛخثذاػاإل

   - 7.72 77.77 7 عُخ 77ألم يٍ 

ئنٗ ألم يٍ  77يٍ 

77  
27 72.77 7.77 77.77 -  

ئنٗ ألم يٍ  77ٍ ي

77  
27 77.70 77.77 0.77 7.77 - 

 7.77 7.77 77.27 7.07 27.07 7 عُخ فأكضش 77يٍ 

يٓبسح ؽم 

 انًشكالد

   - 2.22 72.77 7 عُخ 77ألم يٍ 

ئنٗ ألم يٍ  77يٍ 

77  
27 77.77 0.77 72.77 -  

ئنٗ ألم يٍ  77يٍ 

77  
27 27.70 7.77 0.77 7.77 - 

 *77.77 2.77 *77.70 7.07 72.77 7 عُخ فأكضش 77يٍ 

يٓبساح 

 انًضبثشح

   - 7.70 72.27 7 عُخ 77ألم يٍ 

ئنٗ ألم يٍ  77يٍ 

77  
27 20.77 7.07 7.27 -  

ئنٗ ألم يٍ  77يٍ 

77  
27 77.77 7.70 7.20 7.77 - 

 *7.07 2.07 70.07 7.77 27.77 7 عُخ فأكضش 77يٍ 

إجمالي 

 المقياس

   - 77.70 707.77 7 عُخ 77ألم يٍ 

ئنٗ ألم يٍ  77يٍ 

77  
27 772.77 27.27 72.77 -  

ئنٗ ألم يٍ  77يٍ 

77  
27 770.77 22.77 20.07 72.77 - 

 *70.72 27.72 *70.77 20.70 777.22 7 عُخ فأكضش 77يٍ 

 (7.77ػُذ يغزٕٖ انذالنخ )ئؽصبئٛ  ب * دانخ 
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المقارنات البعدي ة لمتوسطات  ح نتائج( الذي يوض  66مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ )
درجات أفراد العينة مف المجموعتيف الضابطة والتجريبية لممقياس البعدي وفًقا الختبلؼ متغير 

جمالي المقياس، يتبيف أنو يوجد فروؽ ذات  اإلداري   بداعالعمر حوؿ محاور مقياس اإل وا 
جمال6.62داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ي المقياس ويمكف ( عند معظـ المحاور وا 

 حصر ىذه الفروؽ في النقطتيف اآلتيتف:
يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية حػػوؿ المحػػاور )روح المجازفػػة، حػػؿ المشػػكبلت، إجمػػالي  -

 06المقياس( بيف مجموعة أفراد العينة مف القػادة الػذيف أعمػارىـ تقػع فػي الفئػة )أقػؿ مػف 
سػنة  26عمػارىـ تقػع فػي الفئػة )مػف سنة(، وبيف مجموعة أفػراد العينػة مػف القػادة الػذيف أ

 06فأكثر( لصالح مجموعة أفراد العينة مػف القػادة الػذيف أعمػارىـ تقػع فػي الفئػة )أقػؿ مػف 
 ،09.02، 90.00حيػػػػث كػػػػاف متوسػػػػطيـ الحسػػػػابي عنػػػػد المحػػػػاور المػػػػذكورة ) ؛سػػػػنة(

( عمػى الترتيػػب، بينمػا كػػاف المتوسػط الحسػػابي لمجموعػة أفػػراد العينػة مػػف القػػادة 072.02
( عمػى 072.02، 06.02، 26.20سػنة فػأكثر( ) 26الذيف أعمارىـ تقع فػي الفئػة )مػف 

 06الترتيب؛ أي أف مجموعة أفراد العينة مف القادة الذيف أعمارىـ تقع فػي الفئػة )أقػؿ مػف 
سنة( أكبر في الػدرجات فػي المحػاور المػذكورة أعػبله مػف مجموعػة أفػراد العينػة مػف القػادة 

 سنة فأكثر(. 26الفئة )مف الذيف أعمارىـ تقع في 
يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ المحاور )حؿ المشكبلت، المثػابرة، إجمػالي المقيػاس(  -

إلػى أقػؿ مػف  26بيف مجموعػة أفػراد العينػة مػف القػادة الػذيف أعمػارىـ تقػع فػي الفئػة )مػف 
 26مػف سنة(، وبػيف مجموعػة أفػراد العينػة مػف القػادة الػذيف أعمػارىـ تقػع فػي الفئػة ) 26

 26سنة فأكثر( لصالح مجموعة أفراد العينة مف القادة الػذيف أعمػارىـ تقػع فػي الفئػة )مػف 
، 60.07حيػث كػاف متوسػطيـ الحسػابي عنػد المحػاور المػذكورة ، سػنة(  26إلى أقؿ مػف 

( عمػػى الترتيػػب، بينمػػا كػػاف المتوسػػط الحسػػابي لمجموعػػة أفػػراد العينػػة 007.90، 00.09
، 60.02، 06.22سػػػنة فػػػأكثر( ) 26ىـ تقػػػع فػػػي الفئػػػة )مػػػف مػػػف القػػػادة الػػػذيف أعمػػػار 

( عمى الترتيػب، أي أف مجموعػة أفػراد العينػة مػف القػادة الػذيف أعمػارىـ تقػع فػي 009.66
سػنة( أكبػر فػي الػدرجات فػي المحػاور المػذكورة أعػبله مػف  26إلى أقؿ مف  26الفئة )مف 

 سنة فأكثر(. 26لفئة )مف مجموعة أفراد العينة مف القادة الذيف أعمارىـ تقع في ا
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إلى أي مستوى داللة  ية لـ ترؽَ بداعبينما نجد أف االختبلفات حوؿ محور المرونة اإل
تمفة، مما يدؿ عمى تقارب مستوى الفئات خإحصائية بيف أي فئتيف مف فئات متغير العمر الم

  العمرية المختمفة حوؿ ىذا المحور.

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى وفي ضوء ما سبؽ يمكف قبوؿ الفرض الخاص ب
جمالي المقياس لممجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس  اإلداري   بداعمحاور مقياس اإل وا 

إلى أف قادة المدارس  ىالبعدي ترجع لمتغير العمر، ويري الباحث أف السبب في ذلؾ يعز 
يختمفوف في وجيات نظرىـ  ختبلؼ فئاتيـ العمرية وخبراتيـاالثانوية الحكومية بالرياض عمى 

 ودرجة ممارستو الفعمية في مواقؼ الحياة المختمفة. اإلداري   بداعحوؿ أىمية اإل
جمالي المقياس التي ترجع إلى متغير  اإلداري   بداعالفروؽ حوؿ محاور مقياس اإل وا 

 المؤىؿ العممي:
تجابات لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض، ولمكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف اس

وفًقا لمتغير المؤىؿ العممي تـ استخداـ تحميؿ التبايف  اإلداري   بداعأفراد العينة في اإل
(ANOVA.والجدوؿ اآلتي يوضح نتيجة ذلؾ ،) 

 (27عذٔل )

( نهفشٔق ثٍٛ اعزغبثبد أفشاد انؼُٛخ ؽٕل يؾبٔس يمٛبط ANOVAَزبئظ اخزجبس رؾهٛم انزجبٍٚ األؽبد٘ ) 

٘   ثذاعاإل  بنٙ انًمٛبط رشعغ ئنٗ اخزالف يزغٛش انًإْم انؼهًٙ، ٔئعًاإلداس

 مصدر التباين المحىر
مجمىع 

 مربعات

درجات 

 الحرية

متىسط 

 المربعات

قيمة ف ومستىي 

 الداللة

 سٔػ انًغبصفخ
 7.77 7 7.777 ثٍٛ انًغًٕػبد

7.77** 
داخم 

 انًغًٕػبد
227.070 77 7.77 

 ٛخثذاػانًشَٔخ اإل
 7.70 7 7.777 ثٍٛ انًغًٕػبد

7.77** 
داخم 

 انًغًٕػبد
277.777 77 7.77 

 ؽم انًشكالد
 7.77 7 7.772 ثٍٛ انًغًٕػبد

2.07* 
داخم 

 انًغًٕػبد
220.707 77 7.77 

 انًضبثشح
 2.77 7 7.777 ثٍٛ انًغًٕػبد

7.77** 
داخم 

 انًغًٕػبد
277.777 77 7.77 

 ئعًبنٙ انًمٛبط
 702.77 7 77.27 ثٍٛ انًغًٕػبد

70.77** 
داخم 

 انًغًٕػبد
720.70 77 7.77 

 .(7.77ػُذ يغزٕٖ انذالنخ )ئؽصبئٛ  ب (، ** دانخ 7.77ػُذ يغزٕٖ انذالنخ )ئؽصبئٛ  ب * دانخ 
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( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ جميع 0-2يتضح مف الجدوؿ السابؽ )
جمالي المقياس معظميا عند مستوى داللة ) اإلداري   بداعمحاور مقياس اإل (، وجميع 6.60وا 

ىذه الفروؽ ترجع الختبلؼ متغير المؤىؿ العممي، ولمعرفة اتجاه الفروؽ بيف متوسطات 
الضابطة والتجريبية في القياس البعدي، ولصالح أي فئة  :درجات أفراد العينة مف المجموعتيف

ت مف فئات متغير المؤىؿ العممي )دكتوراه، ماجستير، بكالوريوس، دبموـ( تـ إجراء المقارنا
مف اختبار )شيفيو( لممقارنات البعدية إلظيار  ( بداًل LSDالبعدية، حيث تـ استخداـ اختبار )

الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية التي لـ يظيرىا اختبار )شيفيو(، كما ىو مبيف في الجدوؿ 
 اآلتي:

 ( 22عذٔل )

٘   ثذاعَزبئظ انًمبسَبد انجؼذٚ خ نذسعبد أفشاد ػُٛخ انجؾش ؽٕل يؾبٔس يمٛبط اإل ، ٔئعًبنٙ اإلداس

 انًمٛبط رشعغ الخزالف يزغٛش انًإْم انؼهًٙ

 انًزٕعػ انؼذد انإْم انؼهًٙ انًؾٕس
االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘
 يبعغزٛش دكزٕساِ

ثكبنٕسٕٚ

 ط

سٔػ 

 انًغبصفخ

   - 7.07 77.77 2 دكزٕساِ

  - 7.07 7.77 72.77 7 يبعغزٛش

 - **0.77 *27.77 7.77 77.02 77 ثكبنٕسٕٚط

 77.22 *27.70 *77.77 7.77 20.77 2 دثهٕو

انًشَٔخ 

 ٛخثذاػاإل

   - 7.77 72.77 2 دكزٕساِ

  - 7.7 7.77 77.77 7 يبعغزٛش

 - *72.77 *77.77 2.70 77.70 77 ثكبنٕسٕٚط

 70.27 *77.70 **72.77 7.77 27.22 2 دثهٕو

ؽم 

 انًشكالد

   - 7.27 77.77 2 دكزٕساِ

  - 7.7 7.77 77.77 7 يبعغزٛش

 - *77.77 70.77 77.77 77.77 77 ثكبنٕسٕٚط

 72.77 *27.7 *27.7 7.07 27.77 2 دثهٕو

 انًضبثشح

   - 7.07 77.77 2 دكزٕساِ

  - 7.7 7.02 77.77 7 يبعغزٛش

 - *77.77 *77.77 77.77 72.77 77 ثكبنٕسٕٚط

 77.77 *27.7 *27.7 7.27 72.77 2 دثهٕو

ئعًبنٙ 

 انًمٛبط

   - 7.07 772.77 2 ٕساِدكز

  - 77.7 7.77 777.77 7 يبعغزٛش

 - *777.77 *777.7 77.77 727.77 77 ثكبنٕسٕٚط

 77.77 *777.7 *270.7 7.77 277.77 2 دثهٕو

 (7.77ػُذ يغزٕٖ انذالنخ )ئؽصبئٛ  ب * دانخ 
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( نتائج المقارنات البعدية لمتوسطات درجات 60يتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ )
الضابطة والتجريبية لمقياس البعدي وفًقا الختبلؼ متغير المؤىؿ  :أفراد العينة مف المجموعتيف

جمالي المقياس، حيث يتبيف وجود فروؽ ذات  اإلداري   بداعالعممي حوؿ محاور مقياس اإل وا 
جمالي المقياس، ويمكف 6.62داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ( عند جميع المحاور وا 

 فروؽ في النقاط اآلتية:حصر ىذه ال
، وأيًضا إجمالي اإلداري   بداعتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ معظـ محاور مقياس اإل -

المقياس ما عدا محور حؿ المشكبلت بيف مجموعة أفراد العينة مف القادة ذوي مؤىؿ 
 الدكتوراه، وبيف مجموعة أفراد العينة مف القادة ذوي مؤىؿ البكالوريوس، وجميع ىذه
الفروؽ لصالح مجموعة أفراد العينة مف القادة ذوي مؤىؿ الدكتوراه حيث كاف متوسطيـ 
الحسابي أكبر مف نظائرىـ لدى مجموعة أفراد العينة مف القادة ذوي مؤىؿ البكالوريوس؛ 
أي أف مجموعة أفراد العينة مف القادة ذوي مؤىؿ الدكتوراه أكبر درجات عمى معظـ 

وأيًضا إجمالي المقياس ما عدا محور حؿ المشكبلت مف  ،داري  اإل بداعمحاور مقياس اإل
 مجموعة أفراد العينة مف القادة ذوي مؤىؿ البكالوريوس.

، وأيًضا إجمالي اإلداري   بداعتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ جميع محاور مقياس اإل -
مجموعة أفراد  المقياس بيف مجموعة أفراد العينة مف القادة ذوي مؤىؿ الدكتوراه، وبيف

العينة مف القادة ذوي مؤىؿ الدبموـ، وجميع ىذه الفروؽ لصالح مجموعة أفراد العينة 
حيث كاف متوسطيـ الحسابي أكبر مف نظائرىـ لدى  ؛مف القادة ذوي مؤىؿ الدكتوراه

مجموعة أفراد العينة مف القادة ذوي مؤىؿ الدبموـ؛ أي أف مجموعة أفراد العينة مف 
 ،اإلداري   بداعىؿ الدكتوراه أكبر درجات عمى جميع محاور مقياس اإلالقادة ذوي مؤ 

.  وأيًضا إجمالي المقياس مف مجموعة أفراد العينة مف القادة ذوي مؤىؿ الدبمـو
وأيًضا إجمالي  ،اإلداري   بداعتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ جميع محاور مقياس اإل -

دة ذوي مؤىؿ الماجستير، وبيف مجموعة أفراد المقياس بيف مجموعة أفراد العينة مف القا
العينة مف القادة ذوي مؤىؿ البكالوريوس، وجميع ىذه الفروؽ لصالح مجموعة أفراد 

حيث كاف متوسطيـ الحسابي أكبر مف نظائرىـ  ؛العينة مف القادة ذوي مؤىؿ الماجستير
جموعة أفراد لدى مجموعة أفراد العينة مف القادة ذوي مؤىؿ البكالوريوس، أي أف م

 بداعالعينة مف القادة ذوي مؤىؿ الماجستير أكبر درجات عمى جميع محاور مقياس اإل
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إجمالي المقياس مف مجموعة أفراد العينة مف القادة ذوي مؤىؿ  اوأيضً  ،اإلداري  
 البكالوريوس.

وأيًضا إجمالي  اإلداري   بداعتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ جميع محاور مقياس اإل -
لمقياس بيف مجموعة أفراد العينة مف القادة ذوي مؤىؿ الماجستير، وبيف مجموعة أفراد ا

العينة مف القادة ذوي مؤىؿ الدبموـ، وجميع ىذه الفروؽ لصالح مجموعة أفراد العينة 
حيث كاف متوسطيـ الحسابي أكبر مف نظائرىـ لدى  ؛مف القادة ذوي مؤىؿ الماجستير

قادة ذوي مؤىؿ الدبموـ، أي أف مجموعة أفراد العينة مف مجموعة أفراد العينة مف ال
 ،اإلداري   بداعالقادة ذوي مؤىؿ الماجستير أكبر درجات عمى معظـ محاور مقياس اإل

.  وأيًضا إجمالي المقياس مف مجموعة أفراد العينة مف القادة ذوي مؤىؿ الدبمـو
وجميعيا  ،ة إحصائيةلمستوى دالل كما يتضح مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ لـ ترؽَ 

كاف المتوسط الحسابي لمجموعة الدكتوراه أكبر مف المتوسط الحسابي لمجموعة الماجستير 
 إجمالي المقياس. اوأيضً  ،اإلداري   بداععمى مستوى جميع محاور مقياس اإل

 ،لمستوى داللة إحصائية كما يتضح أيًضا مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ لـ ترؽَ 
سط الحسابي لمجموعة البكالوريوس أكبر مف المتوسط الحسابي لمجموعة وجميعيا كاف المتو 

 إجمالي المقياس. اوأيضً  ،اإلداري   بداعالدبمـو عمى مستوى جميع محاور مقياس اإل

المؤىبلت العممية  يويفسر الباحث ذلؾ بأف السبب قد يرجع إلى أف قادة المدارس ذو 
أثناء دراستيـ لمحصوؿ في كتسبوىا االمعرفة التي  نتيجة اإلداري   بداعباإل معرفةاألعمى أكثر 

فإف قائد المدرسة ذا المؤىؿ المرتفع لديو قدرة  ولذلؾعمى المؤىؿ العممي فوؽ البكالوريوس، 
 في العمؿ. اإلداري   بداعأعمى مف قائد المدرسة ذي المؤىؿ المنخفض في توظيؼ اإل

جمالي  اإلداري   بداعالفروؽ حوؿ محاور مقياس اإل المقياس التي ترجع إلى متغير وا 
 عدد سنوات الخبرة:

لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض، ولمكشؼ عف الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف استجابات 
وفًقا لمتغير عدد سنوات الخبرة تـ استخداـ تحميؿ التبايف  اإلداري   بداعأفراد العينة في اإل

(ANOVA.والجدوؿ اآلتي يوضح نتيجة ذلؾ ،) 
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 (22عذٔل )

( نهفشٔق ثٍٛ اعزغبثبد أفشاد انؼُٛخ ؽٕل يؾبٔس ANOVAَزبئظ اخزجبس رؾهٛم انزجبٍٚ األؽبد٘ ) 

٘   ثذاعيمٛبط اإل  ٔئعًبنٙ انًمٛبط رشعغ ئنٗ اخزالف يزغٛش ػذد عُٕاد انخجشح اإلداس

 يصذس انزجبٍٚ انًؾٕس
يغًٕع 

 يشثؼبد

دسعبد 

 انؾشٚخ

يزٕعػ 

 انًشثؼبد

لًٛخ ف 

ٔيغزٕٖ 

 انذالنخ

 ًغبصفخسٔػ ان

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
7.70 7 7.77 

7.77 
داخم 

 انًغًٕػبد
277.77 77 7.77 

 ٛخثذاػانًشَٔخ اإل

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
77.77 7 7.70 

7.70 
داخم 

 انًغًٕػبد
227.27 77 7.77 

 ؽم انًشكالد

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
7.77 7 7.77 

7.77** 
داخم 

 انًغًٕػبد
277.77 77 7.70 

 انًضبثشح

ثٍٛ 

 دانًغًٕػب
7.777 7 7.77 

7.27** 
داخم 

 انًغًٕػبد
227.777 77 7.77 

 ئعًبنٙ انًمٛبط

ثٍٛ 

 انًغًٕػبد
72.777 7 7.77 

77.07** 
داخم 

 انًغًٕػبد
777.707 77 7.77 

 (7.77ػُذ يغزٕٖ انذالنخ )ئؽصبئٛ  ب (، ** دانخ 7.77ػُذ يغزٕٖ انذالنخ )ئؽصبئٛ  ب * دانخ 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية حوؿ معظـ محاور ( 66يتضح مف الجدوؿ السابؽ )
جمالي المقياس معظميا عند مستوى داللة ) اإلداري   بداعمقياس اإل (، ما عدا 6.62وا 

ية(، وجميع ىذه الفروؽ ترجع الختبلؼ متغير عدد بداعمحوري )روح المجازفة، المرونة اإل
 :راد العينة مف المجموعتيفسنوات الخبرة، ولمعرفة اتجاه الفروؽ بيف متوسطات درجات أف

الضابطة والتجريبية في القياس، البعدي ولصالح أي فئة مف فئات متغير فئات عدد سنوات 
سنة،  02إلى أقؿ مف  06سنوات، مف  06إلى أقؿ مف  2سنوات، مف  2الخبرة )أقؿ مف 

مف  دالً ( بLSDسنة فأكثر( تـ إجراء المقارنات البعدي ة، حيث تـ استخداـ اختبار ) 02مف 
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اختبار )شيفيو( لممقارنات البعدية إلظيار الفروؽ ذات الداللة اإلحصائية التي لـ يظيرىا 
 اختبار )شيفيو(، كما ىو مبيف في الجدوؿ اآلتي:

 (27عذٔل )

٘   ثذاعَزبئظ انًمبسَبد انجؼذٚخ نذسعبد أفشاد ػُٛخ انجؾش ؽٕل يؾبٔس يمٛبط اإل   اإلداس

 ف يزغٛش ػذد عُٕاد انخجشحٔئعًبنٙ انًمٛبط رشعغ الخزال

 انًزٕعػ انؼذد فئبد ػذد عُٕاد انخجشح انًؾٕس
االَؾشاف 

 انًؼٛبس٘

 7ألم يٍ 

 عُٕاد

ئنٗ  7يٍ 

ألم يٍ 

77 

 عُٕاد

 77يٍ 

ئنٗ ألم يٍ 

 عُخ 77

ؽم 

 انًشكالد

   - 7.77 72.77 77 عُٕاد 7ألم يٍ 

 77ئنٗ ألم يٍ  7يٍ 

 عُٕاد
27 27.77 2.77 77.72 -  

 77ٗ ألم يٍ ئن 77يٍ 

 عُخ
77 77.77 7.77 7.77 7.77 - 

 *7.77 7.0 **22.77 0.77 77.07 77 عُخ فأكضش 77يٍ 

 انًضبثشح

   - 7.77 20.77 77 عُٕاد 7ألم يٍ 

 77ئنٗ ألم يٍ  7يٍ 

 عُٕاد
27 77.77 0.77 0.77 -  

 77ئنٗ ألم يٍ  77يٍ 

 عُخ
77 77.07 0.07 2.77 7.77 - 

 *72.77 7.72 *77.77 7.77 77.77 77 عُخ فأكضش 77يٍ 

ئعًبنٙ 

 انًمٛبط

   - 77.07 72.77 77 عُٕاد 7ألم يٍ 

 77ئنٗ ألم يٍ  7يٍ 

 عُٕاد
27 

777.0

7 
27.02 72.70 -  

 77ئنٗ ألم يٍ  77يٍ 

 عُخ
77 

727.7

7 
27.77 7.77 27.27 - 

 77 عُخ فأكضش 77يٍ 
777.7

7 
77.70 77.77* 70.77 

77.77*

* 

 (7.77ػُذ يغزٕٖ انذالنخ )ئٛ  ب ئؽصب** دانخ 

 (7.77ػُذ يغزٕٖ انذالنخ )ئؽصبئٛ  ب * دانخ 

( نتائج المقارنات البعدي ة لمتوسطات درجات 60يتضح مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ )
الضابطة والتجريبية لمقياس البعدي وفًقا الختبلؼ متغير عدد  :أفراد العينة مف المجموعتيف

جمالي المقياس، ويتبيف أنو يوجد فروؽ  اإلداري   بداعاس اإلسنوات الخبرة حوؿ محاور مقي وا 
( حوؿ محاور )حؿ المشكبلت، المثابرة، 6.62ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

إجمالي المقياس( بيف مجموعة أفراد العينة مف قادة المدارس الثانوية الذيف يقعوا في فئة 
مف أفراد العينة مف قادة المدارس  وبيف كؿ  سنة فأكثر( مف جية،  02سنوات الخبرة )مف 
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سنة( عمى  02إلى أقؿ مف  06سنوات، مف  2الثانوية الذيف يقعوا في الفئتيف )أقؿ مف 
الترتيب كؿ عمى حدة، وجميع ىذه الفروؽ كانت لصالح مجموعة أفراد العينة مف فئة سنوات 

جمالي مقياس اإل 02الخبرة )مف  الواردة في الجدوؿ  اإلداري   بداعسنة فأكثر( لمثبلث محاور وا 
 سنة فأكثر( 02السابؽ، أي أف أفراد العينة مف قادة المدارس الثانوية الذيف خبرتيـ )مف 

أكبر درجات عمى مستوى المحاور )حؿ المشكبلت، المثابرة، إجمالي المقياس( مف مجموعة 
 .أفراد العينة مف قادة المدارس الثانوية 

وؿ الفرض الخاص بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى وفي ضوء ما سبؽ يمكف قب
جمالي المقياس لممجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس  اإلداري   بداعمحاور مقياس اإل وا 

 البعدي ترجع لمتغير عدد سنوات الخبرة.
وربما يرجع السبب في ذلؾ إلى أف الخبرة في مجاؿ اإلدارة تسمح لقائد المدرسة 

ادة التحويمية في تعاممو مع جميع منسوبي المدرسة مف معمميف وموظفيف استخداـ القيب
دارييف وطبلب وأولياء األمور، ومع المجتمع المحيط بو، وقدرتو عمى  حتواء المشكبلت اوا 

ـ  التي قد تواجيو بميارة وذكاء،  فإف قائد المدرسة ذا الخبرة األعمى لديو قدر أكبر عمى  ومف ث
ية لمتعامؿ مع محيط العمؿ في المدرسة، حيث توفر لو خبرتو فرصة توظيؼ القيادة التحويم

لديو نتيجة تعاممو المتكرر مع مواقؼ عديدة  اإلداري   بداعكبيرة لتطوير وتنمية ميارات اإل
أثناء سير العمؿ وما يتصؼ بو مف مشكبلت وتعقيدات، ولذا يكوف توظيفو لمقيادة التحويمية 

 رة األقؿ.أعمى مف قائد المدرسة ذي الخب
وفي ضوء ما سبؽ نستطيع قبوؿ الفرض الرابع مف فروض الدراسة، والذي ينص عمى 

جمالي المقياس  اإلداري   بداعأنو: " توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عمى محاور مقياس اإل وا 
التجريبية والضابطة في القياس البعدي ترجع إلى المتغيرات الديموجرافية  :لممجموعتيف
 ؤىؿ العممي، عدد سنوات الخبرة(".)العمر، الم
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 توصيات الدراس::

عمى ما توصمت إليو الدراسة الحالية مف نتائج الدراسة يمكف الخروج بالتوصيات  بناءً 
 اآلتية:

 تدريب قادة المدراس عمى ميارات اإلبداع اإلداري والقيادة التحويمية. ضرورة  -0
 مدارس عمى ميارات القيادة التحويميةاعتماد البرنامج التدريبي المقترح لتدريب قادة ال -6
عمؿ مف ق بؿ المسؤوليف عف عقد ندوات ومحاضرات وحمقات نقاش، وورش ضرورة  -0

 االتدريب في مراكز اإلشراؼ التربوي بمنطقة الرياض حوؿ أىمية القيادة التحويمية ودورى
 لدى قادة المدارس الثانوية. اإلداري   بداعفي تنمية اإل

فير بيئة تعميمية داعمة ومثيرة لمقيادة التحويمية مف خبلؿ تقدير االىتماـ بتو ضرورة  -2
 نفعاالت المختمفة ومناقشتيا مف خبلؿ الحمقات النقاشية والندوات.اال 

االستفادة مف الخبرات المحمية والوطنية في مجاؿ القيادة التحويمية مف خبلؿ ضرورة  -2
 تثانوية، مع االستفادة مف خبراتطبيؽ نظاـ فعاؿ لتبادؿ الزيارات بيف قادة المدارس ال

 المتميزيف منيـ.
لمواكبة  اإلداري   بداعاالستفادة مف الخبرات اإلقميمية والعالمية في مجاؿ اإلضرورة  -0

 االتجاىات الحديثة في مجاؿ اإلدارة.
 البحوخ املكحح:: 

 ةمف خبلؿ نتائج الدراسة الحالية يقترح الباحث إجراء المزيد مف الدراسات المستقبمي
 :اآلتية

عمى مختمؼ البرنامج التدريبي القائـ عمى القيادة التحويمية تطبيؽ أداة الدراسة الحالية  -0
 .بتدائي، المتوسط()االاآلخرى ة في مختمؼ المراحؿ التعميمية اإلداري  مستويات القيادات 

 .اإلداري   بداعاإلإجراء المزيد مف الدراسات حوؿ  -6
بمتغيرات أخرى ليا عبلقة  البرنامج التدريبي المقترحمماثمة تتناوؿ عبلقة  إجراء دراسة -0

 .أرجاء المممكةبواقع العمؿ الميداني، وذلؾ في بيئات مختمفة في 
 أنماط القيادية األخرى.وعبلقتو ببعض  اإلداري   بداعاإلإجراء دراسات تتناوؿ  -2
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 املرادع

 أواًل: املرادع العربي:: 

مدى توافر سمات القيادية التحويمية لدى  (.7004) محمد. أبوشعبان، قمر وأبوسمرة، محمود والطيطي،
 دائرة التربية، جامعة القدس، القدس. .مدارس مدينة القدس قادة

وزارة التربية والتعميم في  اإلداري   بداعالثقافة التنظيمية واإل .(7005) .أبو جامع، إبراىيم أحمد عواد
 .ية، عمان، األردن  ن  عة األرد  )رسالة دكتوراه غير منشورة(، الجام يةن  األرد  

 .دار صادر. بيروت: لسان العرب .)د. ت( .ابن منظور، أبي الفضل، جمال الدين
م(. اإلبداع اإلداري في مدارس التعميم العام من 7022احمد، محمد جاد، ومحمود، أشرف محمود )

: في الوطن العربيتطوير التعميم  -المؤتمر العممي التاسع وجية نظر العاممين. )ورقة عمل( 
 002 - 622كمية التربية، جامعة الفيوم. ص ، الواقع والمأمول
لتطوير العمل  اإلداري   بداعالحاجات التدريبية لتنمية ميارات اإلم(. 7005بدر، أريج سميمان. )

رسالة ). المدرسي لمديرات ومساعدات المدارس المتوسطة والثانوية بمدينة مكة المكرمة
 اإلدارة التربوية والتخطيط، كمية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.قسم  .(ماجستير

المدارس االبتدائية الحكومية  قادةلدى  اإلداري   بداعمعوقات اإلم(. ۳۱۲۲البدراني، ذعار غضبان. )
. قسم اإلدارة التربوية (رسالة ماجستير) يا ووكالئياتقادبمنطقة بريدة من وجية نظر 

 التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.والتخطيط، كمية 
: دراسة ميدانية عمى اإلدارات اإلداري   بداعاإل يفأثر القيادة التحويمية (. 7027البرناوى، ىارون. )
عمادة الدراسات العميا،  (.رسالة ماجستير) المممكة العربية السعودية فيتبوك  يفالحكومية 

 جامعة مؤتة.
 مكتبة الممك فيد الوطنية. .يبداععن التفكير اإل ةلمحات عام (.7007يم. )لو بن إبراىالجيزان، عبداإل

لدى معممي التعميم  اإلداري   بداع(. القيادة التحويمية و عالقتيا باإل7022حسين، أحمد شحاتة محمد. )
 ،مجمة البحث في التربية وعمم النفسالثانوي العام: دراسة ميدانية بمدارس محافظة المنيا. 

 236 - 201(، 2) 73كمية التربية،  ،لمنياجامعة ا
 . عمان:الوجداني لمقيادة التربويةالذكاء (. 7003) حسين، سالمو عبد العظيم، وحسين، طو عبدالعظيم.

 دار الفكر
الداري وأبرز معوقاتو لدى قادة  بداعواقع تطبيق عناصر اإل(. 7027الحارثي، مشعل بن مبارك. )

مكة المكرمة، جامعة أم  .(رسالة ماجستير غير منشورة) جدةالمدارس الثانوية في محافظة 
 القرى
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(. واقع االتصال التنظيمي لدى مديري مدارس وكالة الغوث بمحافظات غزة 7021) .حمدونة، رغدة
 جامعة األزىر، غزة.كمية التربية،  ]رسالة ماجستير غير منشورة[وعالقتو باإلبداع اإلداري. 

. عمان: مبادئ اإلدارة الحديثة، منيجية حديثة لتنمية الموارد البشرية( 7004) .الخفاف، عبد المعطي 
 دار دجمة، ناشرون وموزعون.

المدارس في محافظة إربد من  قادةلقيادة التحويمية ودورىا في تطوير أداء ا(. 7022الخصاونو، سناء. )
( 66) 23التنمية،  جمعية الثقافة من أجل ،مجمة الثقافة والتنميةأنفسيم.  قادةوجية نظر ال

206 – 227. 
دار الحامد لمنشر  . عمان:واالبتكار في منظمات األعمال بداعإدارة اإل(. 7022خصاونة، عاكف. )

 والتوزيع.
لدى رؤساء األقسام األكاديميين في  اإلداري   بداععالقة القيادة التحويمية باإل(. 7020خمف، محمد. )

 كمية التجارة، الجامعة اإلسالمية، غزة. (.يررسالة ماجست) الجامعة اإلسالمية بغزة
مؤشرات تخطيطية لتفعيل سمات القيادة التحويمية كمدخل لتنمية ميارة (. 7022ربيع، ىناء عبدالتواب. )

لدولي . ورقة عمل في المؤتمر العممي ا: دراسة من منظور الخدمة االجتماعيةاإلداري   بداعاإل
جامعة  -جتماعية وتطوير العشوائياتالخدمة اال - جتماعيةالسادس والعشرون لمخدمة اال

 .2223 – 2702(، 1كمية الخدمة االجتماعية. مجمد) -حموان 
التنظيمي لدى  بداع(. القيادة التحويمية وعالقتيا باإل7025الرشيدي، عمي بن ضبيان بن شالل. )

مة العربية لمدراسات المجعمداء ورؤساء األقسام بالجامعات الحكومية واألىمية بمدينة الرياض. 
 .26-2( 42) 22جامعة نايف العربية لمعموم األمنية،  ،األمنية

األثر االستراتيجي لمقيادة التحويمية عمى اإلبداع اإلداري (. 7022الروسان، إخالص م حمَّد نيار )
 (، جامعة أم درمان اإلسالمية، السودان.سالة  دكتوراه)ر  والرضا الوظيفي.

م(. متطمبات تطبيق اإلبداع اإلداري في مدارس والية الرستاق بمنطقة 7022) السعدية، حمده حمد
 33 -26(، 2) 6جامعة دمشق،  -مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمم النفسالباطنة. 

 . عمان: دار المسيرة لمنشر والتوزيع.اإلبداع اإلداريم(. 7022) .السكارنة، بالل خمف
المدارس الثانوية في  قادةلدى  اإلداري   بداعإدارة التغيير وعالقتيا باإل(. م۳۱۲۳شقورة، منير حسن. )

. قسم أصول التربية، كمية التربية، (رسالة ماجستير) محافظات غزة من وجية نظر المعممين
 جامعة األزىر، غزة.

ة التربوية في القيادة التربوية التحويمية، في: عدنان األمين )محرر( اإلدار  (.7002الصيداوي، أحمد. )
 بيروت: الييئة المبنانية لمعموم التربوية. .البمدان العربية
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(. السموك القيادي التحويمي لممدربين من وجية نظر العبي 7027الطحاينة، زياد وعودات، معين. )
 ،مجمة المنارة لمبحوث والدراسات الفرق الرياضية في الجامعة الياشمية وعالقتو بالرضا لدييم.

 .210 -224ص ص  ،(2) 70، ن  د  ر األ ،البيت عة آلمجا
المدارس األىمية في  قادةمن وجية نظر  اإلداري   بداعواقع اإلم(. 7022العصيمي، سممان صالح. )

. قسم اإلدارة والتخطيط التربوي، كمية العموم االجتماعية، (رسالة ماجستير) مدينة الرياض
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.
(. تحميل أثر نمط القيادة التحويمية في 7022العوضي، فايزة بن عبداهلل و العوضي، عادل بن عبداهلل. )

مستقبل التربية : دراسة تطبيقية عمى المؤسسات التعميمية في دولة الكويت. اإلداري   بداعاإل
 .34-22( 62) 77المركز العربى لمتعميم والتنمية،  ،العربية

درجة ممارسة قادة المدارس الثانوية بدولة الكويت ألبعاد  .(7021يدي جزاع )العتيبي، تركي الحم
مجمة القيادة التحويمية من وجية نظر المعممين وانعكاساتيا عمى تحسين األداء الميني لدييم، 

 – 22(، ص ص 26)3مصر،  ،جامعة اإلسكندرية ،ياض األطفالكمية ر  ،الطفولة والتربية
206. 

مدخل لتطوير إدارة مدارس التعميم الثانوي  اإلداري   بداع(. اإل7027والذبياني، منى. )عبدالرازق، ماجدة 
 .715-232( 23)2جامعة عين شمس،  ،مجمة كمية التربيةالعام بالمممكة العربية السعودية. 

دائية (. واقع ممارسة القيادة التحويمية لدى مديرات المدارس االبت7022عبداهلل، ماجدة والعتيبي، خزنة. )
المجمس العالمي  ،مجمة التربيةالحكومية في جنوب مدينة الرياض من وجية نظرىن. 

 .57 -22(، 17)23 لجمعيات التربية المقارنة،
القطاع العام:  قادةوعالقتو باألداء الوظيفي ل اإلداري   بداعاإل(. 7006العجمة، توفيق وبحر، يوسف )

 -الجامعة اإلسالمية ،كمية التجارة .(ماجستير رسالة) اسة تطبيقية عمى وزارات قطاع غزةدر 
 غزة.

 دار حامد لمنشر.عمان: . القيادة والدافعية في اإلدارة التربوية(. 7003عياصرة، عمي. )
دراسة ميدانية  في التطوير التنظيمي: اإلداري   بداع(. أثر تطبيق عناصر اإل7022عوض، عاطف. )

مجمة جامعة دمشق لمعموم ية في لبنان. عمى العاممين في مؤسسات االتصاالت الخمو 
 .711 -264( 2) 76، تصادية والقانونيةاالق

واقع اإلبداع اإلداري وأساليب تطويره في جياز قوات األمن الخاصة من (. 7002) .عواد، عبد اهلل
جامعة نايف العربية لمعموم األمنية،  ]رسالة ماجستير[. وجية نظر ضباط األمن الخاصة

 الرياض.
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عالقة تفويض الصالحيات باإلبداع اإلداري لدى وكالء مدارس منطقة (. 7006) .نزي، مباركالع 
 . جامعة مؤتة، األردن.]رسالة ماجستير[. تبوك التعميمية من وجية نظرىم

 . الرياض: مكتبة العبيكان.المدخل إلى البحث في العموم السموكيةم(. 2653العساف، صالح حمد ) 
لدى قائدات مدارس التعميم العام  اإلداري   بداعالقيادة التحويمية وعالقتيا باإل(. 7024الغراس، غادة. ) 

 كمية التربية، جامعة القصيم. .(رسالة ماجستير) بمنطقة القصيم
المدارس المتوسطة  قادةوعالقتو بإدارة التغيير لدى  اإلداري   بداعاإلم(. 7022الفوزان، صالح حمود. )
. قسم اإلدارة والتخطيط التربوي كمية العموم االجتماعية، (جستيررسالة ما) بمدينة الرياض

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، الرياض.
ي: دراسة ميدانية لممشرفين بداعالمناخ التنظيمي وأثره عمى السموك اإل(. 7000القطاونة، منار )

 .ن  ية، األرد  ن  الجامعة األرد   .(رسالة ماجستير غير منشورة). يةن  ين في الوزارات األرد  اإلداري  
ورقة عمل المؤتمر العربي  .وتنميتو اإلداري   بداعمفيوم اإل(. 7007القاسمي، أميمة بنت عبد العزيز. )

ية والتجديد في ظل النزاىة والشفافية، كتب وزير الدولة بداعالثالث في اإلدارة : القيادة اإل
ة، اإلداري  انية، باالشتراك مع المنظمة العربية لمتنمية الجميورية المبن - ةاإلداري  لشؤون التنمية 

 بيروت.
مثمة أ -مداخل -دارة االستراتيجية: نظرياتاإل(. 7022القيسي، فاضل حمد والطائي، عمي حسون. )

 دار صفاء لمنشر والتوزيع.عمان: . وقضايا معاصرة
ة التغيير لـدى مـديرات ومساعدات وعالقتو بإدار  اإلداري   بداعاإل. (7005القرشي، عديمو بنت محمد. )

كمية التربية، جامعـة أم القرى،  .(رسالة ماجسـتير) المدار س االبتدائية بمدينة مكة المكرمـة
 مكة المكرمة

التطوير التنظيمي لممدرسة الثانوية العامة، جميورية مصر (. 7002قاسم، محمد فتحي محمود. )
كمية التربية، جامعة عين  .(رسالة دكتوراه) يثةالعربية في ضوء التجديدات التربوية الحد

 شمس.
من وجية  اإلداري   بداعالثقافة التنظيمية لمدير المدرسة ودورىا في اإلم(. 7005الميثي، محمد عمي. )

قسم اإلدارة التربوية  .(رسالة ماجستير) مدارس التعميم االبتدائي بالعاصمة المقدسة قادةنظر 
 جامعة أم القرى، مكة المكرمة.والتخطيط، كمية التربية، 

م(. الثقافة التنظيمية وعالقتيا باإلبداع اإلداري لمقيادات اإلدارية بجامعة 7027محمد، ماىر أحمد )
 222 -736(، 7)75 المجمة العممية، جامعة أسيوط،أسيوط، 
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يير: دراسة تأثير سموك القيادة التحويمية عمى اتجاىات العاممين نحو التغ(. 7002المراد، حسين. ) 
 كمية التجارة، جامعة عين شمس. (.رسالة ماجستير) تطبيقية عمى مؤسسة الطيران السوية

دور القيادة التحويمية في تطوير األداء التنظيمي لدى القادة التربويين من  (.7021) .المطيري، فيد سند
العميا، جامعة عمادة الدراسات  .(رسالة ماجستير غير منشورة) .وجية نظرىم في منطقة تبوك

 .ن  مؤتة، األرد  
: اإلداري   بداع(. اختبار أثر أبعاد القيادة التحويمية في اإل7005نعساني، عبدالمحسن عبدالسالم . )

مجمة جامعة تشرين لمبحوث والدراسات دراسة تطبيقية عمى المؤسسات التعميمية في سورية. 
 .65-34 (2) 20سمسمة العموم االقتصادية والقانونية،  ،العممية

، القاىرة، العدد مجمة المدير العربي: دراسة سموكية. اإلداري   بداع(. اإل2667النمر، سعود محمد. )
 .52 – 37ص  ص 224
. ترجمة: صالح المعيوف، معيد اإلدارة ة: النظرية والتطبيقاإلداري  القيادة (. 7003ىاوس، بيتر )

 العامة.
ة بمدارس التعميم العام في بعض اإلداري  ية في العمميات اعبداإلدارة اإلم(. 7027اليوسف، خمود سعد. )

قسم اإلدارة التربوية والتخطيط، كمية التربية، جامعة  .(رسالة دكتوراه) مدن منطقة مكة المكرمة
 أم القرى، مكة المكرمة.
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