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 قيمة الذي علمنا المعلم، الرسول على والسالم والصالة الصالحات، تتم بنعمته الذي هلل الحمد
 يشكر ال من" : عليه وسلم هللا صلى قال حيث الفضل، أهل هم لمن والشكر والتقدير االعتراف
 هللا أسأل التي ، العلمية هذه الرسالة أتممت إذ علي نعمته هللا أتم أن وبعد ، "هللا يشكر ال الناس
 .بها  ينفع وأن أجرها، لنا يكتب أن

اإلدارة  أكاديمية إلى امتناني وعظيم شكري  بخالص أتوجه أن المقام هذا في لي ويطيب
 ورعاه وجميع المشرفين واإلداريين المدهون حفظه هللا الدكتور محمد ها رئيسب والسياسة ممثلة
 وعلى الرسالة، هذه علىرافه إش على هللا حفظهاللوح عبد شعبان نبيل .د مشرفي واخص بالذكر 

 أضحت ثم فكرة كانت أن منذ للرسالة ومتابعته إرشادي و توجيهي في بذله الذي الكبير جهده
 الجزاء. خير فجزاهم  هللا ، ابحث
 : المناقشة لجنة عضوي  األفاضل لألساتذة واالمتنان الشكر بخالص أتوجه كما

 خارجيا   مناقشا   هللا حفظه  خليل ماضي   /الفاضل الدكتور
  خارجيا   مناقشا   هللا حفظه أيمن عبد القادر راضي  /الفاضل الدكتور

 . زاءالج خير هللازاهم  فج حلة، أبهى في لتخرج الرسالة هذه حول مالحظات من لي قدماه لما
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 البحث ملخص
 القدرة-المثالي التأثير( بأبعادها التحويلية القيادة ممارسة واقع على التعرف البحث إلى هدف

 واقع المدارس الخاصة و التعرف على في( االهتمام الفردي-الفكرية االستثارة -ةاإللهامي
 القيادة لممارسة الكلية الدرجة بين العالقة المدارس الخاصة وبيان التنظيمية فيالفعالية 
ومن اجل تحقيق ظيمية للمدارس الخاصة بمحافظات قطاع غزة الفعالية التن وبين التحويلية

 إستبانة لجمع بتصميم وقام التحليلي، الوصفي المنهج باستخدام الباحث أهداف البحث قام
محافظات والمكون من جميع العاملين في المدارس الخاصة ب  الدراسة مجتمع من المعلومات
ا،) 964 ( عددهم لغابالو قطاع غزة  ( مفردة، واعتمد الباحث على 274وبلغ عدد العينة ) فرد 

 األساليب من بعدد الدراسة بيانات وعولجت أسلوب العينة الطبقية العشوائية في توزيع العينة
 مديرو ةمارسم الدراسة نتائج أهمومن  (SPSS)اإلحصائي مجبرناال خالل من اإلحصائية

بلغ الوزن  كبيرة حيث بدرجة التحويلية القيادة سلوكمحافظات قطاع غزة المدارس الخاصة ب
محور  بلغ الوزن النسبي إلجماليو  %68.76التحويلية بلغ  النسبي إلجمالي محور القيادة

( بين القيادة التحويلية و .850 (بلغ موجبا معنويا يوجد ارتباطاو (38 .73 ( الفعالية التنظيمية
( بين القيادة α≤0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )و  الفعالية التنظيمية

يوجد أثر ذو داللة و المدارس الخاصة في محافظات غزة  التحويلية و الفعالية التنظيمية لدى
( ألبعاد القيادة التحويلية على الفعالية التنظيمية لدى α≤0.05إحصائية عند مستوى داللة )

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند و محافظات قطاع غزة العاملين بالمدارس الخاصة في 
تعزى  التحويلية ( بين متوسطات استجابات المبحوثين حول دور القيادةα≤0.05مستوى داللة )

لصالح الفئة  (توجد فروق تعزى للمتغيرات)العمر بينما للمتغيرات )الجنس وسنوات الخبرة (
 . الدراسات العليا()لصالح  (المؤهل العلمي)و  (عام 40إلى اقل من  35من )العمرية 

المدرسة بعقد الندوات والدورات والمحاضرات التي  ضرورة اهتمام قائد التوصيات أهمومن 
و بأهمية تبني و تطبيق هذه  التحويلية تعرف العاملين في المدارس الخاصة بمفاهيم القيادة

المدرسة  اهتمام قائد ضرورةو  حقيق الفعالية التنظيميةالمفاهيم و ذلك لما لها من دور بالغ في ت
بعقد البرامج التدريبية التي تهدف إلى تحسين وتطوير قدرات العاملين في المدارس الخاصة 

 ونجاح. فعاليةالتحويلية مما ينعكس على استخدامها ب على القيادة
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Abstract 
 

          The objective of the research is to identify the reality of transformational 

leadership practice (ideal impact - inspirational ability - intellectual arousal - 

individual attention) in private schools and to identify the reality of organizational 

effectiveness in private schools and to show the relationship between the total degree 

of transformational driving practice and the organizational effectiveness of schools 

In order to achieve the objectives of the research, the researcher used the analytical 

descriptive method and designed a questionnaire to collect information from the 

study population composed of all 964 employees in the private schools in the Gaza 

Strip. The results of the study were analyzed by a number of statistical methods 

through the statistical program (SPSS). The main results of the study were the 

practice of the managers of the private schools in the Gaza Strip governorates, the 

behavior of the transformational leadership, The overall axis of the transformational 

leadership was 68.76% and the relative weight of the total organizational activity 

axis was 73.88. There was a positive correlation of (850) between the 

transformational leadership and the organizational effectiveness. There is a 

statistically significant relationship at the significant level (α0.05) And effectiveness 

In the Gaza Strip governorates. There is a statistically significant effect at the level of 

(α0.05) of the dimensions of the transformational leadership on the organizational 

effectiveness of private school workers in the Gaza Strip governorates. There are no 

statistically significant differences at (α0.05) The responses of the respondents on the 

role of transformational leadership are attributed to the variables (gender and years of 

experience), while there are differences due to variables (age) for the age group (35 

to less than 40 years) and (scientific qualification) in favor of (postgraduate  .             

  Among the most important recommendations is the need for the school leader to 

hold seminars, courses and lectures that teach the workers in the schools about the 

concepts of transformational leadership and the importance of adopting and applying 

these concepts because of their role in achieving organizational effectiveness and the 

need for the school leader to hold training programs aimed at improving and 

developing The capacity of private school workers for transformational leadership is 

reflected in their effective use and success .                                                                     
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 الفصل األول
 العام  للدراسة اإلطار

 :المقدمة 
في ضوء مفهوم العولمة، وما أسدلته من مفاهيم جديدة، سيما في مجال عمل المنظمات ،حيث 

و  تجدها معرضة للعديد من الضغوطات والتحديات الصعبة ،وذلك نتيجة لثورة التكنولوجيا
أضحت معظم المعلومات متاحة أمام الجميع ولفترة زمنية تكاد ال تصدق ،حيث إذ , االتصاالت

 هو العالمي المستوى  على التغيرات أحدثته ما أبرز من أصبح العالم بالفعل قرية صغيرة، و
 أن بإمكانها فكرية وقدرات ذهنية بطاقات لتمتعه وذلك البشرية، االهتمام الغير مسبوق بالموارد

 .استغاللها  أحسن إذا المنظمات فعال في تتحول إلى عنصر
 اهتم فقد بموضوع القيادة في السنوات األخيرة من قبل المنظمات، لذا وهذا يزيد من االهتمام

 حيث بتاريخ , اإلدارية للقيادات الجيد اإلعداد تضمن التي الوسائل بدراسة القيادة واإلدارة علماء
موقع  على للبيع القيادة معروضة  موضوع تتناولكتاب ا  (14139)م كان هناك2003أكتوبر29

 أربع العدد تضاعف هذا التاريخ، ذلك من فقط سنوات ست غضون  أمازون اإللكتروني وفي
 الزمن من فترة قليلة خالل أنه على واضح دليل وهناك كتاب ا،) 53121) إلى ليصل مرات
 (.9: 2013,الكتب )جرينت هذه يقرءون  من عدد القيادة تتناول التي الكتب عدد سيفوق 

قيادة ,تناقضاتالقيادة قادرة على احتواء جميع  ,وكل هذا يظهر الحاجة الماسة إلى  قيادة مبتكرة
قيادة تبالغ في االهتمام والحرص الكامل  لتحويل  ترفع  من طاقة األتباع إلى أكثر مما يتوقعون 

تطوير نماذج قيادة موجودة أو إحياء  لذلك سعى العلماء والباحثين باستمرار إلى,األتباع لقادة 
 إعادة يمكن صناعة هي عملية القيادة أن من انطالقا وذلك ,نظريات قد أهملت منذ زمن

 البديل تمثل والتي" التحويلية ولعل  أفضل النماذج التي برزت حديثا  بقوة هي "القيادة, اختراعها
لتحويلية من أبرز مداخل وأنماط القيادة ا حيث تعد القيادة,التقليدية  القيادة ألنموذج المكمل

وهي من أكثر النظريات شهرة اليوم، وأنسب الممارسات القيادية استجابة لمعطيات  ,المعاصرة
على مالئمة  هذا العصر، وأكفأها قدرة على مواجهة تحدياته، وقد أكد كل من تيكي وديفانا
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شارا إلى أن القائد التحويلي وهو التحويلية مع متطلبات المنظمات المعاصرة حيث أ القيادة
 (. 9: 2006يمارس هذا النمط من السلوك يحقق التغيير المنشود، والتنظيم الفعال)الفقيه،

     وبهذا المفهوم تجد أن القيادة التحويلية من شأنها تحقيق جوانب ايجابية متعددة في المنظمة
 تلفتواخ,الفعالية التنظيمية للمنظمةيحقق في النهاية مجموعة نجاحات تتمحور في مفهوم  بما,

 وغير التنظيم الفعال على الدالة المؤشرات أو للفعالية التنظيمية دقيق مفهوم تحديد في الباحثون 
 تعتبر حيث عامة، بصورة التنظيمية تناولت مفهوم الفعالية التي لذلك تعددت المداخل الفعال ،
 في الباحثين من الكثير تناولها والتي لالهتمام المثيرة المواضيع أبرز من التنظيمية الفعالية
 متطورة مؤسسة عن التحدث يمكن فال متعددة، أخرى  مجاالت وميادين وفي التنظيمي، الفكر
 األسس هذه أن حيث الالزمة، بالدقة عليها التي ترتكز والقواعد األسس فعالية درجة تحديد دون 

 (.83 :2007تنظيمية )ميالط ،ال الفعالية موضوع عليها ينبني التي والمبادئ
التعرف على العالقة بين القيادة التحويلية ، ومدى توفر  البحث اهذفي حاول نوبالتالي س

 في قطاع  غزة ؟ في المدارس الخاصة  التنظيمية الفعالية
 :وسيتم تناول هذا الموضوع على النحو التالي

  البحثمشكلة : 
من خالل متابعة الباحث المستمرة  ألبنائه المنتسبين ألحد المدارس الخاصة في محافظة 

غزة ،و من خالل احتكاكه المباشر بالعديد من العاملين في المدارس  في قطاع الشمال 
الخاصة، الحظ حالة من عدم التوافق بين العاملين من جهة والقيادة العليا للمدارس التي يعملون 
بها من جهة أخرى تمثلت بالتعبير عن عدم الرضا، وعدم االستقرار واالنسجام في عملهم 

ساهمة غير إيجابية في النتائج الكلية المتحصلة في تلك المدارس ،األمر الذي قد يشير إلى م
في طبيعة العالقة بين العاملين  البحثمما جعل الباحث يتلمس جوانب الخلل القائم من خالل ,

ومن خالل االطالع على العديد من ,اإلداريين وقيادتهم العليا في المدارس التي يعملون بها 
والمفاهيم اإلدارية تم التركيز على القيادة التحويلية كنمط يمكن من  الدراسات السابقة واألدبيات

 خالله خلق حالة من التوافق واالنسجام بين القيادة والعاملين في المنظمات .
 والفعالية بين القيادة التحويلية قوة االرتباط إلى تشير األجنبية بنتائج الدراسات من كثير وجاءت

 London (1996) ولندن Green(1996 ،) جرين دراسة ومنها وي الترب المجال في التنظيمية
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 األخير العقد في العالمية االتجاهات أن عن فضال ) Nischan 1997 ( نيستشان ودراسة و ،
 التعليمية بالمؤسسات للتحول التحويلية القيادة نحو التوجه ضرورة إلى تشير العشرين القرن  من

 (. 10: 2006الحتياجاته،وتحدياته )الفقيه، أفضل بشكل الجديد،واالستجابة القرن  مجتمع إلى
 مؤشرات الستكشافكشافية است بدراسة الباحث قام فقد بدقة، البحث تحديد مشكلة سبيل وفي

توزيع استبانه مكونة من عشر أسئلة تمحورت حول الفعالية وذلك من خالل  البحث مشكلة
 البحثنتائج  وقد أظهرت ,الخاصةعشر عاملين في المدارس  على هاعيز تم تو و ,التنظيمية

 :يلي ما ستكشافيةاال
 (1)جدول رقم 
 إلجابات العينة االستكشافية الوسط الحسابي والوزن النسبي

 الفقرات الرقم
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 71.11 1.33 3.56 ألداء المدرسة  تقييم خارجي يوجد 1

2 
يتم االستفادة من التقييمات في 

 المدرسة
2.11 1.27 42.22 

 68.89 1.74 3.44 يوجد تفاعل مستمر مع أولياء األمور 3

4 
يتم التواصل مع المجتمع بشكل 

 مستمر 
2.67 1.66 53.33 

5 
تتمتع اإلدارة المدرسية بالكفاءة في 

 العمل
2.89 1.62 57.78 

6 
البيئة المدرسية مالئمة للعملية 

 التعليمية
2.56 1.24 51.11 

7 
يتم تدريب العاملين باستمرار من اجل 

 تطوير أدائهم
2.22 1.30 44.44 

8 
يوجد تغذية راجعة من الطالب وأولياء 

 األمور حول المنهاج المستخدم
2.78 1.79 55.56 

9 
يوجد اتصال وتواصل فعال مع اإلدارة 

 المدرسية 
2.33 1.00 46.67 



 

4 
 

10 
تتوفر في المدرسة مكتبة مهيأة 

 للعاملين والطالب 
2.78 1.20 55.56 

 54.67 0.35 2.73 إجمالي الفقرات العشرة 

 : تحليل فقرات االستبانة 

لعينة واحدة( لمعرفة ما إذا  Tلتحليل فقرات االستبانة تم استخدام االختبارات المعلمية )اختبار
% على 60هي الحياد وهي تمثل  3كانت متوسطات درجات االستجابة, حيث اعتبرت الدرجة 

 مقياس البحث.

و في ضوء ما سبق من نتائج تحليل فقرات االستبانة استنتج الباحث وجود مؤشرات ضعف في 
عالية التنظيمية في المدارس الفعالية التنظيمية في المدارس الخاصة ,حيث أن نسبة توفر الف

و يتوجب  % مما يدل على مؤشرات ضعف وتحتاج إلى جهد كبير لالرتقاء بها,54.67الخاصة 
البحث بوضوح  أن يكون للقيادة التحويلية دور كبير في ذلك،وبهذا استطاع الباحث تحديد مشكلة

لمعرفة العالقة بين القيادة بدقة كبيرة، باإلضافة إلى توصيات ونتائج للعديد من الدراسات  و
التحويلية والفعالية التنظيمية وذهب الباحث باتجاه ربط هذا النمط القيادي مع طبيعة مخرجات 

 في العمل الكلية للمدارس الخاصة المتمثلة بمفهوم الفعالية التنظيمية وتم صياغة مشكلة الدارسة
    :التالي السؤال

الفعالية التنظيمية بالمدارس الخاصة في قطاع  في تحقيق  التحويلية ما دور القيادة
 غزة ؟

 :الفرعية التساؤالت

  :التالية الفرعية التساؤالت من مجموعة المشكلة هذه ضمن وتندرج

القدرة -المثالي التأثير( بأبعادها التحويلية القيادة نمط المدارس الخاصة تبني ما واقع .1
 بالمدارس الخاصة في قطاع  غزة ؟) االهتمام الفردي -الفكرية االستثارة-اإللهامية

 ؟ المدارس الخاصة  واقع الفعالية التنظيمية في ما .2
وبين تحقيق  التحويلية للقيادة الكلية الدرجة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد هل .3

 بالمدارس الخاصة في قطاع  غزة ؟ العاملين نظر وجهة الفعالية التنظيمية من
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 وجهة في تحقيق الفعالية التنظيمية من التحويلية للقيادة إحصائية داللة ذو ثرا هل يوجد .4
 بالمدارس الخاصة في قطاع  غزة ؟ العاملين نظر

المدارس  في التحويلية  القيادة ممارسة حول العينة أفراد استجابات في فروق  توجد هل .5
 ؟)العلمي ، سنوات الخبرةالجنس، العمر,المؤهل (الديموغرافية للمتغيرات تبعا الخاصة 

المدارس  تحقيق الفعالية التنظيمية في حول العينة أفراد استجابات في فروق  توجد هل .6
 ؟)الجنس،العمر,المؤهل العلمي،سنوات الخبرة(الديموغرافية للمتغيرات تبعا الخاصة 

لإلجابة عن أسئلة البحث كان ال بد من تحديد مجموعة من الفرضيات الرئيسة والفرعية                   
 وذلك على النحو التالي:

 البحث:   فرضيات 

 :الرئيسية األولى الفرضية

      وبين  التحويلية القيادة بين (a ≤0.05)داللة مستوى  إحصائية عند داللة عالقة ذات توجد    

                                               :الرئيسية األولى كان البد من التحقق من الفروض الفرعية التالية وللتحقق من الفرضية   

المثالي"  التأثير بين "  (a ≤0.05)داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ▪
 مدارس الخاصة في قطاع  غزة.وبين الفعالية التنظيمية من وجهة نظر العاملين بال

اإللهامية"  بين بعد "القدرة(a ≤0.05) مستوى داللة عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد ▪
 وبين الفعالية التنظيمية من وجهة نظر العاملين بالمدارس الخاصة في قطاع  غزة .

 االستثارة بين بعد "   (a ≤0.05) مستوى داللة عند إحصائية داللة ذات توجد عالقة ▪
الفكرية" وبين الفعالية التنظيمية من وجهة نظر العاملين بالمدارس الخاصة في قطاع  

 غزة .
االهتمام  بين بعد "   (a ≤0.05) مستوى داللة عند إحصائية داللة توجد عالقة ذات ▪

الفردي " وبين الفعالية التنظيمية من وجهة نظر العاملين بالمدارس الخاصة في قطاع  
 غزة.
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  الرئيسية الثانية : الفرضية

للقيادة التحويلية على الفعالية     (a ≤0.05) مستوى داللة عند إحصائية داللة ذا يوجد أثر
 التنظيمية من وجهة نظر العاملين بالمدارس الخاصة في قطاع  غزة.

 الرئيسية الثالثة : الفرضية

 العينة أفراد استجابات في   (a ≤0.05)عند مستوى داللة إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال
الجنس ، (الديموغرافية للمتغيرات المدارس الخاصة تعزى  في التحويلية  القيادة ممارسة حول

 .)العمر,المؤهل العلمي ، سنوات الخبرة

 الرئيسية الرابعة: الفرضية

 العينة أفراد استجابات في    (a ≤0.05)عند مستوى داللة إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال
الجنس، (الديموغرافية المدارس الخاصة تعزى للمتغيرات تحقيق الفعالية التنظيمية في حول

   العمر,المؤهل العلمي ، سنوات(.

 البحث أهداف:  

 التالية: األهداف البحث إلى تحقيق هذا و يهدف

o اإللهامية القدرة-المثالي التأثير( بأبعادها التحويلية القيادة ممارسة واقع على التعرف- 
 .بالمدارس الخاصة في قطاع  غزة  )االهتمام الفردي -الفكرية االستثارة

o الفعالية التنظيمية بالمدارس الخاصة في قطاع  غزة. واقع التعرف على 
o الفعالية التنظيمية  وبين التحويلية القيادة لممارسة الكلية الدرجة بين العالقة بيان

 بالمدارس الخاصة في قطاع  غزة .
o  الكشف عن مستوى التأثير للقيادة التحويلية على الفعالية التنظيمية بالمدارس الخاصة في

 قطاع  غزة .
o حول  وكذلك التحويلية القيادة ممارسة حول العينة أفراد استجابات في الفروق  استكشاف

ل الجنس ،العمر,المؤه( الديموغرافية للمتغيرات الفعالية التنظيمية بالمدارس الخاصة تبعا
 .)العلمي ، سنوات الخبرة

  :التالية الجوانب في البحث هذه أهمية تكمن
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 :أهمية البحث 

 العلمية:  األهمية :أوال

في كونه األول الذي جمع بين القيادة التحويلية مع الفعالية التنظيمية  البحث أهمية تتجلى -
 في بحث كامل حسب علم الباحث على المستوى المحلي.

نظريا  ومفاهيمها يمكن االستفادة منه في العديد من المجاالت يجمع البحث إطارا  -
 العلمية.

يعتبر البحث مرجعا  علميا  يمكن الباحثين الجدد الرجوع إليه عند إعدادهم لدراسات  -
 مستقبلية التي تتحدث عن المضامين التي شملها هذا البحث.

  :العملية األهمية :ثانيا

تطوير الفعالية  في التَّحويليَّة القيادة مفاهيم يقتطب خالل من المتحصل الواضح األثر -
 المدارس الخاصة. لدى التنظيمية

البحث مرجعا  يمكن االستناد إليه عند اتخاذ أي من القرارات اعتمادا  على النتائج  يعتبر -
 المتحصلة. 

إظهار واقع المدارس الخاصة أمام المهتمين وباألخص أولياء األمور الذين عزفوا عن  -
المدارس الحكومية والوكالة المجانية  بحجة ضعف مستواها,ولجئوا للمدارس الخاصة 

 مدفوعة الرسوم . 
تعطي البحث واقعا  حقيقا  للعاملين والمعلمين من جانب واإلدارة من جانب آخر ليكون  -

 قة جديدة نحو التحول لألفضل في األداء .محط انطال
 حدود البحث: 

الموضوعي على دراسة دور القيادة التحويلية في  حده في : سيقتصر البحث الحد الموضوعي
 تحقيق الفعالية التنظيمية في المدارس الخاصة بقطاع غزة.

 .قطاع غزة  محافظات : المكاني الحد

 العاملين في المدارس الخاصة بمحافظات غزة.جميع  يطبق البحث على :البشري  الحد

 م.2017إجراء البحث الحالي في عام  الزماني: الحد
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 البحث متغيرات: 

 ( وهي التحويلية بأبعادها األربعة القيادة يتمثل المتغير المستقل للدراسة في :المستقل المتغير
 (.34: 2016فردي )الشنطي,االهتمام ال-الفكرية االستثارة-اإللهامية القدرة-المثالي التأثير

 تتأثر باألبعاد أن المتوقع من التي "الفعالية التنظيمية" في التابع المتغير يتمثل  :التابع المتغير
 المستقل. للمتغير المكونة

 (1شكل رقم )
 نموذج البحث:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصدر :إعداد الباحث بناء على أدبيات الدراسات
 
 
 
 
 

 )الخبرة الجنس ، العمر, المؤهل العلمي ، سنوات( الديموغرافية  لمتغيراتا

 

 المتغير المستقل
 المتغير التابع

 الفعالية التنظيمية

 أبعاد القيادة التحويلية
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  البحثمصطلحات : 
هي تفاعل بين القادة والمرؤوسين يؤدي إلى رفع التحفيز والنضج إلى أعلى :  التحويلية القيادة

 (.7: 1992المستويات وتجاوز المصالح الشخصية إلى المصلحة العامة )بورنز,

بأنها قدرة القائد التحويلي على إحداث التحوالت الكبرى في المنظمة  فيعرفها إجرائيا الباحث أما
وزرع الرؤية والرسالة في قلوب التابعين وتحويلهم إلى قادة وذلك من خالل التأثير في سلوكهم 

 وتمكينهم للوصول إلى أعلى من المتوقع منهم.وتحفيزهم 
: تعني قدرة المنظمة على تحقيق األهداف المسطرة التي أنشئ من أجلها الفعالية التنظيمية

 (.   29: 2008,واالستغالل األمثل للموارد المتاحة )شنيق
ت التي أنشأت والغاياوتحقيق األهداف  والبقاء على أنها "القدرة على المنافسة يعرفها الباحث أما

 .من أجلها المنظمة 
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري للبحث

 المقدمة:  
إّن فهم القيادة بشكل عام، والقيادة التحويلية  بشكل خاص يتطلب معالجة ألهم المفاهيم، 
واألفكار التي تتعلق بهذا الفصل وذلك  من خالل التعرف على مفهوم القيادة بشكل عام، 

 بالمدارسوالقيادة التحويلية بشكل خاص والعالقة بين القيادة التحويلية والفعالية التنظيمية  
صة ، والوقوف على األدبيات التي تناولت مفهومي) القيادة التحويلية والفعالية التنظيمية  ( الخا

 وتم تقسيم الفصل الحالي إلى ثالث مباحث كاآلتي:,بشيء من التفصيل 
 المبحث األول:القيادة التحويلية

 المبحث الثاني:الفعالية التنظيمية
 ةالتنظيمي الفعالية على التحويلية القيادة ريأثت  المبحث الثالث

 المدارس الخاصةالرابع :  المبحث
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 المبحث األول
 القيادة التحويلية

 تمهيد 
 تعريف القيادة
 أنواع القيادة

 القيادة مبادئ
 القيادة مصادر
  القيادة أهمية

 نظريات القيادة 
 الخلفية التاريخية للقيادة التحويلية

 مفهوم القيادة التحويلية 
 تعريف القيادة التحويلية 

 القيادة التحويلية   أبعاد
 أنماط القيادة التحويلية

 وأفوليو"  باسإسهامات "
 التحويلية للقيادة النظرية األسس

 نظرية قيادة المدى الكاملة
 خصائص القائد التحويلي
 وظائف القائد التحويلي

 القيادة التحويلية في المدرسة
 المدرسة في التحويلية القيادة فعالية
 المدرسية التحويلية القيادة أهداف
 المدرسة في التحويلية القيادة أهمية

 الفرق بين مدير المدرسة وقائد المدرسة
 أهم  المبادئ اإلسالمية واألخالقية 

 ملخص المبحث األول
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 المبحث األول
 القيادة التحويلية

 :تمهيد 
 تعريفها حيث من ، القيادة بموضوع العالقة ذات الجوانب ألهم هذا المبحث استعراضا   يتضمن

وقسمت  واإلدارة، القيادة بين والفرق  و مصادرها ونظرياتها وأنماطها وأهميتها، ، ومبادئها
حيث مدخل السمات ، والمدخل السلوكي ،  نظريات القيادة وفق أربع مداخل رئيسية من

، وصوال إلى نظرية قيادة المدى اإلدارية القيادة في الحديثة والمدخل الموقفي، واالتجاهات
عناصرها والخلفية التاريخية  وأبعادها،و وأهميتها، تعريف القيادة التحويلية وأنماطها،،وتم الكاملة

في تطوير القيادة التحويلية ويختم هذا المبحث   الباحثينعدد من للقيادة التحويلية و إسهامات 
 هميتها  والفرق بين مدير المدرسة وقائد المدرسةفي المدرسة و فعاليتها وأ  التحويلية بالقيادة

وباالنتقال لتأصيل مصطلح القيادة حيث لم يستخدم هذا المصطلح في البيئة التنظيمية إال في ,
القرن العشرين، حيث ظهرت في بادئ األمر في المنظمات العسكرية، ثم ما لبث أن أخذت في 

و لم يستطع الفكر اإلداري ,التطور حسب الظروف، والبيئة التي يستخدم فيها هذا المصطلح 
بالرغم من الفيض المتزايد في األبحاث والدراسات القيادية أن يهتدي إلى موقف محدد المعاصر 

تجاه حقيقة نشأة القيادة وظهورها ، إال أنه قد أفرز لنا عددا من نظريات القيادة المتباينة التي 
 (.25: 2006أبوعايد،(ادعت كل منها تفسيرا لنشأة القيادة وظهورها، يختلف عن غيرها 

 قيادة:تعريف ال 
حسب لسان العرب البن منظور، فالقيادة من قاد، يقود، قود، يقود الدابة من أمامها ويسوقها من 
خلفها، فالقود من أمام والسوق من خلف، ويقال أقاده خيال بمعنى أعطاه إياها يقودها، ومنها 

 (. 315 :2000,االنقياد بمعنى الخضوع، ومنها قادة وهو جمع قائد  )ابن منظور
( بأنها: "عملية التأثير على آراء اآلخرين بشكل يجعلهم يسلكون 114: 2007فها الحريري)عر و 

 أن كما, سلوكا  يتفق مع تصورات الشخص المؤثر لقناعتهم بسداد  رأيه وقوة حجته ومنطقه"
 وتهدف وأتباعه بين القائد تأثير عالقة"بأنها القيادة عرفا (Smith ) وسميث ( Rost ) روست
 القائد من كل تحقيقها يريد  التي األهداف تعكس حقيقية تغييرات إحداث إلى العالقة هذه

 في التأثير عملية هي و رأى مرسي بأن القيادة,  (44  : 2009 ، النصر أبو(واألتباع" 
 من مجموعة أو فرد أنشطة في التأثير القيادة محاولة تتضمن و محددة أهداف لتحقيق اآلخرين
دريس، ما )مرسي في موقف ما هدف تحقيق نحو األفراد    .(551 : 2003 وا 
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النتائج  لتحقيق لديهم ما أفضل ليقدموا  األفراد إلهام عبوي القيادة بأنها عملية عرف كماو 
 التزامهم وتحفيزهم على والحصول السليم، االتجاه للتحرك في األفراد بتوجيه وتتعلق المرجوة،
 (. 613 :2014)بوربيع، أهدافه لتحقيق

و تعتبر القيادة ظاهرة اجتماعية تتوقف على وجود جماعة يبرز من بينهم قائد يتولى تنظيم 
شؤونهم وهي تعد من أكثر المواضيع اإلنسانية التي أخذت طابعا  جدليا  في محاولة الباحثين 

رض، " أن القيادة من أكثر الظواهر وضوحا  على األBurns لتفسير مفهومها حيث ذكر "بيرنز" 
 .(41: 2002إال أن قلة من الناس من يدرك مفهومها")السويدان وباشراحيل،

( القيادة : "هي النشاط الذي يمارسه شخص للتأثير في اآلخرين 9:2004و يعرف العمري )
 .وجعلهم يتعاونون لتحقيق هدف يرغبون في تحقيقه" 

ت فـي تناولهـا للقيادة ، حيث ركز " وبالنظر إلى التعريفات السابقة لمفهوم القيادة نجدها قد اختلف
الحريري " على سلوك القائـد  ، وركز " روست وسميث " في تعريفهما على إحداث التغييرات 
الكبرى في المنظمات ، و ركز مرسي على األنشطة  ، في حين ركز تعريف " عبوي " للقيادة 

يرا ركز تعريف العمري على على التحفيز والتوجيه وهما من الوظائف األساسية لإلدارة ،وأخ
التعاون ، وعلى الـرغم مـن هـذا االختالف إاّل أن التعريفات السابقة تتفق على أن القيادة عملية 
جماعية تعتمـد علـى وجود الجماعة بالدرجة األولى ، كما تركز التعريفات على الـتأثير الذي 

 فة ودور يمارسه القائد .يحدثه القائد في سلوك اآلخرين ، وهي أيضا  عبارة عن وظي
 -استخالص عدد من النقاط وذلك على النحو التالي: يمكنفي ضوء التعريفات السابقة 

 قدرة القائد على التأثير في األفراد. .1
  يتميز القائد بصفات خاصة أهمها الكاريزما تجعله مختلف عن غيره . .2
 األهداف   . القيادة عملية تبدأ بالمدخالت و تنتهي بمخرجات أو تحقيق  .3
 القائد و األتباع يمتلكون رسالة ورؤية واضحة. .4
 يجب أن يكون التأثير متبادل بين القائد واألتباع. .5
 (30: 2007المخالفي، (وهي: القيادة في مهمة عناصر كاللدة إلى توفر و أكد
 .والمسؤوليات الواجبات: المهمة .1
 .المهمة إنجاز عاتقهم على الملقى التابعون  أو المرؤوسون : الناس .2
 .القائد يظهر الذي هو:القيادي الموقف .3
  .األهداف بتحقيق الناس إقناع كيفية:التأثير عملية .4
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 أنماط القيادة: 
 .( 52  :2011,العجرميو المدهون ) أنماط القيادة: تصنيفات

 السلطة: ممارسة طريقة أساس على القيادة تصنيف .1
 المتساهل. والقائد,والقائد الديمقراطي األوتوقراطي القائد
 والنمط,الجذاب والنمط,النمط التقليدي :السلطة مصادر أساس على القيادة تصنف .2

 .العقالني
 رسمية. الغير والقيادة,الرسمية القيادة :التنظيمي الهيكل أساس على القيادة تصنف .3
 مركزية. ال وقيادة,مركزية قيادة :السلطة تفويض أساس على وتصنيف .4
 القيادة نمط,الزئبقي القيادة نمط,القيادة المعاونة,األبوية القيادة :مثل أخرى  أنماط وهناك .5

 .الفريق قائد نمط,البيروقراطي
 : أساسيات القيادة 

قسمت نظريات القيادة وفق أربع نظريات رئيسية هي : النظريات التقليدية، و النظريات السلوكية 
 القيادة. في الحديثة ، و النظريات الموقفية ، واالتجاهات

 : أوال : النظريات التقليدية في القيادة
 نظرية الرجل العظيم : .1

  وتفضيل الهي  موهبـة وقدرات فردية وراثيةالهو ذلك اإلنسان الذي تأتي عظمته مـن خـالل 
لقد حاولـت هـذه النظرية دراسة موضوع القيادة من  بحضور طاغي ويتمتع بشخصية كاريزميـة و 

خالل التركيز على تحليـل شخـصيات قـادة عـسكريين وسياســيين متميــزين لــذلك اعتبــروا إن 
القائــد هــو إنــسان عظيـــم مفترضين إن هذه العظمة هي نتيجة موهبة وقدرات خارقة أعطاها هللا 

فالقائد في إطار هـذه النظريـة هو  ،ثة لمثل هؤالء األشخاص سبحانه وتعالى بالفطرة والورا
 شخص عظيم يتمتع بشخصية كاريزمية ساحرة يحظى بوالء أعـداد كبيـرة مـن النـاس ينقادون له

 .(432: 2007لتحقيـق انجـازات عظيمـة )العامري،,ويقدمون التضحيات راغبين  طوعا
 نظرية السمات :  .2

فتراض مفاده بأنَّ هنالك مجموعة من الخصائص والصفات الشخصية تقوم هذه النَّظرية على ا
والتي تعمل على تفسير القدرات القيادية عند شخص ما، فهي بذلك ترتبط ارتباطا  وثيقا  بنظرية 

الشكل، )الرجل العظيم، وهذه الصفات تتراوح ما بين خصائص وصفات جسمية فسيولوجية 
نالك صفات أخرى نفسية تتمثل في الحماس، والثقة ، وه(والحجم، ونبرة الصوت، والوسامة

بالنفس، والمقدرة على المبادأة، والنضج االجتماعي، والخلق الجيد، كما أن هناك صفات ذهنية 
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تتعلق بالذَّكاء والمقدرة على التفكير والتحليل، والشجاعة، باإلضافة إلى ذلك كله فإنَّ نظرية 
ة، أو أن هذه الصفات القيادية التي يتمتعون بها هي صفات السمات تعتبر أنَّ القادة يولدون قاد

موروثة، ومن ال يملك هذه الصفات ال يمكن أنَّ يصبح قائدا ، وترى هذه النَّظرية أنَّ القادة 
يبذلون القوة ألنَّ لديهم صفات تميزهم عن اآلخرين الذين يعجبون بتلك الصفات و سادت هذه 

ية الحرب العالمية الثانية، وكان الهدف هو التوصل إلى تحديد النَّظرية بين الباحثين حتى نها
 (.160: 2002سمات القيادة )مصطفى، 

 ثانيا : النظريات السلوكية في القيادة:
 .(12:2010)الرقب، النظريات السلوكية:

نتيجة لعدم االتفاق على السمات، وتوافر األدلة على أنَّ هناك صفات مكتسبة في القيادة، 
م وما تالها من  1940لعدم الرضا التام عن نتائج أبحاث ونظريات القيادة اإلدارية عام ونتيجة 

سنوات حيث كانت النظريات تركز على سمات القائد وخصائصه الشخصية فقط ، وقد دعت 
م إلى دراسة سلوك القائد وذلك لمعرفة سلوك القائد الفعلي وهذا أدى 1950الحاجة في أول عام 

بسبب هذه األسباب ,القيادة اء النفس السلوكيين لالهتمام بالجانب السلوكي فيبالعديد من علم
وغيرها بدأ التساؤل حول الخصائص السلوكية للقائد، وهل يمكننا تدريب األفراد الواعدين؟ 

                                    وللتعرف على ذلك فقد بدأ االهتمام والتركيز على سلوك القائد والجماعة.                                  
 :ركزت النظريات السلوكية على ثالثة اهتماماتو 

 التركيز على سلوك القائد وكيفية تأثره وتأثيره بجماعة العاملين التابعين له . .1
التركيز على المرؤوسين، دوافعهم، وسلوكهم، وتأثيرهم على مدى نجاح القائد وتعامله  .2

 معهم.
 مة .التركيز على المه .3

 وترتب على ذلك وجود عاملين مهمين في تحديد القيادة وهما :
 االهتمام بالعمل واالهتمام بالعاملين . .1
 .(13:2010)الرقب،التركيز على المهمة  .2

 ثالثا :المدخل الموقفي
  النظرية الموقفية:

ترجع هذه النظرية إلى األمريكي فيدلر، والذي يرى أن الفعالية القيادية ما هي إال نتيجـة تفاعل 
بين القائد والموقف القيادي و أما الموقف القيادي المالئم فيرى فيدلر أن تحديده يتطلب 
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اصر للموقف تحليل ثالث عن تشخيص للموقف الذي يمارسه القائـد ومرؤوسيه،من خالل
 (. 63:2011ي،)الجارود

 عناصر الموقف القيادي :
قسم كنعان عناصر الموقف القيادي إلى ثالثة عناصر قسمها حسب أهميتها وحسب قوة تأثيرها 

 ، وهو بهذا يرى أنه متى توفرت هذه العوامل الثالثة فإن الموقف يكون مالئما  للقائد:
وارتياحهم لشخص  املينالع: وهذا يتطلب معرفة مدى تقبل العالقة بين القائد وموظفيه .1

 القائد.
وهو يوضح إلى أي مدى يكون العمل المطلوب إنجازه محددا   البناء التنظيمي للعمل : .2

 و واضحا .
: كلما كانت أبعاد الوظيفة القيادية واختصاصها ومسؤولياتها مـن السعة سلطة القائد .3

 (. 366: 2006,كلما كان الموقف أكثر مالئمة الستخدام نمط قيادي معين )كنعان
 اإلدارية: القيادة في الحديثة االتجاهات :رابعا

 النظرية التبادلية: .1
يرى أصحاب هذه النَّظرية أنَّ العالقة بين القائد والمرؤوس قائمة على تبادل النفع للحصول  

على النتائج وحدوث التغيير المنشود، فالمرؤوس يعطي من جهده، ووقته، وراحته، وينجز العمل 
مقابل أن يتلقى من هذا القائد الحوافز، والمكافآت التي تدفعه بعد ذلك للبذل  القائدادة تحت قي

 (.5: 2006أكثر، ورفع مستوى األداء )العتيبي،
 :التفاعلية النظرية .2
 من القيادة والموقف ،ونفس الشخص بين تفاعل عملية القيادة بأن النظرية هذه أنصار يرى 

 مهارات واإلبداع ،وبين االبتكار تستدعي مواقف بين تفاعل محصلة بأنها هذه وجهة النظر
 على الجماعة تساعد وظيفة هنا القيادة وتصبح,المواقف هذه مع التفاعل على إنسانية قادرة

معينة  تنظيمية مشاكل لحل التأييد مواقف معينة، وحشد من االستفادة خالل من أهدافها تحقيق
 النظرية هذه تطبيقات وأما ,التنظيمي العمل ،أو بالمناخ بنمط باإلنتاج ،أو تتعلق كانت ،سواء
 للوظائف التعيينات والجدارة في الكفاءة تحري  اإلدارة على يتوجب أنه فهي عملية ناحية من

 الموظف أو العامل تركيز اهتمام على يساعد بشكل األعمال تصميم محاولة ثم ومن اإلدارية،
تاحة العمل، مجال في يجري  بما  المواقف،مما هذه مع بإظهار مواهبه ،وبالتفاعل له المجال وا 

 جهودهم تعبئة على تساعده في اآلخرين، التأثير على قدرة اكتسابه وبالتالي يؤدي إلى نجاحه
  ).2009:20على التنظيم )القريوتي، ينعكس وأن بد ال الذي العمل، من لمزيد
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  القيادة التحويلية Transformational Theory: 
وانتشار  بأنه عصر االختصارات، وتسريع السرعة،و تالحق التغييرات يتسم هذا العصر

وتتزاحم به األفكار  وتتسابق فيه الرؤى المستقبلية في جميع ,المعارف و تكنولوجيا المعلومات 
جوانب الحياة، مما يستوجب وجود قادة ملهمين ممكنين محفزين لمن يعمل معهم ويمتلكون 

التغيير إضافة إلى الرغبة فيه ويتيحون فرصا أمام المرؤوسين إلخراج إبداعاتهم مقومات 
ومكنوناتهم وتوظيف قدراتهم الكامنة للوصول إلى ابعد من أهدافهم المخطط لها حيث يتوقف 
نجاح المنظمات أو فشلها على مدى النجاح الذي يحققه القادة اإلداريون في أعمالهم، من خالل 

سهامهم في تطوير منظماتهم، وفقا  لما لديهم من تأديتهم ألدوار  هم ومهامهم المنوطة إليهم، وا 
فقد ُطرحت أنماطا كثيرة ,قدرات واستعدادات تمكنهم من التأثير في اآلخرين لتحقيق أهدافهم

ولكن  ومتعددة من األساليب القيادية مثل القيادة التسلطية والقيادة الديمقراطية والقيادة الترسلية
القيادة التحويلية أحدثها وأفضلها ألنه يسعى إلى جعل القائد ملهما ومشاركا ومحفزا  نموذج

 (.5: 2012,لجميع العاملين معه  )شمس الدين
 (2شكل رقم )

 (2شكل رقم )
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 بناءا على أدبيات الدراسة الباحث من إعداد المصدر:

 

 القيادة أساسيات

 نظرياتال
 التقليدية
 

نظرية الرجل -1
 العظيم

نظرية -2
 السمات

 

 

 

 

 

 

 

 

 النظريات السلوكية 

 دراسة مشيغان-1

 دراسة اوهايو-2

   نظرية الشبكة-3
 يةاإلدار 

 النظريات الموقفية 

 النظرية التفاعلية-1

نظرية فيدلر -2
 للسلوك القيادي 

نظرية المسار -3
 والهدف

  الحديثة االتجاهات

 كاريزمية قيادةال-1

 قيادة تبادليةال-2

 التحويلية القيادة-3
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 :أنواع القيادة 
 (.46:  2001: )عليوة ،يصنف عليوة القيادة إلى نوعين هما

وهي القيادة التي تمارس مهماتها وفقا لمنهج التنظيم )أي اللوائح و  القيادة الرسمية: .1
القوانين( التي تنظم أعمال المنظمة، فالقائد الذي يمارس مهماته من هذا المنطلق تكون 

 سلطاته ومسؤولياته محددة من قبل مركزه الوظيفي والقوانين واللوائح المعمول بها 
: وهي تلك القيادة التي يمارسها بعض األفراد في التنظيم وفقا دة غير الرسميةالقيا .2

لقدراتهم ومواهبهم القيادية وليس من مركزهم ووضعهم الوظيفي، فقد يكون البعض منهم 
في مستوى اإلدارة التنفيذية أو اإلدارة المباشرة إال أن مواهبه القيادية و قوة شخصيته 

التصرف والحركة والمناقشة واإلقناع يجعل منه قائدا  ناجحا ،  بين زمالؤه وقدرته على
من النقابيين في بعض المنظمات يملكون مواهب قيادية تشكل قوة  فهناك الكثير

 ضاغطة على اإلدارة في تلك المنظمات .
 القيادة: مبادئ 

 ( خمس مبادئ للقيادة على النحو التالي :2010: 70حدد عطوى)
 . ومرؤوسيه الرئيس بين اإلجتماعى والتفاعل المشاركة على تعتمد القيادة .1
  .قائدا رسمي مركز يشغل من كل فليس القيادة بالضرورة يعطى ال الوظيفي المركز .2
 . المؤسسة داخل والتنظيم التنسيق هو عملية القيادة على عالوة القائد دور يكون  .3
القيادة  تعطى فالمجموعة القائد، هو من تقرر من هي المجموعة مبادئ أو معايير .4

 . لمبادئها سندا فيهم ترى  الذين لألشخاص
 تابعا يكون  أن يمكن ما موقف في فالقائد للتبادل قابلة و مميزات التبعية القيادة مميزات .5

 آخر. في موقف
 القيادة في القوة مصادر : 

 : القيادة إلى قسمين في  القوة مصادر (176: 2007) سمارة قسم
 :ما يلي وتتضمن :المنصب نفوذ أو قوة : أوال  

المادية  الحوافز العاملين إعطاء على القائد مقدرة وتعني : المكافأة أو الحافز قوة .1
ال المناسب الوقت في تعطى أن يجب اإليجابي األثر لها يكون  ولكي والمعنوية فقدت  وا 
 . تأثيرها
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الوقت  في العاملين على الجزاءات توقيع القائد مقدرة وتعني : العقاب أو الجزاء قوة .2
نفس  في محمود غير يؤدي إلى أمر موضعه غير في العقاب استخدام ألن المناسب
نتاجهم أدائهم على ويؤثر العاملين  . وا 

 من تمتعه ذلك يمكنه يشغله الذي التنظيم في الرسمي القائد موقع بحكم قوة السلطة: .3
 ال يراعي أنه رغم أوامره وينفذون  له يستجيبون  يجعلهم ما العاملين على واسعة بسلطات
 . عملهم يقدر وال مشاعرهم

تميز  التي الشخصية والسمات الصفات وتعني : ذاته القائد من مستمدة نفوذ أو قوة : ثانيا  
 : يلي فيما وتتمثل غيره عن القائد
 فرض القائد يستطيع بحيث : السابقة المعرفة على يعتمد الذي والنفوذ السلطة .1

 لمعرفتهم للقائد األفراد وينصاع ومهاراته خبراته خالل من المرؤوسين سيطرته على
 تعترضهم. التي المشكالت ودرايته لحل بقدرته

 شخصية من القائد به يتمتع ما وتعني : الشخصية القائد سمات من المستمدة القوة .2
 بأمره. ويأتمرون  له يذعنون  تجعلهم األفراد لدى وقبول وا عجابجذابة 

 القيادة أهمية : 
 المنظمات عن تستطيع التي األساسية األداة (44: 2006 (عياصرة يذكر كما القيادة ُتعد

المختلفة  العناصر بين والتنسيق التنظيم تستطيع التي ،وهي المثلى غايتها ،تحقيق طريقها
والبشرية  منها المادية اإلدارية العملية مدخالت بين المأمول بالمنظمة إلى التكامل ،لتصل
 أنها تعتبر ،كما المجتمع الوصول إلى أهداف أجل ،من والتربوي  االقتصادي المستويين ،وعلى
بتتبع  ويقومون  اآلخرين في يؤثرون  القادة أن باعتبار االجتماعي التفاعل مظاهر أهم من

 . المنشودة األهداف ،لتحقيق وتلبيتها رغباتهم
أن  هو الحاضر وقتنا في اإلنسانية المجتمعات آمال أهم من ( إن37: 2004 (حسن وُيضيف
 و نحو التقدم باألمة النهوض في الفعال اإلسهام من تمكنهم بسمات يتحلون  قادة بيننا من يظهر
 ،حيث أدوارهم القيادية ممارسة في والتفاني األصيل األخالقي والعمق األعباء ،وتحمل الرقي
 من الموضوعات القيادة أصبحت ،لذا ري إدا أي نجاح ضوئه على يتحدد الذي المعيار هي

 .  اإلدارة في كتب بارزا   مكانا   وتحتل التربوية و اإلدارية والبحوث الدراسات معظم في األساسية
  والرئاسة القيادة بين الفرق : 

 في الناس التأثير على المقدرة" أنها القيادة عرف "Jeat" جيت" بأن(38:2006) أحمد ذكر
 ألن الرئاسة القيادة وبين بين كبير فرق  هناك فإن لذلك" فيه يرغبون  هدف تحقيق على ليتعاونوا
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 ويقبل الجماعة خارج من سلطاتها فتستمد الرئاسة بسلطاتها أما ويقبلون  الجماعة من تنبع القيادة
 اجتماعي. تباعد وبينهما الجماعة على مفروض الرئيس ،وبذلك يكون  العقوبة خشية األفراد بها

  اإلدارة و القيادة بين الفرق:   

تشير األدبيات التي تناولت موضوعي القيادة واإلدارة إلى وجود فروق بين هذين المصطلحين 
وتوصل كثير من الباحثين إلى أن اإلدارة تركز على الهياكل والنظم والسياسات، كما أنها تركز 

القيادة عملية عاطفية على العقل، في حين  تتركز اهتمامات القادة على البشر على اعتبار أن 
 (.52: 2008)الهواري،

 يتعلق ما تعني اإلدارة لرجل بالنسبة اإلدارة أن اعتبار على والقيادة اإلدارة بين البعض ميزو 
 فتتعلق القيادة أما والبشرية، المادية واإلمكانيات المناسبة الظروف توفر التي بالجوانب التنفيذية

 من يدرك رفيع، مستوى  على يكون  أن الدور بهذا يقوم ممن ذلك، ويتطلب من أكبر هو بما
 أن من فالبد التنفيذية األمور عن مسؤوليته إلى الكبرى،عالوة واألهداف البعيدة الغايات خالله
 التغيير، تعني فهي القيادة أما باهتمامها بالحاضر، اإلدارة ميز من وهناك االثنين، بين يجمع
 بأنه اإلدارة رأى رجل من وهناك التغيير، في دور لها وليس الراهن، بالوضع تهتم فاإلدارة
البناء  في التغيير يحدث أن ومطلوب التغيير داعي فهو القائد واالستقرار،أما االتزان عنصر

 (.11: 2011والتنظيم )الغامدي،
من أن  Owens يؤكد المخالفي على التداخل الحاد بين المفهومين مشيرا  إلى ما ذكره و 

تعني إدارة األشياء ولـيس إدارة األفـراد ، فنحن ندير الشيء وال نقوده ، أما القيادة فتعني  اإلدارة
 (.38: 2009,قيادة األفراد وليس قيـادة األشـياء ، فنحن نقود األفراد وليس األشياء )السبيعي

 (2) جدول رقم
 الفرق بين المدير والقائد

 القائد المدير
 المؤسسة في مكانته يستغل

 .لتحقيق أهدافها
 .الجماعة حب من خالل ويعمل ، الشخصي التأثير قوة يستخدم

 لقرار للوصول محايدا   يظل
 .موضوعي

 .األفراد مع ودية عالقات يقيم

 مستقل االستقرار على يحافظ
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 الباحث بناء على أدبيات الدراسات المصدر:
وعلى الرغم من االختالفات السابقة بين اإلدارة والقيادة إاّل أن ما يجمعهما أكثر بكثير مما 

وال ننسى أن القيادة هي من عناصر ,وأن العالقة بين اإلدارة والقيادة هي عالقة تكامل ,يفرقهما
 مدير والعكس غير صحيح.  وبالضرورة أن يكون القائد,اإلدارة 
 (.72-9: 2001: )الهاللي،الخلفية التاريخية للقيادة التحويلية 

من أهم وأحدث نظريات القيادة اإلدارية جاءت محصلة لمجهودات  حثيثة  تعد القيادة التحويلية
ومستمرة من قبل المفكرين والعلماء في مجال تطوير اإلدارة والقيادة فهي من أهم وأحدث 

القيادة، وجاءت لتجمع بين مميزات نظريات القيادة وتتالفى ما كان فيها من قصور  نظريات
وكان جميس فيكتور داونتون أول من طرح فكرة القيادة التحويلية في كتابه )القيادة الثائرة ( في 

على يد العالم  1978فيما كان أول ظهور لمفهوم القيادة التحويلية كنظرية في عام  1973عام 
من خالل كتابة الشهير)القيادة( شرحا  Burns قدم حيث سي األمريكي جيمس ماكر وييرنزالسيا

متعمقا  لمفهوم القيادة التحويلية وأعاد النظر في ممارسات وسياسات القيادة التي تمارس( ,وقد 
في القيادة التحويلية حول نوع القيادة المطلوبة لنقل  المنظمة وتحويلها  (Burnsتركزت نظرية )

أن يربط بين دوري القيادة والتبعية، وكتب عن  لتصبح أكثر إنتاجية وحساسية ,وقد حاول بيرنز
القادة بوصفهم أفرادا  يتحكمون في دوافع األتباع لكي يتمكنوا من تحقيق أهداف القادة واألتباع، 

تباع,و والقيادة عند ببرنز تختلف تماما  عن استخدام القوة ألنه ال يمكن فصلها عن حاجات األ
أكد على أن احد الرغبات العالمية الملحة في العصر الحالي تتمثل في الحاجة الشديدة إلى 

 (.11: 2006قيادة ابتكاريه مؤثرة تحل محل القيادة التقليدية )العازمي،
  :مفهوم القيادة التحويلية 

ر في أواخر يعد مفهوم القيادة التحويلية من المفاهيم الحديثة في الفكر اإلداري حيث ظه 
وينظر  ,( في كتابه "القيادة" كما ذكر سابقاBurnsالسبعينات من القرن الماضي على يد )

Colvin  للقيادة التحويلية على أنها تركز على القيم المشتركة وتطوير المرؤوسين وتحقيق
   Ivancevich الغايات الكبيرة، ويرى أن هذه القيادة هي التي تعمل لخدمة التغيير ويوضح

على أن القيادة التحويلية تقوم على أساس تصنيفها إلى نمطين هما المعامالت والتحويل، فالقائد 
هو الذي يحفز التابعين من خالل مبادلة أدائهم بالمكافآت التي يقدمها لهم، إما  يالمعامالت

 المستقبل على ُيركز الحاضر على ُيركز
 مبتكر محلل
 قيمة ذات أفكار خالل من يلهم المركز خالل من يأمر



 

22 
 

وأهدافها  القائد التحويلي فيتميز بقدرته على إسهام التابعين وجعلهم ينغمسون في رسالة المنظمة
ويستشرف الصورة أمامهم أو الحلم المستقبلي للمنظمة والذي يختلف كثيرا عن الواقع الذي 

 : عناصر أساسية تتمثل فيما يأتي ثالثةوتستند القيادة التحويلية إلى يعيشونه، 
ويعني التطوير التنظيمي بهدف تحويل المنظمة من منظمة فعالة إلى منظمة  التغيير: .1

 أكثر فعالية.
حيث تستند إلى التفكير أالبتكاري لحل ما يواجهها من مشكالت معقدة إيمانا   اإلبداع: .2

 منها بأن االبتكار هو جوهر عملية اإلبداع.
:ما يميز القائد التحويلي وهو القدرة على خوض المغامرات وقبول التحدي  المخاطرة .3

 (.61: 2010) قنديل،واالستمتاع بالمواقف المعقدة
التحويلية على تغيير األفراد وتحويلهم إلى قادة، وهي تركز على القيم واألخالق  وتعمل القيادة

شباع حاجاتهم ومعاملتهم  والمعايير واألهداف طويلة األجل، وتشمل تقديم دوافع األفراد وا 
بإنسانية، وهي عملية تندرج ضمن القيادة ذات الصبغة الكارزماتية والرؤية المستقبلية، "فالقائد 

ي يقدر الطاقة الكامنة داخل المرؤوسين بحيث يزيد مقدرتهم إلنجاز االلتزامات الحالية التحويل
 (.16:  2012النور، والمستقبلية المطلوبة منهم )أبو

كما وتعّد القيادة التحويلية مدخال يمكن استخدامه لوصف مدى واسع من القيادة من المحاوالت 
الفردي إلى المحاوالت األكثر اتساعا ؛ للتأثير في  الدقيقة للتأثير في المرؤوسين على المستوى 

المنظمات كلها والثقافات بأكملها، وعلى الرغم من أن القائد التحويلي يؤدي دورا  محوريا في 
التعجيل في حدوث التغيير إال أن المرؤوسين والقادة يرتبط كل منهم باآلخر في العملية 

 ( .13:2010التحويلية )الرقب، 
( للقيادة التحويلية على أنها تلك القيادة التي تتجاوز تقديم 55 :2011كركالن )كما وينظر 

بداعيا، وتحويل  الحوافز مقابل األداء المرغوب إلى تطوير وتشجيع المرؤوسين فكريا، وا 
اهتماماتهم الذاتية لتكون جزءا أساسيا من الرسالة العليا للمنظمة. و يمكن تعريف القيادة 

"عملية مستمرة يقوم من خاللها القائد بالتغيير في قيم المرؤوسين، ودوافعهم  التحويلية بأنها:
الحالية وتحويلها للصالح العام للمنظمة من خالل صياغة رؤية مستقبلية تدعم وضع المنظمة 

 المستقبلي".
: مقدار االستقاللية الذي تتمتع به وتعتمد القيادة التحويلية على ثالثة عوامل تابعة هي

المؤسسة التربوية لتحي مصيرها فعليا، ومهارة القيادة وااللتزام  بتطبيق أنماط السلوك التحويلي 
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بشكل متسق ، ومستوى عمق ثقافة المؤسسة التربوية، بحيث يكون القائد  مقتدرا  على القيام 
 (.   Anis,2011:49بهذه الممارسات )
 فعاليةالعاملين على تخّطي التوقعات األصلية لهم، وتزيد  ثالقيادة التحويلية تحوأّكد باس أن 

العاملين بالعمل وتقنعهم بقبول مهمة المنظمة وأهدافها، ويركز القائد من خالل القيادة التحويلية 
ه على أهمية المستقبل، ويعمل على اكتشافه وتعظيم العائد عليه، وتتميز القيادة التحويلية من هذ

الزاوية بالحركة المستمرة والرغبة في التحّدي والسعي بصفة دائمة وراء كل ما هو جديد وغير 
 .( Bass,2001:66) مألوف

ويخلص الباحث مما سبق أن القيادة التحويلية هي القيادة التي تركز على التغيير مع التأكيد 
لوك القيادة التحويلية يبدأ من على تنفيذ تلك الرؤية فس العاملينعلى بناء رؤية واضحة وتشجيع 

القيم والمعتقدات الشخصية للقائد وليس من تبادل مصالح مع المرؤوسين، فالقائد التحويلي 
يسعى إلحداث تغييرات كبيرة و إيجابية وتصب في مصلحة المنظمة والتركيز أداء العاملين 

قناعهم بأهمية عملهم وخلق الشعور لديهم بالوالء واالنتماء للمن ظمة بما يجعلهم يضعون وا 
 المصلحة العامة فوق المصالح  الشخصية.

 : تعريف القيادة التحويلية 
هي تفاعل بين القادة والمرؤوسين يؤدي إلى رفع التحفيز والنضج إلى أعلى المستويات وتجاوز 

 (.7: 1992المصلحة العامة )بورنز, إلىالمصالح الشخصية 

 وقناعات اتجاهات في الفعال للتأثير يسعى قيادي هي نمط( 6: 2016)وعرفها اشتيوي 
 العمل وأساليب أنظمة تبني من يمكنهم بما العمل من منظومة جزء وجعلهم المرؤوسين
 المنظمة. أهداف تحقيق في والمشاركة

( أنها : " القيادة التي تبني فيها عالقة التبادل على أساس العمل وفي هذه Cardonaعرفها )و 
يشجع مرؤوسيه على االتساق و التوحد مع المنظمة بإعطاء المكافآت معتمدا  العالقة فان القائد 

 (.78: 2006, على الدافعية الحقيقة للمرؤوسين )عياصرة
( أنها تعني: "مدى سعي القائد اإلداري إلى االرتقاء 108: 2008) في حين يرى الهواري 

تنمية، وتطوير المنظمة بمستوى مرؤوسيه من أجل اإلنجاز والتطوير الذاتي والعمل على 
 والجماعات التي تعمل داخلها".

وهذا  تعريف آخر للقيادة التحويلية كما يأتي " القيادة التي تعمل على تحريك الطاقات الكامنة 
لدى المرؤوسين وتنميتها وتسخيرها لخدمة أهداف المنظمة من خالل التأثير في سلوكياتهم 
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شراكهم في صنع القرارات"  لهامهم وتحفيزهم لطرح األفكار االيجابية من خالل تمكينهم وا  وا 
 (.2015,)الساعاتي والمساّري 

 بالتغيير والتحسين، العاملين األفراد إقناع على القدرة" :التحويلية القيادة( Northouse) وعرف 
 حاجاتهم وتلبية األداء راد لتحسيناألف وعلى تحفيز المرؤوسين أداء تقييم على تعمل أنها كما

شعارهم ورغباتهم  (.35: 2016,)الشنطي"المنظمة أهداف تحقيق في مساهمتهم بأهمية وا 
( بما يأتي: " يركز جوهر القيادة التحويلية على القدرة  على 72: 2001وعرفها الغامدي )

أغراض إنسانية عظيمة مواءمة الوسائل مع الغايات و تشكيل و إعادة تشكيل المنظمات لتحقيق 
و تطلعات أخالقية  ويقوم هذا النمط القيادي على إدراك الحاجات الظاهرة و الكامنة للمرؤوسين 
و العمل على إشباع تلك الحاجات و استثمار أقصى طاقات المرؤوسين بهدف تحقيق تغيير 

فيها مدير المدرسة تلك العملية يمارس "ومن جهة أخرى عرفت القيادة التحويلية بأنها  , "مقصود
مجموعة من السلوكيات يستطيع من خاللها إقناع فريق المدرسة برؤية واضحة ألهداف المدرسة 
شراكهم ببناء رسالة المدرسة وحثهم على  مستلهما  تحريك مشاعرهم، ودفعهم للتحرك باتجاهها، وا 

جة استعدادهم للعمل االلتزام بها، ورفع معنوياتهم عن طريق تفهم حاجاتهم النفسية، وتعميق در 
بفعالية من أجل تحقيق األهداف التربوية، باإلضافة إلى ما تعكسه استجابات المعلمين في 

 ."اإلجابة على فقرات استبانه القيادة التحويلية
 ةاإللهامي ودافعتيها المثالي، بالتأثير التحويلية القيادة ( "إن129: 2015في حين رأى دحالن )

 كبيرة و تحقق مجهودا   آمال لتحقيق أقوى  دافعية تحقق, الفردي واهتمامها وحفزها الذهني
 تراكمية التحويلية آثار القيادة تكون  أن الطبيعي ومن متوقعا ، كان مما أكثر أداء وتحقق,إضافيا  
 الشرطي والجزاء باالستثناء، اإلدارة أداتي فتطبيق,التبادلية  القيادة تحققها التي باآلثار بالمقارنة

 إضافة لكن,المتوقع اإلنجاز تحقيق إلى يؤدي, التبادلية القيادة أداتا وهما )والعقاب الثواب(
 يرفع مستوى , التحويلية القيادة إتباع نتيجة, اإلضافي والمجهود الكبيرة، واآلمال الدافعية القوية،

 من أكبر إنجازإلى  ،)متوقع وغير( عادي غير إنجاز مستوى  إلى ،)المتوقع( العادي اإلنجاز
 الطويل". المدى وعلى العادي،

 ( 6)جدول رقم 
 بعض تعريفات القيادة التحويلية

 التعريف السنة والصفحة الباحث الرقم
1 Shibru 2011: 687  نمط قيادي يلهم األتباع على تجاوز المنفعة الشخصية وتحويلها لصالح

 المنظمة وقادر على التأثير باهتمامات التابعين.
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2 Bell 2013 :2  عملية قائمة على تحفيز األتباع من اجل تجاوز المصلحة الشخصية
 على حساب مصالح الفريق أو المنظمة.

القيسي  3
 والطائي

هي قيادة استراتيجيه، وتعتبر أهم النماذج الحديثة للقيادة،وهي من طراز  762 : 2013
يالئم  خاص تأخذ على عاتقها عملية التغيير والتحويل بالشكل الذي

ضغوط البيئة الداخلية والخارجية المتغيرة وبما يؤمن تحقيق أهداف 
 المنظمة بأبعادها الكمية والنوعية والزمنية المحددة.

ذلك النمط القيادي الذي يوضح مدى تأثير القائد في المرؤوسين من   43 :  2014 السوداني 4
لهامهم ودفعهم نحو إتقان العمل بما ينسج م وأهداف حيث تحفيزهم وا 

 المنظمة 

 (1317: 2015 ،المصدر: )الساعاتي و المساّري 
 أهم النقاط التي تحدثت عن القيادة التحويلية سابقا :يالحظ الباحث 

 القائد التحويلي صانع الرؤى المستقبلية لمنظماتهم وقادر على إقناع التابعين بها. .1
الوقت نفسه عملية تنمية القائد التحويلي يرفع مستوى انجاز األتباع ، ويروج في  .2

 المنظمات وتطويرها.
 يبلغ األتباع قبل اتخاذ القرارات و يشاركهم في تحمل المسئولية. .3
يرفع القادة التحويليين قدرات أتباعهم بعد معرفة ظروف كال منهم على حدة وذلك  .4

 بالتدريب المالئم لكل شخص .
تيجية حسب تغير الظروف القائد التحويلي غاية في المرونة في وضع الخطط اإلسترا .5

والمواقف لتحقيق األهداف المراد تحقيقها ، فهم ال يملون من  تحديث األهداف 
 والوسائل و اآلراء  والبدائل .

إعطاء  مع المسؤولية وتحمل القرارات اتخاذ في التابعين يشرك التحويلي القائد .6
 . تنفيذها في االستقاللية

 األهداف المراد لتحقيق مرؤوسيه مع ومبدعة خالقة إستراتيجية يستخدم التحويلي القائد .7
 بتقديم أهداف وذلك أهدافهم دراسة إعادة على يشجعون  التحويليين فالقادة تحقيقها،
 . جديدة ورؤية جديدة وبدائل نظر ووجهات جديدة ووسائل جديدة

والقيم األخالقية  وتتميز القيادة التحويلية: بتقديم حافزيه عالية للعاملين من خالل اللجوء للمثل 
وحثهم على التفكير في مشكالت المنظمة بطرق جديدة وهنا يشعر أعضاء المنظمة بالثقة 
واإلعجاب واإلخالص واالحترام نحو قائد المجموعة وتتوفر لديهم الدافعية لإلنجاز أكثر مما 
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أعمالهم ، يتصورون، ويستطيع القائد أن يحفز مجموعته من خالل زيادة إلمامهم بأهمية وقيمة 
  :وهذا يتطلب ثالثة مراحل ووضع مصالحهم الخاصة بعد مصلحة الفريق أو مصلحة المنظمة

 الشعور بالحاجة للتغيير. -١
 وضع رؤية جديدة. -٢
ويعد هذا النمط القيادي من أكثر األنماط ,تنفيذ التغيير أو إقناع المجموعة وقبولها بالتغيير -٣

 (.149:  2000المرغوبة ) محمد ،مالئمة إلحداث التغييرات 
 ويميز بيرنز بين نوعين من القيادة: التبادلية والتحويلية: 

تعني مجموعة من النماذج القيادية التي تركز على التبادالت  القيادة التبادلية حسب بيرنز:
ا يتبادل أو يعد بتبادل  التي تجري بين القادة وأتباعهم وهى عملية تتضمن في جوهرها قائد 

وفي ضوء ذلك تكون ,أعمال معينة  الخدمات والوظائف مقابل الحصول على خدمات أو
وعندما تركز هذه األهداف على إشباع حاجات ,األهداف المطلوب تحقيقها ذات أهمية كبيرة

ورغبات القادة والتابعين من خالل تبادل المنافع والوعود فإننا نكون بصدد ما يسمى بالقيادة 
 (.7: 2001,جرائية )الهالليالتبادلية أو اإل

 القيادة التحويلية :   أبعاد 
 (:charisma) التأثير المثالي  الكاريزما .1

حساس بالرسالة العليا للمنظمة وتنمية الثقة لديهم، ويصف  يعني إيجاد القائد لرؤية واضحة وا 
عامل الكاريزما األفراد الخاصين الذين يجعلون اآلخرين يرغبون في إتباع الرؤى التي يطرحونها 

، ويعّد ، ويتمثل جوهر التأثير المثالي في إيجاد القيم التي تلهم وتوفر معاني العمل للمرؤوسين
مفهوم التأثير المثالي شديد االرتباط بمفهوم الكاريزما والقيادة الكاريزمية، فالكاريزما هي مجموعة 
الصفات وأنماط السلوك التي يصبح القادة بمقتضاها مُثال عليا ُيحتذى بها من قبل 

قائد المرؤوسين،إلى جانب أنهم يكونون محل إعجاب اآلخرين وتقديرهم وثقتهم ، و يتميز ال
المثالي بأنه يتحّدث عن قيمه ومعتقداته ، ويزرع االعتزاز في اآلخرين الرتباطهم به، إضافة إلى 
أنه يذهب إلى أبعد من مصالحه الذاتية من أجل مصلحة الجماعة، ويتصّرف بطرق تؤدي إلى 

، ويظهر احترام اآلخرين له، ويأخذ بالحسبان النتائج األخالقية والمهنية للقرارات التي يصدرها
حسا بالقّوة والثقة بالنفس، فالقائد يضع المعنى أو المغزى من خالل الفهم والتواصل المستمرين 
مع العاملين، كما أنه يمتلك مقدرة عالية على اإلقناع ويطرح رؤى وأفكارا عن مستقبل المنظمة، 

ممارسات إدارية فالقادة الكارزماتيين يمكن تمييزهم عن غيرهم من القادة من حيث استخدامهم ل
 (.Kirkland,2011:171-173)مهنية مصقولة ُتحدث تأثيرا واضحا لدى العاملين 
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 :  اإللهاميالحافز  .2
يتصرف القادة وفقا  لهذه الخاصّية بطرائق تعمل على تحفيز والهام أولئك المحيطين بهم وذلك 

ظهار الحماس والتفاؤل وجعل التابعين يركزون ويف كرون في حاالت بتغليب روح الجماعة وا 
 (.8 :2001,ومرغوبة)الغامدي مستقبلية جذاّبة ومتعددة وتحفيزهم على دراسة بدائل مختلفة

ويشير الغزالي إلى أن تحفيز المرؤوسين هي عملية تركيز على تصرف وسلوك القائد التحويلي 
ثارة المشاعر لدى العاملين )الغزالي,والتي تجعل المرؤوسين محبين للتحدي  (.9: 2012,وا 

 (:intellectual stimulationاالستثارة الفكرية ) .3
قدرة القائد ورغبته في جعل أتباعه يتصدون للمشكالت القديمة بطرائق جديدة وتعليمهم النظر  

عن حلول منطقية لها  ، وتعني إثارة  البحثإلى الصعوبات بوصفها مشكالت تحتاج إلى حل، و 
كالت، واستخدام التفكير المنطقي قبل اإلقدام على العاملين للتفكير بطرق جديدة في حل المش

أية تطبيق أو تصّرف  . فالقائد التحويلي يجب أن يعمل على إيجاد مبررات قوية تدعو العاملين 
إلى إعادة النظر في طرق تفكيرهم اتجاه مشكالت العمل التقنية واإلنسانية وقيمهم الشخصّية، 

دة من خالل الحوار وتقديم األدلة والبراهين الداعمة وأن يساعدهم على حل مشكالتهم بطرق جدي
 (.18:2010للحلول اإلبداعّية )الرقب،

 االعتبار الفردي:  .4
هذا العامل يمثل القادة الذين يوفرون المناخ المساند الذي ينصتون فيه بعناية لحاجات األتباع 

ساعدة األفراد في أن الفردية، ويتصرف القادة كالمدربين والمستشارين في أثناء محاولتهم م
 (.193 :2006,يحققوا ذاتهم )هاوس

الفعالية  من عال مستوى  قيحقم تتي انه لكي  (516: 2014)سميرات ومقابلة وأضاف
 عماد أوردها كماللقيادة التحويلية   اآلتية األبعاد يتطلب التعليمية داخل المؤسسة التنظيمية

 :يأتي كما (2009) والسكارنة (2008)وعيسى (2007) والمخالفي (2003) الدين
 الهادفة القيادة سلوكيات خالل التعليمية من للمؤسسة بالنسبة مشتركة رؤية تطوير .1

فيثير  معه، العاملين لدى الرؤية هذه وبث للمؤسسة، وأفاق مستقبلية رؤية عن للبحث
 لديهم. الحماس والتطوير،وخلق للتغير الدافعية لديهم

 تشمل والتي المشتركة المدرسية الثقافة بناء المؤسسة إن داخل مشتركة ثقافة بناء .2
 دعم على األعضاء، تعمل كافة فيها يشترك التي والقناعات والقيم القواعد السلوكية

  .التطويرية المبادرات
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 في كل تفكيرهم واستثارة الفردي الدعم باألفراد وتقديم الذهني: االهتمام التحفيز .3
 للممارسة المهنية الجيدة. نماذج ووضع التعليمية المنظم مستويات

 إلى المحلي تهدف المجتمع حاجاتها وحاجات حسب وأولوياتها المدرسة أهداف تحديد .4
مشتركة،  أهداف لصياغة يعملون  في المدرسة وجعلهم العاملين بين التعاون  تشجيع
 . للتحقيق قابلة

 واألداء التميز لدرجة القائد توقعات تظهر وفيها :العاملين من عليا أداء مستويات توقع .5
 والتحدي عناصر التحفيز وتتضمن المدرسة في العاملين قبل من الجودة النوعي عالي

 عليها. المتفق األهداف النجاز
ليحذوا  لمعلميه حيا مثاال كونه القائد سلوك في ويتمثل :به  يحتذي سلوكي نموذج تقديم .6

 بالنسبة رمزا يجعله مما في سلوكه، ويتمثلها القائد يتبناها التي القيم يعكس بحيث حذوه،
 في المدرسة. معه العاملين لهيئة

 (4جدول رقم )
 أبعاد والقيادة التحويلية

 (7: 2001)الهاللي, :المصدر

 الدليل الدراسات عدد في اإلسهام البعد
 قوى  14 القيادة التحويلية الرؤية -اإليحاء-الجاذبية
 قوى  14 القيادة التحويلية العقلية االستثارة
 قوى  10 القيادة التحويلية الطارئة المكافآت
 قوى  14 القيادة التحويلية الفردي االعتبار
 قوى  9 القيادة اإلجرائية باالستثناء اإلدارة
 واضح غير 4 القيادة التحويلية العالي األداء توقعات
 واضح غير 5 القيادة التحويلية الهدف على اإلجماع
 واضح غير 4 القيادة التحويلية النموذج

في  التحويلية الثقافة بناء
 المدارس

 ضعيف ومقبول 4
 بالمدارس

التحويلية في  البنائية
 المدارس

 ضعيف ومقبول 2
 بالمدارس
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تسهم في القيادة اإلجرائية,ومن الواضح  باالستثناء أن اإلدارة (4) الجدول رقم من يالحظ وكما
 القيادة في يسهم أنه أساس على قبوله يمكن ال الذي الوحيد البعد في الجدول السابق أنها

 في األخرى  األبعاد بعض إسهام على الدليل اإلشارة إلى أن من الرغم وذلك على التحويلية،
ا يعد التحويلية القيادة ا دليال  ضعيف   . فيه ومشكوك 
  :أنماط القيادة التحويلية 

 (.14: 2001)الهاللي،: كما يلي التحويليةذكر بيرنز عدة أنماط تندرج ضمن أنماط القيادة 
 القيادة العقالنية : .1

القائد العقالني هو ذلك الشخص الذي تتوافر لديه المقدرة على تغيير المجتمع من خالل تقديمه 
تؤدي إلى تغيير األفكار ألفكار ونظريات جديدة، والقيادة العقالنية تكون قيادة تحويلية ألنها 

والفلسفة، ويتمثل الحافز بالنسبة للقائد العقالني في الصراع القيمي واألخالقي، ووفق إلطار 
 الصراع القيمي واألخالقي يجد الحلول لمشكالت المجتمع. 

  القيادة اإلصالحية: .2
لى اكتسابهم العديد إنَّ القادة الحقيقيين هم الذين يعلمون ويتعلمون بواسطة أتباعهم، بما يؤدي إ

من المهارات المرتبطة بالخبرات اليومية في مجال العمل والتدريب والتعامل مع قادة وأتباع 
آخرين، وتعد قيادة الحركات اإلصالحية أكثر أنماط القيادة تطلبا  لمهارات أساسية استثنائية، 

ي مغزى في الوضع القائم وذلك بسبب الحاجة الكبيرة إلى تأييد قوى من األتباع إلحداث تغيير ذ
 وعادة ما تدل القيادة اإلصالحية ضمنيا  على قيادة أخالقية.

 القيادة الثورية: .3
الثورة عكس اإلصالح حيث ِإنَّ الثورة تعني إحداث تحول شامل في النظام االجتماعي بأكمله 
وعلى الرغم من ذلك يحذر بيرنز من أن مثل هذا التحول الكامل غالبا ما يكون نادرا كما أن 

تتوافر  القيادة الثورية الناجحة غالبا  تكون أكثر ندرة من القيادة الثورية لكي تكون ناجحة البد وأن
 لها عدة خصائص ، منها: 

أن تكون القيادة مكرسة تماما  لتحقيق الهدف ومستعدة لنشر االلتزام من خالل بذل  •
 الجهد والوقت والمخاطرة بالسجن والنفي واالضطهاد وربما الحياة.

الثورة مثلها مثل أي قيادة ذكية يجب أن تخاطب رغبات الجماهير وحاجاتهم  •
افع التي قد تكون كامنة ولكن يمكن تحريكها من خالل وسائل وطموحاتهم وكذلك الدو 

 الدعاية واألحداث السياسية.
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الثورة تتطلب الصراع شأنها شأن أي قيادة ولكن نجد أن مستوى الصراع في القيادة  •
 الثورية يكون أعلى بكثير منه في أي نمط آخر من أنماط القيادة.

 القيادة البطولية أو الكاريزمية : .4
ة الكاريزمية هي الشخصية اآلسرة لألتباع لفرط تأثرهم بها، وأفضل مثال ذكره بيرنز لهذه القياد

الشخصية هو نبي هللا موسى عليه السالم، الذي ولد بمصر في فترة استعباد الفراعنة لبني 
إسرائيل في مصر، ووجه القيادة الكاريزمية في قيادته أنه قاد بني إسرائيل لينقذهم من ظلم 

 باد.االستع
  إسهامات "ليسوود" ورفاقه في تطوير القيادة التحويلية:                   

يعد "ليسوود من أكثر الباحثين إسهاما في األدب المتعلق بنظرية القيادة التحويلية في مجال 
المتأنية  البحثالتعليم؛ حيث نشر في هذا المجال ما يزيد على عشرة كتب وبحث، وتشير 

" المتعدد العناصر، لكنه باسألعماله إلى أنه كان يعتمد في أعماله المبكرة على نموذج "
ا للقيادة التحويلية في  استطاع من خالل معظم أعماله الحديثة أن يقدم تفسيرات أكثر نضج 

لزم مجال التعليم بصفة عامة واإلدارة المدرسية  بصفة خاصة  ذلك أن القيادة التحويلية تست
تغييرا  ليس فقط في المصادر واألهداف المتضمنة في عالقة القائد باألتباع ، ولكن تغييرا  يكون 
له بعد أخالقي يؤدى إلى إعالء وتعزيز كل طرف لآلخر  ويؤكدون أن الجهد الذي قدمه "بيرنز" 

 التحويلية لقيادةالتمييز بين أنماط القيادة اإلجرائية و ا يمثل األساس الذي يتم االنطالق من خالله
Leithwood&  Genge,1996:28)). 

 " وأفوليو" في تطوير القيادة التحويلية:  باسإسهامات 
لقد قام الباحثون في العقود التي تبعت جهود "بيرنز" في القيادة التحويلية بتعديل أفكاره حولها 

 باس( و"1993)( وبرون 1994وتطويرها ، وعلى ضوء ما اتضح لنا أن إسهامات ليسوود )
وأفوليو" من خالل كتابهما نظرية في  باسوأفوليو وليسوود" كانت هي األكثر تأثيرا  حيث اقترح "

حيث تناول أفكار "بيرنز" حول القيادة التحويلية واإلجرائية بالنقد والتعديل وأكد على ,القيادة
ا تحويلي ا من خالل تحد يد مدى تأثيره على تابعيه ، إمكانية تحديد إلى أي مدى يكون القائد قائد 

وأفوليو"إلى أن القيادة التحويلية من الناحية المفاهيمية تتضمن ثالثة مكونات  باسوقد ذهب "
أساسية هي الجاذبية ويتصف بها القائد الذي تتوافر لديه العقالنية في حل المشكالت واالستثارة 

تباع واالعتبار الفردي وثم أضاف العقلية ويتصف بها القائد الذي يعطى اهتماما شخصي ا لأل
ا أطلق عليه الدافعية المستوحاة 1990" في عام باس" " باسعاد " 1993وفي عام ,مكون ا رابع 

ا أكثر حداثة للقيادة التحويلية واإلجرائية، يتضمن سبعة  باالشتراك مع "أفوليو" وقدم نموذج 
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رى تحدد القيادة التحويلية )الهاللي األخ واألربعةمنها تحدد القيادة اإلجرائية،  ثالثة عناصر
,2001 :8.)  

( صّنف باس وأفوليو عناصر القيادة إلى صنفين)فعَّالة، وغير فعَّالة( حيث 1994وفي عام)
فهي التي تعتمد على  الفّعالةتوصال إلى أن القيادة الفّعالة تتضمن القيادة التحويلية بينما غير 

لقيادة التحويلية فعاليتها في تحقيق أداء أفضل لألفراد، بينما القيادة اإلجرائية حيث أثبتت نظرية ا
دارة عدم التدخل(  لم تقدم عناصر القيادة اإلجرائية التي تتضمن عنصري  )اإلدارة باالستثناء وا 

 (.31: 2004)العمري، ةيأي فعال
لعاملين، (أن بيرنز قد أكد على أهمية تفاعل القادة مـع الحالة النفسية ل2007وذكر الجارودي )

توحيد األفراد ذوي الدوافـع، والقيم المتباينة، وحشد الطاقات، والمصادر االقتصاديـة  من أجل
إطار المنافسة، والصراع، واألهداف بشكل مستقل أو متبادل بين  والسيـاسيـة، وتوظيفها ضمن

ة يركز على:" القائد والعاملين، وذلك من منطلق أن االفتراض الذي تدور حوله القيادة التحويلي
أن األفراد يتبعون الشخص الذي يؤثر فيهم، فالفرد الذي يمتلك الرؤية والعاطفة، والقيم يستطيع 
أن يفعل أمورا  عظيمة لها مردود إيجابي كبير في نفوس تابعيه، ويعتمد القائد على وسائل، 

بين التابعين  وطرق فعالة منها التحفيز وبث الحماسة، والحيوية بين األفراد ونشر المعرفة
 (.27: 2012,وتحويل المنظمة إلى منظمة متعلمة)الحربي

و اعتمد بيرنز في بناء نظرية القيادة التحويلية على نظرية )القيادة الزعامية( في الخمسينيات 
من القرن الماضي، التي قدمها "روبرت هاوس" من خالل اعتماده على )نظرية الكاريزما( التي 

العالم األلماني)ماكس فيبر( صاحب النظرية البيروقراطية في اإلدارة، حيث تعود جذورها إلى 
تناول القيادة في حديثه عن السلطة الكاريزمية، وهي في نظره تعتمد على ما يتميز به القائد من 
خصائص شخصية تمكنه من التأثير في األتباع بحيث تجعل المرؤوسين يطيعون أوامره طاعة 

( في رأيه إلى أن الزعماء كانوا ال يعتمدون Bassءهم له، ويذهب)عمياء ويخلصون في وال
على ما لديهم من صفات وخصائص شخصية، وال لما يمتلكونه من مهارات إلقناع تابعيهم 
بالوالء لهم والطاعة، بل إنهم يعتمدون على المكافآت أيضا ، ومن األمثلة التي طرحها باس ما 

ال )هتلر، وستالين( ومن هذا المنطلق استند باس على نموذجه كان يقوم به الزعماء والقادة أمث
 .  (Bass & Riggio,2006:12)في القيادة التحويلية 

 التحويلية للقيادة النظرية األسس: 
  . فيهم يؤثر الذي الشخص األفراد يتبع .1
  . عظيمة أمور تأدية يمكنه والقيم والعاطفة الرؤية يمتلك الذي الفرد .2
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شاعة التحفيز هي عمالاأل لتأدية الطريق .3  . األفراد بين والحيوية الحماسة وا 
  .متعلمة المنظمة إلى منظمة وتحويل التابعين بين المعرفة نشر .4
 التابعين و للقائد االنفعالي الجانب على النظرية تركيز األسس هذه من يتضح و .5

ا التركيز و تطويرها، و الحاجات إشباع و بالتأثير والتحفيز  القيم أهمية على أيض 
  المستقبل في طموحة و واقعية رؤية إيجاد في يسهم الذي والتعلم الدائم األخالقية

 (.5 :2009الشمراني،)
 (نظرية قيادة المدى الكاملةFRLT:)  (.1316: 2015,)الساعاتي و المساّري 

التحويلية ( أن نظرية قيادة المدى الكاملة قد ُعرفت باسم نظرية القيادة 2013, ذكر )العبيدي
( والتي تعني نظرية قيادة المدى الكاملة وعبر Full-Range leadership Theoryالجديدة )

 على الثقافات . ( و بعض األحيان تسمى القيادة المبنيةFRLTعنها بالمختصر)
 ويعد سلوك القيادة فيها مستمر وعبر ثالث محاور هي: 

 فعالية أو تأثير القائد. .1
 العمل.نوع األنشطة وأساليب  .2
 االتساق واالنتظام والتوازن في التعامل مع الجميع بشكل ثابت ومتساوي . .3
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 ( 3)شكل 
 نظرية قيادة المدى الكاملة

 
 (2013,( عن )العبيدي1317: 2015,المصدر: )الساعاتي والمساّري 

 (المدى الكاملةجوار )نظرية قيادة حيث ذكر في األعلى ب,يوضح النظرية بالتفصيل (6)والشكل 
 والقيادة التبادلية والتحويلية(. المتجنب/قسمت إلى ثالثة )السلوك السلبياألصناف :
 الثبات واالتساق(. -األنشطة -: قسمت إلى ثالثة )الفعالية المحاور
 : سيتم ذكرها في )التوضيح( لعدم التكرار.األبعاد

األنشطة -المحاور الثالثة )الفعاليةحظي الصنف األول السلوك السلبي /المتجنب في  :التوضيح
الثبات واالتساق( على "منخفض" وجاء الصنف الثاني في المحاور الثالثة السابقة "متوسط"  -

 و حصل الصنف الثالث على "مرتفع" في المحاور الثالثة المبينة في األعلى.
اإلدارة باالستثناء السلوك السلبي /المتجنب جاءت بعدين األول  وأخيرا )األبعاد( للصنف األول
أما إبعاد القيادة التبادلية فجاءت أوال المردود العرضي وثانيا اإلدارة ,السلبية والثاني عدم التدخل 

 باالستثناء النشيطة .
أما أبعاد القيادة التحويلية وهي محور دراستنا فكانت كاآلتي:التأثير المثالي المنسوب والتأثير 

 . االهتمام الفرديي واالستثارة الفكرية و المثالي كسلوك والتحفيز الذهن
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حيث اعتبر) التأثير ,والمالحظ هنا انه نظر للبعد األول) التأثير المثالي( من أكثر من زاوية 
المثالي( كسلوك وهذا ما ميز هذه  المثالي( كنسبة في البعد األول والثاني نظر إلى ) التأثير

 النظرية .
 :خصائص القائد التحويلي 
يستطيع القائد التحويلي إدارة التغيير وتحويل منظمته نحو األفضل فانه ينبغي أن يحوز لكي 

(إلى أن القائد التحويلي يتميز بقدرته 63: 2002على عدد من الخصائص فتشير العبيدي )
على جعل المرؤوسين منغمسين بالعمل عن طريق تحفيزهم للنهوض بأدائهم إلى مستويات غير 

خالل تنمية قدراتهم وزيادة االعتماد على أنفسهم سعيا باستمرار إلى تغيير  معهودة سابقا  من
 الثقافة التنظيمية للمنظمة.

( أن القائد التحويلي ذو شخصية إلهامية يشجع التابعين ويستثير 5: 2002) ويرى الغامدي 
هذا القائد  فكرهم، ويهتم باألشخاص، ويتميز بأنه  مؤثر جدا  في الناس عندما يحدثهم، ويستشير

أفكار التابعين وعقولهم، و دائما  قادر على التعامل مع الغموض والمواقف المعقدة و المبادرة 
 واألخذ بزمام األمور. 

لكي يستطيع التغيير  للقائد  عدد من الخصائص (Hacker and Roberts)حدد الباحثان
 وتحويل منظمته نحو األفضل وهي كما يلي: 

  (.63: 2013)صالح والمبيضين، :التحويلي باآلتيخصائص القائد 
  .يمتلك رؤية ثاقبة .1
  .يزرع الثقة باآلخرين من خالل ممارسة التمكين بشكل واسع .2
  .يستثير جهود المرؤوسين الفكرية ويشجع التفكير ألتباعدي .3
 .يهتم بالمرؤوسين فرادى وجماعات .4
  .يخلق التحديات في األعمال والمهمات .5
  .ر االبتكاريةيتسم بطرح األفكا .6
دامة العالقة معهم .7   .يسعى إلى بناء اإلجماع بين التابعين وا 
 تشجيع التابعين على االستقامة وتجسيد القيم األخالقية .8
 ( 33: 2004وقدم العمري) :خصائص أخرى يتمتع بها القادة التحويليين وهي 
واضح ،ونشاط بدني متفاعل، حيث يشارك العاملين   حضور يجب أن يكون له .1

 مشاكلهم ، ويقدم لهم الحلول المناسبة.
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القادة التحويليين يعتبرون أنفسهم وكال ء تغيير ، همهم الشخصي و المهني هو إحداث  .2
 تميز وتحويل مدارسهم إلى الوضع المنشود.

يسعى القائد التحويلي للوصول بمرؤوسيه إلى تحقيق إنتاجية عالية تفوق األهداف و  .3
 المنظمة التعليمية.تفوق ما هو متوقع منهم ومن 

 يستطيع التعامل مع الغموض والمواقف المعقدة. .4
يرى القائد التحويلي أن المبرر من وجوده هو نقل الناس نقلة حضارية ، فهو يتمتع بثقة  .5

 ذاتية عالية ، ويتمتع بوعي خال من الصراعات الداخلية.
 (  خصائص أخرى للقائد التحويلي: 76: 2001كما أضاف الغامدي ) 
القادة التحويليين موجهون بالقيم ويعملون بموجبها ولديهم القدرة على إظهار مجموعة  .1

 من القيم الجوهرية التي تتالءم مع قيمهم ووظائفهم .
 القادة التحويليين يثقون بأنفسهم ويثقون في قدرات اآلخرين وليسوا تسلطيين . .2
وبتحديد أهمية وجود حّس قوي ويتمّيز القائد المثالي بأنه يتحّدث عن قيمه ومعتقداته،  .3

للهدف، ويزرع االعتزاز في اآلخرين الرتباطهم به ، إضافة إلى أنه يذهب إلى أبعد من 
مصالحه الذاتية من أجل مصلحة الجماعة، ويتصّرف بطرق تؤدي إلى احترام اآلخرين 
ا له، ويأخذ بالحسبان النتائج األخالقية والمهنية للقرارات التي يصدرها، ويظهر حس

المغزى من خالل الفهم والتواصل  فالقائد يضع المعنى أو بالقّوة والثقة بالنفس،
 المستمرين مع العاملين.

فالقائد التحويلي يجب أن يعمل على إيجاد مبررات قوية تدعو العاملين إلى إعادة النظر  .4
في طرق تفكيرهم اتجاه مشكالت العمل التقنية واإلنسانية وقيمهم الشخصّية، وأن 

ساعدهم على حل مشكالتهم بطرق جديدة من خالل الحوار وتقديم األدلة والبراهين ي
 (.17-18: 2010,الداعمة للحلول اإلبداعّية )الرقب

 :(.101: 2005)المراد، وظائف القائد التحويلي 
إن وظيفة القائد التحويلي أو المبرر من وجوده هو التغيير، وأن أهم ما يميزه عن غيره من  

 اآلخرين هو أنه وكيل التغيير وداعية له، ومن أجل هذه الوظيفة فإنه يقوم بعدة مهام : القادة  
 إدراك الحاجة للتغيير: -أوال  

على إقناع األفراد والجماعات في المنظمة  يدرك القائد التحويلي الحاجة للتغيير،وهو قادر
 ة.اإللهاميبالحاجة للتغيير من خالل جاذبيته الشخصية أو قدرته 

 صياغة الرؤية والرسالة: -ثانيا  
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القائد التحويلي ينظر إلى وظيفته الثانية على أنه صاحب رؤية واضحة وطموحة تمثل الصورة 
المستقبلية الممكنة والمرغوب فيها للمنظمة. ويشجع العاملين في المنظمة بكل الطرائق والوسائل 

 لتبني هذه الرؤية وااللتزام بها.
 التغيير ومساراته:اختيار نموذج  -ثالثا  

يختار القائد التحويلي نموذج التغيير المالئم لمنظمته من بين النماذج الفكرية المتاحة التي ثبتت 
 فعاليتها ضمن ظروف معينة، والتي تكون مالئمة للظروف التي يعمل من خاللها.

  :القيادة التحويلية في المدرسة 
 من امتدت التي  Sergiovanni التربية إلى أعمال في التحويلية القيادة تطبيق في الفضل يعود

اإلداري إلى  من المدرسة مدير دور في التغييرHallinger وصف م،وقد ١٩٩٠إلى م١٩٨٤
 مميزات من كميزة التعليمي نمط القيادة ظهر الثمانينات بداية ثم إلى المحول،ففي المعلم

 العالية التوقعات و التعليم على نوعية التركيز مع القوية اإلدارية القيادة الفعالة ،حيث المدارس
 أكثر و توجيها أقل بشكل القائد يعمل أصبح النمط إلى أن هذا تطور ثم الطلبة تقدم و لتحصيل
 القيادة من الجديد النوع هذا التحويلية،و بالقيادة Burns دعاه ما هذا و المعلمين مع تعاونا
 طبيعي والء بناء و بالقيم مشاركة المعلمين على التأكيد خالل من قوته من الكثير على حصل
 تفويض سماتها من وكان خاصة للمدرسة ثقافة تكوين على ركزوا حيث ، وللمدرسة للعمل
اصة جدا هامة العملية هذه تعتبر حيث للمعلمين السلطة  أثبتت قد و ، الثانوية بالمدارس خ 

 أيضا وأثبتت ، لعملهم ووالء المعلمين دافعية من يزيد القيادة من النوع هذا أن بالفعل الدراسات
 واستخدام اإلبداع و للمعلمين للتطوير المناسبة البيئة توفير في أكثر فعالية له النوع هذا أ ن

 (.27 :2008 التعليم)عيسى، في التكنولوجيا
 (.516: 2014,)سميرات و مقابلة في المدرسة: التحويلية القيادة فعالية 

 هناك فإن لذا باألفراد ، واالهتمام حضارية، نقلة مرؤوسيه نقل هي القائد التحويلي وظيفة أن بما
 وهي: القيادي دورهم تفعيل على المدارس مديري  تساعد المبادئ التي بعض
 .المناسب الوقت في المناسب القيادي النمط استخدام .1
 .المبدعة واألفكار المبادرات تشجيع .2
 والمبدعة، ةاإللهاميالشخصية  أهمها عديدة بصفات التحويلي القائد يتصف أن .3

 .وقدراته حاجاته بحسب اإلنساني باألفراد واالهتمام العقلية واالستثارة
 .المدرسية األهداف المدرسة لتحقيق في العاملين جهود وتوحيد التعليم أحوال تحسين .4
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 بتبادل جديدة إستراتيجية ومنهجية وفق المناسب التغيير التغيير، إلى الحاجة إدراك .5
 .التغيير إلى تدعو التي واألسباب المبررات وتقديم النظر وجهات

 .والتعاون  الفريق عمل تشجيع .6
 من طائل ال التي إضاعته بالمناقشات وعدم فاعل بشكل واستغالله الوقت إدارة حسن .7

 .ورائها
 والمهارة االتصال، والموضوعية، ومهارات والعقلية الجسمية بالطاقات االهتمام .8

 . والمقدرة االجتماعية،
 (.2014,)سميرات و مقابلة :المدرسة في التحويلية القيادة أهداف 

 حث التي المدرسية التحويلية أهداف القيادة  (Leithwood and Jantz)وجانتز ليثيود حدد  
 التالي :  النحو على وهي االلتزام  بها على المدرسة مدير

  ومهنية تعاونية مدرسية وتحقيق ثقافة بناء على المدرسي المجتمع أعضاء مساعدة .1
روتينية  آليات واستخدام تحقيقه، إلى المدرسة تسعى هدف تعاوني وضع طريق عن ذلك ويتم
 المدرسة في الثقافية والمعتقدات والمعايير بالقيم بفعالية واالتصال الثقافية، التغييرات لتأييد

على  قادر المدرسة في عمل فريق إلى السلطة بتفويض اآلخرين وذلك مع القيادة ومشاركة
 .والتطور التحسن
 معلميه مشكلة لحل مدير المدرسة فمشاركة: مشكالتهم حل على المعلمين مساعدة .2

 مما الية،عف أكثر وبطريقة ايجابية تعاونية المدرسي بصورة المجتمع أعضاء وسائر
 لبديلةاالحلول  ووضع مختلفة، ورؤى  عديدة نظر جهات ومن تفسير المشكلة إلى يؤدي

 موضوع عن الرئيسة وتوضيح المعلومات الشخصية، االعتبارات رؤى  عن واالبتعاد
 .  االجتماعات أثناء المشكلة

 لتنميتهم المعلمين فدافعية النمو المهني، أهداف تعزيز خالل من :المعلمين نمو تعزيز .3
هذه  وتسهيل المهني، للنمو الداخلية األهداف من تبنيهم لمجموعة خالل من تعزيزها يتم

 إنهم ويشعرون  ومنهج المدرسة بأهداف وثيقا ارتباطا يرتبطون  حينما يتم العملية
 .بقوة بها ملتزمون 

 المدرسة في التحويلية القيادة أهمية:  
 التربوية للقيادة المؤسسات حاجة مدى لمعرفة أجريت التي الدراسات نتائج من أهمية تنطلق

 القيادة أهمية على يؤكد جعلته التي Sergiovanni الدراسات دراسات  تلك التحويلية ،ومن
مكانية التحويلية  أساليب تتضمن فنية قيادة يذهب على أنها مؤسسات التعليم ،كما في تطبيقها وا 
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 القيادة قيام بها يقصد التي الثقافية ،والحاجة إلى القيادة األهمية من عالية علي درجة إدارية
 وتنمية بتطوير التعليمية للمؤسسة تسمح التي الثقافية والجوانب والمعتقدات القيموتعزيز  بتوضيح
 الفنية األبعاد إلى أنSergiovanni يذهب  ،كما الوقت مرور مع متفردة لنفسها شخصية
)  فعالية أكثر مؤسسة إلي تتحول أن في التعليمية المؤسسة تساعد التي هي واإلنسانية والتربوية
 (.67: 2005،كنسارة 

ا الدراسات ومن   من أكد التحويلية القيادة عن 1994 عام في Leithwood أجراها  دراسة أيض 
 ،وأكد التعليم مؤسسات في السائد التغير بمناخ خاصة بعالقة ترتبط التحويلية القيادة أن خاللها

 الثمانينيات خالل المفيدة االتجاهات من كانت التعليمية التي القيادة أن الشأن هذا في
 التي التحويلية بالقيادة تستبدل أن ويجب والعشرين القرن الحادي مع تتناسب تعد لم التسعينياتو 

) كنسارة  التعليمية المؤسسات إصالح تجاه يتحركوا لألفراد كي أفضل دافعية تقدم أن يمكنها
،2005 :67.) 

 في التحويلية القيادة أهميةتؤكد  أنها رأى منطقية مقدمات إلى أربعSergiovann وتوصل 
 (.69: 2005) كنسارة ، :العصر الحاضر وهي في التعليم مؤسسات

المؤسسة  أعضاء جميع بين ونشرها الدافعية تعزيز تتضمن التحويلية القيادة نظرية أن .1
 .مغزى  ذي تغيير إلحداث المطلوب اإلضافي الجهد بذل إلي يؤدي ما التعليمية

 إن حيث منتظمة تغييرات يتطلب المدارس تميز على الحاضر الوقت في التركيز أن .2
 وفعالية بكفاءة بها تقوم ما عادة التي المهام بعمل للمدارس تسمح التغييرات مثل هذه
 .المهام هذا تغيير أعلى دون 

أن  يمكن للمدرسة الراسخة والثقافة القيم وتنمية دعم تتضمن التي المنتظمة التغييرات أن .3
 .التحويلية القيادة نظرية خالل من جيد بشكل تتحقق

درجة  علي تنفيذ ا يتطلب اليوم لمدارس المطلوبين للمعلمين المستمر المهني اإلعداد أن .4
 .التحويلية القيادة لعمليات المهارة من عالية
 :الفرق بين مدير المدرسة وقائد المدرسة 

مدير المدرسة هو الشخص الذي يقوم باألعمال اإلدارية والفنية في مدرسته بغرض تطوير 
معلميه، ورفع مستوى طالب مدرسته من خالل استثمار الموارد المادية والبشرية وحسن 
تنظيمها،فمدير المدرسة معِني بالتعامل مع فلسفة التربية والتعليم بشكل عام واألهداف العامة 

دارة شؤون والخاصة للمر  حلة التي يقوم على إدارتها، كما أنه معِنٌي باإلدارة المالية للمدرسة، وا 
العاملين فيها، والتعامل مع المجتمع، والتعامل مع المنهج، وعملية تعليم وتعلم التالميذ، والبناء 
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المدرسي، وما إلى ذلك من مفاهيم ذات مساس بالعمليات التي يشتملها النظام المدرسي في 
تواه اإلجرائي وهذه المهام كلها تعكسها مواد تخصصية تسهم في صقل فكر مدير المدرسة مس

وبناء شخصيته بشكل يمكنه من القيام بمهام دوره بالشكل األنسب، وهناك وجهة نظر أخرى 
تنظر إلى اإلدارة على أنها معنية بالحاضر، أما القيادة فتعني بالتغيير، ويذهب أصحاب هذا 

رجل اإلدارة يحافظ على الوضع الراهن وليس لها دور في تغيره ألنه يستخدم  الرأي إلى أن
االتزان  الوسائل، واألساليب القائمة بالفعل من أجل اإلدارة على أنه عنصر من عناصر

 (.615:  2004واالستقرار )أسعد،
على ذلك فإنَّ أما القائد فهو داعية للتغيير، ومطلوب منه أن يحدث تغييرات في البناء والتنظيم و 

طالقه على الشخص المناط به هذا الدور وبالتالي  االقتصار على مصطلح مدير المدرسة وا 
تدريبه ورفع مهاراته بعد ذلك ستبقى محصورة في كونه مديرا فقط يؤدي الدور المطلوب منه 
كمدير يسير األعمال اليومية، فعندما يقترن في عقله مصطلح مدير المدرسة ويصبح مسماه 

لوظيفي مدير المدرسة، ويلتحق بدورات تدريبية لتطوير أداء مديري المدارس والتقويم المدرسي ا
من طرف مدير المدرسة، وهكذا تتكرر الكلمة معه، ولكن في المقابل عندما يتسمى بمصطلح 
قائد المدرسة بديال  عن مدير المدرسة فإنَّ ذلك يبعث في نفسه المعاني الجديدة التي تحيط 

ح القيادة ، يستدعي أثناء قيامه بسلوكه القيادي في المدرسة المعاني والمفاهيم القيادية بمصطل
من حيث المقدرة الفائقة على التأثير في المعلمين واإلداريين والطالب وأولياء األمور وكل من 
ا يتعامل مع المدرسة ،واجتهد المختصون في علم اإلدارة ، بتحديد دور القيادة ووظيفتها تمهي د 

لوجود منظمات تعليمية أكثر فعالية وأنجح أثرا، لالستعداد للتحول للقرن الحادي والعشرين، 
وتدرجت المصطلحات التي تم استخدامها سابق ا في وصف دور القيادة: ليتحول من المدير إلى 

بيق أو القائد اإلجرائي إلى القائد التعليمي، واستخدام التفكير المنطقي قبل اإلقدام على أية تط
تصّرف  فالقائد التحويلي يجب أن يعمل على إيجاد مبررات قوية تدعو العاملين إلى إعادة 
النظر في طرق تفكيرهم اتجاه مشكالت العمل التقنية واإلنسانية وقيمهم الشخصّية، وأن 
يساعدهم على حل مشكالتهم بطرق جديدة من خالل الحوار وتقديم األدلة والبراهين الداعمة 

 (.18: 2010,ل اإلبداعّية )الرقبللحلو 
 :أخالقيات القيادة التحويلية 

تقوم القيادة التحويلية على أساس أخالقي من خالل االلتزام باألخالق والقيم ، وقد عبر بيرنز  
ا تحويلي ا يجب أن تكون أخالقي ا" إذ يعمل القائد التحويلي ,عن ذلك بقوله: "من أجل أن تكون قائد 

يد مرؤوسيه بالقيم واألخالق الفاضلة التي ترفع من مكانته في عيونهم، على تزو  األخالقي
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إطار مفاهيمي يرتبط بالتطور األخالقي للقادة  إلى أن القيادة التحويلية هي وأشار هويل وأفوليو
بافتراض أن القادة التحويليين هم على درجة عالية من التطور األخالقي، ولديهم دوافع داخلية 

، وقراراتهم وممارساتهم القيادية، ويعرفون الفرق بين الخطأ والصواب، تحكم تصرفاتهم
ويخضعون لسلطة الضمير أكثر من خضوعهم للقوانين واألنظمة واإلجراءات، ويتمتعون بدرجة 

 ( ويرى  عالية مـن الرقابة الذاتية، ويعيشون مراحل متقدمة من النضج األخالقي،
Posner (Kouzes&  تعتمد على اآلمال الواسعة التي ينشرها القائد  أن مصداقية القيادة

 . التحويلي، الذي ُينظر إليه بوصفه راعيا  مسئوال وملتزما  بالجوانب األخالقية في المنظمة
  المبادئ اإلسالمية واألخالقية التي يجب أن يتحلى بها القائد  أهم

 .المسلم التحويلي

ا ) الصدق : ( 70حيث يقول الحق تبارك وتعالى " َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآمُنوا اتَُّقوا َّللاََّ َوُقولوا َقْوال  َسِديد 
(  ) سورة 71ُيْصِلْح َلُكم أَْعماَلُكم َوَيْغِفْر َلُكم ُذُنوَبُكم َومْن ُيِطِع َّللاََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوز ا َعِظيما ) 

 األحزاب(.

ُروَن  : الوفاء اُكم ِبِه َلَعلَُّكم َتَذكَّ ِلُكم َوصَّ ِ َأْوُفوا  ذََٰ وفي ذلك يقول الحق تبارك و تعالى " َوِبَعْهِد َّللاَّ
 (.152)األنعام : 

: يقول الرسول صلى هللا عليه و سلم " من استعمل رجال على عصابة و فيهم من هو األمانة 
 " . أرضى هللا منه فقد خان هللا ورسوله والمؤمنين

: يقول الرسول الكريم صلى هللا عليه و سلم "أخلص دينك يكفيك العمل القليل إن هللا اإلخالص
 ال ينظر إلى أجسامكم وال إلى أصولكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم".

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " المؤمن القوى خير وأحب إلى هللا من المؤمن  القوة :
خير احرص على ما ينفعك واستعن باهلل ينفعك و استعن باهلل وال تعجز ،  الضعيف وفي كل

فان أصابك شيء فال تقل : لو أني فعلت كذا لكان كذا ، ولكن قل : قدر هللا وما شاء فعل ، 
 (. 42فان لو تفتح عمل الشيطان" )العقاد،ب.ت : 
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 :ملخص المبحث األول 
القيادة وعرض أبرز األبعاد  التي احتوتها تم عرض عدة تعاريف لكتاب أجانب وعرب عن 

وتم بعدها توضيح  ،عملية التأثير(-الموقف القيادي -الناس -معظم التعريفات وهي )المهمة 
ولكي يستطيع القائد تحقيق أهداف العمل ورفع  ،الفرق بين القيادة والرئاسة والقيادة واإلدارة 

ت التي تمكنه من ذلك و تمثلت في أربع درجة رضا األفراد  فعليه أن يكتسب بعض المهارا
نسانية(-فنية-مهارات أساسية )مهارات فكرية  مرتبةعدد من النظريات  ذكرتم و  تنظيمية وا 

حسب ظهورها من األقدم إلى األحدث حيث كان أقدمها  نظرية الرجل العظيم وأحدثها النظرية 
 التحويلية .

ومستمر من قبل المفكرين والعلماء في وجاءت النظرية التحويلية محصلة لمجهود متواصل 
مجال تطوير اإلدارة والقيادة فهي من أهم وأحدث نظريات القيادة،و أول من طرح فكرة القيادة 

أسست النظرية التحويلية  1978وفي عام  1973التحويلية جميس فيكتور داونتون في عام 
لي أربع أبعاد أو عناصر واجمع معظم العلماء ع,على يد العالمان جيمس ماكر وجرييرنز  

 .ةالفردي اتالفكرية و االعتبار  ثارةستاال -اإللهاميالحافز -للقيادة التحويلية وهي التأثير المثالي 
القيادة الثورية  -القيادة اإلصالحية-ثم أوجز أربع أنماط للقيادة التحويلية وهي القيادة العقالنية 

في تطبيق القيادة التحويلية في المدرسة و  البحث، وهنا يتم تركيز والقيادة البطولية أو الكاريزمية
أهميتها ومدى االستفادة منها في المنظمات التعليمية  وهذا ينقلنا إلى التفريق أو التمييز بين 

 بالمدارسلتحويليين راء امدير المدرسة وقائد المدرسة ومعرفة االستراتيجيات التي يستخدمها المد
الفصل تم ذكر أهم  المبادئ اإلسالمية واألخالقية التي يجب أن يتحلى بها  وفي نهاية هذا

 القائد المسلم التحويلي في جميع المنظمات وخاصة التعليمية.
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 المبحث الثاني
 الفعالية التنظيمية

 العناوين الرئيسة
 تمهيد

 تطور مفهوم الفعالية التنظيمية
 تعاريف الفعالية التنظيمية

 الفعالية ومفاهيم إدارية مشابهة: العالقة بين
 أهمية الفعالية التنظيمية

 مداخل الفعالية التنظيمية 
 المؤشرات المستخدمة في الحكم على الفعالية التنظيمية:

 الممارسات التي تقلل من الفعالية التنظيمية
 عوامل زيادة الفعالية التنظيمية 

 المدرسة الفعالة خصائص
 الفعالة المدرسة أهداف

 ةالتنظيمي الفعالية على التحويلية القيادة أبعاد رأث

 ملخص المبحث الثاني
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 :تمهيد 

حاول الباحث تحليل موضوع الفعالية التنظيمية من خالل التعرف على مفهومها وأهم تعريفاتها 
وتحديد المداخل لدراستها وتحديد أهميتها وخصائصها ومن ثم بيان مؤشرات قياسها وذكر 

و معرفة العالقة بين مفهوم الفعالية التنظيمية ومفاهيم إدارية مشابهة ,مؤشرات الحكم عليها 
تحديد أهم المؤشرات المستخدمة في الحكم على الفعالية التنظيمية وذكر الممارسات التي لهاو 

تزيد من الفعالية التنظيمية والممارسات التي تقللها وفي آخر المبحث انتقل الباحث إلى الحديث 
 عن المدرسة الفعالة حيث بين خصائصها واهم أهدافها.

 يمكن التحدث عن منظمة متطورة دون تحديد درجة واستهل احد الباحثين حديثه بقوله انه ال
فعالية األسس والقواعد التي ترتكز عليها ، حيث أن هذه األسس والمبادئ التي ينبني عليها 

و في الوقت نفسه أكدت العديد من الدراسات والبحوث الميدانية إلى ,موضوع الفعالية التنظيمية
المنظمة من جهة والعوامل المؤثرة فيها من جهة وجود عالقات متداخلة ومتشابكة بين فعالية 

أخرى، ورغم هذا اإلشكال الذي يمثل تحديا أمام الباحثين إال أن هناك محاوالت جادة للوصول 
 (. 60: 2008، برحومةإلى مفاهيم خاصة بالفعالية )

النظرية و تعددت األبحاث التي تناولت موضوع الفعالية تبعا الهتمامات الباحثين وخلفياتهم 
ونتحدث هنا بشكل عام عن القدرة على تحقيق الهدف مقارنة بمداخل محددة مسبقا فقد عرفت 

والتي تعكس موازين القوى للجهات ,بأنها قدرة التنظيم على تحقيق األهداف طويلة وقصيرة المدى
وبما  ,نظيم ومرحلة النمو والتطور التي يمر بها الت,ذات التأثير ومصالح الجهات المعنية بالتقييم

أن الفعالية أمر هام في حياة المنظمات نتيجة التطور الكبير و المنافسة الشديدة من اجل البقاء 
إلى إيجاد نظرية تعتمدها المنظمات لكي تكون فعالة  فقد سعى عدد من الباحثين ,و االستمرار 

أدى إلى كثرة ن موضوع الفعالية معقد بتعقد المنظمات نفسها وهذا ما يو لكن وجد الباحث
االختالفات حول تحديد مفهومها و ضبط مؤشراتها و قياسها و ربما يعود ذلك إلى صعوبة 

 (. 104: 2000,)القريوتي ها تحديد الظواهر التي تحيط ب
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 :تطور مفهوم الفعالية التنظيمية 
يعود االهتمام بالفعالية التنظيمية إلى كتابات نظريات التنظيم الكالسيكية في اإلدارة العامة، أو 

 ما يسمى مدرسة اإلدارة العلمية التي سادت في أواخر القرن الماضي وأوائل القرن العشرين 
 (.112: 2006) أخوا رشيدة ،

ى أن تحقيقها مرهون بقدرة التنظيم في موضوع الفعالية التنظيمية تر  البحثولقد كانت بدايات 
على تحقيق األهداف المتوخاة من إنشائه، إذ كان مجرد قدرة التنظيم على البقاء تعتبر مؤشرا 
كافيا على الفعالية ويتجاهل هذا الفهم للفعالية عدة قضايا مثل: ما هي األهداف المقصودة، هل 

وركزت الفعالية ,قصيرة األجل هي األهداف بعيدة المدى؟ أم متوسطة المدى؟ أم أهداف
مستوى  :التنظيمية قديما على تحقيق أهداف المنظمة ولكن حديثا أضافت متغيرات جديدة مثل

 (.111:  2008)القريوتي،  الروح المعنوية ، ومعدل الحوادث ونسبة الغياب عن العمل
 :تعاريف الفعالية التنظيمية 
 من خلق حالة و ، المتاحة للموارد األمثل االستغالل على المؤسسة قدرة هي التنظيمية الفعالية
الحد  تحقيق بغية معها التكيف طريق عن ذلك و الخارجية و الداخلية المتغيرات مع التوازن 
 كله وهذا بالمؤسسة إستراتيجية عالقة تربطها التي األفراد تطلعات و لرغبات اإلشباع من األدنى

 (. 71: 2014,)محمد أهدافها تحقيق بما يضمن
( أول من حاول أن يقدم تعريفا للفعالية التنظيمية معتمدا على عنصر Barnard) يعتبر برنارد

الهدف كمؤشر رئيسي للفعالية، حيث عرفها بأنها "الدرجة التي تستطيع فيها المنظمة تحقيق 
ما إذا أهدافها" وبمعنى أكثر وضوحا فان المنظمة تتسم بالفعالية حينما تستطيع تحقيق أهدافها، أ

فشلت المنظمة في ذلك، فإنها تتصف بعدم الفعالية، وهكذا فان الفعالية وفق هذا المفهوم ترتبط 
 (.3:  2007أساسا بقدرة المنظمة على تحقيق أهدافها وبدرجات متفاوتة )الشماع،

وعلى الرغم من أهمية الفعالية في حياة المنظمات إال انه لم يحقق إجماع حول تعريف المنظمة 
فهناك من ,يرى البعض أن فعالية المنظمات تتحدد بمدى قدرتها على تحقيق أهدافها ,فعالة ال

يعرف فعالية المنظمة بأنها :" قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها و تعتمد هذه القدرة و المداخل 
 (. 84:  2006,المستخدمة في قياسها على النموذج المستخدم في دراسة المنظمات " )بن نوار
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 التي األهداف تحقيق على قدرة المؤسسة مدى على أحكام حين ادعى آخر بأنها إصدار في
 فعال نظام على الحفاظ ىعل قدرتها وكذالك إليها، الوصول المطلوب والنتائج أجلها من أنشئت

 على ومدى قدرتها المطلوب، العمل بأداء الخاصة واإلجراءات الداخلية والعمليات لألنشطة
قدرتها  ومدى والخارجية، الداخلية البيئة في المتاحة الوسائل لكافة األمثل واالستخدام التكيف
 (.19: 2010,)الهاشمي الجماعة لطموحات اإلشباع من األدنى الحد تحقيق على

( فيعرفها على أنها "الدرجة التي تحقق بها المنظمة أهدافها" ETZIONIأما اتزواني )
 ( .39: 2008)أحمد،
يعرفها كاتز وكاهن بأنها: تعظيم معدل العائد على االستثمار بكافة الطرق المشروعة، وهي كما 

 (.222: 2001)أبو قحف، تعتبر مؤشرا للقدرة على البقاء واستمرار التحكم في البيئة
القدرة على تحقيق األهداف مهما كانت اإلمكانات المستخدمة في "و تعرف الفعالية أيضا بأنها: 

تمثل العالقة بين األهداف المحققة واألهداف المحددة  فالمنظمة الناجحة قادرة على ذلك فهي 
تركيز مصادرها على األنشطة التي تعود عليها بالنتائج )الفعالية( لذا فهي تتبنى قيمة عمل 

 (.49: 2006,)قريشي "األشياء الصحيحة
 :العالقة بين الفعالية ومفاهيم إدارية مشابهة 

 بين الكفاءة والفعالية :العالقة أوال :
 الفعاليةالكفاءة و  بين مصطلحي يزيللتم  الباحثين جهود ( 13: 2012 (أورد الفاعوري 

 :يلي فيما لخصها
 أو المنظمات قياس أداء األساسية في المقاييس من والفعالية من الكفاءة كل يعد .1

 .التي تنجزها النشاطات
 إال وجودهما األعمال وتالزم لمنظمات بالنسبة المصطلحين هذين أهمية من بالرغم .2

 .الترادف أو للتبادل غير قابلين أنهما  مصطلحين
 باستعمال الكفاءة تتعمق ُحين األهداف في وتحقيق النظام بمخرجات الفعالية تتعمق .3

 .) النتائج (المخرجات لتحقيق  الموارد
 مفهوم ُثم فإن ومن أحيانا الفعالية المستخدمة في قياس المؤشرات من مؤشر الكفاءة .4

 الكفاءة. مفهوم من الفعالية أوسع
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السياق لو كانت الكفاءة أحد األهداف التي ترغب المنظمة في تحقيقها، فإن ذلك  نفس و في
ويعتبر مفهوم  ,يعني إمكانية استخدام الكفاءة كأحد المؤشرات الدالة على الفعالية التنظيمية

أن ال يستخدما بالتبادل فقد تكون المنظمة فعالة و  الكفاءة مالزما لمفهوم الفعالية و لكن يجب
و عدم كفاءة المنظمة يؤثر سلبا على ,لكنها ليست كفئة أي أنها تحقق أهدافها و لكن بخسارة 

فعاليتها فكلما ارتفعت تكاليف تحقيق هدف معين قلت احتماالت قدرة المنظمة على البقاء و قد 
كما في حالة قيام المنظمة بإنتاج سلعة ال يوجد الطلب تكون المنظمة كفئة و لكنها غير فعالة 

كما قد تكون المنظمة فعالة و لكنها ليست كفئة كما في حالة تحقيق المنظمة ألهدافها ,عليها 
  (.147: 2006,بغض النظر عن التكاليف التي تتحملها في سبيل ذلك )تاوريريت

لى نسبة المخرجات فالكفاءة تشير بالمعنى الصريح إلى البعد االقتصادي  في تحديد األهداف وا 
وهي موارد  ,إلى المدخالت إذ يتوجب على التنظيم تحقيق األهداف المحددة بالموارد الموجودة

محدودة يستلزم إدارتها بشكل اقتصادي بينما تشير الفعالية إلى القدرة على النجاح في تحقيق 
 (.196: 2006,األهداف )بن نوار

 ص الباحث من خالل ما سبق استخل: 
بأن الكفاءة هي أداء األعمال بطريقة صحيحة بينما الفعالية فهي أداء األعمال الصحيحة و 

بل يمكن استخدام الكفاءة كمؤشر من ,بذلك تكون الفعالية مفهوم أوسع وأشمل من مفهوم الكفاءة
 يمكن ولكن ال  الفعالية لمفهوم مصاحبا الكفاءة مفهوم التنظيمية، ويعتبر الفعاليةمؤشرات قياس 
 أن يحل محله.

 :(.400: 1999)النجار، أهمية الفعالية التنظيمية 
تعتبر الفعالية التنظيمية الصفة األساسية للتنظيم الحركي المتجدد المحقق ألهدافه، ومن  .1

ثم فالفعالية التنظيمية هي مبرر وجود التنظيم واستمراره وتطوره، وهي أخيرا  معيار 
 الحكم على نجاحه.

بر قياس الفعالية التنظيمية بمثابة تقييم لألداء الكلي للمؤسسة لذا تعتمد بعض يعت .2
 المنظمات على قياس فعاليتها التنظيمية كوسيلة لتقييم أدائها.

تعتبر أيضا بمثابة ترمومتر إداري لقياس مدى نجاح المنظمة وتفوقها، في جميع  .3
 مجاالت نشاطها، فهي خاصية كلية وشمولية تصف وتلخص األبعاد المميزة للمؤسسة. 
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  الفعالية التنظيمية:قياس مداخل 
 الفعالية التنظيمية التقليدية:قياس مداخل  -أوال

 (.91- 86: 2006)أخوا رشيده ،: ومن أهم هذه المداخل ما يلي
مدخل الهدف أقدم المداخل استخداما  لقياس الفعالية  يعد :Gool Modelـ مدخل الهدف  1

 وينطلق أنصار هذا المدخل من افتراضين رئيسين :,التنظيمية 
 : إن لكل منظمة غاية نهائية تسعى للوصول إليها. االفتراض األول
ن ثم قياس مدى النجاح في : أنه باإلمكان تحديد الغاية النهائية لكل منظمة وم االفتراض الثاني

مؤيدو هذا المدخل على تعريف الفعالية بأنها مدى تحقيق المنظمة  اجمعولذلك , تحقيقها
اف المؤسسية وهي ويذهبون كذلك على أن هناك على األقل ثالثة أنواع من األهد ,ألهدافها

 و األهداف العملية. ف التشغيلأهداو  األهداف الرسمية
: يركز هذا المدخل على قدرة المنظمة على الحصول على المصادر النادرة  ـ مدخل النظم 2

والقّيمة من بيئتها الخارجية واستخدامها لذلك ولقياس فعالية المنظمة البد من تقييم االنسجام 
 لها.الداخلي للمؤسسة وكفاءتها في استخدام مصادرها ونجاح آلية عم

: ويركز هذا المدخل على قدرة المنظمة  Self - Developmentـ مدخل تطور الذات  3
على تطوير ذاتها بذاتها، كمعيار للحكم على مدى فعاليتها، وذلك من خالل التأكيد على 

ويتفق رواد هذا المدخل جميعا  ,المتغيرات اإلنسانية والبيئية التي تؤثر في المنظمة وتتأثر بها
المنظمة تقاس بمدى وعيها بتطبيق عملياتها الداخلية، والعوامل التي تحكم أداءها  على أن

وتحدد عالقتها مع بيئتها الخارجية وبمدى قدرة المنظمة في السيطرة على هذه العمليات، 
حداث تغييرات مخططة فيها وتوجيهها لتحقيق أهدافها واالستجابة للتغيرات التي تستجد في  وا 

 خارجها.داخل المنظمة و 
 الفعالية التنظيمية المعاصرة:  قياس مداخل –ثانيا 

، وقد دمجت مؤشرات الفعاليةتتفادى هذه النماذج عيوب ونقاط ضعف النماذج التقليدية لقياس 
األداء في نموذج واحد، ومن أهم هذه النماذج نموذج رضا المتأثرين ويركز على  فعاليةقياس 

لمنظمة أو أي أطراف تتعامل معها المنظمة مثل الموردون رغبات وأهداف المتأثرين بأعمال ا
 . )2009:34,المتني (والزبائن والعمال والمديرون والمالكون والحكومة
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 : مدخل القيم المتنافسة
لألداء  المرغوبة المؤشرات على يشتمل والذي "وررباغ كوين" قبل من المتنافسة القيم مدخل طور

 كل تحديد خالل من للعمل متكامال إطارا وقدم والباحثين، المدراء قبل من والمستخدمة
 المتغيرات هذه ارتباط كيفية تحديد ثم ومن التنظيمية، بالفعالية ذات العالقة األساسية المتغيرات

 (.129: 2011، قاسم )صبيحة الفعاليةب
 على كلها تؤكد الواقعية الشواهد من عدد إلى التنظيمية الفعالية تحديد في المدخل هذا يستند
 يتولى لمن الشخصية بالقيم الرتباطها نظرا وذلك الفعالية لقياس ووحيد مثالي معيار وجود عدم
 (.62: 2008 التقييم)شنيق، بعملية القيام
من  العديد في المديرين توجهات بدراسة " وررباغ كوين" من كل قام فقد ثانية جهة ومن

 :التوجهات من نوعين بين التمييز تمكناو  المنظمات
 . ورفاهيتهم العاملين برضا المنظمة مركز بدعم المنظمة إدارة اهتمام يعني :  الداخلي التوجه
 الخارجي. التعامل أطراف مع المنظمة مركز بدعم المنظمة إدارة اهتمام يعني :الخارجي التوجه

 التنظيمية الهياكل من نوعين بين بالتمييز أخرى  جهة من  "وررباغ كوين" الباحثان قام كما 
 .(176: 2001 )مسلم، :وهي لإلدارة مختلفة أنماط تعكس التي

 بإجراءات وااللتزام أسفل إلى أعلى من الرقابة بإحكام اإلدارة اهتمام ويعكس :الجامد الهيكل .أ
 العمل. ونظم
 .ألخرى  فترة من والتغير التكيف بعمليات اإلدارة اهتمام ويعكس  :المرن  الهيكل .ب
 توجه منها نموذج كل يعكس حيث التنظيمية الفعالية لقياس نماذج أربعة المدخل هذا قدم لقدو 

 :كاآلتي وهي لإلدارة مختلف وتركيز
 :        اإلنسانية العالقات نموذج .1
 اإلدارة هدف يكون  وفيه المرن  الهيكل استخدام مع لإلدارة الداخلي التوجه النموذج هذا ويعكس

 .العمل عن رضاهم ورفع العاملين تنمية وتطوير
     :المفتوحة النظم نموذج .2

 تنمية طريق عن الخارجية البيئة من الالزمة الموارد على النمو والحصول تحقيق  يتم من خالله
 .الخارجية البيئة في العاملين مع طيبة عالقات
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   : الرشيد الهدف نموذج .3
 هذه تحقيق إلى وتسعى الربحية والكفاءة اإلنتاجية الخارجي التوجه النموذج هذا يعكس 

 (.177 :2001األهداف )مسلم، وتعظيم لتحقيق إستراتيجية خطط وضع من األهداف
  : الداخلية العمليات نموذج .4

 لالتصال جيدة نظم وضع خالل من الهدف هذا تحقيق إلى وتسعى الداخلي، االستقرار
 في اإلفراط أن يؤكد أنه المدخل هذا من نستخلصه أن يمكن وما القرارات، وصنع والمعلومات
 (.210: 2006,نوار بن صالحوخطير) سلبي شيء يعتبر واحد بنموذج االهتمام

من خالل دراسة كتبها حول الفعالية التنظيمية إلى إيجاد  Campbell.Pوتوصل الباحث 
 لقياس الفعالية التنظيمية، وهي:    تحوالي ثالثين معيارا استخدم

 (5) جدول رقم 
 معايير الفعالية التنظيمية

 المعيار الرقم المعيار الرقم المعيار الرقم
المهارات لدى إدارة  21 التحفيز والدافعية 11 الفعالية العامة 1

 التنظيم
المعلومات  إدارة 22 الروح المعنوية 12 اإلنتاجية 2

 واالتصال
لتحقيق  االستعداد 23 الرقابة 13 المقارنة 3

 األهداف
 االستفادة من البيئة 24 تحقيق التماسك 14 الربحية 4
 التقييم الخارجي 25 المرونة والتكيف 15 الجودة 5
 االستقرار 26 درجة االستقرار 16 حوادث العمل 6
 تكلفة اإلدارة 27 االندماج والتوافق 17 النمو 7
 المشاركة 28 الشرعية 18 معدل التغيب 8
 التكوين والتطوير برامج 29 األدوارالتطابق في  19 دوران العمل 9
 التركيز على االنجاز 30 العملية للمدراء المهارات 20 الرضا الوظيفي 10

 .Campbell نقال عن ( 144:  2008المصدر )القريوتي، 
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 :2009:35,المتني(أهم عوامل اختيار مداخل قياس الفعالية التنظيمية( . 

مدى قابلية األهداف للقياس الكمي، فكلما زادت هذه  :تفضيالت اإلدارة العليا للمنظمة .1
 كانت مناسبة أكثر لقياس الفعالية. الفعالية

فالبيئة التي تتمتع بندرة الموارد تجعل المنظمة تركز على استخدام :  الظروف البيئية .2
نموذج موارد النظام أو العمليات الداخلية، أما البيئة المعقدة والمتغيرة تجعل المنظمة 

ز على المرونة والقدرة على التكيف للوصول إلى المعايير المناسبة لقياس الفعالية ترك
 . للمنظمات

 المؤشرات المستخدمة في الحكم على الفعالية التنظيمية:
تتعدد مؤشرات الفعالية التنظيمية، ويخضع هذا التعدد إلى االختالف في اتجاهات وتخصصات 
المنظرين إليها، فمنهم من أعتمد مؤشرات اقتصادية و منهم من اعتمد مؤشرات سلوكية و اعتمد 

 .آخرون على الربط بين المؤشرات االقتصادية والسلوكية معا 
ريق ست مؤشرات وهي درجة المهارة في العالقات (عن الفعالية عن ط Robbinsو عبر ) 

بجميع أنواعها، وطبيعة االتصاالت وانفتاح النظم والتفاعل االجتماعي، واعتماد التقييم على 
يمان  جهات خارجية، والسيطرة على البيئة، ومستوى اإلجماع على األهداف التنظيمية، وا 

 .العاملين باألهداف التنظيمية
 بل فريق آخر، عن طريق متغيرات اقتصادية هي درجة الكفاءة، ونوعيةمن ق ووصفت الفعالية

ما في المنظمات التعليمية فنجد أن الفعالية قد تم التعبير  الخبرة المقدمة، ومجمل اإلنتاجية ،وا 
دراك إنتاجية  عنها بعدة مؤشرات هي: رضا أعضاء الهيئة التدريسية، والمخرجات المهنية، وا 

 ( .12: 2009,القسم والكلية )خوين
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 (6)جدول رقم 

 مؤشرات الحكم على الفعالية التنظيمية
 المؤشرات الداخلية الرقم المؤشرات الخارجية الرقم

 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 
 

 إنتاج السلع والخدمات.
 الجودة.

 تحقيق األرباح.
 القدرة على التكيف.

 النمو.
 تحقيق أهداف جديدة.

 التأهب لإلنجاز
 االجتماعيةالمسؤولية 

 البقاء

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

 تخطيط و تحديد األهداف
 المهارات االجتماعية للمدير

 المهارات العملية للمدير
 المشاركة في اتخاذ القرارات
 تدريب و تنمية قدرات األفراد
 التأخر و الغياب بين العاملين
 كفاءة استخدام الموارد المتاحة

 الحوادث
 .الغياب
 الوظيفيالرضا 

 التحكم في سير األحداث داخل المنظمة

 (72: 2006,المصدر:)قريشي
من خالل ما سبق يتضح للباحث الترابط و التداخل الموجود بين جميع المؤشرات السابقة 
فتحقيق أي مؤشر يمكن أن يسهم في تحقيق مؤشر آخر فمثال : رضا العاملين قد يؤدي إلى 

و كما ذكر سالفا فالمعايير تختلف باختالف رأي المفكر في الفعالية ,تحقيق أهداف جديدة 
 والتي يعتقد أنها األصوب.,

( أن الفعالية تعني 214: 2006كما جاء في بن نوار) Briceوفي نفس السياق يرى برايس 
تحقيق الهدف و الوصول إلى المخرجات التي تريد المنظمة أن تنتجها و لكنه في نفس الوقت 

و ,ة عوامل سماها العوامل الوسيطة  و التي تؤدي إلى النتيجة التي ترغبها المنظمة يضع خمس
تعتبر هذه العوامل مقومات جادة للفعالية أكثر منها مقاييس لها و هذه العوامل هي : اإلنتاجية  

 و الروح المعنوية و استقرار المنظمة.
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  :المؤشرات في المدى المتوسط 

الحد الذي تستطيع فيه المنظمة أن تتجاوب مع التغيرات التي : و يشير إلى التكيف -1
 تنشأ في داخل أو خارج المنظمة .

: يجب على المنظمة أن تستثمر مواردها في النشاطات التي تقوم بها و الهدف النمو -2
و يمكن أن يشتمل  ذلك على ,من النمو هو دعم قدرة المنظمة على البقاء في المدى البعيد 

(.  15: 2008,جهود التطوير التنظيمي)إيمان وآخرون  التدريبية للموظفين أوالبرامج 
  (. 14: 2008,)إيمان وآخرون :  المؤشرات في المدى القصير ما يلي

: و يعكس قدرة المنظمة على اإلنتاج )مهما كان ذلك ( بالكمية و النوعية التي اإلنتاج .1
 تتطلبها البيئة .

و تستخدم فيها عدة مقاييس مثل  , و يمكن تعريفها كنسبة المخرجات للمدخالت الكفاءة: .2
تكلفة الوحدة المنتجة و العائد على رأس المال و معدل الضياع من المواد و الخامات و كذلك 

 الوقت الضائع و ما شابه ذلك من مؤشرات الكفاءة.
المنافع التي يحصل عليها عضو يتطلب إدراك المنظمة كنظام اجتماعي االهتمام ب الرضا: .3

و يسمى هذا المعيار الرضا و تتضمن ,المنظمة و المنافع التي يمكن أن تعود على عمالئها
 .مقاييسه معدل الغياب و التأخر و الشكاوى 

والديمومة للمنظمة عالمة  يجزم الباحث بأنه في السابق كان تحقيق االستقرار واالستمرار
و لكن في المقابل  هناك منظمات ,أي تحقيق الفعالية التنظيمية,المنظمةواضحة وجلية  لنجاح 

وهذا دليل على أن االستقرار ,ليست ناجحة وال  فعالة بالقدر الكافي و لكنها مستقرة ومستمرة
القياس  أنونستنج من ذلك ,والديمومة وحدها ال تعطي نتيجة حقيقية لقياس الفعالية التنظيمية 

 للفعالية يحتاج إلى قياس عدة مؤشرات وليس مؤشر واحد.الحقيقي والدقيق  
( أن المؤسسة هي عبارة عن نظام اجتماعي يجب أن يحصل  216: 2006وأضاف بن نوار )

التي  الخبرة العاملون فيه على إشباع لحاجاتهم تماما كما يحصل المستهلكون على السلعة أو
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و رضا العاملين عن منظمتهم و التطوع  وبالتالي فإن الروح المعنوية المرتفعة,يحتاجونها
 لالستمرار في العمل كلها مؤشرات عن نجاح المنظمة في إشباع حاجات عمالها .

  :الممارسات التي تقلل من الفعالية التنظيمية 
تلجأ بعض المنظمات لممارسات عقيمة وغير مثمرة يؤدي إلى فشلها في تحقيق الفعالية 

 (.209:  2003)العيسوي ، : ما يأتي رساتالتنظيمية، ومن بين هذه المما
 .انشغال اإلدارة بالتفاصيل .1
 اإلسراف في استخدام الوقت والموارد المتاحة.  .2
 .جهل األفراد العاملين بأهداف المنظمة  .3
 جهل المنظمة بأهداف األفراد العاملين يؤدي إلى انخفاض مستوى الفعالية التنظيمية. .4
أفراد الجماعة في العمل. مما ينعكس سلبا على التكامل انعدام التجانس والتماسك بين  .5

 الوظيفي، وبالتالي انعدام روح الفريق.
اإلشراف المباشر والمالحق للفرد بصفة مستمرة، حيث يتوقف نجاح المشرف أو فشله  .6

 على قدرته على تطبيق الطرق الجماعية في اإلشراف.
 .الشعور باالغتراب المهني وعدم الوالء للجماعة  .7

 وامل زيادة الفعالية التنظيمية :   ع 
 عدة خطوات تستخدم من أجل زيادة الفعالية التنظيمية كما يلي: جون  و ذكر مايكل
 (.166: 2006,)تاوريريت

 . الالمركزية والتفويض. 1 
 . توسيع العمل. 2
 . التقييم التنظيمي وتقييم األداء. 3
 . اإلدارة باالستشارة والمشاركة. 4
 . تسطير األهداف وصناعة القرار. 5
 .  االتصال  فعالية. زيادة 6

 (.259: 2001,) ريتشاردير أهداف المنظمة وهي: يوفي هذا السياق يمكن ذكر أسباب لتغ
 تفاعل المنظمة مع بيئتها مباشرة من خالل عالقتها التنظيمية.  •
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 التغيرات التنظيمية الداخلية.  •
    .لعامةالضغوط غير المباشرة للبيئة ا •

 (40 :2001)حجي، :يلي المدرسة الفعالة ما خصائص. 
 .الرؤية وصاحب المخطط المدير .1
 .المحلي المجتمع وأفراد اآلباء مع الجيدة العالقات .2
 .التعليم عملية لطبيعة المتفهمون  المعلمون  .3
 .والتخصصات المدرسية المناهج ودقة وضوح .4
 .التعليمية للعملية الالزمة المدرسية والمواد التسهيالت توفي .5
 .المدرسية واألنشطة البرامج في واألمهات اآلباء إسهام .6
 .التعليم لعمليات مالئم مدرسي بناء وجود .7

عن  البحثو في نفس السياق أورد كال من توم بترز وروبرت روترمان " في كتابهما المشهور "
 (. 163: 2013)تيغرة ،خصائص للمدارس الفعالة على النحو التالي:  ست اإلبداع"، 

 إنجاز األنشطة الوظيفية والتشغيلية. .1
 . )الطالب( االهتمام بالعمالء .2
 االهتمام بالعاملين. .3
 رفع اإلنتاجية من خالل مشاركة العاملين. .4
 بساطة الهيكل التنظيمي. .5
 منح درجات عالية لإلبداع واالبتكار والتصرف . .6

 (:3 2006وآخرون، )الخطيب :الفعالة المدرسة أهداف. 
نسانية إسالمية عربية وثقافة وطنية هوية ذي باهلل مؤمن جيل بناء .1  .وا 
 .وصحيا   اجتماعيا   ورعايتهم ووجدانيا   وبدنيا   عقليا   للمتعلمين الشاملة التنمية تحقيق .2
 .وممارسة فكرا   المواطنة روح وتنمية المتعلمين، لدى اإليجابية القيم غرس .3
 .التعلم عملية في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا توظيف من المتعلمين تمكين .4
 .قدراتهم وتطوير المتعلمين لدى القوة وجوانب واالهتمامات الميول اكتشاف .5
 .المتعلمين لدى المنهجي والتفكير الحياة مدى التعلم مهارات وتطوير اإلبداع تنمية .6
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 ملخص المبحث الثاني: 
و تحقيق المنظمة ألهدافها التنظيمية ين الفعالية بمن ما تقدم وجود ترابط  الباحث يستنتج

يتم  قياس الفعالية التنظيمية ألي منظمة هو بمثابة تقييم ألداء  رسومة مسبقا وبالتالي عندما الم
من  بأكثرالفعالية التنظيمية ولكن  موضوع حدثت عن تلك المنظمة و تعددت األبحاث التي ت

وتتنوع األطراف التي لها مصالح مع المنظمة  وخلفياتهم النظريةتبعا الهتمامات الباحثين زاوية 
والذين يؤثرون على الفعالية التنظيمية وبالتالي تتباين األحكام حسب العالقة والمنفعة باإلضافة 

 إلىو تنقسم مداخل قياس الفعالية التنظيمية ,تحقيقها إلى تعدد األهداف التي تسعى المنظمة إلى
 وهناك عدة مؤشرات مستخدمة في الحكم على الفعالية التنظيميةاخل حديثة مداخل تقليدية ومد

 المدرسة تم التطرق على أهم أهدافو فعند تحقيق أي مؤشر يسهم تلقائيا في تحقيق مؤشر آخر 
 .الفعالة 
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 المبحث الثالث

 ةالتنظيمي الفعالية على التحويلية القيادة ريأثت

 تمهيد:

 حدد قد bass and avolio أن نجد لكن، التحويلية للقيادة األبعادالباحثين  من العديد حدد
 (التالية األبعاد على واحتوى  المدى كاملة القيادة نموذجهما في التحويلية للقيادة أبعاد أربعة
 أن سنحاول يلي وفيما  )االهتمام الفردي  الفكرية، ،االستثارةاإللهامي الحفز المثالي، التأثير
 (.51: 2011)الغامدي,ةالتنظيمي الفعالية لىع التحويلية القيادة أبعاد من بعد كل أثر نوضح

 .الفعالية التنظيمية على وأثره )الكاريزمي(المثالي التأثير :أوال

 سلوك في للتأثير القائد شخص يمارسه الذي النشاط ذلك بأنه البعض المثالي التأثير عرف وقد
 التأثير على القدرة في الفن ذلك هي وأيضا األهداف، وتحقيق التعاون  على إلجبارهم اآلخرين
 للوصول وتعاونهم ووالئهم رضاهم على الحصول إلى تؤدي بطريقة وتوجيههم األشخاص على
 (.51: 2011)الغامدي,األهداف إلى

 والتي كبيرة، رمزية قوة تنمية على القدرة لديه تكون  الملهمة الجذابة الشخصية لديه الذي فالقائد
 ينّمون  ما وغالبا مثال، القائد يعتبرون  والتابعون  التابعين على التأثير في بعد فيما تستخدم
 (.182: 2014،)حسن معه قويا عاطفيا ارتباطا

 ماااللتز  الوالء، من عالية درجة تحدث التي الشخصية القوة لديه تكون  الكاريزمي فالقائد
 وبصدق به والثقة وسلوكه وأهدافه قيمه وتبني ورسالته بالقائد التابعين تعرف كما له، رافواالعت

يجاد باألزمة الكارزماتية ترتبط ما راوكثي القائد بها يلهم التي الحالة وكذلك معتقداته،  الحلول وا 
 الشخصية بقوة يتصفون  الكارزماتيين القادة للقائد،وأن منفتحين التابعين يكون  إذ لها، الواقعية
 .المخاطرة لتقبل ميلهم عن فضال العاطفي والتعبير واللباقة بالنفس والثقة
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 لدى الفعالية التنظيمية تعزيز على قادرة التحويلية القيادة أن shamir,1998))شامير ويضيف
 اإليجابية، واألخالقيات المثلى، بالقيم المنشودة األهداف تحقيق ربط خالل من المرؤوسين

 تشجيع إلى باإلضافة األهداف، وتحقيق المرؤوسين قبل من المبذول الجهد بين الربط وكذلك
 حل في القديمة الطرق  ونقد جديدة طرق  إليجاد التفكير على المرؤوسين
 (.57: 2011)الغامدي,المشكالت

 .الفعالية التنظيمية على وأثره اإللهامي التحفيز :ثانيا

 إلى العالية توقعاته إيصال على القائد قدرة أنه على اإللهامي التحفيز bass& volio عرف قد
 إنجاز أي بسيطة، بطرق  المهمة األهداف عن والتعبير الجهود لتركيز الرموز واستخدام اآلخرين
 المرؤوسين إثارة على التحويلي القائد يعمل حيث المبذول الجهد زيادة طريق عن كثيرة أشياء

 وروح الحماس فيهم ويزكي المشتركة األهداف تحقيق في للمشاركة الفرصة لهم ويتيح بالتحدي،
 تاوالشعار  الرموز يستخدم فهو ذلك سبيل وفي المنشود للمستقبل رؤية رسم في ويشركهم الفريق،
 (.20: 2008البهالل،) الجهود لتوجيه

 من يمكن التي الكيفية تصف واإللهام فالحث،راد األف والهام حث إلى يميل التحويلي فالقائد
 من أفضل سيكون  بأنه ويظهره معينا موقفا أو للمستقبل مثاليا هدفا القائد يوصل أن خاللها
 لتحقيق الدافعية لديهم سيكون  المحفزين التابعين رادفاألف، راداألف كل فيه ويشارك هن،را ال الوضع
 (.183: 2014،)حسن التنظيمية األهداف

 .الفعالية التنظيمية على وأثرها الفكرية االستثارة :ثالثا

 المشاكل حل وتشجيع جديدة أفكار عن البحث على يعمل التحويلي القائد أن إلى البعد هذا يشير

 2009صبري،)العمل ألداء والخالقة الجديدة النماذج ودعم التابعين، قبل من إبداعية بطريقة
:107.) 

 إلى للوصول التابعين يشجع فهو والمبتكر، تقليدي الغير القائد تفكير نمط البعد هذا ويصف
 لتفكير جديدة نماذج ،وباستثارة القديمة ةميقالع الطرق  من بدال المشاكل، لحل جديدة طرق 
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 لحل مبتكرة طرقا يتعلمون  ثم ومن معتقداتهم في تشكيك على التابعين يحث القائد فإن ، راداألف
 (.182: 2014،)حسنبأنفسهم المشاكل

يصالها مقنعة، رؤية تقديم على القدرة له التحويلي فالقائد  باستخدام بوضوح المرؤوسين إلى وا 
 يحرص كما تحقيقها، وطرق  الرؤية هذه حول ئهماآر  إلبداء تشجيعهم ،معلرموزا أو تاالشعار 
 الموكلة المهام إلنجاز جديدة طرق  إليجاد التفكير على المرؤوسين تشجيع ىعل التحويلي القائد
 (.57: 2011التنظيمية )الغامدي, الفعالية مستويات زيادة إلى يؤدي بدوره والذي إليهم

 الفعالية التنظيمية على وأثرها االهتمام الفردي :بعاار 

 أساس على عليهم المهام وتوزيع لهم واالستجابة بمرؤوسيه، الشخصي القائد اهتمام تعني
رشادهم تدريبهم، على العملو  تهم،ار دوق حاجاتهم  يتم وفيه والتطور النمو من مزيد لتحقيق وا 
 بمرؤوسيه، القائد اهتمام أن كما االهتمام الفردي  اعير ت مختلفة بطرق  األتباع مع التعامل
 المهام، تفويض طريق عن أداءهم، تطوير لغرض وذلك اتهم،ر قد ومعرفة احتياجاتهم، بتلمس
 تشجيعهم مع النتائج، وبأفضل المهام هذه إنجاز على قادرون  بأنهم أنفسهم في الثقة وزرع
 لبذل للمرؤوسين، قويا دافعا يعد ذلك كل الناصح، المعلم أسلوب متبعا الحاجة عند إليه للرجوع
 التحويلية القيادة بأن  (yukl ,1998)يوكل يبين كما المهام، هذه إلنجاز الجهد درجات أقصى
 تطويرهم في يسهم مما المسؤوليات، لتحمل إعدادهم بقصد المرؤوسين وتوجيه تدريب على تركز

 بذل إلى بدوره يؤدي والذي مستقل، بشكل العمل على قدرة أكثر أنفسهم ويرون  قادة، ليصبحوا
 رفع إلى يؤدي الطريقة بهذه المرؤوسين مع التعامل أن ويتوقع األهداف، لتحقيق أعلى جهد

 المرؤوسين وتطوير تشجيع بأن وكوهين تانسكي ذلك يؤيد كما لديهم لفعالية التنظيميةا مستوى 
 الماجستير رسائل من لعدد جعتهرابم ويليامز وجد كما ، لفعالية التنظيميةا بمستوى  طرديا يرتبط
 أهم تعد والتي العكسية والتغذية التوجيه ممارسة بأن نتائجها أكدت التي األعمال إدارة في

 تنمية في وأثار نتائج أظهرت الممارسات هذه التحويلية القيادة أبعاد أحد الفردي االهتمام عناصر

 (.58: 2011)الغامدي, الوظيفي والرضا الفعالية التنظيمية، وتعزيز
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 رابعالمبحث ال

 المدارس الخاصة:
 تمهيد: 

من حيث   لمدارس الخاصةا مختصرة عنتقديم نبذة في بداية هذا المبحث يحاول الباحث 
تلك عددها  حاليا وأعداد العاملين فيها وذكر أسماء بالدولة وجهات تمويلها وتاريخها و عالقتها 

 . مصدر يعمل فيها  اهم المشاكل التي تعترضها واهم المآخذ عليها منالمدارس وعناوينها  و 
المدارس غير الحكومية  أو المدارس األهلية أيضا باسمالمدارس الخاصة  تعرف 

الدولة ، متمثلة بالحكومة المحلية أو اإلقليمية أو الوطنية،  التي ال تديرها المدارس هي و
إن هذه المدارس تحتفظ بحقها في تحديد الطلبة الذين يلتحقون بها ويتم تمويلها كليا وبالتالي، ف

وقد بدأ , الحكومي على الطلبة، بدال  من االعتماد على التمويل أو جزئيا عن طريق فرض رسوم
م( عندما أنشئت دائـرة المعارف 1920الخاصة في فلسطين في عام ) بالمدارسالتعليم 

القدس، وقد انقسمت المدارس الخاصة في فلسطين إلى قسمين: مدارس أجنبية، الفلسطينية في 
أما المدارس األجنبية فقد أنشأتها مؤسسات دينية مسـيحية، وأشـرفت على ,ومدارس وطنية

المدارس الوطنية هيئات عربية فلسطينية، وكان كال النوعين: الوطني واألجنبي يتبع بشكل عام 
خمس مدارس في تلك  فلسطينية وتقسيماتها، وقد بلغ عدد المـدارس منهاج دائرة المعارف ال

 (. 53: 2002,الفترة )الموسوعة الفلسطينية 
(من مجموع التعليم، حيث بلغ عـدد %2.6أما اآلن فتشكل نسـبة التعلـيم الخاص في فلسطين ) 

لما  مع (4813طالبا  وطالبة و) (13397( مدرسة خاصة، تضم )237المـدارس الخاصـة )
 الموسوعة الفلسطينية(. (حسب,الفلسطينية قطاعومعلمة موزعين علـى المـدن وال
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 :عدد المدارس الخاصة 
أن  عدد المدارس محافظات قطاع غزة بحسب تقرير صادر عن وزارة التربية والتعليم في 

يوضح  ( 6)مدرسة والملحق رقم  53وصل حّتى اآلن إلى محافظات قطاع غزة الخاّصة في 
 أسماء المدارس وعددها.

 :كاألتيمحافظات قطاع غزة و توزعت المدارس الخاصة على مناطق 
 (7) جدول رقم 

 غزة  قطاععدد المدارس الخاصة موزعة على 
 العدد المحافظة الرقم
 6 الشمال 1

 26 غزة 2

 6 الوسطى 3

 15 الجنوب 4

 53 الكلي المجموع 

 2016غزةفي قطاع استنادا على تقارير تم جمعها من أرشيف وزارة التربية والتعليم  المصدر:
ورغم الظروف االقتصادية الصعبة لسّكان قطاع غّزة، إاّل أّن ذلك لم يمنع من تسجيل أبنائهم 

الخاّصة ذات التكاليف المرتفعة مقارنة بالدخل  الشهرّي، داللة على اهتمامهم بجودة  بالمدارس
و معظم المدارس الخاّصة تابعة ألفراد فيما هناك عدد من المدارس تابعة لجمعيات  التعليم
 .إضافة إلى خمسة عشرة مدرسة تربية خاصة تتعلق بذوي االحتياجات الخاصة,خيرية

  الخاصة:  بالمدارسأجور العاملين 
في ذكر اسمه خوفا  الخاصة تردد بالمدارسأجراها الباحث مع احد العاملين  التي مقابلةالوفي 

على مصدر رزقه ،وبدأ الباحث بسؤال المدرس عن ظروف العمل في المدرسة الخاصة فأجاب 
وقام الباحث بوضع ,أنه يتعرض للعديد من المشاكل التي جعلته ال يشعر باألمن الوظيفي

األمر المشاكل التي ذكرها المدرس في نقاط محددة للتوضيح والتسهيل على القارئ ومن يهمه 
 كاآلتي:
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 أنهمعقد عمل يحفظ لهم حقوقهم،بالرغم من   الحصول على حرموا من كبيروجود عدد  .1
مع العاملين عمل منذ فترات طويلة وذلك بسبب رفض مالك المدرسة توقيع عقد  ون يعمل

  من المسائلة القانونية. حرصا
منهم ما بين أن هناك تدنيا واضحا في أجور العاملين حيث تتراوح رواتب عدد كبير  .2

مع تأكيد المدرس بان القانون الذي صدر مؤخرا حدد األجر ,دينار أردني190إلى 130
، دينار أردني 300حوالي فيما بلغ األجر الشهري فيه ,دينار أردني تقريبا12اليومي بـ 
 لنظام العمل بالساعة. دينار ونصف حوالي بينما حدد

من الحصص باإلضافة لمهام أخرى إجحاف في حق العاملين بتحميلهم عددا كبيرا  .3
اإلعدادية،  25االبتدائية،  27إدارية وهذا تجاوز لنظام الحد األعلى للحصص والبالغ 

 الثانوية. 22
أن عددا من المدارس الخاصة تستعين بمعلمين من المدارس الحكومة على رأس  .4

املين عملهم، وعدد آخر من المستنكفين مقابل أجر ثابت أو مقطوع وهذا يعرض الع
 للخطر .

المادة  فيدمعظم المدارس الخاصة ال تلتزم بالقانون بإعطاء راتب اإلجازة الصيفية وت .5
( من قانون العمل الفلسطيني على أن العامل يستحق أجره إذا تواجد في مكان 81)

 .ظمةعمال ألسباب تتعلق بالمن يالعمل وان لم يؤد
أي مشكلة لسوء األوضاع المعيشية الخاصة غير معنيين بإحداث  بالمدارسالمعلمين  .6

 لذلك ال يقومون بالشكاوى ويقبلون باألمر الواقع.
 اتهام نقابة المعلمين بالتقصير اتجاه انتزاع حقوقهم والدفاع عنهم. .7
تجبر بعض المدارس ، المعلمات )رغم أنهن في أوائل العشرينات( على تدريس طالب  .8

لقرار وزارة التربية والتعليم الصادر في  الثانوية من الذكور األمر الذي يمثل تجاهال
 م بتأنيث نظام التعليم.2013العام 

، وذلك مخالف لقانون العمل الفلسطيني الذي ةدمالخ حرمان المعلمين من مكافئة نهاية .9
( على أن للعامل الذي أمضى سنة من العمل الحق في مكافأة 45ينص في مادته )

 .ة نهاية خدمة مقدارها أجر شهر عن كل سن
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 غيره من التجاوزات ينسحب على عددالمقابلة أوضح المدرس بان الوضع السابق و  نهايةوفي 
 .محافظات قطاع غزة من المدارس الخاصة الموجودة في كبير 
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

  المقدمة
 ةالتحويلي القيادة تناولت التي الدراسات :أوال  
 ةالتنظيمي الفعالية تناولت التي الدراسات :ثانيا  
 البحث يميز وما على الدراسات السابقة التعقيب :ثالثا  
 يةالبحث الفجوة :رابعا  

 الفصل ملخص
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 المقدمة: 
 الفعالية و ليةيالتحو  بالقيادة تتعلق التي الدراسات السابقة الفصل هذا في الباحث تناول

الماجستير  رسائل أم, المختلفة العلمية الدوريات في سواء الباحث عليها اّطلع التي,التنظيمية
 للدراسات السابقة بالتطرق  بالبداية الباحث وقام, الجامعية المكتبات في المنشورة وغير المنشورة

 للدراسات السابقة البحث ينتقل ثم, األجنبية , العربية, التحولية الفلسطينية تناولت القيادة التي
 الباحث واتبع عليها الباحث وتعقيب األجنبية, العربية, الفلسطينية ,التنظيمية بالفعالية لقةالمتع

 تحديد الفجوة البحثية وملخص البحث.  إلىإضافة ,األقدم إلى األحدث من لها التاريخي التسلسل
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 (8)  جدول رقم 
 الدراسات السابقة ملخص

 التنظيمية الفعالية ليةيالتحو  القيادة 
 (2016، العال عبد) الفلسطينية الدراسات

 (2016اشتيوي،)

 (2016,الشنطي) 

 (2015،القدرة)

 (2015، القانوع) 

 (2013، وآخرون  التلباني) 

 (2011،  األغا)

 

 (2016،الخير أبو)

 (2007،وحسين دوسة)

 (  2010،الحسن)

 (2012، الجخلب)

 (2013طبيل، (

 (2016رمان، أبو العربية الدراسات

 (2015،المساري  و الساعاتي)

 ( 2014مقابلة، سميرات،) 

 (2013،شقوارة) 

 (2013،المعاني)

 2012 ،الحربي

براهيم، عواد)  (2015وا 

 (2014،معمري )

 (2008والخوالدة، الشلبي) 

 (  2007،العسيلي)

 2006 ) ، الفقيه (

 

 & Nanjundeswaraswamy األجنبية باللغة الدراسات
Swamy,2015 

Gillet,et al.,2013 
(Ghafoor,et al.,2011 
Bushra, et al., 2011 

2010، Sagnak 

(ABU SHAWISH 2014 
(Turpin, 2009) 

 Hansberry ,2005 
De Stefano , 2003 

(Ozaralli,2002) 

 

 بناءا على الدراسات السابقة الباحث جرد بواسطة المصدر :
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   ليةيالتحو  القيادة(المستقل بالمتغير دراسات تتعلق :أوال( : 
 :الدراسات المحلية 

درجة توافر سمات القيادة التحويلية لدى " :( بعنوان2016دراسة عبد العال ) .1
مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة وعالقتها بمستوى االنتماء المهني 

  لمعلميهم"
درجة توافر سمات القيادة التحويلية لدى مديري المدارس  على التعرف  البحث هدفو 

فظة غزة وعالقتها بمستوى االنتماء المهني لمعلميهم واستخدمت الباحثة المنهج االثانوية بمح
ويتكون ,واإلجابة على أسئلتها  البحثبيانات بالوصفي التحليلي واستخدمت االستبانة لجمع 

للمدارس الثانوية بمحافظة غزة وزعت عل عينة ( معلم ومعلمة 1538من ) البحثمجتمع 
 .(387( تم استرداد )400بلغت حجمها )

 :البحثمن أهم النتائج التي توصل إليها 
درجة توافر سمات القيادة التحويلية لدى مديري المدارس الثانوية بمحافظة غزة من وجهة  

.( 648( وانحراف معياري وصل إلى )%75.20نظر المعلمين كانت عالية بوزن نسبي )
( وكانت المرتبة األخيرة لالهتمام %77.20واحتل التأثير المثالي المرتبة األولى بنسبة ),

 إحصائية قي درجة توافر سمات  للقيادة داللة ذات فروق  وجود واتضح  عدم,الفردي
 تبعا ميهممعل نظر وجهة المدارس الثانوية في محافظة غزة من التحويلية لدى مديري 

 .والمؤهل العلمي وسنوات الخدمة والمنطقة التعليمية للجنس،
العمل على نشر ثقافة القيادة التحويلية بين  :التي خرج بها البحث ومن أهم التوصيات 

 مديري المدارس الثانوية والتدريب من خالل إعداد برامح تدريبية.
القرارات  بجودة وعالقتها التحويلية "القيادة :( بعنوان2016دراسة )اشتيوي، .2

 .غزة"  في قطاع  الطبي الشفاء مجمع :اإلدارية" دراسة ميدانية
 القرارات اإلدارية من بجودة وعالقتها التحويلية القيادة واقع على التعرف إلىالبحث  هدف
التحليلي  الوصفي المنهج الباحث اتبع حيث الطبي ، الشفاء مجمع في العاملين نظر وجهة

 العاملين ، اتجاهات لقياس تهدف محاور خمسة من مكونة "االستبانة"البحثأداة  وطبق ،
 الشفاء مجمع في "فقط اإلداريين" العاملين على طبقية مسحية عينة على طبقت حيث

 مجموع من (% 26نسبته ) ما أي) (865أصل من  (219)معاملتها عدد وكان الطبي ،
 .الطبي الشفاء مجمع للدراسة في الكلي المجتمع معامالت



 

67 
 

 القيادة بين إحصائية ذات داللة عالقة وجود : البحث إليها توصل التي النتائج أهم ومن 
 تبني درجة و كانت  ( 73.7%)كبيرة بنسبة القرارات اإلدارية بدرجة جودة وبين التحويلية
 بحسب النسبية األوزان على حصل حيث كبيرة التحويلية القيادة ألبعاد الطبي الشفاء مجمع

 بوزن  جاءت "ةاإللهاميالقدرة " ،(76.6%) نسبة  بوزن  جاءت "المثالي التأثير" :يلي ما
 جاءت "االهتمام الفردي  71.9%)نسبي) بوزن  جاءت"الفكرية االستثارة"، 73.9%)نسبي)
 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وتبين  وجود,72.1%) نسبي) بوزن  تبنيه درجة
 القيادة ألبعاد الطبي الشفاء مجمع تبني تجاه العينة استجابات أفراد في (α≤0.05)  داللة

 مجموعة ولصالح المؤهل العلمي  إلى تعزى  فيها العاملين نظر وجهة من التحويلية
 . )عليا دراسات(
 :منها األهم كان التوصيات من بعدد البحث خرج و

 تعزيز بالمجمع و ضرورة العاملين تجاه القادة عند المثالي عامل التأثير على التركيز
 أفكارهم.  مع تعارضت لو العاملين حتى ألفكار المدراء تقبل مستوى 
 جودة في التحويلية القيادة أساليب ممارسة أثر ":( بعنوان2016,دراسة) الشنطي .3

 ."الفلسطينية الصحة وزارة على تطبيقية الوظيفية دراسة الحياة
 في التحويلية القيادة ممارسة ودرجة الوظيفية الحياة جودة مستوى  على التعرف إلى البحث دفه

 بأبعادها التحويلية القيادة أثر عن الكشف وكذلك غزة، في قطاع  الفلسطينية الصحة وزارة
 كمتغير العدالة اإلجرائية تأثير من التحقق إلى باإلضافة الوظيفية، الحياة جودة على األربعة
 تم ،البحث أهداف ولتحقيق .الوظيفية الحياة وجودة تحويليةال القيادة بين العالقة في وسيط
 بسيطة عشوائية عينة اختيار وتم .السابقة الدراسات على باالعتماد االستبيان القياس أداة تطوير
 االستبيانات نسبة وبلغت غزة، في قطاع الصحة  بوزارة العاملين الموظفين من ( 370 ) قوامها

  .الكلي البحث مجتمع من ( 63.5 %) االستجابة نسبة وكانت ( 235 ) المستلمة
 ممارسة مستوى  وكذلك متوسطة، كانت الوظيفية الحياة جودة مستوى  أن :إلى البحثخُلص  وقد

 أن النتائج وأظهرت متوسطة أيضا   كانت بوزارة الصحة العاملون  ُيدركها كما التحويلية القيادة
يجابيا على جوهريا   تأثيرا   تؤثراالهتمام الفردي و  الكاريزمي التأثير) التحويلية القيادة ا   جودة و 
 الكاريزمي التأثير بين العالقة كليا   اإلجرائية تتوسط العدالة أن وكشفت كما .الوظيفية الحياة
ى وأخيرا أوص الوظيفية الحياة وجودة االهتمام الفردي  بين وجزئيا  العالقة الوظيفية الحياة وجودة
 .التحويلية القيادة نمط تبني على المدراء تشجيع البحث
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 بمخرجات وعالقتها التحويلية القيادة "متطلبات :( بعنوان2015,دراسة )القدرة  .4
 غزة"  في قطاع  الفلسطينية الشرطة في العامين المدراء العمل لدى

 بمخرجات وعالقتها التحويلية القيادة متطلبات توفر مستوى  على التعرف إلى البحث هدف
 لتحقيق الباحث واستخدم غزة، في قطاع  الفلسطينية الشرطة في العامين المدراء العمل لدى

 في المتمثل و البحثمجتمع  أراء  باستطالع قام حيث الوصفي التحليلي، المنهج ذلك
 مدير (211)عددهم  والبالغ غزة في قطاع  الشرطة الفلسطينية جهاز في الدوائر مدراء
 المبحوثين استجابة مدى لقياس لهذا الغرض صممت إستبانة توزيع خالل من وذلك دائرة،

 النتائج يللتح وتم,الطبقية بطريقة العينة العشوائية استبيان توزيع تم وقد ، البحثلمتغيرات 
 SPSS .اإلحصائي التحليل برنامج باستخدام

في  الفلسطينية بالشرطة نيالعام المدراء يمتلك :أهمها نتائج عدة إلى البحثتوصل  ولقد
 بحسب النسبية األوزانو  79.5%) ) بنسبة التحويلية القيادة متطلباتمحافظات قطاع غزة 

نسبي  بوزن  جاءت "ةاإللهاميالقدرة " 81.5%نسبة  بوزن  جاءت "المثالي التأثير" :يلي ما
 درجة جاءت "االهتمام الفردي  77.7% نسبي بوزن  جاءت "الفكرية االستثارة"،  %78.7

متوسطات  بين إحصائية داللة ذات فروق  جودو وتبين ,80.3%) نسبي) بوزن  تبنيه
 لدى العمل بمخرجات وعالقتها التحويلية القيادة متطلبات " حول المبحوثين استجابات
العلمي  المؤهل لمتغير تعزى  " غزة في قطاع  الفلسطينية الشرطة العامين في المدراء
 . البكالوريوس مجموعة درجة ولصالح
المدراء   لدى التحويلية القيادة نمط ممارسة في االستمرار: البحثتوصيات  أهم وكانت
 في التحويلية القيادة ممارسات تعزيز و غزة في قطاع  الفلسطينية الشرطة في العامين
 .بغزة الفلسطينية الشرطة في اإلدارية المستويات جميع
تحقيق األهداف  في التحويلية القيادة "دور :( بعنوان2015,)القانوع دراسة .5

 الفلسطيني"  اإلستراتيجية للشعب
 تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشعب في التحويلية القيادة الكشف عن دور البحث هدفو 

ومعرفة  الفلسطينية، التنظيمات في للقيادات التحويلية القيادة ألهمية وتوضيحها الفلسطيني،
 المنهج الباحث التحويلية،واتبع القيادة ممارسة في الفلسطينية القيادات كفاءة مستوى 

الصف األول  قيادات الشامل لجميع المسح أسلوب الباحث الوصفي التحليلي ، واستخدم
 االستبيانات عدد وكان ،محافظات قطاع غزة  في الفلسطينية في التنظيمات والثالث والثاني
  .البحث مجتمعمن  %  80.1 نسبته بما إستبانة، 161 المستردة



 

69 
 

المرتبة  على حصلت اإللهامي الحفز إن :البحث إليها توصلت التي النتائج أهم ومن
المرتبة الرابعة  على %( ،وحصلت88.8) نسبي بوزن  جاءت التحويلية القيادة األولى ألبعاد

 حصل على   )التمكين( السلوك المثالي ، 83.87%)نسبي) بوزن   "الفكرية االستثارة"،
 في التحويلية القيادة أبعاد عالقة إحصائية حول داللة فروق ذات توجد الخامسة،ال المرتبة

 العمر، النوع،( الشخصية للمتغيرات تعزى  الفلسطيني، تحقيق األهداف اإلستراتيجية  للشعب
 . )السياسي الفصيل الخبرة التنظيمية، التعميمي، المستوى 

 أخرى  فلسطينية تنظيمات في البحث لهذه أخرى مماثلة دراسات :إجراء أهم التوصياتو  
 مع نتائجها في تحقيق األهداف اإلستراتيجية  ومقارنة التحويلية القيادة دور وذلك لمعرفة

 . البحثهذه  نتائج
 بتمكين العاملين التحويلية القيادة عالقة":بعنوان  (2013,وآخرون  دراسة)التلباني .6

 .غزة" قطاع في الفلسطينية الجامعات في
 التأثير ( األربعة بأبعادها التحويلية القيادة بين العالقة على التعرف إلى البحث هدفو  

 الجامعات في) العاملين الفكرية وتمكين االعتبارات الفكري، ، الحفزاإللهامي الحفز المثالي،
 اختبار تم التحليلي و  الوصفي الباحث المنهج استخدم حيث غزة، في قطاع  الفلسطينية

 كأداة استخدمت اإلستبانة حيث غزة، في قطاع  الجامعات في العاملين من البحث مجتمع
 .البيانات لجمع رئيسية
 من المزيد إلى بحاجة التمكين عناصر بعض هناك :بينها من نتائج إلى الباحثون  وتوصل
 11.19 بنسبة العمل مشكالت لحل موافقة باإلدارة إلى الحاجة عدم مثل والتعزيز االهتمام

واحتل بعد التأثير المثالي المرتبة األولى من حيث توفر خصائصه بمتوسط حسابي  ،%
( ،يليه الحفز الفكري ٣٦,٣بمتوسط حسابي قدره ) اإللهامييليه بعد الحفز ), ٣٨,٣(قدره 

بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي  االهتمام الفردي (، وجاءت  ٢٤,٣بمتوسط حسابي قدره )
 تزيد  البحثقيد  الجامعات في التحويلية القيادة تنتهجها التي ياتالسلوك ( أن٣,١٦قدره )
 العاملين للتمكين مدركات من

 لدى التحويلية مهارات القيادة لتنمية مقترح تصور:"بعنوان( 2011,األغا( دراسة .7
 "محافظات قطاع غزةب الغوث بوكالة اإلعدادية مديري المدارس

المدارس  مديري  لدى التحويلية مهارات القيادة لتنمية مقترح تصور تقديم إلى البحث هدفو  
وهم  البحث بيانات لجمع أداتين الباحث استخدم وقد غزةفي قطاع  الغوث بوكالة اإلعدادية
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 نسبته معلم ومعلمة ما " 425 " البحث عينة عدد وكان الشخصية والمقابلة االستبانة
 .البحث مجتمع من%  16.15

 الواحد القرن  قيادة هي التحويلية القيادة إن :البحث إليها توصلت التي النتائج أهم ومن 
 المبثوثة معالمها اإلسالمية القيادة مع انسجاما وأنماطها القيادة نظريات أكثر والعشرين وهي

 اإلعدادية لمدارس المدراء المميزين ممارسة بأنواعه وان درجة التراث اإلسالمي كتب في
 % 0.81 كبيرة كانت التحويلية لمهارات القيادةمحافظات قطاع غزة  قطاعب الغوث بوكالة

متوسطات  بين ، (α≤0.05) الداللة مستوى  عند إحصائية ذات داللة فروق  دو تبين وجو ،
 لدرجةمحافظات قطاع غزة  في الغوث بوكالة اإلعدادية المميزة المدارس معلمي تقديرات
 ,اإلناث لصالح الجنس لمتغير تعزى  التحويلية القيادة مديريهم لمهارات ممارسة

 التحويلية مهارات القيادة تطوير ضرورة :منها األهم كان التوصيات من بعدد البحث خرجو  
و  محافظات قطاع غزةالغوث وتشغيل الالجئين ب بوكالة اإلعدادية المدارس مديري  لدى

 أخرى. جوانب من التحويلية مهارات القيادة دراسة نحو الباحثين توجيه ضرورة
 الدراسات العربية:

 "األزمات إلدارة االستعداد في التحويلية القيادة أثر:بعنوان (2016رمان, دراسة )أبو .1
 إلدارة واالستعداد التحويلية القيادة ممارسة مستوى  عن الكشف إلى الدراسة وهدفت
 معرفة إلى باإلضافة األردنية، ومناجم الفوسفات العربية، البوتاس شركتي في األزمات

 هاتين في األزمات إلدارة االستعداد في المختلفة بأبعادها التحويلية القيادة ممارسة أثر
 صدق دالالت لها تحقق وقد البيانات، جمع بغرض استبانة بناء تم الشركتين، حيث

 البوتاس شركتي في عامال  وعاملة   ( 359 ) من الدراسة عينة وتكونت مقبولين، وثبات
 وقد البسيطة العشوائية العينة بأسلوب اختيارهم تم األردنية، الفوسفات ومناجم العربية،
 راحلالم وفي عام بشكل التحويلية القيادة أبعاد ممارسة أن مستوى  النتائج أظهرت
 أنه والذي وجد المثالي التأثير ُبعد باستثناء المتوسط المستوى  ضمن يقع المختلفة
 .متوسط بمستوى  جاء األزمات إلدارة االستعداد مستوى  أن كما مرتفع، بمستوى  ُيمارس
 االستعداد من (64.1 %) نسبته ما التحويلية تفسر القيادة ممارسة أن أظهرت كما

 األزمات، إلدارة االستعداد في تأثيرا التحويلية القيادة أبعاد أكثر وأن األزمات، إلدارة
 وقدمت الفكرية االستثارة ُبعد ثم الفردي االعتبار ُبعد التأثير في يليه ُبعد التمكين، هو

 البوتاس شركتي في اإلدارات العليا تشجيع :منها التوصيات من مجموعة الدراسة
 الخمسة، بأبعادها التحويلية القيادة نمط تبّني على األردنية الفوسفات ومناجم العربية،
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 لهاتين التنافسية مستوى  من يرفع مما األزمات، مواجهة إلى نجاح يؤدي تطبيقها ألن
 .الشركتين

 تطبيق في التحويلية القيادة اثر سمات( بعنوان "2015,والمساري  دراسة )الساعاتي .2
  األلبان " لمنتجات العامة الشركة في الشاملة الجودة إدارة

 في الشاملة الجودة إدارة تطبيق في التحويلية القيادة سمات تأثير معرفة البحث هدفو 
 تقدم التي الحيوية الشركات من وهي ببغداد غريب أبو األلبان في لمنتجات العامة الشركة
 تحليل في الوصفي التحليلي المنهج الباحث اعتمد وقد العراقي للمستهلك مهمة منتجات
 فرعية فرضية عشر أثنى عنهما انبثقت رئيسيتين فرضيتين البحث ،وتضمنالبحث مشكلة

 في موزعين مديرا  ( 100 (من مكونة عينة اختيار وتم الختبارات إحصائية، أخضعت
 وسيلة الباحث المذكورة،كما وأستخدم الشركة في والتنفيذية والوسطى العليا المستويات
 المهيكلة والمقابالت الزيارات عن فضال   والمعلومات البيانات لجمع رئيسة كأداة االستبيان

 والتوصيات االستنتاجات من مجموعة إلى البحث وتوصل .التطبيق خالل مدة تمت التي
 التحويلية القيادة بين سمات معنوية و قوية ارتباط عالقة وجود االستنتاجات بين من

 تمتع عن فضال   العاملين، األفراد مشاركة مبدأ باستثناء الشاملة، الجودة إدارة ومبادئ
 بدعم الشركة إدارة التزام مع متوسط بمستوى  التحويلية القيادة اإلدارية بسمات القيادات
 مشاركة مستوى  رفع على العمل التوصيات فهي أهم أما ، الشاملة الجودة إدارة وتطبيق
ظهار اإلدارية العملية في إشراكهم خالل من الشركة في العاملين األفراد  االهتمام وا 

 فيها والعاملين التحويلية القيادات أدائهم،و تشجيع على سينعكس والذي بأفكارهم وآرائهم
 إلى الوصول من لتتمكن لإلدارة التقليدية والنظم األساليب عن التخلي ضرورةعلى 

 اإلبداع. تحقيق على تأثير من لذلك وما المقدمة الخدمات في التحسين المستمر
 للقيادة الخاصة مديري  ممارسة درجة( بعنوان"  2014دراسة )سميرات، مقابلة، .3

  .المعلمين" بدافعية وعالقتها التحويلية
 الخاصة الثانوية المدارس مديري  ممارسة الثانوية المدارس درجة معرفة إلى البحث هدف
 من البحث مجتمع تكون  وقد.نحو عملهم المعلمين بدافعية وعالقتها التحويلية للقيادة

 من 20 % بنسبة بسيطة عشوائية طبقية اختيار عينة تم وقد ومعلمة، معلما   (1620)
 ( 176 )و معلما   (148) منهم ومعلمة  ، معلما  (324)عينة ال بلغت إذ , البحثمجتمع 
 صدقهما من للتأكد البحث أداتي بتطوير قامت الباحثة البحث هدف ولتحقيق, معلمة

 الثانوية المدارس مديري  ممارسة درجة إن: اآلتية النتائج إلى البحثوتوصلت وثباتهما 
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 بدرجة معلميهم كانت نظر وجهة من التحويلية للقيادة عمان العاصمة محافظة في الخاصة
 ذات عالقة ووجود0.66 ) معياري) ( وبانحراف 3.38المتوسط الحسابي) بلغ إذ متوسطة
الثانوية  المدارس مديري  ممارسة درجة الداللة بين مستوى  عند موجبة إحصائية داللة

 عدم المعلمين و دافعية ومستوى  التحويلية للقيادة عمان العاصمة محافظة في الخاصة
 الخاصة في الثانوية المدارس ممارسة مديري  درجة في إحصائية داللة ذات فروق  وجود

 التعليمية، للخبرة تبعا معلميهم نظر وجهة من التحويلية للقيادة عمان العاصمة محافظة
 لدى التحويلية قادة تنمية على التركيز:البحثاهم توصيات و  العلمي والمؤهل والجنس،
التحويلية  القيادة ماهية عن واضحة رؤية لتكوين مهاراتهم بتنمية واالهتمام المدارس، مديري 

 للتطبيق قابلة عملية، تنفيذية برامج في وبلورتها ترجمتها إلى بعد فيما فيسعون  وعملياتها،
 . تعاونية بصورة المدرسة في
الشرق  جامعة في التحويلية القيادة تطبيق درجة" :( بعنوان2013, )شقوارة دراسة .4

  "فيها واإلدارّية التدريسية الهيئتين أعضاء نظر وجهة من األوسط

 وجهة من األوسط الشرق  جامعة في التحويلية تطبيق القيادة درجة تعّرف إلىالبحث  دفه
 ) العوامل متعّددة القيادة استبانه واستخدمت  فيها واإلدارية التدريسّية الهيئتين أعضاء نظر

MLQ )  التأثير( األربعة عام، وأبعادها بشكل التحويلّية القيادة تطبيق درجة لقياس 
 وأشارت خاص بشكل ،)اإللهامّية والدافعية العقلية، واالستثارة األفراد ، رعاية المثالي،
نظر  وجهة من األوسط الشرق  جامعة في التحويلّية القيادة تطبيق درجة أن إلى نتائجها
 األربعة األبعاد مستوى  على أما ، جدا مرتفعا كان فيها ّيةواإلدار  التدريسية الهيئتين أعضاء

 وبمتوسط اإللهامية الدافعّية لُبعد جدا مرتفع بين الحسابي المتوّسط تراوح  لالستبانة، فقد
 يكشف لم حين في (4.09) حسابي وبمتوسط األفراد ، رعاية (ومرتفع لُبعد4.39حسابي )
 بين ( (α ≤ 0.05 مستوى  عند إحصائّية ذات داللة فروق  وجود عن "ت" اختبار

 وجود عن الدراسة كشفت حين في للقيادة التحويلّية، أبعاد ثالثة على العّينة أفراد استجابات
 ولصالح اإللهامية الدافعّية لُبعد ( α ≤ 0.05 ) مستوى  عند إحصائّية ذات داللة فروق 

 التدريس. هيئة أعضاء

 لدى التنظيمية المواطنة على التحويلية القيادة أثر( بعنوان: "2013دراسة )المعاني, .5
 . ميدانية دراسة" : األردنية الجامعة في العاملين
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 المواطنة سلوك على األردنية الجامعة في التحويلية القيادة أثر معرفة إلى gfا هدف
 من موظف ا (319) بلغت عينة عشوائية الدراسة شملت فيها، العاملين لدى التنظيمية
 ، الوصفي، اإلحصائي التحليل : على بياناتها تحليل واعتمد األردنية الجامعة في العاملين
 بمستوى  وشعور المبحوثين متوسطة، بدرجة التحويلية القيادة األحادي لنمط التباين وتحليل
 مستوى  على للقيادة التحويلية إحصائية داللة ذي أثر ووجود التنظيمية، المواطنة من عال  

 % 54.8 التحويلية القيادة متغير فسر حيث المبحوثين، به يشعر الذي ميةالتنظي المواطنة
 اإلدارية القيادات تبني نحو المبحوثين تصورات في إحصائية داللة ذات فروق  وجود وعدم
 من العديد إلى الدراسة وخلصت ، الديموغرافية لخصائصهم تعزى  التحويلية القيادة لنمط

 الجامعة في اإلدارية القيادات تعيين عند بعين االعتبار يؤخذ أن :أهمها من التوصيات
 اإلدارية في للقيادات تدريبية برامج وعقد لديهم، التحويلية القيادة خصائص توافر ضرورة
 . أهميته ومدى التحويلية القيادة بمفهوم للتعريف الجامعة

العام بالهيئة درجة ممارسة مديري مدارس التعليم ":( بعنوان 2012دراسة )الحربي,  .6
 الملكية للقيادة التحويلية وعالقتها بااللتزام التنظيمي للمعلمين من وجهة نظرهم"
وهدفت الدراسة الكشف عن العالقة بين ممارسة مديري مدارس التعليم العام بالهيئة 
الملكية للقيادة التحويلية وااللتزام التنظيمي للمعلمين، وتحقيقا ألهداف الدراسة استخدم 

( معلما  تم اختيارهم عن 152احث المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )الب
طريق العينة الطبقية العشوائية، وطور الباحث استبانة للقيادة التحويلية، واستبانة 
االلتزام التنظيمي من خالل االستفادة من الدراسات التحويلية بأبعادها األربعة، حيث 

(  يليه أسلوب االهتمام 4.07المرتبة األولى بمتوسط ) جاء أسلوب التشجيع الفكري في
( وأخيرا  أسلوب 3.92( يليه أسلوب الجاذبية والتأثير بمتوسط )4.03الفردي بمتوسط )

ذات داللة  وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ( 3.78الدافع اإللهامي بمتوسط )
ادة التحويلية تعزى إحصائية في تقديرات المعلمين لممارسة مديري المدارس للقي

لمتغيرات: العمر وسنوات الخبرة، والمدينة ، بينما كانت هناك اختالف دال إحصائيا 
في تقديرات المعلمين لمتغير المرحلة التدريسية لصالح معلمي المرحلة االبتدائية 
والثانوية ، كما أشارت النتائج إلى أن المعلمين يوافقون على االلتزام التنظيمي بأبعاده 

( يليه االلتزام 4.10الثالثة، حيث جاء في المرتبة األولى االلتزام االستمراري بمتوسط )
( وأشارت 3.87الوجداني وااللتزام المعياري )األخالقي( متساويين حيث بلغ المتوسط )

نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات المعلمين حول 
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مي تعزى لمتغيرات العمر، وسنوات الخبرة ، والمدينة، بينما كان مستوى التزامهم التنظي
هناك اختالف دال إحصائيا لمتغير المرحلة التدريسية تعزى لصالح المرحلة االبتدائية 
والثانوية ، كما أكدت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطيه طردية موجبة بين ممارسة 

ية ألسلوب القيادة التحويلية وبين االلتزام مديري مدارس التعليم العام بالهيئة الملك
 التنظيمي للمعلمين. 

 الدراسات األجنبية:      
 القيادة أنماط" :( بعنوان(Nanjundeswaraswamy & Swamy,2015 دراسة .1

 " الحجم صغيرة الشركات في  العمل حياة وجودة

 الحياة جودة وأبعاد والتبادلية التحويلية القيادة بين أنماط العالقة على التعرف إلى البحث هدف 
 ( 1500 ) من عينة مكونة على ُوزعت البحث متغيرات لقياس إستبانة تطوير وتم .الوظيفية
 ( 1092 ) استرداد تم وقد بالهند بنجلور  في وصغير الحجم متوسطة شركة(( 300 في عامال
 من ( 25 %) أن إلى البحث توصلت وقد البحث مجتمع من شركة ( 240 ) من إستبانة
 القيادي النمط وأن جيدة، وبنسبة الوظيفية الحياة توافر جودة عن راضين المبحوثة الشركات
 أن النتائج وبينت وكما  (56.6 %) بنسبة التحويلي القيادي النمط هو الشركات بهده السائد
وهي بيئة  الوظيفية الحياة جودة بأبعاد إحصائيا   ترتبط ارتباطا   التبادلية والقيادة التحويلية القيادة
 األبعاد مع إحصائيا دال يوجد ارتباط ال بينما , العمل في واالستقاللية التعاون  عالقات العمل،
المكافأة  والتطوير، التدريب التنظيمية، )الثقافة وهي الحياة الوظيفية لجودة المتبقية الستة

 أبعاد أن النتائج وأظهرت المصادر(كفاية  الوظيفي، واألمان الرضا التسهيالت، والتعويضات،
 الخاصة بالشركات بالخصائص ترتبط ال والتبادلية التحويلية القيادة كل من تحت الخبرة جودة

 الشركة(. وحجم التكلفة الشركة، مثل)عمر

العالقة بين القيادة التحويلية والعدالة التنظيمية " :بعنوان (Gillet,et al.,2013دراسة )
 للممرضات "

" The relationship between transformational leadership and organizational 
justice for nurses " 

 في العدالة التنظيمية وكذلك دراسة  التحويلية القيادة تأثير على إلى التعرف البحث هدفو 
 .والممرضين الممرضات لدى العمل في الشعور باالستغراق في الوظيفية الحياة جودة تأثير

 الدم أمراض وحدات في العاملين من ومساعديهم الممرضين جميع على البحث واشتمل مجتمع
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 .والحكومية الفرنسية الخاصة المستشفيات في وحدة ( 47 ) والبالغ عددها األورام ووحدات
 لبعض السابقة بالمقاييس االستعانة الظاهرة، وتم لدراسة التحليلي الوصفي المنهج واُستخدم
 الوحدات العاملين بهذه جميع وزعت على والتي وهي االستبانة البحث تطوير أداة في الباحثين

 و التي البحثوأهم النتائج التي توصلت لها  % 68.6بنسبة  إستبانة ( 343) استرداد وتم
 ن جودةأو  الوظيفية متوسطة  الحياة وجودة التحويلية القيادة بين العالقة في أن حصرها يمكن

 .العمل في االستغراق في مستوى  إيجابيا   تؤثر الوظيفية الحياة

 ومشاركة التحويلية القيادة بين " العالقة :بعنوان ( Ghafoor,et al.,2011) دراسة .2

 وأدائهم "  العاملين

"The relationship between transformational leadership and 
participation of workers and their performance. " 

 وأدائهم، وعالقة العاملين ومشاركة التحويلية القيادة بين على العالقة لتعرفا البحث إلى هدفو 

 أداء مع والمساءلة الهوية الذاتية، االنتماء،الذاتية،  الكفاءة في المتمثلة النفسية الملكية أبعاد

 من االستبيانات من خالل جمعتها التي البيانات من البحث لهذه التجريبية وكانت النتائج العاملين،

إلى وجود  تشير الباكستان في االتصاالت شركات موظفي ومديري  من (270) في تمثلت عينة
 عامال   المشاركة عامل وأدائهم ويعد ومشاركة العاملين التحويلية القيادة ممارسة بين إيجابية عالقة

التنظيمي  باالنتماء يعزز شعورهم كما يؤدونها التي األعمال عن مسؤولين جعل العاملين في محفزا  
سلوك  في اإليجابية تطوير إلى التحويلية القيادة إطار العاملين في مشاركة ممارسة وتؤدي
 وما وأبعادها النفسية الملكية باالنتماء و إن الشعور وتعزيز واالرتياح ةالثق عنه ينتج العاملين

 التنظيمي، يجعلهم السلوك على انعكاساتها لها إيجابية تصورات ومعتقدات من العاملون  يحمل

 .أدائهم فعالية وزيادة من تعاونهم يزيد الذي الذاتي التنظيم من جزء بأنهم يشعرون 

أثر القيادة التحويلية على الرضا الوظيفي  :بعنوان (Bushra, et al, 2011دراسة) .3
 للموظفين والوالء التنظيمي في القطاع المصرفي في الهور )باكستان( .

"Effect of Transformational  LeadershiP on EmPloyees’ Job Satisfacation and 
Organizational Commitment in Banking Sector of Lahore (Pakistan)". 

 الوظيفي وااللتزام الوظيفي التحويلية والرضا القيادة بين العالقة من التحققهدف البحث إلى 

 من بسيطة عينة عشوائية اختيار تم حيث الباكستان(، القطاع المصرفي )الهور، في للعاملين
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 عدد نسؤاال  وكا ( 35 ) من مكونة استبانه ( 200) مجموعه ما عليهم وزعت بنوك ثالثة

 إيجابية آثار التحويلية أن: للقيادة إلى النتائج استبانة، وخلصت ( 133 ) المسترجعة االستبيانات

 العاملين التحويلية المصرفي،وتساعد القيادة القطاع في التنظيمي وااللتزام الوظيفي على الرضا

القطاع  تساعد التي الجديدة األفكار طرح من خالل ابتكارا   إبداعا و أكثر يصبحوا أن على
 التحويلية القيادة نمط المديرين الخارجية, واعتماد البيئة مع والتكيف التنافس على المصرفي

 العاملين. قبل من أفضل وأداء على التزام تنظيمي من الحصول سيمكنهم

 األخالقي والمناخ التحويلية القيادة بين العالقة:بعنوان ) " Sagnak،2010  (دراسة .4
 في المدارس".

"The Relationship between Transformational School Leadership 
and Ethical Climate". 

 .في المدارس األخالقي والمناخ التحويلية القيادة بين العالقة الدراسة إلى  معرفة هذه هدفت   

 في نيجدي في مدرسة 50 في 764 كان عددهم المعلمين من عشوائية عينة الدراسة على ُطبقت

 نتائج أظهرت لجمع المعلومات ,وقد كأسلوب والمقابلة االستبانة أعتمدو  المتحدة األمريكية الواليات

 عالقة عالية األخالقي المناخ نوع وتطوير التحويلية القيادة جميع أبعاد بين العالقة الدراسة: أن

 إلى يؤدي مما إيجابي بشكل وتطويره المناخ األخالقي تحسين على القدرة التحويلية جدا  وللقيادة

 الناتجة التحاليل , وأظهرت المدرسة في واألفراد األطراف لجميع أكثر مرضية على نتائج الحصول

 % 40 يبلغ الذي األخالقي االنحدار بالمناخ تفسير على القدرة التحويلية للقيادة الدراسة أن عن هذه

 التحويلية وللقيادة السليمة, بالطرق  بقتط ما إذا االنحدار هذا على إصالح القدرة لديها وأيضا   بل

ظهار أفضل الفرد أخالقيات تطوير على القدرة  .وصفات سمات من يملك ما وا 

  : التنظيمية الفعالية(التابع  بالمتغير دراسات تتعلقثانيا ( : 
 الدراسات المحلية :

 وعالقتها المنتجة الجامعة متطلبات توافر مدى":( بعنوان 2016,الخير دراسة)أبو .1
 "محافظات قطاع غزة التقنية ب الكليات في التنظيمية بالفعالية

ومجاالتها وعالقتها  المنتجة الجامعة متطلبات توافر إلى مدى التعرف إلى البحث هدف
غزة، من وجهة  قطاعفي الكليات التقنية في  بالفعالية التنظيمية في مجاالت مختلفة لها

، استخدمت الباحثة المنهج البحثلتحقيق أهداف و  ,نظر العاملين في الوظائف اإلشرافية
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وقد صممت الباحثة وسيلتين لجمع البيانات األول  البحثالوصفي التحليلي ألنه متوافق مع 
محافظات المتوفرة في الكليات التقنية في  المنتجة الجامعة متطلبات هو استبيان لقياس

 قطاعوالثاني استبيان لقياس مستوى الفعالية التنظيمية في الكليات التقنية في  ,طاع غزة ق
كبيرة هي درجة و  ,٪77.3النسبي للفعالية التنظيمية الوزن  بلغ،  :النتائجأهم من و غزة، 
حققت مستويات عالية من محافظات قطاع غزة ، وهذا يعني أن الكليات التقنية في جدا

 في التنظيمية الفعالية تقييم درجات في إحصائيا دالة فروق  وجود وتبين, التنظيميةالفعالية 
 للعلوم الجامعية لصالح الكلية )الكلية تصنيف الكلية، (متغيراتال إلى تعزى  التقنية الكليات
بين متطلبات الجامعة  ادالة إحصائي طردية و هناك عالقة التقنية الكليات  التطبيقية

اإلنتاجية والفعالية التنظيمية في الكليات التقنية في محافظة غزة  ومتطلبات الجامعة 
محافظات قطاع اإلنتاجية لها تأثير جوهري على الفعالية التنظيمية في الكليات التقنية في 

عبر  وذلك جةالمنت الجامعة لنموذج التقنية الكليات تبني ضرورة التوصيات:من أهم و ,غزة 
عملية مما يؤدي إلى زيادة في الدخل تستخدم لتمويل خطط التطوير، والتي و برامج تطبيقية 

 من شأنها رفع مستويات الفعالية التنظيمية في الكليات.
 التنظيمية بالفعالية وعالقته الوظيفي المسار تخطيط" :( بعنوان2013طبيل، (دراسة .2

  "االجتماعية والشئون  وزارتي العمل في

 من وذلك التنظيمية بالفعالية الوظيفي المسار تخطيط عالقة على الدراسة التعرف وهدفت
 وكذلك غزة، بقطاع والعمل، االجتماعية الشؤون  في وزارتي تطبيقية حالة خالل دراسة

 التحليلي الوصفي المنهج الباحث العالقة واتبع هذه على الديموغرافية تأثير المتغيرات قياس
 مجتمع أفراد على توزيع االستبانة وتم البحث، لطبيعة لمالئمته البحث أهداف لتحقيق
 في المسميات اإلشرافية أصحاب من وموظفة ( موظفا130عددهم ) البالغ البحث

 ( استبانه،130المستردة) االستبيانات عدد وبلغ الشامل المسح أسلوب مستخدما الوزارتين،
 ذات ارتباطيه عالقة وجود إلى الباحث وتوصل عةالموز  االستبيانات من %100 بنسبة أي

اإلنتاجية  معدل( بمجاالتها التنظيمية والفعالية المسار الوظيفي تخطيط بين إحصائية داللة
 القرار ، صناعة في الموظفين مشاركة الوظيفي ، درجة الرضا الدافعية، مستوى  ،

 متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق  ال يوجد و ،)الموارد البشرية بتدريب واالهتمام
 طبقا التنظيمية بالفعالية وعالقته الوظيفي المسار تخطيط آراء المبحوثين حول

,ومن ) الخدمة سنوات عدد العلمي، المؤهل الوظيفي، العمر، المسمى الجنس،(لمتغيرات
 الوظيفية للموظفين، المسارات وتنفيذ لتخطيط ونماذج منظومة أهم التوصيات : تصميم
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 ويساعد على للمؤسسة والئهم زيادة في يؤثر مما مسبقة بصورة الخطط هذه على واطالعهم
 العليا اإلدارية المستويات بين والتنسيق المشاركة وزيادة االستقرار ، من حالة خلق

 لجميع والمساعدة واإلرشاد النصح وتقديم الوظيفي، للمسار التخطيط في  واإلشرافية
 لدى الدافعية بمستوى  واالهتمام تحقيقها، في ومساعدتهم أهدافهمتوضيح  في الموظفين
 للعمل الدافعية بين العالقة وتوضيح والمعنوية، الحوافز المادية خالل من الموظفين
 تأدية من التأكد خالل من الموظفين، لدى معدالت اإلنتاجية ومتابعة الوظيفي، والمسار
 خالل من الموظفين، لدى القرار صناعة مشاركة فيال فعالية زيادة وفعالية، بكفاءة المهام
 الفعالة. على المشاركة الوزارات في والخطط العامة السياسات بناء

" درجة تقدير المديرين المساعدين لفعالية اإلدارة :( بعنوان 2012,الجخلب )دراسة  .3
محافظات المدرسية وعالقاتها باألنماط القيادية في مدارس وكالة الغوث الدولية ب

  "قطاع غزة 

وهدفت الدراسة إلى التعرف إلى درجة تقدير المديرين المساعدين  لفعالية اإلدارة المدرسة، 
وعالقتها باألنماط القيادية في مدارس وكالة الغوث في محافظات غزة ولتحقيق أهداف 

استبيانتين؛ األولى  ةالباحث تالمنهج الوصفي التحليلي ،وأعد ةالباحث تالدراسة اعتمد
لفعالية إدارة المدرسة، واالستبيان الثاني لألنماط القيادية ويتكون مجتمع الدراسة من 

( مديرا مساعدا  في مدارس وكالة الغوث في محافظات غزة في العام 247)
( مديرا مساعدا ,وتم استخدام 230وتكونت عينة الدراسة من )( 2012 -2011)الدراسي

، وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي:درجة تقدير المديرين SPSS)ائي)البرنامج اإلحص
المساعدين لفعالية اإلدارة المدرسية وفقا لوجهات نظرهم كانت عالية جدا مع الوزن النسبي 

٪( و درجة ممارسة أساليب القيادة بين المديرين المساعدين لمدارس األونروا 85.0)
توجد فروق ذات داللة إحصائية  وال،( ٪62.3بمحافظات غزة بمستوى متوسط بوزن نسبي)

( في متوسطات تقديرات المديرين المساعدين المدارس في مدارس األونروا á≤ 0.05عند )
في محافظات غزة إلى درجة فعالية اإلدارة المدرسية تعزى لمتغير )الجنس، الدراسات 

نادا إلى النتائج الواردة أعاله العليا,سنوات الخدمة, المنطقة التعليمية, المرحلة التعليمية(واست
بما يلي:اطالع مديري المدارس ونواب مديري المدارس مع القضايا الجديدة  ةوصي الباحثت

المتعلقة بإدارة المدرسة، وعقد ورش العمل والتدريب وعقد دورات في مجال اإلدارة المدرسية 
إلى إظهار استجابة  ,دعم المدرسة من خالل المجتمع المحلي وأولياء األمور، باإلضافة

ملموسة، ودعم خطط المدرسة واألنشطة والبرامج، واألنشطة المدرسية، وعقد البرامج 
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المفيدة مثل المحاضرات والدورات واالستفادة من المرافق المدرسية مثل المكتبة والقاعات 
والمالعب ومختبر الحاسوب وأهمية تحسين معايير اختيار نائب مديري المدارس، وهي 

ذا لم يكن ذلك ممكنا ينبغ عقد دورات  صول على شهادة الدراسات العليا في التربيةالح وا 
تدريب للمرشحين وتعميم الدراسة الحالية على مدارس وكالة الغوث في محافظات غزة 

 .في إدارة المدرسة من أجل زيادة كفاءة العملللنظر في تأثير أساليب القيادة 

 والعالقة التربوية اإلدارية الفعاليةو  المساءلة جتادر " :( بعنوان2010,دراسة )الحسن .4
 الغربية الضفة قطاع في ومديراتها الحكومية الثانوية المدارس مديري  لدى بينهما

 التربية والتعليم" مديريات في العاملين نظر وجهة من
لدى  بينهما والعالقة التربوية اإلدارية الفعاليةو  المساءلة درجتا إلى التعرف البحث هدفو  

نظر  وجهة من الغربية الضفة قطاع في ومديراتها الثانوية الحكومية المدارس مديري 
الجنس،  متغيرات تأثير إلى التعرف إلى باإلضافة  والتعليم التربية مديريات في العاملين
 على الوظيفي المسمى و والتعليم التربية مديرية وموقع اإلدارية الخبرة و العلمي والمؤهل
 ومديراتها الثانوية الحكومية المدارس مديري  لدى التربوية اإلدارية الفعاليةو  المساءلةدرجتا 
 ولتحقيق,والتعليم التربية مديريات في العاملين نظر وجهة من الغربية الضفة قطاعفي 

 صدقها من التأكد تم و استبانة خالل من الالزمة البيانات بجمع الباحثة قامت,البحثهدف 
 (% 35 ) بواقع ( 245 ) مقدارها عشوائية طبقية عينة على تطبيقها تم أن وبعد وثباتها
 اإلدارية والرقابة المدرسية اإلدارة أقسام في العاملين جميع من المكون  البحث مجتمع من

 في والتعليم التربية مديريات في الموظفين وشؤون  التربوي  واإلشراف العام والتعليم والمالية
 أفراد تقديرات أن البحث نتائج أهموأظهرت  موظفا ( 693 ) وعددهم الضفة الغربية قطاع
 الحكومية المدارس  ومديرات مديري  لدى التربوية اإلدارية الفعالية لدرجة البحث عينة

 ) معياري  وانحراف  (3.35 ) مقداره حسابي وبمتوسط عام بشكل متوسطة جاءت الثانوية
 الداللة  مستوى  على إحصائيا دال ايجابي ارتباط ووجود ( 67.0 )مئوية وبنسبة,( 0.70

α= ( 0.05) ومديرات مديري  لدى اإلدارية الفعاليةو  اإلدارية تطبيق المساءلة درجة بين 
 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود و تبين عدم, الثانوية الحكومية المدارس
 ومديرات مديري  لدى اإلدارية الفعالية لدرجة العينة أفراد  لتقديرات (α≤0.05) الداللة

 من البحث إليه توصلت ما إلى وبناء  تعزى للمتغيرات الشخصية  الثانوية الحكومية المدارس
 لدى التربوية اإلدارية الفعالية تدريبية مستمرة لرفع درجة دورات بعقد الباحثة أوصت نتائج
 الثانوية. الحكومية المدارس  ومديرات مديري 
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 الفعالية تحقيق في المعرفة إدارة " دور:( بعنوان2007،وحسين دوسةدراسة  .5
   التنظيمية"

التنظيمية ،  الفعالية تحقيق ويهدف هذا البحث إلى التعرف على أثر إدارة المعرفة في
الوصفي التحليلي و طور الباحثان إستبانة ،و التي تم توزيعها  واستخدم الباحثان المنهج

 ( مفردة، هي عينة البحث، وتم معالجة البيانات عن طريق البرنامج اإلحصائي 60على )
Spss  وجاءت أهم النتائج أن أبعاد  إدارة المعرفة لها تأثير  في فعالية المنظمة، ، ولكن

ية الدور الذي لعبته الطرق المعتمدة على إدارة أهم:أهم التوصيات ومنبدرجات متفاوتة، 
 التنظيمية. المعرفة وذلك لتعزيز الفعالية

 معايير باستخدام المدرسة أداء فعالية درجة تقدير:( بعنوان   2007,دراسة )العسيلي .6
  الخليل مدينة في الشاملة الجودة

 معايير باستخدام المدرسة أداء فعالية تقدير درجة على التعرف إلى الحالية البحث هدفو 
 ) من البحث عينة وتكونت الوصفي، المنهج و استخدم مدينة الخليل، في الشاملة الجودة

ا مديرا  ( 256  البحث فلسطين و توصلت /الخليل مدينة في الثانوية المدارس من ومعلم 
 مدينة في الشاملة الجودة معايير باستخدام المدرسة أداء فعالية درجة تقدير متوسط إلى أن
 مرتفعة وكانت عام، بشكل متوسطة كانت المدارس مديري ومعلمي نظر وجهة من الخليل
 تقدير درجة في  إحصائية داللة ذات فروق  توجد االستراتيجي و ال التخطيط مجال في

 مدينة في الجودة معايير المدرسة باستخدام أداء فعالية نحو المدارس ومعلمي مديري 
 البحث أوصت النتائج ضوء وفي الخبرة وسنوات والجنس، المستجيب، فئة باختالف الخليل
 فعالية مستوى  لرفع الجودة ثقافة على وتعريفهم باستمرار، والمعلمين المديرين بتدريب
 .أدائهم

 ثانيا:الدراسات العربية:    
 التنظيمي وااللتزام التحويلية القيادة بين العالقة" بعنوان: (2015إبراهيم ) دراسة عواد و

 )دمشق لكهرباء العامة الشركة في العاملين نظر وجهة من("التنظيمية الفعالية في وأثرهما
 الشركة في التنظيمية والفعالية ، التنظيمي التحويلية وااللتزام القيادة مستوى  معرفة إلى بحثال وهدف

 في أثرهما وتحديد التنظيمي، وااللتزام التحويلية القيادة بين العالقة وتقصي دمشق، العامة  لكهرباء

 االرتباطي، المنهج استخدم ذلك تحقيق سبيل فيها,وفي العاملين وجهة نظر من التنظيمية الفعالية

 درجتها التحويلية القيادة أن النتائج فقرة،وبينت (45( من تكونت البيانات لجمع استبانه وصممت
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 حيث متوسط للعاملين االلتزام التنظيميمستوى  ( و4.69الحسابي) متوسطها بلغ حيث مرتفعة،

 درجة ويدل على (3.48التنظيمية ) فعاليةلل الحسابي والمتوسط (3.50الحسابي) متوسطه بلغ

 وااللتزام التحويلية القيادة بين إحصائية داللة ذات عالقة هناك أن أيضا النتائج وأشارت, متوسطة

 التنظيمية، وأوصى الفعالية في منهما لكل إحصائية داللة ذو أثر أن هناك تبين كما ، التنظيمي

 االلتزام خلق في دور من لها لما المدروسة الشركة في التحويلية القيادة ممارسة بتعزيز الباحث

 يرف أن يمكن الذي األمر للشركة، التنظيمية الفعالية زيادة أجل من وذلك العاملين، التنظيمي لدى
  تفويض السلطة والفعالية التنظيمية"" :( بعنوان2015دراسة )فريد, .1

وهدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن تأثير عملية تفويض السلطة على الفعالية التنظيمية 
بالمؤسسة العمومية اإلستشفائية بوالية الجلفة، وقد تم استخدام المنهج الوصفي لكونه أحد 

حقيق أهداف الدراسة تم تصميم أكثر المناهج استخداما في دراسة الظواهر االجتماعية، ولت
إطارات، أعوان تحكم، وقد توصلت الدراسة  :مفردة مكونة من 62استمارة وزعت على 

أن توافق المهام والصالحيات المفوضة مع اختصاصات الموظف يؤدي إلى  :للنتائج التالية
تفويض زيادة تفويض مسؤوليات أكثر وصالحيات أقل للمستويات التنظيمية األدنى، و أن ال

براز القدرات في استغالل الموارد المتوفرة  يمنح الموظف فرصة مناسبة الكتساب المهارات وا 
أكثر في العمل، زيادة سرعة التنفيذ، تفادي الصراعات التنظيمية. أن دقة  .بشكل أفضل

ووضوح المهام والصالحيات المفوضة لها دور إيجابي في تحقيق الكفاءة في األداء، من 
كم أن التفويض يساهم في تحقيق الرضا الوظيفي لدى المرؤوسين ويزيد من خالل التح

إقبالهم ومحبتهم للعمل ويشعرهم بالثقة بالنفس، وأن الكفاءة في منصب العمل تساهم في 
زيادة السرعة على اتخاذ القرارات الصحيحة ,كما أن سرعة الحصول على المعلومات و 

في زيادة قدرات الموظفين على تشخيص المشاكل المهام المفوضة وفق االختصاص تساهم 
 اليومية وفي زيادة سرعة الوصول للمعلومات.

 في التنظيمية للفعالية كأداة التنظيمية المواطنة سلوك" :( بعنوان2014,دراسة )معمري  .2

 الحديثة"  المنظمات

 عينة على بورقلة سونلغاز عمال لدى السلوكيات هذه أداء واقع الكشف عن البحث هدف

 السلوك بهذا العناية وأن السلوكيات متوسط، هذه أداء مستوى  أن تبين موظفا، 110 من متكونة

متوسط  سونلغاز عمال لدى التنظيمية و والفعالية واألداء الكفاءة مستوى  تحسين في تسهم
 1.24 بلغت "ت" قيمة أن جدول رقم ال في الموضحة النتائج وتشير % 66.4 نسبة تعكسه والتي
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 المواطنة لسلوك المؤسسة عمال أداء أن يدل على مما 0.05 مستوى  عند دالة غير قيمة وهي

 األقدمية لمتغير تعزى  السلوكيات هذه أداء في فروق  هناك و الجنسين بين يختلف ال التنظيمية

 إليها التوصل تم التي للنتائج بالمؤسسة واستنادا أقل لديهم أقدميه الذين العمال لصالح وذلك

 العالقات على التركيز وعدم العمال مع مفتوحة عالقات تنمية إلى السعي:يلي ما اقتراح يمكن

 فمشاركة وتوجهاتهم، آرائهم إبداء على وتشجيعهم الموظفين حاجات على الرسمية والتركيز

 .للمنظمة والتميز األداء فعالية لتحقيق من الجهود المزيد لبذل تدفعهم العمال

دور الحكومة االلكترونية في تعزيز  :"( بعنوان2008الخوالدة )دراسة الشلبي و  .3
 ." األردنيةالتنظيمية "دراسة حالة وزارة المالية  الفعالية

لتعرف إلى أثر وطبيعة العالقة ما بين  الحكومة االلكترونية بأبعادها ا إلى البحث هدف
التنظيمية في وزارة المالية األردنية ، ولتحقيق  الفعالية)القابلية ، األمن ، الخصوصية(على 

أهداف الدراسة  فقد تم تصميم إستبانة وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة و البالغ عددهم ) 
( لتحليل  SPSS( مفردة، ولقد تم استخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )  70

تتوافر في المواقع االلكترونية الخاصة  والتي توصلت للنتائج التالية :بيانات الدراسة 
بالوزارة خصائص ) القابلية األمن ، الخصوصية ( بمستويات مقبولة وتسهم مواقع الوزارة 

: وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات أهمها التنظيمية  الفعاليةااللكترونية بتحقيق 
لكترونية وبأهمية العاملين في الوزارة بمفهوم الحكومة اال ضرورة تعريف األفراد

تطبيقها،والعمل على تحسين قدراتهم على استخدام برمجياتها المختلفة وضرورة االهتمام 
بالبرمجيات التي تساعد في توفير الحماية الكافية لمواقع الحكومة االلكترونية المستخدمة 

لتي في الوزارة وضرورة االهتمام بتوفير الخصوصية لألشخاص المتعاملين مع الشبكات ا
 تستخدمها الحكومة االلكترونية . 

 وعالقتها والتعليم التربية لمديري  التحويلية القيادة بعنوان"2006 ) الفقيه, ( دراسة .4

  السعودية" العربية المملكة في والتعليم التربية إلدارات بالفعالية التنظيمية

  العربية بالمملكة التربية والتعليم مديري  ممارسة درجة على لتعرفا إلى البحث هدف
 من والتعليم إلدارات التربية التنظيمية الفعالية درجة وتحديد التحويلية، القيادة لسلوك السعودية

 والتعليم مديري التربية ممارسة درجة بين العالقة درجة على والتعرف المتنافسة ، القيم منظور

 قوامها عينة بلغ على والتعليم، التربية إلدارات التنظيمية الفعالية ودرجة التحويلية القيادة سلوك

ا، ( 601)       أالرتباطي المنهج وفق ذلك تم وقد البيانات، لجمع استبانتين استخدام عبر فرد 
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 سلوك يمارسون  والتعليم التربية مديري  أن :التي توصلت إليها الدراسة أهم النتائجومن 

 ممارسة بين عالقة وجودالسعودية و  العربية المملكة متوسطة في بدرجة التحويلية القيادة

 التربية إلدارات التنظيمية الفعالية ودرجة التحويلية القيادة لسلوك والتعليم مديري التربية

   على التربية والتعليم مديرو تشجيع :يلي ما والمقترحات التوصيات أهمومن  ،والتعليم

 التربية مديري  على تدريب التركيز الممارسات ،و بتقويم االهتمامالتحويلية و  القيادة ممارسة

 منظور من بالفعالية التنظيمية االهتمامالتحويلية و  القيادة ضوء في مهنيا وتطويرهم والتعليم

 الفعالية معايير تحقيقها وتقويمها وتوضيح على والتعليم التربية مديري  وحث المتنافسة القيم

 لمديري  العالقة توضيحو  التربية والتعليم إدارات في للعاملين -والوسائل الغايات - التنظيمية

 علمية دراسات إجراءية و والفعالية التنظيم التحويلية القيادة ممارسة بين - والتعليم التربية

والتعليم  التربية إدارات في بينهما والعالقة التنظيمية والفعالية التحولية القيادة أخرى تتناول
 ومراحلها. مستوياتها بمختلف التعليمية والمنظمات

 ثالثا:الدراسات األجنبية:        

 والثقافة التحويلية، القيادة " تأثير:بعنوان  (ABU SHAWISH 2014) دراسة .1
 ".التنظيمية  الفعالية في استراتيجي التنظيمية،والتغيير

"The effect of transformational leadership, organizational culture, 
and a strategic change in the organizational effectiveness". 

    خالل  من و ،الفلسطينية الجامعات في التنظيمية الفعالية تدني مشكلة إبراز البحث وهدف     
الفعالية  و االستراتيجي والتغيير التنظيمية الثقافة التحويلية، القيادة بين الصلة عن الكشف

 طريقة البحث توظيف و دراسة الحالة أسلوب استخدام البحث إلى عمد الغرض لهذا التنظيمية و

 و شملت ،البيانات  تحليل و جمع في الكيفية و الكمية الطرق  تم استخدام حيث المتتابع المختلط

 حين في موظفا،  744 عدده البحث البالغ مجتمع من عشوائيا اختيروا  ،مشاركا 437  الكمية العينة

 االستبيانات في تعبئة شاركوا ممن  ،قصدية بطريقة اختيارهم تم مشاركين 3 الكيفية العينة شملت

التغيير االستراتيجي  و التنظيمية الثقافة و التحولية القيادة أن النتائج أظهرت و) الكمية العينة من(
 الثقافة بعد أن النتائج وأظهرت فلسطين في العالي التعليم في التنظيمية الفعالية مؤشرات هي أبرز

 مع و اإلستراتيجية، صياغة بعد و التأثير المثالي سلوك بعد بين العالقة على سلبا أثر التحويلية

 القيادة بين العالقة في التحولية للثقافة السلبي هذا التأثير أن فسرت قد النوعية العينة نتائج فإن ذلك

 أن يظهر وهذا للتغيير الداعمة غير الجامعية القيادة االستراتيجي سببه معتقدات والتغير التحولية
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 التحولية القيادة بين تآزر النوعية النتائج واستوجبت المثالي فعالة بالشكل تكن لم التنظيمية الثقافة

 إحداث عن الداعمة التنظيمية الثقافة عن بمعزل التحولية القيادة حيث تعجز التنظيمية الثقافة و

 الوسيط المتغير دور لعب قد االستراتيجي بأن التغير أيضا النتائج تفقد أظهر  النهاية في التغيير

 الثقافة التحولية، القيادة أن البحث إلى التنظيمية وخلصت والفعالية القيادة التحولية بين العالقة في

 في العالي التعليم في التنظيمية للفعالية العوامل الرئيسة هي االستراتيجي التغير و التنظيمية

الجامعية  للفعالية الواعدة العوامل هذه إلى تحويل انتباههم الجامعات قيادات على يجب و فلسطين
 فإنه التنظيمية، الثقافة على يعتمد االستراتيجي على التغيير التحولية القيادة تأثير أن على وبناء

 الجامعية للثقافة مثلى مستويات خلق على العمل الجامعات  الفلسطينية قيادات على يتوجب

 درجة. أقصى إلى االستراتيجي في التغير التحولية القيادة دور لتدعيم

 عوامل على التحويلية القيادة سلوكيات آثار :"بعنوان (  (Turpin,2009 دراسة .2

 التربية معلمي نظر وجهة من  التنظيمي وااللتزام الوظيفي التدريس والرضا فعالية

 الخاصة".

"The effects of transformational leadership behaviors on teaching 
effectiveness and job satisfaction and organizational commitment 
from the viewpoint of special education teachers factors". 

 الخاصة المتغيرات مع بقوة ترتبط التحويلية القيادة سلوكيات كانت إذا ما لتعرفا إلى البحث هدف

 وقد الخاصة التربية معلمي نظر وجهة التنظيمي من و االلتزام الوظيفي، التدريس والرضا بفعالية

لوالية  الكمنويلث من سبعة ( المنطقة من الخاصة التربية معلمي ( من121)  على الدراسة أجريت
 القيادة بسلوك معترف كان اإلداري  الدعم أن التأكيدي العملي التحليل كشف نتائج فيرجينا,وأكدت

 أن بيرسون  ارتباط تحليل وأشار ,الدراسة هذه في المشاركين قبل من في معظم األحيان التحويلية

 كان ذلك، ومع ,التنظيمي وااللتزام ,الوظيفي الرضا عوامل في كبير حد إلى اإلداري يرتبط الدعم

 فعالية فإن وكذلك ,التعليم فعاليةب المدرسين شعور في كبير بشكل غير مرتبط اإلداري  الدعم

 أعلى أن إلى النتائج هذه وتشير ,للمعلمين الوظيفي الرضا مع كبيرة مشتركة عالقة لها التدريس

 الرضا تقارير كانت مستويات التعليم، فعاليةب شعورهم فيها رأوا تقارير أعلى أعطوا الذين المعلمين

 الرضا عوامل بين هو ارتباط عوامل أعلى أن كما ,التنظيمي هي األعلى وااللتزام الوظيفي

 التعليم معلمي تصورات أن إلى تشير النتائج وهذه ,الدراسة هذه في التنظيمي وااللتزام الوظيفي

 التنظيمي ؛مما وااللتزام رضاهم الوظيفي وكذلك مستويات,تزداد  اإلداري  للدعم بالنسبة الخاص
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 وجود بسبب وذلك الحالية التدريسية وظائفهم في الخاصة سيبقون  التربية معلمي احتالل من يزيد

 .)لوالية فيرجينا لكمنويلث التحويلية القيادة سلوكيات

 لمنظمات التعاونية األنشطة ثرأ ": بعنوان  (Hansberry ,2005)هانسبري  دراسة .3
 ".المنظمات فعالية على الخدمات اإلنسانية

"The impact of cooperative activities to services and humanitarian 
organizations on the effectiveness of organizations". 

 ؛"المنظمات فعالية على الخدمات اإلنسانية لمنظمات ”التعاونية األنشطة اثر" معرفة البحث هدفو 
 الفعالية عوامل بعض تم قياس التنظيمية الفعالية على للتعاون  النسبي األثر فهم أجل ومن

دارة التغيير المديرين مجلس أداء,اإلدارية اإلجراءات مثل التنظيمية  على البحث واعتمدت كما . وا 

 اإلنسانية الخدمات منظمات من منظمة 143من البحث عينة وتكونت البيانات لجمع كأداة المسح

 غير اإلنسانية الخدمات منظمات أن إلى البحث توصل األمريكية وقد دينيفر بلدة في الربحية غير

 إلى المستجيبون  أشار وقد سنوات 5 قبل عليه كانت مما أكبر بصورة اآلن تتعاون  أصبحت الربحية

 األخرى  النتائج ومن التعاون  لخدمات تقديمه وراء الرئيس السبب هو رسالة المنظمة تحقيق أن

 المنظمات فعالية على قوة ذات الواقع في هي والتعاون  التغيير إدارة أن,البحث توصلت إليها التي

المنظمات  أن إلى البحث توصلت و  المجلس وأداء اإلدارية اإلجراءات أو من الطرق  أكثر
 .هذه المنظمات فعالية على تأثيرا التعاون  لذلك يكون  حيث, التعاون  على قدرة أكثر تكون  األصغر

 :(De Stefano , 2003) دراسة .4

" School effectiveness, the role of the principal in a leading public 
secondary" 

 في المدرسية الفعالية في تحقيق تسهم والتي المدرسة مدير سلوكيات تحديد إلى وهدف البحث
 أسلوب الباحثة واستخدمت ,في األرجنتين بروفنس في سانتا والية في العامة الثانوية المدارس
 أسلوب أن الدراسة نتائج وأظهرت في الدراسة مشاركا ( 45 ) ل الشخصية والمقابلة المالحظة

 مدير يظهره الذي االنضباط سلوك عن المدرسة فضال فعالية مفتاح يعد المدرسي المدير قيادة
 الطيبة العالقات بناء إلى وباإلضافة في المدرسة الموجودة للمصادر الفعال واالستخدام المدرسة

 المحلي. المجتمع مع
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القيادة التحويلية على التمكين وفعالية  ثرابعنوان " (Ozaralli,2002) دراسة .5
  "الفريق

اختبار تأثير أسلوب القيادة على التمكين وكذلك فعالية الفريق في المنظمات  وهدف البحث
التركية، وكجزء من نموذج متكامل للقيادة فإن أسلوب القيادة التحويلية للمشرفين يجب أن يكون 

موظف من مختلف الصناعات  152فريق، قام مرتبطا  بقوة تمكين المرؤوسين وفعالية ال
بتصنيف سلوكيات رؤسائهم "القيادة التحويلية"وكذلك مقدار ما يشعر به من سلطة من قبل 

ومن   واالبتكار وأداء الفريق االتصاالتقائده، وقاموا أيضا بتقييم تأثير فرقهم فيما يتعلق بفعالية 
هي لتمكين إثبات الذات، وأنه كلما زاد تمكين خبرات أن القيادة التحويلية للمرؤوسين  :النتائج أهم

أن هناك تأثير معتدل وايجابي من القيادة التحويلية و  أعضاء الفريق كلما كان الفريق أكثر فعالية
أن تمكين الموظفين يمكن أن يشجع على المجازفة واالبتكار والمبادرة، وتعزيز و على التمكين 

هناك ارتباط كبير بين القيادة و  تجابة للتغير التكنولوجيالمرونة، وتحسين القدرة على االس
بضرورة قيام المديرين بالمشاركة في   :أوصت الدراسةو  التحويلية، والتمكين، وفعالية الفريق

 .األنشطة الرامية إلى رفع مستويات التمكين

 :السابقة الدراسات على التعقيب
عن  ( دراسات10و) القيادة التحويلية  ل(منها حو 12دراسة) (22الباحث) استعرض          

بها الدراسات  أجريت التي البيئات تنوع  السابقة، في الدراسات المالحظ ومن الفعالية التنظيمية،
بها الدراسات  أجريت التي األجهزة تنوع وكذلك ، أجنبية وأخرى   عربية، ومنها  محلية، فمنها السابقة ،
أجريت  كما ، صناعية منظمات ومنها ، تربوية تعليمية وأخرى  ، مدنية حكومية أجهزة فمنها السابقة ،
من تلك الدراسات في  استفاد الباحث م و) 2016 (وحتى م )2005 ( من الفترة في السابقة الدراسات
وجمع  البحث أداة بناء عند منها استفاد كما ،البحث متغيرات حول لديه المعرفي اإلطار تشكيل

 وتوصياتها. نتائجها على اعتمادا المشكلة تحديد وعند البيانات ،

 القادة لدى التحويلي القائد خصائص توفر مدى حول الدراسات السابقة أهدافها في الغالب ركزت

القيادي التحويلي، ودرجة توافر سمات القيادة التحويلية لدى مديري  السلوك ممارسة ومدى
 المتغيرات التنظيمية. ببعض التحويلية القيادة وعالقة الشركات المدارس و
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 له عالقة و كان التحويلية القيادة متغير بأن نجد جميع الدراسات السابقة المذكورة ، إلى بالنظر

مثل مستوى االنتماء المهني و جودة  من المتغيرات العديد مع نسبي بشكل ولو ايجابيا   ارتباطا  
 إدارة تطبيق العمل و األهداف اإلستراتيجية  و ومخرجات.الوظيفية الحياة اإلدارية و جودة القرارات

 .  و العدالة التنظيمية والمشاركة الوظيفية الحياة الشاملة والدافعية والتمكين و جودة الجودة

 استخدامها المنهج السابقة في الدراسات جميع مع البحث هذه اتفقت: المنهج حيث ومن
 ( استخدم2015,ما عدا دراسة) القانوع  البحث هذه لطبيعة مناسب كمنهج التحليلي الوصفي
 الشامل . المسح أسلوب الباحث
( 2011,اعتمدت جميع الدراسات على االستبانة ما عدا دراسة )األغا  :األداة حيث و من

( استخدم 2015,االستبانة لجمع البيانات و دراسة )الساعاتي و المساري  استخدم المقابلة و
 المهيكلة باإلضافة لالستبانة.  والمقابالت الزيارات
 :التنظيمية بالفعالية المتعلقة الدراسات السابقة على التعقيب

 على اتفقت جميعا   أنها يتضح دراسات سابقة ، من عليه االطالع للباحث أتيح استعراض ما بعد
 :اآلتي الباحث والحظ التنظيمية الفعالية قياس ضرورة

 محدودة في اغلب التنظيمات بشكل عام  التنظيمية الفعالية حول الدراسات المحلية و العربية إن
 مفهوم عن عام تصور كون الباحث,و خاصة محافظات قطاع غزة والمدارس الخاصة في 

 عمق من عزز الذي األمر قياسها مستفيدا من الدراسات السابقة  التنظيمية ومؤشرات الفعالية
ثراء الحالي البحث  بين وثيقة عالقة هناكو  الحالية البحث أداة وبناء وتحديد النظري، إطارها وا 
 إال التنظيمية، بتحقيق الفعالية اهتمامها حيث من الدراسات السابقة معظم وبين الحالي البحث

محافظات قطاع غزة الخاصة ب بالمدارسالتنظيمية  على تحقيق الفعالية ركز الحالي البحث أن
 من الفعالية موضوع الدراسات السابقة تناولت ولقد فيها. العاملين شملت عينة خالل ومن

مثل  من المتغيرات العديد مع نسبي بشكل ولو ايجابيا   ارتباطا   له عالقة و مختلفة، وكان جوانب
التنظيمية واألنماط القيادية و التكنولوجيا اإلدارية  االنفعالي والمواطنة الذكاء مستوى  توافر

اإلدارية  المساءلة المدرسية و التنظيمية والقيادة والثقافةالشاملة  الجودة المعاصرة و معايير
 العينة حيث من البحث إلجراءات أهدافها واستخدامها في و بذلك تنوعت التعاونية األنشطة
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 كل النتائج من واسعة تشكيلة عن فأسفر هدفه وفروضه، حسب كل اإلحصائية والمعالجة واألداة
 .البحث هذه إجراء لك الدراسات فيبت االستفادة فرصة للباحث أتاح ذلك

 (8رقم)جدول 
 يةالبحثالفجوة 

 الحالية البحث يةالبحثالفجوة  الدراسات السابقة
ركزت على المتغير المستقل 

عالقة القيادة التحويلية ,
 بمتغيرات عديدة متفرقة مثل
مستوى االنتماء المهني و 

اإلدارية و  جودة القرارات
 الوظيفية الحياة جودة
العمل و األهداف  ومخرجات

 إدارة تطبيق اإلستراتيجية  و
الشاملة والدافعية  الجودة

 الحياة والتمكين و جودة
و العدالة التنظيمية  الوظيفية

 . والمشاركة

الربط  اإلضافة العلمية هي
بين المتغيرين القيادة 

التحويلية والفعالية التنظيمية 
على  في بحث مستقل

 المستوى المحلي

ا التركيز خالل هذسيتم 
على القيادة التحويلية  البحث

 )التأثيربأبعادها األربعة
-المثالي المثالي و التأثير

 االستثارة-ةاإللهاميالقدرة 
 االهتمام الفردي -الفكرية

ومعرفة دورها في تحقيق )
 بالمدارسالفعالية التنظيمية 

 غزة في قطاع الخاصة 

 السابقة الدراسات على بناء الباحث بواسطة المصدر : جرد
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 ملخص الفصل: 
)القيادة التحويلية  البحثفي هذا الفصل تم التطرق إلى الدراسات السابقة التي تناولت متغيرات 

حسب المتغير حيث بدا بالمتغير المستقل القيادة التحويلية  تورتبو الفعالية التنظيمية( 
, األجنبية  ,العربية الفلسطينيةثم المتغير التابع الفعالية التنظيمية , األجنبية  ,العربية الفلسطينية

إضافة إلى تحديد الفجوة , ,الزمني من األحدث إلى األقدم التسلسل بحسب وجميعها مرتبة
  البحثية.
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 الفصل الرابع
 البحثمنهجية 

 : المقدمة 
جراءاتها محورا  رئيسيا  يتم من خالله إنجاز الجانب التطبيقي من  البحثتعتبر منهجية  وا 

وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجراء التحليل اإلحصائي للتوصل ,البحث
وبالتالي تحقق ,البحثالمتعلقة بموضوع  البحثإلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات 

 يقها. األهداف التي تسعى إلى تحق
 البحثوكذلك أداة ,البحثحيث تناول هذا الفصل وصفا للمنهج المتبع ومجتمع وعينة 

ومدى صدقها وثباتها. كما يتضمن وصفا  ,المستخدمة وطريقة إعدادها وكيفية بنائها وتطويرها
واألدوات التي استخدمتها لجمع ,وتقنينها البحثلإلجراءات التي قام بها الباحث في تصميم أداة 

وينتهي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات ,البحثانات بي
 وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات. ,واستخالص النتائج

  البحثمنهجية وأسلوب : 
واألهداف التي تسعى لتحقيقها فقد استخدم الباحث المنهج الوصفي  البحثبناء  على طبيعة   

التحليلي، والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا  دقيقا  ويعبر 
عنها تعبيرا  كيفيا  وكميا ، كما ال يكتفي هذا المنهج عند جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة من 

ظاهرها وعالقاتها المختلفة، بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير للوصول إلى أجل استقصاء م
 استنتاجات يبني عليها التصور المقترح بحيث يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع.

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:
األجنبية ذات الكتب والمراجع العربية و  إلى : حيث اتجه الباحثالمصادر الثانوية .1

العالقة، والدوريات والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السابقة التي تناولت 
 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة. البحث، و البحثموضوع 
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لجأ الباحث إلي جمع  البحثلمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع المصادر األولية:  .2
لهذا البيانات األولية من خالل االستب انة كأداة رئيسة للبحث، صممت خصيصا  

 الغرض.
 :مجتمع البحث 

 (9) جدول رقم 
 عدد العاملين

 المجموع الجنوب الوسطى غزة الشمال المحافظة
 53 15 6 26 6 المدارس عدد

 979 243 89 586 61 العاملين عدد

 صادر عن وزارة التربية والتعليم20/11/2016المصدر :حسب تقرير بتاريخ 
   جدول رقم ويوضح ,صة في قطاع غزةالخا بالمدارسالعاملين  جميع من البحث مجتمع يتكون 

حيث بلغ عددهم حسب تقرير وزارة التربية والتعليم بتاريخ , قطاع( عدد المدارس حسب ال9)
 .موظف( 979م )20-11-2016

  البحثعينة: 
 (10) جدول رقم

 حساب العينة
 المجموع الجنوب الوسطى غزة الشمال المحافظة

 53 15 6 26 6 عدد المدارس

 979 243 89 586 61 عدد العاملين

 274 68 25 164 17 %28نسبة 
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 :اعتمد الباحث في حساب العينة على قانون ريتشارد جيجر
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( مفردة، واعتمد الباحث على أسلوب العينة الطبقية العشوائية في توزيع 274وبلغ عدد العينة ) 
الذي بين أيدينا ،  البحثألنها تمثل المجتمع بدقة وهي األنسب لمجتمع  قطاعالعينة حسب ال

 .(10)جدول رقم وتم توزيع العينة حسب المحافظة حسب ال
 : خطوات بناء اإلستبانة 

التنظيمية  الفعالية تحقيق في التحويلية القيادة لمعرفة دور البحثقام الباحث بإعداد أداة 
 غزة ، واتبع الباحث الخطوات  التالية لبناء اإلستبانة : في قطاع الخاصة  بالمدارس

واالستفادة ,البحثاإلطالع على األدب اإلداري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع  .1
 منها في بناء اإلستبانة وصياغة فقراتها.

استشار الباحث عددا  من أساتذة الجامعات الفلسطينية والمشرفين اإلداريين في تحديد  .2
 اإلستبانة وفقراتها. أبعاد

 تحديد المجاالت الرئيسية التي شملتها اإلستبانة. .3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كل مجال. .4
بداء المالحظات. .5  عرض االستبانة على المشرف للنقاش وا 
 تصميم اإلستبانة في صورتها األولية وقد تكونت من محورين أساسيين. .6
 الخبرة في المجاالت األكاديمية( من المحكمين ذوي 10عرض اإلستبانة على ) .7

( 2واإلدارية واإلحصائية في كل من الجامعات والمؤسسات الحكومية. والملحق رقم )
 يبين أسماء أعضاء لجنة التحكيم.

  في ضوء آراء المحكمين تم تعديل بعض فقرات اإلستبانة من حيث الحذف أو
 .( فقرة43لى )لتستقر اإلستبانة في صورتها النهائية ع,اإلضافة والتعديل

   البحثأداة : 
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في الخاصة  بالمدارسالتنظيمية  الفعالية تحقيق في التحويلية القيادة تم إعداد إستبانة حول دور
 غزة.               قطاع 

 تتكون استبانه الدارسة من قسمين رئيسين :
، المؤهل العمروهو عبارة عن البيانات الشخصية عن المستجيب )الجنس ،  القسم األول:

 ، سنوات الخبرة(.العلمي
 بالمدارسالتنظيمية  الفعالية تحقيق في التحويلية القيادة : وهو عبارة عن دور القسم الثاني

 ( فقرة :43ويتكون من ),غزة ( في قطاع الخاصة 
 ( فقرة.22ويتكون من ) التحويلية المحور األول : القيادة

 ( فقرات.6من )المجال األول : التأثير المثالي ويتكون 
 ( فقرة.5المجال الثاني : التحفيز الملهم ويتكون من )
 ( فقرة.5المجال الثالث: االستثارة الفكرية ويتكون من )
 ( فقرة.6المجال الرابع: االهتمام الفردي ويتكون من )

 ( فقرة.21المحور الثاني: الفعالية التنظيمية ويتكون من )
 ( 11)  جدول رقم 

 درجات مقياس

 االستجابة
غير موافق بدرجة كبيرة 

 جدا

  موافق بدرجة
 كبيرة جدا

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 المقياس

)  جدول رقم ( لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب 10-1تم استخدام التدرج )
دل على الموافقة العالية على ما ورد في الفقرة المعنية  10من   اإلجابةوكلما اقتربت  ( 11

واستخدم الباحث ذلك التدرج لمحاولته الحصول على نتائج أكثر ,%10وكل تدرج له وزن نسبي 
 وضوح و دقة.
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 : صدق االستبيان 

يقصد بصدق اإلستبانة أن تقيس أسئلة اإلستبانة ما وضعت لقياسه، و تم توزيع عينة 
إستبانة الختبار االتساق الداخلي والصدق البنائي وثبات اإلستبانة ،  (30 )حجمهااستطالعية 

 وقد قام الباحث بالتأكد من صدق اإلستبانة بطريقتين :
 المحكمين "الصدق الظاهري" :االستبانة من وجهة نظر صدق  -1

( متخصصين في 10عرض الباحث اإلستبانة على مجموعة من المحكمين تألفت من )
(، وقد 1المجاالت األكاديمية واإلدارية والمهنية واإلحصائية وأسماء المحكمين بالملحق رقم )

استجاب الباحث آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء المقترحات 
 (. 2انظر الملحق رقم )  -المقدمة، وبذلك خرج االستبيان في صورته النهائية 

 صدق المقياس : -2
 Internal Validity : االتساق الداخلي أوال  

يقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرة من فقرات اإلستبانة مع المجال الذي تنتمي 
وذلك من خالل حساب  اإلستبانةإلية هذه الفقرة، وقد قام الباحث بحساب االتساق الداخلي 

 انة والدرجة الكلية للمجال نفسه.معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجاالت اإلستب
 نتائج االتساق الداخلي :

 المحور األول: القيادة التحويلية 
 (  12)  جدول رقم 

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال التأثير المثالي " والدرجة الكلية للمجال

 التأثير المثالي الرقم
معامل بيرسون 

 لالرتباط
 القيمة االحتمالية

(Sig.) 
 0.000 0.801 يقدم  المدير  مصلحة العمل على المصلحة الشخصية 1

 0.000 0.812 يمتلك المدير قدرة عالية  على مواجهة المشكالت 2

 0.000 0.800 يمتلك المدير رؤية واضحة لمستقبل المدرسة 3
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 0.000 0.716 يتمتع المدير بقدرة عالية على اإلقناع 4

 0.000 0.819 يحتذى بهيعد مدير المدرسة أنموذجا  5

 0.000 0.851 يتمتع المدير بقيم أخالقية عالية 6

 . α≤0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوي داللة  *
( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التأثير المثالي " 12)جدول رقم يوضح 

 0.05والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

≥α .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 
 (  13)  جدول رقم 

 " والدرجة الكلية للمجال اإللهاميالتحفيز معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " 

 اإللهاميالتحفيز  الرقم
 معامل بيرسون 

 لالرتباط
 القيمة االحتمالية

(Sig.) 
 0.000 *0.813 يثير المدير في العاملين روح الحماسة للعمل 1

 0.000 *0.852 يعزز المدير روح الفريق في العمل 2

 0.000 *0.842 لتحقيق أهداف المدرسةيشجع المدير على بذل جهود إضافية  3

 0.000 *0.817 يشارك المدير العاملون في اتخاذ القرارات التي تتعلق بعملهم 4

 0.002 *0.781 يعزز المدير الثقة لدى العاملين بالقدرة  على العمل 5

 .α≤0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوي داللة  *
"  اإللهامي( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال " التحفيز  13)  جدول رقميوضح 

 0.05والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 
≥α .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 
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 (14) جدول رقم 

 مجال االستثارة الفكرية " والدرجة الكلية للمجالمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات 

 االستثارة الفكرية الرقم
 معامل بيرسون 

 لالرتباط
 القيمة االحتمالية

(Sig.) 
 0.000 *0.790 يحث المدير العاملين على اإلبداع في العمل 1

2 
يشجع المدير العاملين على التعامل مع المشكالت التي 

 تواجههم في العمل بطرق علمية
0.804* 0.000 

 0.000 *0.823 يشجع المدير العاملين على تبادل الخبرات في ما بينهم 3

4 
يشجع المدير العاملين على تجريب األفكار الجديدة البناءة وال 

 يحكم عليها مسبق ا
0.842* 0.000 

5 
يشجع المدير العاملين على حل المشكالت في العمل بطرق 

 مبتكرة
0.799 0.000 

 .α≤0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوي داللة  *
( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "  االستثارة الفكرية "  14) جدول رقم يوضح 

 0.05والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 
≥α  لقياسه.وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع 

 (15) جدول رقم 
 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال االهتمام الفردي " والدرجة الكلية للمجال

 االهتمام الفردي 
بيرسون  معامل

 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

(Sig.) 
 0.000 *0.769 يقدر المدير جهود العاملين في المدرسة 1

 0.000 *0.789 المتباينة في العمليحترم المدير وجهات النظر  2

 0.000 *0.814 يهتم المدير بتدريب العاملين لرفع مستوى أدائهم 3

 0.000 *0.769 ينمي المدير ثقة العاملين بأنفسهم 4

 0.000 *0.828يهتم المدير بالحاجات الشخصية للعاملين بما ال يتعارض مع  5
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 مصلحة العمل في المدرسة
 0.000 *0.748 العاملين معه بتقدير واحتراميعامل المدير  6

 .α≤0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوي داللة  *
( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "  االهتمام الفردي "  15)  جدول رقم يوضح 

 0.05والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 
≥α عتبر المجال صادق لما وضع لقياسهوبذلك ي. 
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  المحور الثاني: الفعالية التنظيمية 
 (16) جدول رقم 

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال الفعالية التنظيمية والدرجة الكلية للمجال.

 الفعالية التنظيمية الرقم
 معامل بيرسون 

 لالرتباط
 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

1 
صدار الشهادات في الوقت  يتم رصد نتائج الطالب وا 

 المناسب
0.658* 0.000 

 0.000 *0.725 في سير المهام التعليمية في المدرسةيوجد انتظام   2

 0.000 *0.723 يتم اعتماد معايير الوزارة في تقويم أداء العاملين في المدرسة 3

 0.000 *0.552 يتم اطالع  العاملين على نتائج تقويمهم 4

 0.000 *0.657 يتم اإلشادة  بالمتميزين من العاملين 5

6 
المدير ألداء العاملين في تنفيذ المهام يوجد متابعة   من قبل 

 الموكلة إليهم
0.727* 0.000 

7 
يتم تشجيع العاملين على المشاركة في المؤتمرات والندوات 

 المحلية .
0.734* 0.000 

8 
يوجد حرص على عدم زيادة العدد النموذجي للطالب في 

 جميع الفصول
0.699* 0.000 

 0.000 *0.743 تحدث أساليب طرق التدريس باستمرار 9

10 
يعمل على توفير أحدث األجهزة واألدوات العلمية للعملية 

 التعليمية
0.705* 0.000 

 0.000 *0.676 تتوفر في المدرسة مكتبة مهيأة للعاملين والطالب بالمدرسة 11

 0.000 *0.750 يشارك العاملون في النشاطات والفعاليات العلمية بالمدرسة 12

 0.000 *0.773 خارجي ألداء المدرسةيوجد تقييم  13

 0.000 *0.748 يتم االستفادة من التقييمات في المدرسة 14

 0.000 *0.741 يوجد تفاعل مستمر مع أولياء األمور 15

16 
يتم التواصل مع المجتمع بشكل مستمر من اجل تطوير 

 المدرسة
0.791* 0.000 

 0.000 *0.774 تتمتع اإلدارة المدرسية بالكفاءة في العمل 17
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 0.000 *0.714 البيئة المدرسية مالئمة للعملية التعليمية 18

 0.000 *0.751 يتم تدريب العاملين باستمرار من اجل تطوير أدائهم 19

20 
يوجد تغذية راجعة من الطالب وأولياء األمور حول المنهاج 

 المستخدم
0.713* 0.000 

 0.000 *0.690 المدرسيةيوجد اتصال وتواصل فعال مع اإلدارة  21

 .α≤0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوي داللة  *

( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "  الفعالية التنظيمية " 16) جدول رقم يوضح 
 0.05والدرجة الكلية للمجال، والذي يبين أن معامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوي معنوية 

≥α .وبذلك يعتبر المجال صادق لما وضع لقياسه 
 Structure Validityثانيا  : الصدق البنائي 

يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي تريد األداة 
بالدرجة الكلية لفقرات  البحثت الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاال

 اإلستبانة.
 (17) جدول رقم 

 التحويلية( والدرجة الكلية للمحور . معامل االرتباط بين درجة كل مجال من محور )القيادة
 

 المجاالت
 معامل بيرسون 

 لالرتباط
 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

 التحويلية القيادة

 0.000 *0.892 التأثير المثالي

 0.000 *0.913 اإللهاميالتحفيز 

 0.000 *0.897 االستثارة الفكرية

 0.000 *0.896 االهتمام الفردي

 .α≤0.05االرتباط دال إحصائيا  عند مستوي داللة  *
( أن جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت اإلستبانة دالة إحصائيا   17)  جدول رقميبين 

 وبذلك يعتبر جميع مجاالت اإلستبانة صادقه لما وضع لقياسه. α≤0.05عند مستوي معنوية 
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  ثبات اإلستبانةReliability : 
يقصد بثبات اإلستبانة أن تعطي هذه اإلستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع اإلستبانة أكثر 
 من مرة تحت نفس الظروف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات اإلستبانة يعني االستقرار في
نتائج اإلستبانة وعدم تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على األفراد عدة مرات خالل 

 فترات زمنية معينة.
 من خالل: البحثوقد تحقق الباحث من ثبات إستبانة 

 (18) جدول رقم 
 معامل ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لقياس ثبات اإلستبانة

 

 كرونباخ معامل ألفا المجاالت 

 

 التجزئة النصفية

 

 التحويلية القيادة

 *0.792 *0.874 التأثير المثالي
 *0.776 *0.823 التحفيز اإللهامي
 *0.797 *0.842 االستثارة الفكرية
 *0.869 *0.851 االهتمام الفردي

 *0.980 *0.954 التحويلية إجمالي محور القيادة

 *0.981 *0.975 إجمالي محور الفعالية التنظيمية

وطريقة التجزئة النصفية وكانت Cronbach's Alpha Coefficient معامل ألفا كرونباخ  
 (.18)جدول رقم النتائج كما هي مبينة في 

( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لمحور 18)جدول رقم النتائج الموضحة في  واضح من
 ( بينما بلغت لجميع المجاالت )القيادة0.874 -0.823التحويلية حيث تتراوح بين ) القيادة

 (. 0.954التحويلية()
حسب طريقة التجزئة النصفية فكانت النتائج مشابهة لطريقة الفا كرنباخ حيت تتراوح بين  أما
 (. 0.980(  بينما بلغت لجميع المجاالت )0.869- 0.776)
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(، و حسب طريقة 0.975ة )قيمة معامل ألفا كرونباخ مرتفعة لمحور الفعالية التنظيمي إن
 . 0.981التجزئة النصفية فكانت 

( قابلة للتوزيع ويكون 3وبذلك تكون اإلستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملحق رقم )
مما يجعله على ثقة بصحة اإلستبانة  البحثالباحث قد تأكد من صدق وثبات إستبانة 
 واختبار فرضياتها. البحث وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة

 :البحثالمعالجات اإلحصائية المستخدمة في 
 .(SPSS) تم تفريغ وتحليل اإلستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي

 :Normality Distribution Test اختبار التوزيع الطبيعي  
 (19)جدول رقم 

 يوضح نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
 

 المجاالت
-كولمجوروف 

 ( (K-Sسمرنوف
Sig.المعنوية 

 التحويلية القيادة

 0.756 0.673 التأثير المثالي
 0.739 0.683 التحفيز اإللهامي
 0.454 0.857 االستثارة الفكرية
 0.521 0.814 االهتمام الفردي

 0.707 0.702 التحويلية إجمالي محور القيادة

 0.324 0.953 إجمالي محور الفعالية التنظيمية

 K-S)  )Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف -تم استخدام اختبار كولمجوروف 
الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه، وكانت النتائج كما هي مبينة في 

 (.19) جدول رقم 
لجميع مجاالت  (.Sig)( أن القيمة االحتمالية  19)جدول رقم واضح من النتائج الموضحة في 

وبذلك فإن توزيع البيانات لهذه المجاالت يتبع  0.05كانت اكبر من مستوى الداللة  البحث
 . البحثالتوزيع الطبيعي وحيث سيتم استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على فرضيات 
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 : تم استخدام األدوات اإلحصائية التالية 
ا األمر بشكل أساسي النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي : يستخدم هذ .1

 . البحثألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما ويتم االستفادة منها في وصف عينة 
 لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.,(Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ) .2
 ( لمعرفة ثبات فقرات اإلستبانة.split halfاختبار التجزئة النصفية ) .3
 K-S)  ) : Kolmogorov-Smirnovوفسمرن -استخدام اختبار كولمجوروف  .4

Test  يستخدم هذا االختبار لمعرفة ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من
 عدمه.

( لقياس درجة Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) .5
االرتباط : يقوم هذا االختبار على دراسة العالقة بين متغيرين. وقد تم استخدامه 

 حساب االتساق الداخلي والصدق البنائي لالستبانة، والعالقة بين المتغيرات.ل
( ولقد تم استخدامه للتأكد من داللة المتوسط T-Testفي حالة عينة واحدة ) Tاختبار  .6

 لكل فقرة من فقرات االستبانة.
( لمعرفة ما إذا كان Independent Samples T-Testفي حالة عينتين ) Tاختبار  .7

 وقات ذات داللة إحصائية بين مجموعتين من البيانات المستقلة. هناك فر 
( One Way Analysis of Variance) ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي  .8

لمعرفة ما إذا كان هناك فروقات ذات داللة إحصائية بين ثالث مجموعات أو أكثر من 
 البيانات.

 Multiple Regressionاختبار االنحدار المتعدد  .9
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 ملخص الفصل: 
وهو المنهج الوصفي التحليلي  البحثقام الباحث في هذا الفصل بتحديد المنهج المتبع في 

وتم تحديد  البحثوالثانوية التي تم اعتمادها في  األوليةوأسباب اختياره ومصادر جمع البيانات 
محافظات قطاع  قطاعالخاصة في جميع  بالمدارسالمكون من جميع العاملين  البحثمجتمع 
( عامل ومن ثم تطرق الباحث إلى أداة جمع 274وتم تحديد حجم العينة الذي بلغ )غزة 

وهي االستبانة وذكر الباحث كيفية التأكد من صدق وثبات االستبانة  من  البحثالبيانات في 
تم  راوأخيطريقة التجزئة النصفية( ,معامل إلفا كرونباخ ,صدق االتساق الداخلي,خالل )المحكمين

  .البحثالمعالجات اإلحصائية المستخدمة في  استعراض
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 الفصل الخامس
 :البحثتحليل البيانات واختبار فرضيات 

 :تمهيد 
، وذلك من خالل اإلجابة البحثيتضمن هذا الفصل عرضا  لتحليل البيانات واختبار فرضيات 

واستعراض أبرز نتائج االستبانة والتي تم التوصل إليها من خالل تحليل  البحثعن أسئلة 
، العلمي، المؤهل العمرالتي اشتملت على )الجنس ،  البحثوالوقوف على متغيرات ,فقراتها

إذ تم ,البحثسنوات الخبرة( لذا تم إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات المتجمعة من استبانه 
 البحثللحصول على نتائج  (SPSS)استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للدراسات االجتماعية 

 التي سيتم عرضها وتحليلها في هذا الفصل. 
  وفق البيانات الشخصية : البحثالوصف اإلحصائي لعينة 

 وفق البيانات الشخصية: البحثوفيما يلي عرض لخصائص عينة 
 (20) جدول رقم 

 االستمارات المكتملةأعداد 
 النسبة التكرار 

 94.9 260 استمارات مكتملة
 5.1 18 استمارات مفقودة )لم يتم اإلجابة عليها(

 100 274 المجموع

 
% من االستمارات تم استكمالها بالتعبئة 94.8 أن( 20) جدول رقم يتضح من خالل  ▪

وذلك لعدم استالمها من % تم اعتبارها استمارات مفقودة 5.2من المبحوثين بينما 
 .العاملين بسبب إتالفها بغير قصد
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 (21) جدول رقم 

 وفق البيانات الشخصية البحثعينة 
 النسبة التكرار البند 

 الجنس
 52.0 133 ذكر

 48.0 123 أنثى

 

 العمرية الفئة

 27.7 71 عام 25 من اقل

 46.1 118 عام 30 من اقل   إلى  25 من

 15.6 40 عام35 من اقل   إلى  عام 30 من

 6.3 16 عام 40 من اقل   إلى  35 من

 4.3 11 عام 40 من أكثر

 

 العلمي المؤهل

 0 0 عامة ثانوية من اقل

 8. 2 متوسط دبلوم

 94.1 241 بكالوريوس

 5.1 13 عليا دراسات

 

 الخبرة سنوات عدد

 38.3 98 سنوات5 من اقل

 47.2 121 سنوات 10 من اقل   إلى 5من

 9.4 24 سنة 15 من اقل   إلى 10 من

 5.1 13 سنة فأكثر 15 من

 
ذكور بينما ال العاملين هم من من% 52 نسبة أن يتضح( 21)جدول رقم من خالل  ▪

من اإلناث وهذه النسبة تدل على التقارب بين عدد العاملين الذكور واإلناث هم % 48
اختالف  دون  الجنسين على معلم أو إداري تنطبقالتعيين لوظيفة  وذلك الن شروط

وهذه النسبة تعكس الصورة الحقيقية ألعداد الذكور واإلناث في المجتمع الذي نعيش 
 فيه.
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ويعزو الباحث عام  30فئاتهم العمرية اقل من من العاملين % 73.8 يتضح أن  نسبة ▪
مقتبل أعمالهم كونهم يحتاجون إلى  فييلتحقون بالمدارس الخاصة الخريجين  بانذلك 

 الخبرة ,وبإضافة لذلك سهولة االلتحاق بالمدارس الخاصة مقارنة بالمدارس الحكومية
داللة على أن األكثرية من المعلمين بعد عام  30من  أكثر أعمارهم% 26.2وان نسبة 

ودخال ,  حصولهم على الخبرة الالزمة ينتقلون إلى المدارس الحكومية ألنها أكثر أمنا
 .في المدارس الخاصة لذلك يقل أعداد العاملين

% دراسات عليا 5.1مؤهلهم العلمي بكالوريوس،  من العاملين %94.1 نسبة يتضح أن ▪
وتظهر النسب احتالل البكالوريوس المرتبة األولى ,% ثانوية0% دبلوم متوسط، 0.8،

مؤهلهم  وأصحاب التخصص  العامليننحو  المناسبوذلك يدلل على التوجه والعليا 
وهذه الفئة األنسب لتعليم الطالب في المدارس الخاصة فجاء الرجل  العلمي بكالوريوس

أعلى من المطلوب لتعليم  دراسات عليا,في حين أن الفئة المناسب في المكان المناسب 
 .طالب جلهم من المدارس االبتدائية واإلعدادية 

وهذا متوقع سنوات، 10سنوات خبرتهم اقل من من العاملين % 85.5 نسبة يتضح أن ▪
 أمنابالمدارس الحكومة والوكالة ألنها أكثر  ون الن العاملين بعد هذه الخبرة سيلتحق

 سنوات 10% يكون خبرتهم أكثر من 14.5وهذا يفسر أن نسبة  واستقرارا ودخال
 (22)جدول رقم 

 % من المجتمع الكلي28العينة نسبة 
 المجموع الجنوب الوسطى غزة الشمال المحافظة
 53 15 6 26 6 عدد المدارس

 979 243 89 586 61 عدد العاملين

 274 68 25 164 17 %28نسبة 

 %100 % 25 % 9 % 60 % 6 النسب

% التي سحبت من 28طريقة سحب العينة من المجتمع الكلي وذكر النسبة  (22) جدول رقم 
 مفردة. 274كل محافظة وكان مجموع العينة 
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 ثانيا: الوزن النسبي لفقرات المجاالت :
 تحليل فقرات االستبانة :

لعينة واحدة( لمعرفة ما إذا  Tلتحليل فقرات االستبانة تم استخدام االختبارات المعلمية )اختبار
% على 60هي الحياد وهي تمثل  6حيث اعتبرت الدرجة  ,كانت متوسطات درجات االستجابة

 .البحثمقياس 
 (23) جدول رقم 

 درجات الموافقة حسب اختبار ت لعينة واحدة
 بدرجة ضعيفة موافقة موافقة بدرجة متوسطة موافقة بدرجة كبيرة

  = أو  قريب منمستوى الداللة يكون  0.05من اكبر  مستوى الداللة يكون 
0.05 

مستوى الداللة يكون اقل  
 0.05من 

من المتوسط العام  المتوسط = أو  قريب (6المتوسط < المتوسط العام المفترض)
 (6المفترض)

المتوسط > المتوسط 
 (6العام المفترض)

يكون هناك  0.05( اقل من αالسابق يتضح انه إذا كانت قيمة مستوى الداللة ) جدولمن ال
المجال ،فإذا كانت  أو( والمتوسط الحقيقي للفقرة 6فروق معنوية بين المتوسط العام المفترض)
تكون الموافقة درجة كبيرة ، بينما إذا كان  ( 6)قيمة المتوسط أعلى من المتوسط المفترض

المتوسط المفترض أعلى من المتوسط الحقيقي للفقرة أو المجال تكون الموافقة بدرجة ضعيفة، 
ففي هذه  0.05إذا كانت النتيجة ال توجد فروق معنوية ، أي أن مستوى الداللة اكبر من  ماأ

لذلك مساوي من المتوسط الحقيقي للبيانات  أوقريب  ( 6)الحالة يكون المتوسط العام المفترض
 .تكون الموافقة بدرجة متوسطة
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 (24) جدول رقم 

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال التأثير المثالي
 أوال

 

الوسط  التأثير المثالي
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

 المعنوية

p- value 
ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

1 

يقدم  المدير  
مصلحة العمل على 
 المصلحة الشخصية

6.25 62.51 1.35 0.18 

6 

 متوسطة

2 

يمتلك المدير قدرة 
عالية  على مواجهة 

 المشكالت

6.59 65.91 3.62 0.00 

3 

 كبيرة

3 

يمتلك المدير رؤية 
واضحة لمستقبل 

 المدرسة

6.59 65.90 3.30 0.00 

4 

 كبيرة

4 
يتمتع المدير بقدرة 
 عالية على اإلقناع

6.87 68.75 4.94 0.00 
1 

 كبيرة

5 
يعد مدير المدرسة 
 أنموذجا يحتذى به

6.45 64.49 2.37 0.02 
5 

 كبيرة

6 
يتمتع المدير بقيم 
 أخالقية عالية

6.73 67.26 3.87 0.00 
2 

 كبيرة

 
إجمالي محور 
 التأثير المثالي

6.52 65.16 3.53 0.001  
 كبيرة
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 : تحليل جميع فقرات االستبيان 

لمعرفة متوسطات االستجابة لجميع الفقرات، النتائج موضحة في الجداول  Tتم استخدام اختبار 
 التالية :

( يتضح أن المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجال التأثير المثالي 24)جدول رقم من خالل 
( توجد فروق Tوحسب نتيجة اختبار ) 6المتوسط العام المعبر عنة بالقيمة كانت اكبر من 

( 6معنوية لذلك كانت توجد فروق معنوية.بينما متوسط الفقرة األولى اقل من المتوسط العام )
 لذلك فروق معنوية لكن باالتجاه العكسي.

ذلك يدل على % و 65.16و يتضح أن الوزن النسبي إلجمالي محور التأثير المثالي بلغ  
الخاصة قوة تأثير جيدة وشخصية جذاّبة تمّكنها من التأثير   بالمدارسامتالك القيادات اإلدارية 

بينما لفقرات محور التأثير المثالي احتالل الفقرة الرابعة ,في العاملين إلحداث تغييرات جوهرية 
 ما % ، وهو68.75بلغ  )يتمتع المدير بقدرة عالية على اإلقناع( المرتبة األولى بوزن نسبي

 المعنية األطراف من العديد بين توافقي إفراز إال هم ما المدراء الموجودين أن إلى الباحث يعزوه
بقدرة عالية  للمدير ينظرون  فالعاملون  ، العلمية أو الفكرية من الناحية سواء المدير هذا بوجود

الفقرة األولى )يقدم  المدير  مصلحة ، بينما كانت  وتنظيميا وعلميا على اإلقناع فكريا وعمليا
 نتيجة % وهي62.51العمل على المصلحة الشخصية( احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي 

 وأهمها الجمع بين عليها يملك السيطرة ال قد عديدة متغيرات أمام تضع القائد التي منطقية
 مدير المدرسة ومالك للمدرسة الخاصة. فتينيوظ
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 (  25) جدول رقم 
 اإللهاميالوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال التحفيز 

الوسط  التحفيز اإللهامي ثانيا
 الحسابي

 
الوزن 
النسبي 

% 

 
قيمة 

 االختبار
 المعنوية

p- value 

 
ترتيب 
 الفقرة

 
درجة 
 التأثير

1 
يثير المدير في العاملين روح 

 الحماسة للعمل
6.57 65.72 3.36 0.00 5 

 
 كبيرة

2 
المدير روح الفريق في يعزز 
 العمل

 كبيرة 3 0.00 6.17 70.41 7.04

3 

يشجع المدير على بذل جهود 
إضافية لتحقيق أهداف 

 المدرسة

 كبيرة 4 0.00 5.80 70.12 7.01

4 

يشارك المدير العاملين في 
اتخاذ القرارات التي تتعلق 

 بعملهم

 كبيرة 2 0.00 6.67 71.02 7.10

5 
يعزز المدير الثقة لدى 
 العاملين بالقدرة  على العمل

 كبيرة 1 0.00 7.10 71.39 7.14

 
إجمالي محور التحفيز 

 اإللهامي
6.86 68.58 6.19 0.00 

 كبيرة 

كانت اكبر من  ياإللهام( يتضح أن المتوسطات الحسابية لفقرات مجال التحفيز 25)جدول رقم من خالل 
( توجد فروق معنوية لذلك كانت Tوحسب نتيجة اختبار ) 6المتوسط العام المعبر عنة بالقيمة 

% 68.58بلغ  اإللهاميتوجد فروق معنوية و يتضح أن الوزن النسبي إلجمالي محور التحفيز 
العاملين  كانت الفقرة الخامسة )يعزز المدير الثقة لدى اإللهاميبينما لفقرات محور التحفيز 

% ، ما يدل على قدرة 71.39بالقدرة  على العمل( احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ 
 القيادات اإلدارية في المدرسة على تحفيز العاملين  لبذل مزيد من الجهود لنجاح المدرسة. 
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ة األخيرة بينما كانت الفقرة األولى )يثير المدير في العاملين روح الحماسة للعمل( احتلت المرتب
 اجل المرؤوسين من تحفيز القادة اإلداريين  محاولة على مؤشر % وهذا65.72بوزن نسبي 

 بفعالية . المطلوبة والغاية األهداف تحقيق في إشراكهم
 (26) جدول رقم 

 الوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال العمل االستثارة الفكرية

 االستثارة الفكرية ثالثا
الوسط 
 الحسابي

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

1 
يحث المدير العاملين على 

 اإلبداع في العمل
 كبيرة 5 0.00 5.51 69.88 6.99

2 

يشجع المدير العاملين على 
التعامل مع المشكالت التي 
تواجههم في العمل بطرق 

 علمية

 كبيرة 3 0.00 7.51 71.73 7.17

3 
يشجع المدير العاملين على 
 تبادل الخبرات في ما بينهم

 كبيرة 4 0.00 6.18 70.51 7.05

4 

يشجع المدير العاملين على 
تجريب األفكار الجديدة 

 البناءة وال يحكم عليها مسبق ا

 كبيرة 1 0.00 7.90 72.65 7.27

5 

يشجع المدير العاملين على 
حل المشكالت في العمل 

 بطرق مبتكرة

 كبيرة 2 0.00 7.59 72.28 7.23

 
إجمالي محور االستثارة 

 الفكرية
 كبيرة  0.00 8.08 70.96 7.10

المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجال االستثارة  أن( يتضح 26)جدول رقم من خالل 
فان   (Tوحسب نتيجة اختبار ) 6الفكرية كانت اكبر من المتوسط العام المعبر عنة بالقيمة 

 المتوسطات كانت تزيد عن المتوسط العام وبالتالي توجد فروق معنوية.
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% بينما لفقرات محور 70.96و يتضح أن الوزن النسبي إلجمالي محور االستثارة الفكرية بلغ 
االستثارة الفكرية كانت الفقرة الرابعة )يشجع المدير العاملين على تجريب األفكار الجديدة البناءة 

% ، بينما كانت الفقرة 72.65مسبق ا( احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي بلغ وال يحكم عليها 
األولى )يحث المدير العاملين على اإلبداع في العمل( احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي 

 خدمة أفضل وتقديم العمل المدرسة بتطوير إدارة % ويعزو الباحث ذلك لزيادة اهتمام69.88
 من يملكه وما البشري  العنصر وهو من مقدرات المدرسة مقدر أهم تفعيل خالل من ممكنه
 منها واالستفادة أفكارهم فاستثارة العاملين، عند األفكار الكامنة سيما منها االستفادة يمكن أفكار
 .أفضل بشكل العمل تطوير في يسهم قد

 (27) جدول رقم 

 يدالوسط الحسابي والوزن النسبي لمجال االهتمام الفر 

الوسط  االهتمام الفردي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

الوزن 
النسبي 

% 

قيمة 
 االختبار

 المعنوية
p- 

value 

ترتيب 
 الفقرة

درجة 
 التأثير

يقدر المدير جهود العاملين في 
 المدرسة

7.12 2.69 71.24 6.61 0.00 
5 

 كبيرة

يحترم المدير وجهات النظر 
 المتباينة في العمل

7.03 2.60 70.32 6.31 0.00 
6 

 كبيرة

يهتم المدير بتدريب العاملين 
 لرفع مستوى أدائهم

7.31 2.46 73.10 8.45 0.00 
2 

 كبيرة

ينمي المدير ثقة العاملين 
 بأنفسهم

7.27 2.56 72.66 7.80 0.00 
3 

 كبيرة

يهتم المدير بالحاجات 
الشخصية للعاملين بما ال 

يتعارض مع مصلحة العمل في 
 المدرسة

7.18 2.55 71.81 7.39 0.00 

4 

 كبيرة
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يعامل المدير العاملين معه 
 بتقدير واحترام

7.73 2.93 77.28 9.40 0.00 
1 

 كبيرة

 كبيرة  0.000 9.33 72.17 2.08 7.22 االهتمام الفردي إجمالي 

 
( يتضح أن المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجال االهتمام الفردي 27)جدول رقم من خالل 

فان   (Tوحسب نتيجة اختبار ) 6المتوسط العام المعبر عنة بالقيمة كانت اكبر من 
و يتضح أن الوزن لعام وبالتالي توجد فروق معنوية المتوسطات كانت تزيد عن المتوسط ا

% بينما لفقرات محور االهتمام 72.17النسبي إلجمالي محور االهتمام الفردي العالقات بلغ 
ل المدير العاملين معه بتقدير واحترام( احتلت المرتبة األولى الفردي كانت الفقرة السادسة )يعام

% ، بينما كانت الفقرة الثانية )يحترم المدير وجهات النظر المتباينة في 77.28بوزن نسبي بلغ 
مما يدل على أن المدير يحرص على ,%70.32العمل( احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي 

شراكهم في العمل  المدير لحاجات  ية اإلدارية بمستوى كبير باإلضافة إلى تفهمتمكين العاملين وا 
 على يعمل وأنه الفردية، طبيعته و خصائص شخصيته بحسب كل العاملين وأهداف ورغبات

 المشتركة. األهداف يحقق  بما وقدراته الذاتية إمكاناته بحسب كل تفعيل العاملين

 (28) جدول رقم 
 التحويلية لمجاالت القيادةالوسط الحسابي والوزن النسبي 

  أوال
 الوسط

 الحسابي

الوزن 

 النسبي %

قيمة 

 االختبار

 المعنوية

p- value 

ترتيب 

 الفقرة

درجة 

 التأثير

 كبيرة 4 0.001 3.53 65.16 6.52 التأثير المثالي 1
 كبيرة 3 0.000 6.19 68.58 6.86 التحفيز اإللهامي 2
 كبيرة 2 0.00 8.08 70.96 7.10 االستثارة الفكرية 3
 كبيرة 1 0.000 9.33 72.17 7.22 االهتمام الفردي 4

 كبيرة  0.00 6.88 68.76 6.88 التحويلية إجمالي القيادة 
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التحويلية  ( يتضح أن المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجال القيادة28)جدول رقم من خالل 
فان المتوسطات  (Tنتيجة اختبار )وحسب  6كانت اكبر من المتوسط العام المعبر عنة بالقيمة 

و يتضح أن الوزن النسبي إلجمالي لعام وبالتالي توجد فروق معنوية كانت تزيد عن المتوسط ا
ودراسة   (2016,وهذا يتفق مع دراسة)عبد العال  % 68.76التحويلية بلغ  محور القيادة

االهتمام الفردي احتل المرتبة بينما المجال الفرعي ( 2013,ودراسة)التلباني  (2016)اشتيوي،
% ، بينما كان مجال التأثير المثالي احتل المرتبة األخيرة بوزن 72.17األولى بوزن نسبي بلغ 

( 2015,( ودراسة)القدرة 2016,وهذا اختلف مع دراسة ) الشنطي %65.16نسبي 
 التي للمحورالكلية  النتيجة مع تتعارض لم النتيجة ويرى الباحث أن  2011) ,األغا(ودراسة
 إدارة تفهم تشير إلى المتحققة فالنسبة االهتمام الفردي ، بمبدأ المدرسة تعتد إدارة أن إلى أشارت
 .إلى تحقيقها تسعى وأنها ايجابية، بنسبة المختلفة العاملين ورغبات حاجات إلى المدرسة

 (29جدول رقم  )

 ابي والوزن النسبي لمجال الفعالية التنظيميةسالوسط الح

 الفعالية التنظيمية
الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

النسبي 

% 

قيمة 

 االختبار

 المعنوية

p- value 

درجة 

 التأثير

صدار  يتم رصد نتائج الطالب وا 
 الشهادات في الوقت المناسب

 كبيرة 0.00 5.69 71.07 3.09 7.11

يوجد انتظام  في سير المهام التعليمية 
 في المدرسة

 كبيرة 0.00 5.87 70.20 2.74 7.02

يتم اعتماد معايير الوزارة في تقويم أداء 
 العاملين في المدرسة

 كبيرة 0.00 6.71 71.47 2.71 7.15

 كبيرة 0.00 6.69 71.04 2.56 7.10 العاملين على نتائج تقويمهمطلع ي

 كبيرة 0.00 7.12 71.74 2.56 7.17 يتم اإلشادة  بالمتميزين من العاملين

 كبيرة 0.00 6.23 71.20 2.84 7.12يوجد متابعة   من قبل المدير ألداء 



 

115 
 

 العاملين في تنفيذ المهام الموكلة إليهم

شجع العاملين على المشاركة في ي
 المؤتمرات والندوات

 كبيرة 0.00 7.31 71.69 2.52 7.17

يوجد حرص على عدم زيادة العدد 
 النموذجي للطالب 

 كبيرة 0.00 7.41 72.43 2.66 7.24

 كبيرة 0.00 7.42 71.99 2.53 7.20 تحدث أساليب طرق التدريس باستمرار

يعمل على توفير أحدث األجهزة 
 واألدوات العلمية 

 كبيرة 0.00 6.29 70.73 2.69 7.07

تتوفر في المدرسة مكتبة مهيأة 
 للعاملين والطالب بالمدرسة

 كبيرة 0.00 4.73 68.24 2.76 6.82

العاملون في النشاطات يشارك 
 والفعاليات العلمية بالمدرسة

 كبيرة 0.00 6.67 71.16 2.64 7.12

 كبيرة 0.00 5.82 69.96 2.67 7.00 يوجد تقييم خارجي ألداء المدرسة

 كبيرة 0.00 6.48 71.46 2.73 7.15 يتم االستفادة من التقييمات في المدرسة

 كبيرة 0.00 7.88 73.61 2.70 7.36 يوجد تفاعل مستمر مع أولياء األمور

يتم التواصل مع المجتمع بشكل مستمر 
 تطوير المدرسةل

 كبيرة 0.00 7.19 71.39 2.48 7.14

 كبيرة 0.00 6.91 71.90 2.68 7.19 تتمتع اإلدارة المدرسية بالكفاءة 

 كبيرة 0.00 7.88 73.08 2.61 7.31 البيئة المدرسية مالئمة للعملية التعليمية

تدريب العاملين باستمرار من اجل يتم 
 تطوير أدائهم

 كبيرة 0.00 6.34 70.57 2.62 7.06

 كبيرة 0.00 7.12 71.60 2.58 7.16يوجد تغذية راجعة من الطالب وأولياء 
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 األمور حول المنهاج المستخدم

يوجد اتصال وتواصل فعال مع اإلدارة 
 المدرسية

 كبيرة 0.00 8.97 76.11 2.85 7.61

 كبيرة 0.00 13.92 73.38 2.07 7.34 الفعالية التنظيميةإجمالي 

 
( يتضح إن المتوسطات الحسابية لجميع فقرات مجال الفعالية 29)جدول رقم من خالل 

  (T( وحسب نتيجة اختبار )6التنظيمية كانت أعلى من المتوسط العام المعبر عنة بالقيمة )
يتضح إن الوزن و , وبالتالي توجد فروق معنويةفان المتوسطات كانت تزيد من المتوسط العام 

وهذا اتفق مع دراسة )الجخلب  % 73.38النسبي إلجمالي محور الفعالية التنظيمية بلغ 
بينما لفقرات مجال الفعالية التنظيمية فكانت الفقرة الحادية (  2010,( ودراسة )الحسن2012,

سية( احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي والعشرين )يوجد اتصال وتواصل فعال مع اإلدارة المدر 
% ، بينما كانت الفقرة الحادية عشرة )تتوفر في المدرسة مكتبة مهيأة للعاملين 76.11بلغ 

% ومن جهة أخرى احتالل الفقرة 68.24والطالب بالمدرسة( احتلت المرتبة األخيرة بوزن نسبي 
لمدرسية(  المرتبة األولى وهذا الحادية والعشرين )يوجد اتصال وتواصل فعال مع اإلدارة ا

منطقي جدا الن االتصال و التواصل الفعال بين اإلدارة والعاملين هو أساس  النجاح بينما 
احتالل الفقرة الحادية عشرة )تتوفر في المدرسة مكتبة مهيأة للعاملين والطالب بالمدرسة( 

مكتبات المهيأة للعاملين والطالب ال بعدم توفر المرتبة األخيرة يعطي مؤشر قوي للقادة اإلداريين
والعمل على االهتمام بالمكتبات المالئمة ألهميتها في تحقيق الفعالية  بدرجة كافية بالمدرسة
 التنظيمية.

 : اختبار الفرضيات 
 )الفرضية الرئيسية األولى(: البحثاختبار الفرضيات حول العالقة بين متغيرين من متغيرات 

 . البحث: ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات  الفرضية الصفرية
 .البحثتوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات  الفرضية البديلة :
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فإنه ال يمكن رفض الفرضية   α ≤ 0.05أكبر من مستوى الداللة  Sig.(P-value)إذا كانت 
، أما إذا البحثت داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات الصفرية وبالتالي ال توجد عالقة ذا

فيتم رفض الفرضية الصفرية   α ≤ 0.05أقل من مستوى الداللة  Sig.(P-value)كانت 
وقبول الفرضية البديلة القائلة بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متغيرين من متغيرات 

 .البحث
 البحثثالثا : فرضيات 

 :األولى ةالرئيسيالفرضية 
( بين القيادة التحويلية و α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 .غزة قطاعالخاصة في  بالمدارسالفعالية التنظيمية لدى العاملين 
 (30) جدول رقم 

 وجود عالقة قوية ذات داللة إحصائية بين القيادة التحويلية و الفعالية التنظيمية

 الفرضية

 معامل بيرسون

 لالرتباط

 الحتماليةا القيمة

(Sig.) 

( بين α≤  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )

الخاصة في  بالمدارس العاملينالقيادة التحويلية و الفعالية التنظيمية لدى 

 غزة قطاع

0.870* 0.000 

( .Sig، وأن القيمة االحتمالية ) 0.87( أن معامل االرتباط يساوي 30) جدول رقم يتضح من 
وهذا يدل على وجود عالقة قوية ذات  α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة  0.00تساوي 

الخاصة في  بالمدارسداللة إحصائية بين القيادة التحويلية و الفعالية التنظيمية لدى العاملين 
ليل قوي على أهمية القيادة التحويلية في تحقيق الفعالية التنظيمية وهذا دمحافظات قطاع غزة 
و لذلك من الضروري امتالك القيادات اإلدارية محافظات قطاع غزة للمدارس الخاصة في 

الخاصة الن ذلك يمكنهم من قيادة  العاملين إلحداث تغييرات  بالمدارسللقيادة التحويلية 
 القيادة متغير بين ربطت التي دراساتال من العديد ائجنت مع النتيجة هذه تتفق,و  جوهرية
 و (2015)الساعاتي و المساري,و (2016)اشتيوي، سةرات األخرى مثل دراوالمتغي التحويلية

)الحربي, و ,Nanjundeswaraswamy & Swamy)  2015 و) ( 2014)سميرات، مقابلة،
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 (2015 ,هيما ر بإ و عوادو)Sagnak)،2010  (و  ( Ghafoor,et al.,2011) و(2012
 (.2006و)الفقيه,

  الفروض الفرعية التالية: الفرضية الرئيسية يتفرع منو     
( بين التأثير المثالي و α ≤0.05أوال: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 غزة. قطاعالخاصة في  بالمدارسالفعالية التنظيمية لدى العاملين 
 (31) جدول رقم 

 التأثير المثالي و الفعالية التنظيمية

 الفرضية

 معامل بيرسون

 لالرتباط

 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

( بين   α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
الخاصة في  بالمدارسالتأثير المثالي و الفعالية التنظيمية لدى العاملين 

 غزة قطاع
0.793 0.000 

( .Sig، وأن القيمة االحتمالية ) 0.793( أن معامل االرتباط يساوي 31) جدول رقم يبين 
وهذا يدل على وجود عالقة قوية ذات  α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة  0.00تساوي 

الخاصة في  بالمدارسداللة إحصائية بين التأثير المثالي و الفعالية التنظيمية لدى العاملين 
وهذا دليل قوي على أهمية التأثير المثالي كأحد عناصر القيادة التحويلية محافظات قطاع غزة 

و لذلك من محافظات قطاع غزة األربعة في تحقيق الفعالية التنظيمية للمدارس الخاصة في 
الخاصة الن ذلك يمكنهم من  بالمدارسالضروري امتالك القيادات اإلدارية للتأثير المثالي 

 تتفق, و على شخصية جذاّبة تمّكنهم من التأثير في العاملين إلحداث تغييرات جوهرية الحصول

 ربطتالمرتبة األولى و  التأثير المثالياحتل فيها  التي دراساتال من العديد نتائج مع النتيجة هذه
 التلباني) و (2016رمان, رات األخرى مثل )أبووالمتغي التأثير المثالي بين تلك الدراسات أيضا

 واختلفت تلك (2015)القدرة ,و (2016)اشتيوي، و( 2016 ,العال )عبد و (2013, وآخرون 

 .(2012)الحربي, و (2013ة,شقوار و) (2015)القانوع, دراسات منهاال من العديد مع النتيجة
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 اإللهامي( بين التحفيز α ≤0.05ثانيا: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 غزة. قطاعالخاصة في  بالمدارسو الفعالية التنظيمية لدى العاملين 

 
 (32) جدول رقم 

الخاصة  بالمدارسو الفعالية التنظيمية لدى العاملين  اإللهاميمعامل االرتباط بين التحفيز 
 غزة. قطاعفي 

 الفرضية

معامل 

 بيرسون

 لالرتباط

القيمة 

 االحتمالية

(Sig.) 

( بين   α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
الخاصة في  بالمدارسو الفعالية التنظيمية لدى العاملين  اإللهاميالتحفيز 

 غزة قطاع
0.789 0.000 

( .Sig، وأن القيمة االحتمالية ) 0.789أن معامل االرتباط يساوي  (32) جدول رقم يبين 
وهذا يدل على وجود عالقة قوية ذات   α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة  0.00تساوي 

محافظات الخاصة في  بالمدارسو الفعالية التنظيمية  اإللهاميداللة إحصائية بين التحفيز 
 إشراكهم  اجل العاملين من لتحفيز على االهتمام العالي من قبل القادة  مؤشر وهذاقطاع غزة 

 تاحتل التي دراساتال من العديد نتائج مع النتيجةتلك  تتفقو  , المطلوبة والغاية األهداف تحقيق في
( 2016 ,العال دراسة)عبد المرتبة األولى وجاءت (2015)القانوع, فيها دراسة

 المرتبة الثانية. (2016)اشتيوي،و
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( بين االستثارة الفكرية α ≤0.05ثالثا: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 غزة. قطاعالخاصة في  بالمدارسو الفعالية التنظيمية لدى العاملين 
 (33) جدول رقم 

الخاصة  بالمدارسمعامل االرتباط بين االستثارة الفكرية و الفعالية التنظيمية لدى العاملين 
 غزة. قطاعفي 

 الفرضية
معامل 
 بيرسون 
 لالرتباط

القيمة 
 االحتمالية

(Sig.) 

 ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
α   بين االستثارة الفكرية و الفعالية التنظيمية لدى العاملين )

 غزة قطاعالخاصة في  بالمدارس
0.778 0.000 

( أن معامل االرتباط بين االستثارة الفكرية و الفعالية التنظيمية لدى 33) جدول رقم يبين 
وهي  0.00( تساوي .Sig، وأن القيمة االحتمالية ) 0.778الخاصة يساوي  بالمدارسالعاملين 

وهذا يدل على وجود عالقة قوية ذات داللة إحصائية بين   α ≤ 0.05أقل من مستوي الداللة 
محافظات قطاع غزة الخاصة في  بالمدارساالستثارة الفكرية و الفعالية التنظيمية لدى العاملين 

 ، منها االستفادة يمكن أفكار من يملكه وما البشري  بالعنصر هتماماالذلك لزيادة  ويعزو الباحث
 بشكل العمل خلق أساليب جديدة لإلدارة وتطوير في يسهم قد منها واالستفادة أفكارهم فاستثارة
( 2016 ,العال )عبداحتلت فيها دراسة التي دراساتال من العديد نتائج مع النتيجةتلك  تتفقو  أفضل

 )أبو و (2015) القانوع,دراسة واختلفت مع  المرتبة الثالثة (2016)اشتيوي،و( 2015)القدرة ,و

 حيث احتال المرتبة األخيرة. (2016رمان,
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( بين االهتمام الفردي α ≤0.05رابعا: توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 غزة. قطاعالخاصة في  بالمدارسو الفعالية التنظيمية لدى العاملين 

 (34) جدول رقم 
الخاصة في  بالمدارسمعامل االرتباط بين االهتمام الفردي و الفعالية التنظيمية لدى العاملين 

 غزة. قطاع

 الفرضية
 معامل بيرسون 

 لالرتباط

 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

(   α ≤ 0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية )
 بالمدارسبين االهتمام الفردي و الفعالية التنظيمية لدى العاملين 

 غزة قطاعالخاصة في 
0.786 0.000 

( .Sig، وأن القيمة االحتمالية ) 0.786أن معامل االرتباط يساوي  (34) جدول رقم يبين 
وهذا يدل على وجود عالقة قوية ذات   α ≤ 0.05وهي أقل من مستوي الداللة  0.00تساوي 

محافظات قطاع الخاصة في  بالمدارسداللة إحصائية بين االهتمام الفردي و الفعالية التنظيمية 
 حاجات له عامل بوصفه العاملين من فرد كل وذلك  لمعاملة قادة المدارس الخاصة غزة 

 حاجاته يوائم بما فرد لكل القائد سلوك توجه على  مؤشرا يعد مما, مختلفة وطموحات
 بصورة مرؤوس لكل المستمر التقدم يضمن وبما, آلخر شخص من تختلف وخصوصياته التي

 وبين التحويلية القيادة أبعاد جميع بين االرتباط معامالت :أن السابقة الجداول من يتبينو  مستقلة
 التي دراساتال من العديد نتائج مع النتيجةتلك  تتفقو و  وعالية دالة كانت الفعالية التنظيمية 
 )القدرةودراسة المرتبة الثالثة(2016)اشتيوي،و (2016رمان, )أبودراسة احتلت فيها دراسة

 األخيرة.(2016 ,العال دراسة)عبدجاءت الثانية ,وجاءت  (2015,
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 الثانية:  الفرضية

القيادة التحويلية على  ألبعاد( α ≤0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 غزة. قطاعالخاصة في  بالمدارس العاملينالفعالية التنظيمية لدى 

 
 (35) جدول رقم 

 تحليل االنحدار المتعدد لمعامالت االنحدار
معامالت االنحدار الغير  المتغيرات المستقلة

 قياسية
معامالت االنحدار  خطأ معياري 

 القياسية
قيمة اختبار 

T 

Sig. 

 000. 4.575  5.127 23.456 الثابتالمقدار 
 000. 5.751 315. 169. 970. التأثير المثالي
 000. 4.544 260. 200. 907. االهتمام الفردي
 000. 3.566 205. 230. 822. االستثارة الفكرية

 003. 2.972 182. 240. 713. اإللهاميالتحفيز 

 R Square =0.756التحديد معامل قيمة R =0.870 االرتباط قيمة 

، االستثارة اإللهاميللوقوف على مستوى تأثير القيادة التحويلية )التأثير المثالي، التحفيز 
الفكرية، االهتمام الفردي( ُمجتمعة على الفعالية التنظيمية ، استخدم الباحث اختبار االنحدار 

 ويمكن استنتاج ما يلي:  Stepwiseالتدريجية(  )المتعدد باستخدام طريقة
أن الفعالية التنظيمية وهو يمثل  Stepwiseيبين نموذج  االنحدار النهائي باستخدام طريقة 

المتغير التابع  يتأثر بصورة   جوهرية  وذات داللة إحصائية بكل من المتغيرات  )التأثير 
 ، االستثارة الفكرية، االهتمام الفردي(.اإللهاميالمثالي، التحفيز 

% من التغير 75.6و هذا يعني أن  0.756أظهرت نتائج التحليل أن معامل التحديد يساوي 
في الفعالية التنظيمية يعود  إلى   تأثير المتغيرات  المستقلة التالية )التأثير المثالي، التحفيز 

على % يعود لعوامل أخرى تؤثر 24.4، االستثارة الفكرية، االهتمام الفردي(  والباقي اإللهامي
 المتغير التابع  الفعالية التنظيمية.
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 : معادلة التأثير  
( + الفردي االهتمام) 0.907( + المثالي التأثير) 0.970+  23.456 = الفعالية التنظيمية

 (اإللهاميز التحفي) 0.713( + الفكرية االستثارة) 0.822
( وعند زيادة اإللهاميفي حالة تثبيت قيم )االهتمام الفردي، االستثارة الفكرية، التحفيز  -

زيادة المتغير التابع )الفعالية التنظيمية(  لي( بمقدار وحدة واحدة يودي إلى)التأثير المثا
 (.0.970بمقدار )

( وعند زيادة امياإللهفي حالة تثبيت قيم )التأثير المثالي ، االستثارة الفكرية، التحفيز  -
إلى زيادة المتغير التابع الفعالية التنظيمية  )االهتمام الفردي( بمقدار وحدة واحدة يؤدي

 (.0.907بمقدار )
( وعند زيادة اإللهاميفي حالة تثبيت قيمة )التأثير المثالي، االهتمام الفردي، التحفيز  -

لمتغير التابع الفعالية )االستثارة الفكرية( بمقدار وحدة واحدة يؤدي  إلى  زيادة ا
 (.0.822التنظيمية بمقدار )

في حالة تثبيت قيمة )التأثير المثالي، االهتمام الفردي، االستثارة الفكرية( وعند زيادة  -
( بمقدار وحدة واحدة يؤدي  إلى زيادة المتغير التابع الفعالية اإللهامي)التحفيز 

 (.0.713التنظيمية بمقدار )
جوهر التأثير المثالي في إيجاد  نظرا الن ثالي قد كان له األثر األكبرويتضح أن التأثير الم

كان  اإللهاميالتحفيز بينما  ،الخاصة القيم التي تلهم وتوفر معاني العمل للمرؤوسين بالمدارس
له تأثير اقل في الفعالية التنظيمية وذلك لتردي الوضع االقتصادي الذي يؤثر سلبا على 

 العاملين حيث يكون تحفيزهم اقل والعمل الجماعي غير منتظم.
)التأثير المثالي، االهتمام  تحقيقالخاصة  إلى االهتمام ب بالمدارسوهذا ما يدعو  المعنيين  

 (.اإللهاميالفردي، االستثارة الفكرية، التحفيز 
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 ة:لثالفرضية الرئيسية الثا
( بين متوسطات استجابات α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

الدراسي، ، المؤهل العمر)الجنس ،  يعزى لمتغيرات التحويلية المبحوثين حول دور القيادة
 سنوات الخبرة(.

( بين متوسطات α≤0.05أوال: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 لمتغير الجنس. يعزى  التحويلية استجابات المبحوثين حول القيادة

 
 (36) جدول رقم 

 الجنس –اختبار  )ت( لعينتين مستقلتين نتائج

 المجال

 tاالختبار  قيمة المتوسطات

 

 (.Sig)االحتمالية القيمة

 أنثى ذكر 

 0.058 1.903 6.23 6.78 المثالي التأثير

 0.559 0.585 6.77 6.94 اإللهامي التحفيز

 0.535 0.622 7.01 7.18 الفكرية االستثارة

 0.940 0.075 7.23 7.21 الفردي االهتمام

 0.381 0.877 6.76 6.98 التحويلية القيادة محور إجمالي

 

اختبار )ت(  المقابلة الختبار نتائج (.Sig)أن القيمة االحتمالية ( 36) جدول رقميتضح من 
 ،بالنسبة إلجمالي المحور )دور القيادة α ≤ 0.05لعينتين مستقلتين  اكبر من مستوى الداللة 

مما يوضح عدم وجود فروق معنوية بين  0.381 التحويلية( حيث كانت قيمة المعنوية
 النتيجة هذه الباحث ويعزو تعزى لمتغير الجنس التحويلية ول دور القيادةاستجابات المبحوثين ح

ناث ذكور من العاملين إلى أن  الجنسين من العاملين وأن متقاربة، نظرة مدرائهم إلى ينظرون  وا 
مع دراسة  النتيجة هذه تتفق و اإلدارية القراراتنفس و  األساليب نفسالمدراء اتجاههم  يمارس
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ودراسة  (2010,)الرقب واختلفت مع دراسة ( 2014و)سميرات، مقابلة، (2016,عبد العال)
 .(2014,)العمرات ( ودراسة2010,)الشريفي والتنح

( بين متوسطات α≤0.05ثانيا: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 لمتغير العمر. التحويلية يعزى  استجابات المبحوثين حول دور القيادة

 (37)جدول رقم 
 نتائج اختبار "التباين األحادي" العمر

 المجال

 قيمة المتوسطات

 Fاالختبار

 

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

 من اقل

 عام 25

 إلى 25 من

 30 من اقل

 عام

 عام 30 من

 من اقل إلى

35 

 إلى 35 من

 40 من اقل

 عام

 أكثر

 40 من

 التأثير المثالي
6.08 6.47 7.09 8.10 5.44 3.833 0.005 

 اإللهاميالتحفيز 
6.66 6.84 7.05 8.14 5.76 2.276 0.062 

 االستثارة الفكرية
6.99 7.13 7.11 8.29 5.56 2.718 0.030 

 االهتمام الفردي
7.16 7.29 7.33 8.06 5.22 3.464 0.009 

 التحويلية القيادة يإجمال
6.71 6.84 7.15 8.14 5.48 3.255 0.013 

المقابلة الختبار " الختبار "التباين األحادي " اقل من مستوى  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
التحويلية( حيث كانت قيمة مستوى  بالنسبة إلجمالي المجال )دور القيادةو  α ≤ 0.05الداللة 
 مما يوضح وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول دور القيادة 0.013الداللة 

 عام 40إلى اقل من  35التحويلية تعزى لمتغير العمر، وكانت الفروق لصالح الفئة العمرية من 
 عام على قدر عالي من 40إلى اقل من  35ويعزو الباحث النتيجة إلى أن الفئة العمرية من 

 (2015,وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة) القانوع الخبرة في مجال المدارس 
 .(2016ت مع دراسة عبد العال )تلفواخ(2016و)اشتيوي،
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( بين متوسطات α≤0.05ثالثا: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 لمتغير المؤهل العلمي. التحويلية يعزى  استجابات المبحوثين حول دور القيادة

 (38)جدول رقم 
 المؤهل العلمي –ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي" 

 المجال
 قيمة المتوسطات

 Fاالختبار
 

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
دراسات  بكالوريوس دبلوم متوسط اقل من ثانوية عامة

 عليا
 0.000 7.053 8.89 6.39 5.00 7.33 التأثير المثالي

 0.000 6.623 8.88 6.75 6.30 7.90 اإللهاميالتحفيز 

 0.000 6.444 9.01 7.00 5.20 7.00 االستثارة الفكرية

 0.005 4.408 8.54 7.14 5.17 9.50 االهتمام الفردي

 0.000 7.169 8.82 6.78 5.36 7.95 التحويلية إجمالي القيادة

 
المقابلة الختبار "التباين األحادي" اقل من مستوى الداللة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

0.05 ≥ α ,التحويلية( حيث كانت مستوى الداللة  و بالنسبة إلجمالي المجال )دور القيادة
التحويلية  مما يوضح وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول دور القيادة 0.000

 نتيجة أنها الباحث و يرى  تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وكانت الفروق لصالح الدراسات العليا
 العقلية األهلية لعليا (لديهمالدراسات ا ( عالي علمي مؤهل الحاصلين على أن حيث طبيعية،
وهذه النتيجة  تفهمهم على قادرين ويكونوا بآرائهم مدرائهم ويتأثرون  يتقبلون  تجعلهم التي والفكرية

,واختلفت (2014( ودراسة )العمرات، 2015,( و دراسة)القدرة 2016اتفقت مع دراسة)اشتيوي،
 .(2013,المعانيدراسة )و (  2014دراسة )سميرات، مقابلة، و (2015) القانوع, دراسة مع

( بين متوسطات α≤0.05رابعا: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )
 لمتغير سنوات الخبرة. التحويلية يعزى  استجابات المبحوثين حول دور القيادة
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 (39) جدول رقم 
 سنوات الخبرة –ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي" 

 المجال
 المتوسطات

 قيمة
 Fاالختبار

 القيمة
 االحتمالية

(Sig.) 
 من اقل

 سنوات5

 اقل-5

10 

 اقل-10من

15 

 عام15

 فأكثر

 0.171 1.684 7.39 7.22 6.42 6.29 التأثير المثالي

 0.214 1.504 7.35 7.62 6.81 6.63 اإللهاميالتحفيز 

 0.580 0.656 7.29 7.64 7.05 6.97 االستثارة الفكرية

 0.784 0.358 6.98 7.58 7.23 7.13 االهتمام الفردي

 0.437 1.154 7.24 7.51 6.83 6.70 التحويلية إجمالي محور القيادة

المقابلة الختبار "التباين األحادي" اكبر من مستوى الداللة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
0.05 ≥ α التحويلية( حيث كانت مستوى الداللة  وبالنسبة إلجمالي المجال )دور القيادة

 مما يوضح عدم وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول دور القيادة 0.328
والفعالية وهذا دليل على أن جميع العاملين يتمتعون بكفاءة  التحويلية تعزى لمتغير سنوات الخبرة

النتيجة  وهذه ANOVAاألحادي"  التباين باختبار العاملين ذوو الخبرة القليلة يتأثرحيث لم 
 (.2016,( ودراسة)عبد العال 2015,و دراسة)القدرة ( 2016اتفقت مع دراسة)اشتيوي،

 :الرابعة الفرضية الرئيسية
( بين متوسطات استجابات α≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

)الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات  المبحوثين حول الفعالية التنظيمية يعزى لمتغيرات
 الخبرة(.

( بين متوسطات استجابات α ≤ 0.05أوال: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 المبحوثين حول الفعالية التنظيمية تعزى لمتغير الجنس.
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 (40) جدول رقم 
 الجنس –اختبار  )ت( لعينتين مستقلتين نتائج

 المجال

 المتوسطات

 قيمة

 االختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 
 أنثى ذكر

 0.004 1.034 7.20 7.47 إجمالي محور الفعالية التنظيمية

 
اختبار  )ت( لعينتين مستقلتين  اكبر من  المقابلة الختبار (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

مما يوضح عدم  0.93،بالنسبة إلجمالي )الفعالية التنظيمية(   α ≤ 0.05مستوى الداللة 
 وجود فروق معنوية بين استجابات المبحوثين حول الفعالية التنظيمية تعزى لمتغير الجنس

ناث ذكور من العاملين إلى أن النتيجة هذه الباحث ويعزو  متقاربة، نظرة مدرائهم إلى ينظرون  وا 
نفس و االختبارات ازوا على نفس المؤهل العلمي وتعرضوا لنفس قد ح  الجنسين من العاملين وأن

 و(   2010دراسة )الحسن,و (  2007)العسيلي,وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة  اإلدارية القرارات
 (.2016,الخير ودراسة )أبو ( 2013طبيل، (دراسة و( 2012دراسة )الجخلب ,

( بين متوسطات a ≤ 0.05عند مستوى ) إحصائيةثانيا: ال توجد فروق ذات داللة 
 استجابات المبحوثين حول الفعالية التنظيمية تعزى لمتغير العمر.
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 (41) جدول رقم 
 نتائج اختبار "التباين األحادي" العمر

 المجال

 المتوسطات

 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

 من اقل

 عام 25

 25 من

 اقل إلى

 30 من

 عام

 عام30من

 من اقل إلى

 عام 35

 35 من

 اقل إلى

 40 من

 عام

 من أكثر

 عام 40

 0.003 4.095 5.37 8.50 7.73 7.31 7.20 التنظيمية الفعالية إجمالي

 
المقابلة " الختبار "التباين األحادي " اقل من مستوى الداللة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 

0.05 ≥ α  )مما يوضح وجود فروق  0.003وبالنسبة إلجمالي محور )الفعالية التنظيمية
معنوية بين استجابات المبحوثين حول الفعالية التنظيمية تعزى لمتغير العمر، وكانت الفروق 

( 2014وهذه النتيجة اتفقت مع دراسة )العمرات،  (عام 40عام إلى اقل من  35من )لصالح 
ودراسة  (2012,مع دراسة )الجخلب البحث( واختلفت هذه 2007,ودراسة )العسيلي

 (.2009,)أبو شرخ  ( ودراسة 2010,)الحسن
( بين متوسطات استجابات α≤ 0.05ثالثا: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 المبحوثين حول الفعالية التنظيمية تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
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 (42) جدول رقم 
 المؤهل العلمي –ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي" 

 المجال

 المتوسطات

 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

اقل من 

ثانوية 

 عامة

دبلوم 

 متوسط

دراسات  بكالوريوس

 عليا

 0.000 6.163 8.99 7.26 1.43 8.90 إجمالي محور الفعالية التنظيمية

المقابلة الختبار "التباين األحادي" اقل من مستوى الداللة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
0.05 ≥ α  مما يوضح وجود فروق  0.000محور )الفعالية التنظيمية(  إلجماليوبالنسبة

معنوية بين استجابات المبحوثين حول الفعالية التنظيمية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وكانت 
 الحاصلين على أن حيث طبيعية، نتيجة أنها الباحث و يرى  وق لصالح الدراسات العلياالفر 

واألكثر إداريا بكيفية تحقيق  والفكرية العقلية األهلية لديهم الدراسات العليا((عالي علمي مؤهل
 (2014( ودراسة )العمرات،2007,)العسيلي وهذه النتيجة اتفقت مع دراسةالفعالية التنظيمية 

 .(2010دراسة )الحسن,و ( 2007)العسيلي, دراسة واختلفت مع
( بين متوسطات α ≤ 0.05عند مستوى ) إحصائيةرابعا: ال توجد فروق ذات داللة 

 استجابات المبحوثين حول الفعالية التنظيمية تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
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 (43) جدول رقم 
 سنوات الخبرة –ANOVAنتائج اختبار "التباين األحادي" 

 المجال

 المتوسطات

 قيمة

 Fاالختبار

 القيمة

 االحتمالية

(Sig.) 

 من اقل

 سنوات5
-5 من

 10 اقل

 اقل-10من

15 

 عام 15

 فأكثر

 0.500 0.791 7.53 7.72 7.43 7.10 إجمالي محور الفعالية التنظيمية

المقابلة الختبار "التباين األحادي" اكبر من مستوى الداللة  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
0.05 ≥ α  مما يوضح عدم وجود فروق  0.50محور الفعالية التنظيمية  إلجماليوبالنسبة

وهذا يؤكد  معنوية بين استجابات المبحوثين حول الفعالية التنظيمية تعزى لمتغير سنوات الخبرة
بان جميع العاملين على نفس المستوى من حيث الوعي والقدرة على التعليم وتوصيل المعلومة 

( و دراسة 2010( دراسة )الحسن,2007)العسيلي,وهذه النتيجة اتفقت مع دراسةللطالب 
 .(2013طبيل، (دراسةو  (2016الخير, )أبو دراسة واختلفت مع( 2012)الجخلب ,
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 سادسالفصل ال
 النتائج والتوصيات:

 تمهيد
 البحثنتائج 
 باإلطار العمليالمتعلقة  النتائج : أوال
 المتعلقة بفرضيات البحث النتائج : ثانيا

 البحثتوصيات 
 التحويلية( القيادة بالمتغير المستقل) المتعلقة التوصيات : أوال
 الفعالية التنظيمية((بالمتغير التابع  المتعلقة التوصيات : ثانيا

 البحث توصيات لتنفيذ مقترحة خطةثالثا :
 رابعا : دراسات مقترحة خاصة بالقيادة التحويلية 

 ملخص الفصل
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 : تمهيد 
 أهم يمكننا تلخيص المبحوثين، بإجابات المتعلقة البيانات وتحميل تبويب من االنتهاء تم أن بعد

 النتائج، ضوء في المقترحة التوصياتأهم  إلى يتطرق  كماو  ، البحثبها  جاءت التي النتائج
 الخاصة بالمدارسالتحويلية وتحقيق الفعالية التنظيمية  القيادة مستوى  تحسين في تسهم قد والتي

 .غزة قطاع في 
 وتم قسيم هذا الفصل إلى مبحثين المبحث األول نتائج البحث والمبحث الثاني توصيات البحث

 :نتائج البحث
 العملي باإلطار المتعلقة النتائج:  أوال

 :(التحويلية القيادة )المستقل بالمتغير المتعلقة العامة النتائج-1

 التأثير) األربعة بأبعادها التحويلية القيادة لنمط  الخاصة المدارس تبني أن النتائج أظهرت •

 .68 النسبة بلغت حيث, مرتفعة( اإللهامي التحفيز الفكرية، االستثارة الفردي، االهتمام المثالي،

8 .% 

 األولى المرتبة وهي% 2 .65 نسبة على( اإلقناع على عالية بقدرة المدير يتمتع) ت الفقرةحاز  •

 . المجال هذا على العينة أفراد منمتوسطة  موافقة يعني وهذا المثالي التأثير محور في

 وهي% 6 .68 نسبة على( العمل على  بالقدرة العاملين لدى الثقة المدير يعزز) حازت الفقرة •

 على العينة أفراد من  نسبيا كبيرة موافقة يعني وهذا اإللهامي التحفيز محور في األولى المرتبة

 . المجال هذا

( مسبق ا عليها يحكم وال البناءة الجديدة األفكار تجريب على العاملين المدير يشجع) حازت الفقرة •

 كبيرة موافقة يعني وهذا الفكرية االستثارة محور في األولى المرتبة وهي% 72.7 نسبة على

 . المجال هذا على العينة أفراد من  نسبيا

 األولى المرتبة وهي% 72.2 نسبة على( واحترام بتقدير معه العاملين المدير يعامل) حازت الفقرة •

 . هذا المجال على العينة أفراد من  نسبيا كبيرة موافقة يعني وهذا يالفرد االهتمام محور في

 

 غزة قطاع في الخاصة بالمدارس العاملين لدى التحويلية القيادة أبعاد مستوى  تفاوت . 

 . %72.2  بلغ نسبي بوزن  الفردي االهتمام: األول الترتيب

 . % 71 بلغ نسبي بوزن  الفكرية االستثارة: الثاني الترتيب

 . %68.2  بلغ نسبي بوزن  اإللهامي التحفيز: الثالث الترتيب

 . % 65.2 نسبي بوزن  المثالي التأثير: الرابع الترتيب
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 (التنظيمية الفعالية( التابع بالمتغير المتعلقة النتائج- 2

 % . 73.4 بلغ التنظيمية الفعالية محور إلجمالي النسبي الوزن  أن النتائج أظهرت

 اإلدارة مع فعال وتواصل اتصال يوجد) الفقرة حيث أن التنظيمية الفعالية مجال فقرات بينما

 مكتبة المدرسة في تتوفر) الفقرة بينما ،% 76.1 بلغ نسبي بوزن  األولى المرتبة احتلت( المدرسية

 %. 68.2 نسبي بوزن  األخيرة المرتبة احتلت( بالمدرسة والطالب للعاملين مهيأة

 البحث بفرضيات المتعلقة النتائج:  ثانيا

 (44رقم ) جدول
ح  األولى. الرئيسة بالفرضية المتعلقة للنتائج ملخصا   يوضِّ

 معامل الفرض نص الرقم

 ارتباط

 بيرسون 

 النتيجة

 : األولى الرئيسية الفرضية 

 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد

(0.05  ≥α   )الفعالية و التحويلية القيادة بين 

 في الخاصة بالمدارس العاملين لدى التنظيمية

 غزة قطاع

 األولى البديلة الرئيسية الفرضية قبول تم 0.87

 داللة ذات قوية عالقة وجود على

 الفعالية و لتحويلية القيادة بين إحصائية

 بالمدارس العاملين لدى التنظيمية

 غزة قطاع في الخاصة

 :التالية الفرضيات األولى الرئيسة الفرضية من ويتفرع

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد 1

 و المثالي التأثير بين( α≤ 0.05) داللة
 الخاصة بالمدارس للعاملين التنظيمية الفعالية

 . غزة قطاع في

 

 عالقة وجود على البديل الفرض قبول تم 0.79

 داللة ستوى م عند إحصائية داللة ذات

(0.05 ≥α )الفعالية و المثالي التأثير بين 

 الخاصة بالمدارس العاملين لدى التنظيمية

 . غزة قطاع في

 

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد 2

 و اإللهامي التحفيز بين( α≤ 0.05) داللة
 الخاصة بالمدارس للعاملين التنظيمية الفعالية

 . غزة قطاع في

 

 عالقة وجود على البديل الفرض قبول تم 0.79

 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات

(0.05 ≥α )الفعالية و اإللهامي التحفيز بين 

 الخاصة بالمدارس العاملين لدى التنظيمية

 . غزة قطاع في

 

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد 3

 و الفكرية االستثارة بين( α≤ 0.05) داللة
 الخاصة بالمدارس للعاملين التنظيمية الفعالية

 عالقة وجود على البديل الفرض قبول تم 0.78

 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات

(0.05 ≥α )الفعالية و الفكرية االستثارة بين 
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 الخاصة بالمدارس العاملين لدى التنظيمية غزة قطاع في

 غزة قطاع في

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات عالقة توجد 4

 و الفردي االهتمام بين( α≤ 0.05) داللة
 الخاصة بالمدارس للعاملين التنظيمية الفعالية

 غزة قطاع في

 عالقة وجود على البديل الفرض قبول تم 0.79

 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات

(0.05 ≥α )الفعالية و الفردي اهتمام بين 

 في الخاصة بالمدارسللعاملين  التنظيمية

 غزة قطاع

 مستوى  تحسين وبين األربعة  التحويلية القيادة أبعاد ممارسة بين طردية ارتباط عالقة وجود النتائج كشفت

 الفعالية  ارتفاع إلى يؤدي األربعة األبعاد من بعد أي ممارسة درجة ارتفاع إن حيث التنظيمية، الفعالية

 غزة قطاع في الخاصة بالمدارس العاملين لدى التنظيمية

 الثالثة بالفرضية المتعلقة ملخص للنتائج

 النتيجة المتغير الفرض نص الرقم

 الفرضية

 الثالثة

 إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال

 بين( α≤0.05) داللة مستوى  عند

 المبحوثين استجابات متوسطات

 يعزى  التحويلية القيادة دور حول

 المؤهل العمر، ، الجنس) لمتغيرات

 (. الخبرة سنوات الدراسي،

 

 الجنس

 

 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال

(α≤0.05 )المبحوثين استجابات متوسطات بين 

 الجنس لمتغير يعزى  التحويلية القيادة دور حول

 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود العمر

(α≤0.05 )المبحوثين استجابات متوسطات بين 

 العمر لمتغير يعزى  التحويلية القيادة دور حول

 اقل إلى 35 من العمرية الفئة لصالح الفروق  وكانت

 عام 40 من

 المؤهل

 العلمي

 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود

(α≤0.05 )المبحوثين استجابات متوسطات بين 

 المؤهل لمتغير يعزى  التحويلية القيادة دور حول

 العليا الدراسات لصالح الفروق  وكانت العلمي،

 سنوات

 الخبرة

 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال

(α≤0.05 )المبحوثين استجابات متوسطات بين 

 سنوات لمتغير يعزى  التحويلية القيادة دور حول

 . الخبرة
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 (45رقم )  جدول

ح  بالفرضية الرابعة المتعلقة للنتائج ملخصا   يوضِّ
 النتيجة المتغير الفرض نص الرقم

 الفرضية

 الرابعة

 

 عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال

 بين( α≤0.05) داللة مستوى 

 حول المبحوثين استجابات متوسطات

 لمتغيرات يعزى  التنظيمية الفعالية

 العلمي، المؤهل العمر، الجنس،)

 (. الخبرة سنوات

 

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال الجنس

 استجابات متوسطات بين( α≤0.05) داللة

 لمتغير يعزى  التنظيمية الفعالية حول المبحوثين

 الجنس

 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود العمر

(α≤0.05 )المبحوثين استجابات متوسطات بين 

 العمر، لمتغير تعزى  التنظيمية الفعالية حول

 من اقل إلى عام 30 من لصالح الفروق  وكانت

 عام 35

 المؤهل

 العلمي

 داللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  وجود

(α≤0.05 )المبحوثين استجابات متوسطات بين 

 المؤهل لمتغير تعزى  التنظيمية الفعالية حول

 العليا الدراسات لصالح الفروق  وكانت العلمي،

 سنوات

 الخبرة

 مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق  توجد ال

 استجابات متوسطات بين( α≤0.05) داللة

 لمتغير تعزى  التنظيمية الفعالية حول المبحوثين

 الخبرة سنوات
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 البحث وصياتت

 ( التحويلية القيادة )المستقل بالمتغير المتعلقة التوصيات : أوال

 : يلي بما اإلحصائي التحليل نتائج استعراض على بناءا   الباحث يوصي

 إعجابهم العاملين يكسب بما المدارس قادة عند المثالي التأثير عامل على التركيز •

 .فيهم المؤثرة للعبارات واستخدامه سلوكه خالل من لقائدبا

 العاملين تعرف التي المحاضرات و الدورات و الندوات بعقد المدرسة قائد اهتمام ضرورة •

 لما ذلك و المفاهيم هذه تطبيق و تبني بأهمية و التحويلية القيادة بمفاهيم الخاصة بالمدارس

 . التنظيمية الفعالية زيادة و تحقيق في بالغ دور من لها

 قدرات تطوير و تحسين إلى تهدف التي التدريبية البرامج بعقد المدرسة قائد اهتمام ضرورة •

 . اكبر بفعالية عليها ينعكس مما التحويلية القيادة على الخاصة بالمدارس العاملين

 وتطبيقات واإلدارة القيادة  في الحديثة األساليب على (المدارس قادة(المدرسة إدارات تدريب •

 .المدرسي المجال في ذلك

 (التنظيمية الفعالية( التابع بالمتغير المتعلقة التوصيات : ثانيا

 تتوفر) الفقرة وخاصة غزة قطاع محافظات في الخاصة بالمدارس التنظيمية الفعالية تعزيز •

 ( . بالمدرسة والطالب للعاملين مهيأة مكتبة المدرسة في

 ودعوة المدرسة، احتفاالت في للمشاركة المجتمع أفراد بدعوة المدرسة قائد اهتمام ضرورة •

طالعهم معهم، التعاون  جسور مد و لزيارتها، أيضا والمسموع المرئي اإلعالم مندوبي  وا 

 إعداد على ومساعدتهم نشاطها مجاالت من مجال بكل وتعريفهم المدرسة مرافق على

 .  الخاصة بالمدارس التنظيمية الفعالية لتحقيق ومسيرتها المدرسة رسالة توضح تقارير

شراك الخاصة بالمدارس العاملين استقرار •  ، العاملين التنقالت حركة في المدرسة قائد وا 
 للعاملين المعنوية الروح وتضعف المدرسية اإلدارة فاعلية من تحد قد التنقالت هذه أن حيث

 . المدرسة إلى وانتماؤهم
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 الرؤية هذه تكون  بحيث ، ورسالتها المدرسة رؤية بتطوير المدرسة قائد اهتمام ضرورة •

 قابلة المدرسة، الحتياجات وملبية واقعية، وتكون  ، والخاصة العامة األهداف مع منسجمة

 .  الفعلي للتنفيذ

 
 
 
 
 (46) جدول رقم 

 البحث توصيات لتنفيذ مقترحة خطةثالثا :
 :  )القيادة التحويلية ( المستقل بالمتغير المتعلقة التوصيات

 الجهة واألنشطة البرامج )الهدف(التوصية
 المخولة

 المدة
 ةالزمني

 القياس مؤشرات
 

 التأثير عامل على التركيز

 القادة عند المثالي

 بماالخاصة  بالمدارس

 إعجابهم العاملين يكسب

 سلوكه خالل من للقائد

 للعبارات واستخدامه

 .فيهم المؤثرة

 تدريبية دورات عقد

 الخاصة بالمدارس القادة
 اإلدارية القيادات تدريب

 القيادة التحويلية في على

 .العمل

 عن مطوياتالو  راتنشال
 وأبعادهاالتحويلية  القيادة

 المثالي خاصة التأثير

 العالقات

العامة 
 وواإلعالم 

 قسم

 التخطيط

خالل 
العام 

الدراسي 
 الحالي 

  الوعي نسبة زيادة
 بالنسبة اإلداري 
 .اإلدارية للقيادات

 السلوك إتباع زيادة
 للقيادات التحويلي
 بالمدارس اإلدارية
 الخاصة 

 )الفعالية التنظيمية( التابع بالمتغير المتعلقة التوصيات -
 )الهدف(التوصية

 
 الجهة واألنشطة البرامج

 المخولة
 المدة
 ةالزمني

 القياس مؤشرات
 

تعزيز الفعالية التنظيمية 
الخاصة في  بالمدارس

محافظات قطاع غزة 
وخاصة الفقرة الحادية 

عشرة )تتوفر في 
المدرسة مكتبة مهيأة 

للعاملين والطالب 

الدورات عقد الندوات و 
و المحاضرات التي 

تعرف العاملين 
الخاصة  بالمدارس

 بمفاهيم القيادة

و بأهمية  التحويلية
تبني و تطبيق هذه 

 قسم

 العالقات

 العامة

 في واإلعالم
 .المديريات

 قسم

 التخطيط

 العام خالل

راسي الد
 الحالي.

ارتفاع مستوى الفعالية 
للمدارس  التنظيمية

الخاصة من خالل ارتفاع 
 معدالت  الطالب في

النهائية للفصل االختبارات  
 الدراسي الحالي

بين  شدة المنافسة زيادة
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المفاهيم و ذلك لما  بالمدرسة( .
لها من دور بالغ في 

تحقيق و زيادة 
 الفعالية التنظيمية. 

 

المدارس الخاصة  
الستقطاب اكبر عدد من 

 الطالب

 اهتمام قائد ضرورة

المدرسة بدعوة أفراد 
المجتمع للمشاركة في 

احتفاالت المدرسة، 
ودعوة مندوبي اإلعالم 
المرئي والمسموع أيضا 

 لزيارتها

المسابقات  إقامة
والالمنهجية  المنهجية

 .الطلبة بين

 ألوائل مسابقات إقامة

 بالمدارس الطلبة
 الخاصة.

 

 قسم

 العالقات

 العامة

 واإلعالم في

 .المديريات

 قسم

 التخطيط

 العام خالل

 الدراسي 
رفع درجة المنافسة بين 

 الطالب 
زيادة المنافسة بين جميع 

 أوالمدارس سواء خاصة 
وكالة الغوث  أوحكومية 

األولى  تبةللوصول المر 
والحصول على الجوائز في 

  احتفاالت نهاية الفصل .
العاملين  استقرار

الخاصة  بالمدارس
شراك  في المدرسة قائد وا 
 العاملين ، تنقالت حركة
 قد التنقالت هذه أن حيث
 اإلدارة اليةعف من تحد

 الروح وتضعف المدرسية
 لهمالمعنوية 

ندوات العقد 
 الخاصة  بالمدارس

 وسائل التواصل
 االجتماعي
 والمطويات النشرات

 قسم
 العالقات
 العامة

 واإلعالم في
 .المديريات

 قسم
 التخطيط

 خالل
 العام

 الدراسي

ارتفاع  قدرات العاملين 
 الخاصة بالمدارس
المعنوية  رفع الروح
 إلى وانتماؤهم للعاملين
 . المدرسة

 

 
 رابعا :دراسات مقترحة خاصة بالقيادة التحويلية 

 التحويلية في تحقيق الفعالية التنظيمية لدى الجامعات الفلسطينية.دور القيادة  
 عالقة القيادة التحويلية مع اإلدارة الرشيقة في المؤسسات الخاصة في قطاع غزة. 
 دور القيادة التحويلية في تطوير الثقافة التنظيمية في شركة االتصاالت الفلسطينية . 
في تطبيق الجودة الشاملة في مستشفيات قطاع مستوى ممارسة القيادة التحويلية وأثرها  

 غزة.
 قطاع غزة.ب المدارس الخاصةعالقة القيادة التحويلية مع الذكاء العاطفي في  
 :الفصل ملخص -
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 المقترحة  ألهم النتائج التي توصل إليها البحث وكذلك  التوصيات الفصل ُملخص هذا يعتبر
في المدارس الخاصة بقطاع غزة,  لتحقيق األهداف وتحقيق مستوى أعلى للفعالية التنظيمية  

وأخيرا قام الباحث بعمل خطة تطبيقية لتنفيذ التوصيات المقترحة وعرض عدة دراسات مقترحة 
 خاصة بالقيادة التحويلية.
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 المراجع قائمة
 المراجع العربية

 والمصادر الكتب :أوال
 العلمية والدراسات األبحاث :ثانيا
 العلمية المجالت :ثالثا

 المراجع االنجليزية
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 مراجع العربية:ال
 القران الكريم تنزيل العزيز الرحيم :أوال 
 والمصادر: لكتبا

 العلمية، الكتب دار ، الثالث الجزء ، 1 ط ،" العرب لسان)" 2000 ( منظور ابن -
 . بيروت,لبنان

العربية  الجديدة"،المجموعة القيادة المتميزة–("قادة المستقبل2009النصر،مدحت ) أبو -
 .،القاهرة، مصر والنشر للتدريب

 ، "التربوية الفاعلة القيادة في حديثة (، اتجاهات2006)"أحمد محمد محمود ، عايد أبو -
 . ,األردن  إربد ، والتوزيع للنشر األمل دار ، 1 ط

( "اقتصاديات األعمال واالستثمار الدولي" ، مكتبة 2001قحف، عبد السالم )أبو  -
 ومطبعة اإلشعاع الفنية، مصر.

،مكتبة المعارف،  "نحو تطوير اإلدارة المدرسية" :(2006أحمد ،أحمد إبراهيم ) -
 اإلسكندرية ،مصر.

ى، دار م(، "المساءلة والفعالية اإلدارية"، الطبعة األول2006أخوا رشيدة ،عاليه ) -
 الحامد للنشر والتوزيع، عمان، األردن.

(: "اإلدارة المدرسية"، الطبعة األولى، مكتبة المجتمع العربي 2004أسعد، وليد أحمد )  -
 للنشر و التوزيع،عمان ،األردن.

(" الكفاءة والفعالية في مجاالت التصنيع واإلنتاج" ، 2008برحومة ،عبد الحميد ، ) -
 العدد األول  ، المركز الجامعي بالوادي,الجزائر.مجلة االقتصاد والمالية، 

( "فعالية التنظيم في المؤسسات االقتصادية" ,مخبر علم اجتماع 2006بن نوار,صالح) -
 .االتصال للبحث و الترجمة ,قسنطينة ,الجزائر

، ترجمة صالح "القيادة اإلدارية النظرية والتطبيق"(  2006بيتر ج . نورث هاوس ) -
 البحوث، الرياض.المعيوف، مركز 

ا"، قصيرة مقدمة :القيادة"( 2013كيث) جرينت، - والنشر،  للترجمة عربية كلمات  جدّ 
 مصر العربية. القاهرة,جمهورية ، نصر األولى,مدينة الطبعة
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 للنشر، الجامعية الدار ،")المستقبل-الحاضر-الماضي(القيادة( "2014)ويةار  حسن، -
 مصر. اإلسكندرية،

، دار الكندي "أساليب ونظريات ومفاهيم (" القيادة2004ماهر محمد صالح)  حسن، -
 ،عمان ،األردن.

هياكلها، عملياتها ومخرجاتها، ترجمة سعيد  -(: المنظمات2001ريتشارد,ه هال) -
 بحمد الهاجري، مركز البحوث، معهد اإلدارة العامة، السعودية.

 ,الطريق للنشر والتوزيع، عمان,األردن. 1( "اإلدارة التربوية" ، ط 2007سماره ،فوزي)  -
( "السلوك التنظيمي" المفاهيم النظريات 2003السواط ,طلق و الطجم ,عبدهللا ) -

 ,دار حافظ للنشر والتوزيع ,جدة ,المملكة العربية السعودية.4التطبيقات ,ط
(" نظرية المنظمة"، دار المسيرة للنشر، الطبعة  2007الشماع، خليل محمد حسين) -

 لثة،  ،عمان، األردن. الثا
( القيادة التحويلية في مدارسنا ،ورقة عمل للقاء الرابع 2009الشمراني، أحمد عبد هللا)  -

 ،وزارة التربية و التعليم ،المملكة العربية السعودية. 
 راءآل تحليلية سةادر  التغير إدارة في ودورها التحويلية القيادة( "2009)ماهر  صبري، -

 االقتصاد،و  علوم مجلة ، راقية"الع المصارف بعض في راراتالق متخذ من العينة
 العراق.

( "اإلدارة المدرسية الحديثة",الطبعة األولى,دار  2001عابدين,محمد عبد القادر )  -
 الشروق للنشر,رام هللا,فلسطين.

 عمان  ،  وائل دار ،1ط واألعمال" اإلدارة" (2007)و الغالبي ,طاهر العامري ,صالح -
 ,األردن.

("اإلدارة واإلعمال" دار وائل 2008لعامري,صالح و الغالبي ,طاهر )ا -
 ,عمان,األردن.2للنشر,ط

 دار ، 4 ط ، التربوي" واإلشراف التعليمية اإلدارة "(2010) عزت جودت ، عطوى  -
 . عمان,األردن ، والتوزيع للنشر الثقافة
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النهضة للنشر والتوزيع، العقاد ، عباس محمود )د.ت( "التفكير فريضة إسالمية" ، دار  -
 القاهرة، مصر.

، دار المعرفة 2(: "علم النفس واإلنتاج"، ط 2003العيسوي ,عبد الرحمن محمد) -
 الجامعية، اإلسكندرية، مصر.

دار وائل للنشر و  1( ,"نظرية المنظمة و التنظيم",ط 2000القريوتي ,محمد قاسم,) -
 التوزيع,,عمان، األردن.

، دار وائل للنشر 2(" نظرية المنظمة والتنظيم" ,ط 2006)القريوتي ، محمد قاسم   -
 ،عمان، األردن.

 الجماعي و الفردي اإلنساني دراسة" التنظيمي السلوك (2009)"قاسم القريوتي,محمد -
 عمان ,األردن. ،5 ،ط التوزيع و لنشر وائل ،دار "األعمال في منظمات

، دار وائل للنشر، 3والتنظيم"، ط (" نظرية المنظمة  2008القريوتي، محمد قاسم) -
 عمان األردن.

دارة االبتكار"، دار الفكر ،عمان,األردن.2010قنديل، عالء سيد ) -  ( "القيادة اإلدارية وا 
 ("القيادة اإلدارية " ، دار الثقافة، عمان,األردن.٢٠٠٦كنعان  ، نواف سالم ) -
ت اإلدارة والسلوك ( " كالسيكيا1999مايكل تي.مانيسون و جون إم إيفانسيفيتش،) -

 التنظيمي"، ترجمة هشام عبد هللا، األهلية، عمان، األردن .
( " اإلدارة العامة هيكلة األجهزة وصنع السياسات وتنفيذ 2000محمد ,موفق حديد ) -

 البرامج الحكومية"، الطبعة األولى ,دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان,األردن.
 القيادة ",غزة,فلسطين. "(2011 (  و العجرمي,محمود المدهون,محمد -
دريس، ثابت ) -  و الجامعية لنشر الدار"السلوك التنظيمي" (2003مرسي، محمد وا 

 اإلسكندرية ,مصر. ط، لتوزيع ،ب
 الجامعية، الدار المنظمات"، تصميم ( "تحليل2001الهادي ) عبد علي مسلم، -

 اإلسكندرية،مصر.
جلد الثاني,مؤسسة الدراسات الفلسطينية ( العدد الثاني ,الم2002الموسوعة الفلسطينية ) -

 ,بيروت ,لبنان.
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 الثانية ، طبعة ، المطبوعات وكالة اإلدارية"، والعمليات "النظم (1999 ) النجار، فريد -
 . القاهرة,مصر

 العلمية: والدراسات األبحاث :ثانيا
 بالفعالية وعالقتها المنتجة الجامعة متطلبات توافر ( "مدى2016الخير,راوية) أبو -

غزة",رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة األزهر  التقنية بقطاع الكليات في التنظيمية
 فلسطين.-,غزة

 القيادات لدى القيادي السلوك أنماط في المؤثرة "العوامل (2012)  مروة النور، أبو -
 في المدني المجتمع منظمات على حالة دراسة( المحلي" المجتمع في منظمات النسائية
 المدني، المجتمع مؤسسات إدارة في العالي الدبلوم درجة لنيل بحث) رفح محافظة
 غزة,فلسطين. اإلسالمية، الجامعة

محافظات ( "درجة فعالية أداء مديري مدارس وكالة الغوث ب2009أبو شرخ ,هشام ) -
في ضوء التكنولوجيا اإلدارية المعاصرة وسبل تطويرها ",رسالة ماجستير قطاع غزة 

 نشورة ,الجامعة اإلسالمية  ,غزة ,فلسطين.غير م
 لدى التحويلية مهارات القيادة لتنمية مقترح تصور) :" 2011 (جبارة فوزي  ,بالل األغا -

منشورة ,كلية  غير ماجستير ,رسالة"غزة بقطاع الغوث بوكالة اإلعدادية مديري المدارس
 التربية ,الجامعة اإلسالمية ,غزة,فلسطين.

( "الكفاءة ,الفعالية ,أخالقيات المؤسسة",كلية 2008) صورية,كحولو إيمان ,نور الدين  -
 بسكرة,الجزائر. –العلوم االقتصادية و التسيير,جامعة محمد خيضر 

 ، رسالة"" الفعالية التنظيمية للجامعات الفلسطينية( 2002) بنات,ماهر صالح محمد  -
 منشورة، الجامعة اإلسالمية ,غزة,فلسطين. غير ماجستير

 سةادر  األمنية األجهزة في التحويلية القيادة تطبيق متطلبات( "2008) ماجد البهالل، -
 علوم قسم ،غير منشورة  ماجستير رسالة ،"األمن بمديرية العاملين الضباط على ميدانية
 .األمنية،السعودية للعلوم العربية نايف جامعة ،اإلدارية
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التنظيمية من خالل التقييم التنظيمي" ("قياس الفعالية 2006تاوريريت ,نور الدين ) -
 أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه ,كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية,جامعة

 قسنطينة ,الجزائر.
("عالقة الرقابة البيروقراطية بفعالية التنظيم الصناعي"، رسالة 2013تيغرة، حنان ) -

 ماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة,الجزائر.
( درجة تقدير المديرين المساعدين لفعالية اإلدارة المدرسية 2012الجخلب ,عالء ) -

محافظات قطاع غزة وعالقاتها باألنماط القيادية في مدارس وكالة الغوث الدولية ب
 ",رسالة ماجستير غير منشورة ,الجامعة اإلسالمية  ,غزة ,فلسطين.

يري مدارس التعليم العام بالهيئة "درجة ممارسة مد( 2012سلطان بن نايف, ), الحربي -
,رسالة الملكية للقيادة التحويلية وعالقتها بااللتزام التنظيمي للمعلمين من وجهة نظرهم" 

 .المملكة العربية السعودية -جدة, جامعة الملك عبد العزيزماجستير غير منشورة ,

بالهيئة (" درجة ممارسة مديري مدارس التعليم العام 2012الحربي,سلطان نايف ) -
وعالقتها بااللتزام التنظيمي للمعلمين",ماجستير غير  الملكية للقيادة التحويلية

 منشورة,جامعة الملك عبد العزيز,المملكة العربية السعودية.
 لدى اإلداري  باإلبداع القيادة التحويلية عالقة"(2010)خلف، حسني و كريم ,محمد  -

منشورة ،  غير ماجستير بغزة",رسالة اإلسالميةالجامعة  في األكاديميين األقسام رؤساء
 اإلسالمية,غزة,فلسطين. الجامعة

 الجامعات في العاملين بتمكين القيادة التحويلية "عالقة(2010)الرقب ،احمد  -
منشورة،كلية االقتصاد والعلوم  غير ماجستير في قطاع  غزة، رسالة الفلسطينية

 اإلدارية,جامعة األزهر,غزة,فلسطين.
هياكلها، عملياتها ومخرجاتها"، ترجمة سعيد  -(" المنظمات2001د,ه هال)ريتشار  -

 بحمد الهاجري، مركز البحوث، معهد اإلدارة العامة، السعودية.
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( "األدوار القيادية لمديري التربية والتعليم في ضوء 2009) عبد هللاالسبيعي,عبيد بن  -
عة أم القرى,المملكة العربية متطلبات إدارة التغيير"رسالة ماجستير غير منشورة ,جام

 السعودية.
دور الحكومة االلكترونية في تعزيز الفعالية :(  2008الشلبي,فراس والخوالدة,رياض ) -

 التنظيمية,رسالة غير منشورة,كلية عمان الجامعية ، جامعة البلقاء التطبيقية,األردن.
،ورقة عمل للقاء الرابع ( القيادة التحويلية في مدارسنا 2009الشمراني، أحمد عبد هللا)  -

 ،وزارة التربية و التعليم ، الباحة ،المملكة العربية السعودية.
المينائية لسكيكدة  ( "الحوافز والفعالية التنظيمية"المنظمة2008شنيق،عبد العزيز)  -

 نموذجا,رسالة ماجستير غير منشورة،,جامعة سكيكدة ,الجزائر.
 ارتيز و  في التنظيمية فعاليةبال وعالقته الوظيفي المسار تخطيط( "2013) محمد طبيل، -

راسات والد والسياسة اإلدارة أكاديمية ماجستير، رسالة ،"االجتماعية والشئون  العمل
 .فلسطين غزة، العليا،

(" خصائص القيادة التحويلية وعالقتها باإلبداع اإلداري" ،  2006العازمي، محمد ، ) -
لدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية ا

 اإلدارية,السعودية.
( "درجة توافر سمات القيادة التحويلية لدى مديري المدارس 2016عبد العال,خولة  ) -

الثانوية بمحافظة غزة وعالقتها بمستوى االنتماء المهني لمعلميهم" رسالة ماجستير غير 
 منشورة ,الجامعة اإلسالمية ,غزة,فلسطين.

(، األنماط القيادة وعالقتها بمراحل إدارة األزمة،  رسالة  2002العبيدي، نماء جواد )  -
 ماجستير غير منشورة ، كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد,العراق.

( "دور القيادة التحويلية في إدارة التغيير"، ورقة 2006العتيبي، سعد بن مرزوق ) -
إدارة التغيير ومتطلبات التطوير في العمل اإلداري، للملتقى اإلداري الثالث،  -عمل
 المملكة العربية السعودية. -جدة
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( : "العالقة بين خصائص القيادة التحويلية  2004العمري ، مشهور بن ناصر )  -
ومدى توفر مبادئ إدارة الجودة الشاملة" ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة الملك 

 سعود، الرياض، السعودية.
( "القيادة والدافعية في اإلدارة التربوية "، دار الحامد للنشر  2006اصرة ، علي ) عي -

 والتوزيع ، رسالة ماجستير غير منشورة، عمان,األردن.
 الثانوية المدارس مديري  أداء تطوير في التحويلية القيادة دور "(2008 (عيسى، سناء -

 الجامعة التربية، منشورة، كلية غير ماجستير ، رسالة"غزة قطاع في
 اإلسالمية,غزة,فلسطين.

 التنظيمي الوالء بمستويات وعالقتها التحويلية القيادة") 2011)المحسن عبد, الغامدي -
غير  ماجستير رسالة ،"المكرمة مكة بمنطقة الحدود حرس بقيادة الميدانيين الضباط لدى

 .السعودية األمنية، للعلوم العربية نايف جامعة ،منشورة 

(:" القيادة التحويلية في الجامعات السعودية ، مدى ممارستها  2001الغامدي، سعيد )  -
وامتالك خصائصها من قبل القيادات األكاديمية" ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة 

 أم القرى ,السعودية.
تمييز األداء  في المنظمة موارد تخطيط أنظمة فعالية اثر"(2012) الفاعوري,أسماء -

المؤسسي",رسالة ماجستير غير منشورة  ,جامعة الشرق األوسط كلية إدارة األعمال 
 .,األردن

,رسالة ماجستير غير  "تفويض السلطة والفعالية التنظيمية " (2015)خنش, لفريد -
 ,جامعة محمد لمين دباغين سطيف ,كلية العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية منشورة ,
 .الجزائر

بالفعالية  وعالقتها والتعليم التربية لمديري  التحويلية القيادة ( 2006)  "الفقيه ,محمد -
غير  دكتوراه رسالة السعودية"، العربية المملكة في والتعليم التربية إلدارات التنظيمية
 السعودية. القرى، أم جامعة منشورة،



 

149 
 

 داخل العامل أداء على و أثرها الصناعي التنظيم فعالية "(2009)رضا قجة، -
 باتنة،– لخضر الحاج جامعة لديمغرافيا،وا االجتماع علم قسم دكتوراه، رسالة،"المؤسسة
 الجزائر.

 المدراء العمل لدى بمخرجات وعالقتها التحويلية القيادة ( "متطلبات2015القدرة ,أحمد) -
غزة",رسالة ماجستير غير منشورة ,أكاديمية  في قطاع  الفلسطينية الشرطة في العامين
 والسياسة  ,غزة ,فلسطين. اإلدارة

(" القيم التنظيمية و عالقتها بفعالية التنظيم" ,مذكرة ماجستير  2006قريشي,نجاة  )  -
 غير منشورة ,قسم علم االجتماع,جامعة بسكرة ,الجزائر.

القيادي" ،  في السلوك المطلوب والتغيير التحويلية "القيادة (2005)  كنسارة ، خديجة -
 أم ، جامعة التربية كلية ، والتخطيط التربوية اإلدارة قسم شورة،من غير ماجستير رسالة
 .السعودية المكرمة، مكة ، القرى 

 المنظمات" إدارة فعالية على وأثرها الشاملة الجودة ( "إدارة2009المتني ,حسان ) -
 .ماجستير غير منشورة,جامعة دمشق,سوريا ,رسالة

",جامعة أبو  المتوسطة الصغيرة و( "إستراتيجية نمو المؤسسات 2014محمد,كربوش) -
 بكر بلقاد,كلية العلوم االقتصادية ,الجزائر.

( "تأثير سلوك القيادة التحويلية على اتجاهات العاملين نحو 2005المراد، حسين ) -
 التغيير " دراسة تطبيقية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة عين شمس، مصر.

 ماجستير رسالة التنظيمية"، والفعالية مهنيال " التكوين( 2007) ميالط ،صبرينة  -
  .الجزائر االجتماع،  علم قسم جامعة قسنطينة، ، منشورة

( "دور العملية التدريبية في رفع الفعالية التنظيمية 2010الهاشمي,بعاج ) -
 علوم و االقتصادية العلوم للمؤسسة"رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة الجزائر,كلية

 .التسيير,الجزائر
 العلمية المجالت :ثالثا
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 ، "األزمات إلدارة االستعداد في التحويلية القيادة أثر "(2016بشير) ,سامي رمان أبو -
 .األردن ،المجلة األردنية في إدارة األعمال ،، 3 العدد ، 12 المجّلد

القرارات اإلدارية دراسة  بجودة وعالقتها التحويلية "القيادة  (2016)اشتيوي، محمد  -
 ,غزة,فلسطين.1,العدد 6ميدانية ",مجلة جامعة فلسطين لألبحاث,المجلد

 مجلد ، 41 واألزمات" العدد الكوارث أثناء القرار واتخاذ "القيادة (2014بوربيع، جمال ) -
 قسنطينة، الجزائر. االجتماع ،جامعة علم ب، قسم

 الجامعات في بتمكين العاملين التحويلية القيادة عالقة  "(2013)",نهاية التلباني -
 العدد ، 27 ،المجلد)اإلنسانية العلوم( لألبحاث النجاح مجلة غزة"، قطاع في الفلسطينية

 غزة,فلسطين. األزهر، جامعة اإلدارية، االقتصاد والعلوم ، كلية1
("قيادة التحويل في المنظمات مدخل إلى نظريات القيادة" ، 2011الجارودي، ماجدة ) -

 ,الرياض,السعودية.1المجلدقرطبة للنشر والتوزيع ، 
( "إعداد القيادات اإلدارية لمدارس المستقبل في ضوء الجودة 2007الحريري,رافده ) -

 ,دار الفكر ,عمان,األردن.1المجلد, الشاملة "
المنظمة" ,مجلة اإلدارة  فعالية("الثقافة التنظيمية و 2009خوين,رضيوي ) -

 ,جامعة بغداد,العراق. 75واالقتصاد,العدد
( "القيادة بين النظرية والتطبيق" الطبعة األولى,مكتبة الملك فهد 2015) عبدهللادحالن, -

 الوطنية ,جدة ,السعودية.
 التنظيمية" فعاليةال تحقيق في المعرفة إدارة ( "دور2007حسين , سوسن) دوسة ,طالب و -

( "أثر سمات القيادة التحويلية في تطبيق 2015الساعاتي,عفاف و المساّري ,محمود ) -
 ,بغداد,العراق.3,العدد23إدارة الجودة الشاملة",مجلة جامعة بابل,المجلد 

 الثانوية المدارس مديري  ممارسة "درجة  (2014)و مقابلة ,عاطف سميرات,سمر -
 التربوية، المعلمين",مجلة دراسات العلوم بدافعية وعالقتها التحويلية للقيادة الخاصة
 جامعة عمان، األردن. ، 41 المجّلد
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( "درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة 2010يفي ،عباس والتنح,منال )الشر  -
في دولة اإلمارات العربية المتحدة للقيادة التحويلية من وجهة نظر معلميهم",مجلة العلوم 

 ,اإلمارات العربية المتحدة.45,العدد  اإلنسانية
 من األوسط الشرق  جامعة في التحويلية القيادة تطبيق درجة"(2012(علي سناء شقوارة، -

 مركز مجلة الثالث، ،العدد  "فيها واإلدارّية التدريسية الهيئتين أعضاء نظر وجهة
 لبنان.، الجامعي األداء تطوير

 في التحويلية القيادة أساليب ممارسة "أثر  (2016) الرحمن, عبد الشنطي,محمود -
 ،الجامعة 1 العدد ، 12 ,مجّلد الوظيفية",المجلة األردنية في إدارة األعمال الحياة جودة

 األردنية,األردن.
(" القيادة اإلدارية بين التبادلية والتحويلية 2013صالح، أحمد و المبيضين، محمد )  -

،المجلد 1العدد  وأثرها في تنفيذ األهداف اإلستراتيجية لوزارة البيئة األردنية" 
 .,الجامعة األردنية ,األردن40

 مديري  القائد لدى فعاليةب وعالقته االنفعالي الذكاء وى "مست (2014)العمرات,محمد  -
 ، األردن.2عدد ، 10 مجلد ، األردنية المجلة األردن"، في ومديراتها المدارس

 زاموااللت التحويلية القيادة بين العالقة ("2015)عثمان قدري  ,هيما ر بإ و يونس ,عواد -
 العامة الشركة في العاملين نظر وجهة من("التنظيمية الفعالية في وأثرهما التنظيمي
 (العدد ( ,37)المجلد ,العلمية ساتاوالدر  للبحوث تشرين جامعة مجلة )دمشق لكهرباء

 .سورية,) 2

( " القيادة اإلدارية: التحول نحو نموذج القيادي العالمي"،  2002الغامدي، سعيد ) -
الملك فهد ( ،مركز البحوث والدراسات، كلية 23مجلة البحوث األمنية، العدد ) 

 األمنية,السعودية.
 بغداد,العراق. , الرصافة ,47العدد  , 13 المجلد,  واإلدارية االقتصادية العلوم مجلة -
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 المواطنة سلوك على األردنية الجامعة في التحويلية القيادة ( "اثر2013المعاني,أيمن ) -
  2 العدد ،9 ,المّجلد  في إدارة األعمال األردنية العاملين",المجلة لدى التنظيمية
 األردنية ,عمان,األردن. ,الجامعة

التنظيمية في  للفعالية كأداة التنظيمية المواطنة ( "سلوك2014معمري ,حمزة ) -
 غرداية ,جامعة14المنظمات الحديثة" ,مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ,عدد

 ,الجزائر.
القيادة التحولية واإلجرائية في ( "استخدام نظريتي  2001الهاللي، الهاللي الشربيني )  -

،القاهرة  7،مجلد21بعض الكليات الجامعية" ، مجلة مستقبل التربية العربية، العدد
 ،مصر.
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 قائمة المالحق: -

 (1ق رقم )ملح

 بأسماء المحكمينقائمة 

 إدارة أعمال أكاديمية اإلدارة والسياسة محمد إبراهيم المدهون ا.د. 1

 تربية جامعة األزهر ا.د. أسامة محمد أبو نحل 2

 اقتصاد وعلوم إدارية جامعة األزهر ا.د.نهاية التلباني 3

 تربية جامعة األزهر د. زهير إبراهيم عبد هللا المصري  4

 تربية جامعة األزهر مخيمرد. عصام كامل جبر  5

 تربية جامعة األزهر د. خالد احمد سلمي زنيد 6

 إدارة أعمال وزارة النقل واالتصاالت د.أيمن راضي 7

 تربية جامعة األزهر د.عماد عليان المصري  8

 إدارة أعمال جامعة القدس المفتوحة نضال المصري ا. 9

 إحصاء والسياسةأكاديمية اإلدارة  ا.اشرف أبو سمرة 10
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 (2ملحق رقم )

 -أسماء المدارس الخاصة في قطاع غزة:
 العدد العنوان المديرية اسم المدرسة الرقم

 𝟔 شارع صالح الدين الشمال نو المعارف النموذجية        1

 𝟏𝟏 بيت الهيا الشمال النهضة النموذجية 2

 𝟏𝟔 جباليا البلد الشمال البيك اإلسالمية الخاصة 3

 𝟏𝟑 عزبة عبد ربو الشمال السالم ألطفال الزيتون  4

 𝟏 تل الزعتر الشمال أم المؤمنين حفصة الشرعية للبنات 5

 𝟏𝟐 مشروع بيت الهيا الشمال دار الهدى الخاصة ب 6

 𝟐𝟏 الشعف غزة األوقاف الشرعية للبنين 7

العالي  اليرموك مبنى التعليم غزة بيت المقدس الثانوية الشاملة 8
 سابقا

𝟖 

 𝟏𝟎 غزة غزة المنارة االساسية المشتركة 9

 𝟏 ش.البرهام–الزيتون  غزة الزيتون النموذجية الخاصة 10

 𝟏𝟖 ش.يافا مسجد حمزة–الدرج  غزة مكة المكرمة النموذجية الخاصة 11

 𝟑𝟏 التفاح الشعف  غزة دار األرقم الثانوية للبنين 12

 𝟒𝟏 ش.يافا خلف مسجد المحطة غزة االساسية الفلسطينية التركيةدار األرقم  13

 𝟐𝟑 الزيتون ش. علي بن طالب غزة الهدى الخاصة 14

 𝟐𝟗 القدس-ش-الرمال الجنوبي غزة بطريركية الروم األرثوذكس 15

 𝟏𝟑 غزة الدولي–الرمال  غزة األرض المقدسة 16

 𝟑𝟑 نهاية الجالء غزة عباد الرحمن النموذجية الخاصة                                                                   17

 𝟖 الجالء غزة كلية غزة 18

 𝟓𝟔 نصر العيون  غزة النصر اإلسالمية النموذجية  19
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 𝟑𝟖 الرمال غزة األمريكية الدولية غزة 20

 𝟗 الطيران غزة جديدة البيلسان الخاصة 21

 𝟏𝟒 الباب الغربي–السرايا  غزة المهد االساسية الخاصة  22

 𝟐𝟒 شارع تونس-تل الهوى  غزة المتميزون الحديثة  23

 𝟐𝟎 الهالل األحمر غزة الوحدة االساسية الخاصة 24

 𝟓𝟑 تل الهوى  غزة راهبات الوردية 25

 𝟑𝟗 سعيد العاصالرمال شارع  غزة العائلة المقدسة 26

 𝟏𝟔 الشفاء -الرمال غزة المجد النموذجية الخاصة 27

 𝟏 الحجاز محطة-الرمال غزة المستقبل النموذجية الخاصة االساسية 28

 𝟑𝟎 غزة غزة التابعين الشرعية 29

 𝟑 غزة غزة فاطمة الزهراء رضي هللا عنها 30

 𝟔 غزة غزة دار األرقم النموذجية للبنات 31

 𝟏𝟏 فضائية األقصى غزة الشيخ عبد اللطيف الخزندار المشتركة 32

 𝟑𝟐 دير البلح الوسطى الصالح الخيرية الثانوية للبنين 33

 𝟐𝟕 دير البلح الوسطى السيدة خديجة الخيرية االساسية المشتركة 34

 𝟏𝟎 النصيرات الوسطى أم المؤمنين خديجة الشرعية للبنات 35

 𝟐𝟏 النصيرات الوسطى لتحفيظ القران الكريمخبيب الشرعية  36

 𝟏 مدينة الزهراء الوسطى الزهراء النموذجية الخاصة 37

 𝟏 الزوايدة الوسطى المناهل االساسية الخاصة 38

     خان يونس  الجنوب الصديق الخاصة 39

 𝟏𝟖 القرارة -خان يونس الجنوب فاطمة الزهراء االساسية النموذجية 40

 𝟏𝟖 قيزان النجار -خان يونس الجنوب المؤمنين عائشة لتحفيظ القرانام  41
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 𝟐𝟎 خان يونس الجنوب الهدى النموذجية 42

شرق الجامعة -خان يونس  الجنوب رواد المستقبل 43
 اإلسالمية

𝟏𝟏 

 𝟏𝟕 خان يونس الجنوب المهاجرين 44

 𝟐𝟑 خان يونس الجنوب األوقاف الشرعية للبنات 45

 𝟑𝟔 السطر الشرقي -خان يونس الجنوب اإلمام محمد بن صالح العثيمين 46

الشرق أل -خان يونس  الجنوب الصحابة الشرعية 47
 عصفور

𝟒 

 𝟏𝟕 قيزان النجار -خان يونس الجنوب المهاجرين 48

القرارة السطر  -خان يونس الجنوب اإلمام محمد بن صالح العثيمين 49
 الشرقي

𝟑𝟔 

 𝟏𝟎 تل السلطان-رفح  الجنوب جماينر الخاصة المشتركةهيرمان  50

 𝟐𝟐 تل السلطان -رفح الجنوب دار الفضيلة الخاصة إناث 51

 𝟏𝟎 خربة العدس-رفح الجنوب دار الفضيلة الخاصة ذكور 52

 𝟐 السطر الغربي-خانيونس  الجنوب الشروق النموذجية الخاصة 53
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 (3)ملحق رقم 

 غزة -فلسطين 
 أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

 برنامج الدراسات العليا المشترك

 مع جامعة األقصى

 استمارة استبانه

 هللا وبركاتهالسالم عليكم ورحمة 

 هذه االستبانة هي لجمع البيانات األساسية لبحث مقدم لقسم القيادة واإلدارة

 في أكاديمية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا

 برنامج الدراسات العليا المشترك

 مع جامعة األقصى

 كجزء من متطلبات الحصول على درجة الماجستير بعنوان:

 تحقيق الفعالية التنظيمية"دور القيادة التحويلية في 

 "غزة في قطاع الخاصة  بالمدارس

 كلي أمل فيكم بدعمي من خالل المشاركة في اإلجابة على االستبانة مع ضمان اآلتي:
 سرية المعلومات و استخدامها ألغراض البحث العلمي فقط.

 شاكرا  مقدما لحسن تعاونكم

 الباحث
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 ) أ ( أسئلة عامــة:
 

  في الخانة المناسبة:( √)عالمة أرجو التكرم بوضع 

 :الجنس1س

 أنثى ذكر
)      ( )      ( 

 -: العمـــر: 2س

 -: المؤهل الدراسي: 3س

 دراسات عليا بكالوريوس ثانوي  أقل من ثانوي 
)      ( )      ( )      ( )      ( 

 -: عدد سنوات الخبرة:4س

 سنة فأكثر 15 سنة 15إلى أقل من  -10من  سنوات 10إلى أقل من  – 5من  سنوات 5أقل من 
)      ( )      ( )      ( )      ( 

 -:المحافظة:5س

 محافظة الجنوب الوسطىمحافظة  محافظة غزة محافظة الشمال
)      ( )      ( )      ( )      ( 

فيما يلي مجموعة من العبارات التي تقيس مستوى ممارسة القيادة التحويلية لدى مديري 
 .على اإلجابة المناسبة (X)المدارس الخاصة الرجاء وضع عالمة

 القيادة التحويلية :المحور األول

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السلوك الرقم
           التأثير المثالي " الكاريزما" أوال

يقدم  المدير  مصلحة العمل على المصلحة  1
 الشخصية

          

يمتلك المدير قدرة عالية  على مواجهة  2
 المشكالت 

          

 سنة40أكثر من  سنة 40أقل من  – 35 سنة 35أقل من  – 30 سنة 30أقل من  – 25 سنة 25أقل من 
)      ( )      ( )      ( )      ( )      ( 
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يمتلك المدير رؤية واضحة لمستقبل  3
 المدرسة

          

           اإلقناعيتمتع المدير بقدرة عالية على  4
           يعد مدير المدرسة أنموذجا يحتذى به 5
           يتمتع المدير بقيم أخالقية عالية 6

           اإللهاميالتحفيز  ثانيا

           يثير المدير في العاملين روح الحماسة للعمل 7
           يعزز المدير روح الفريق في العمل 8
المدير على بذل جهود إضافية يشجع  9

 لتحقيق أهداف المدرسة
          

يشارك المدير العاملون في اتخاذ القرارات  10
 التي تتعلق بعملهم

          

يعزز المدير الثقة لدى العاملين بالقدرة  على  11
 العمل

          

           االستثارة الفكرية ثالثا

           اإلبداع في العمل يحث المدير العاملين على 12
يشجع المدير العاملين على التعامل مع  13

المشكالت التي تواجههم في العمل بطرق 
 علمية

          

يشجع المدير العاملين على تبادل الخبرات  14
 في ما بينهم

          

يشجع المدير العاملين على تجريب األفكار  15
االجديدة البناءة وال يحكم   عليها مسبق 

          

يشجع المدير العاملين على حل المشكالت  16
 في العمل بطرق مبتكرة

          

           االهتمام الفردي رابعا

           يقدر المدير جهود العاملين في المدرسة 17
يحترم المدير وجهات النظر المتباينة في  18

 العمل
          

بتدريب العاملين لرفع مستوى يهتم المدير  19
 أدائهم

          

           ينمي المدير ثقة العاملين بأنفسهم 20
يهتم المدير بالحاجات الشخصية للعاملين  21

 بما ال يتعارض مع مصلحة العمل 
          

           يعامل المدير العاملين معه بتقدير واحترام 22

 التنظيميةالمحور الثاني : الفعالية 
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 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 السلوك 
صدار الشهادات في  1 يتم رصد نتائج الطالب وا 

 الوقت المناسب
          

يوجد انتظام  في سير المهام التعليمية في  2
 المدرسة

          

يتم اعتماد معايير الوزارة في تقويم أداء  3
 العاملين في المدرسة

          

           يتم اطالع  العاملين على نتائج تقويمهم  4
           يتم اإلشادة  بالمتميزين من العاملين  5
يوجد متابعة   من قبل المدير ألداء العاملين  6

 في تنفيذ المهام الموكلة إليهم
          

يتم تشجيع العاملين على المشاركة في  7
 المؤتمرات والندوات المحلية .

          

يوجد حرص على عدم زيادة العدد النموذجي  8
 للطالب في جميع الفصول

          

           تحدث أساليب طرق التدريس باستمرار 9
يعمل على توفير أحدث األجهزة واألدوات  10

 العلمية للعملية التعليمية 
          

تتوفر في المدرسة مكتبة مهيأة للعاملين  11
 بالمدرسةوالطالب 

          

يشارك العاملون في النشاطات والفعاليات  12
 العلمية بالمدرسة 

          

           يوجد تقييم خارجي ألداء المدرسة  13
           يتم االستفادة من التقييمات في المدرسة 14
           يوجد تفاعل مستمر مع أولياء األمور 15
المجتمع بشكل مستمر من يتم التواصل مع  16

 اجل تطوير المدرسة
          

           تتمتع اإلدارة المدرسية بالكفاءة في العمل 17
           البيئة المدرسية مالئمة للعملية التعليمية 18
يتم تدريب العاملين باستمرار من اجل تطوير  19

 أدائهم
          

وأولياء األمور يوجد تغذية راجعة من الطالب  20
 حول المنهاج المستخدم

          

           يوجد اتصال وتواصل فعال مع اإلدارة  21

 


