
 م 2022-5-5| تأريخ اإلصدار:  لسابع والثالثونالمجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار ا

 
    

 

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                    159 

 ISSN: 2706-6495 

 

 

 

 

من وجهة  م 2000واقع ممارسة القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية 

 نظر المعلمات

The reality of transforming leadership practice in secondary education schools for girls in 

Taif governorate according to the 2030 vision from the teachers' point of view 

 

 خلود بنت وازع بن زيد الزهرانيإعداد الباحثة / 

 ، كلية التربية، جامعة الطائف، المملكة العربية السعوديةماجستير قيادة تربوية

Email: kkooddx@gmail.com  

 

 البحث: ُملخص

م 0202هدف البحث إلى الكشف عن واقع ُممارسة القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية 

ما إذا توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات استجابات المعلمات عند مستوى الداللة  الكشفمن وجهة نظر المعلمات. و

(α ≤ 0.05وفقا للُمتغيرات ) :سنوات الخدمة _ عدد البرامج التدريبية(، ولتحقيق أهداف البحث استخدم  -)المؤهل العلمي التالية

ير لومات حيث تكونت من أبعاد القيادة التحويلية األربعة كالتالي: التأث، وصممت االستبانة كأداة لجمع المعالتحليلي المنهج الوصفي

( معلمة اختيرت بطريقة عشوائية 624االهتمام الفردي، وتكونت عينة البحث من ) -التشجيع االبتكاري -الحافز اإللهامي-المثالي

لقيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في كما تم التوصل لمجموعة من النتائج أهمها: أن واقع ُممارسة ا.البحثمن مجتمع 

(، أن جميع األبعاد جاءت 33000وبمتوسط حسابي )م من وجهة نظر المعلمات عالي جداً 0202محافظة الطائف وفق رؤية 

الثانية بعد االهتمام  ةيليه بالمرتببواقع ممارسة عالية جداً وكانت على الترتيب التالي: يحتل المرتبة األولى بعد التأثير الكارزمي، 

لة إحصائية توجد فروق ذات دال .التشجيع االبتكاري، وفي المرتبة األخيرة بعد الحافز اإللهامي الفردي، ثم بالمرتبة الثالثة بعد

 توجد اللديهن مؤهل علمي بكالوريوس فما دون.  الالتيبين استجابات المعلمات تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح المعلمات 

يات كما جاءت توص .فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المعلمات تعزى لمتغير سنوات الخدمة وعدد البرامج التدريبية

دورات تدريبية تدعم القيادة التحويلية تستهدف الجميع سوى قائدات أو معلمات وذلك ألنها المدخل الحديث  إعطاء البحث كالتالي:

القيادات في المؤسسات التعليمية العمل بالقيادة التحويلية بشكل مباشر لخدمة العملية  والتطوير. توجيهير المهم في قيادة التغي

تي يمارسن القيادة التحويلية من اإلدارات العليا بالمؤسسات التعليمية بهدف االستمرارية والتنافسية آلالقائدات ال التعليمية. تحفيز

 ميدان التربوي بمدى فاعلية القيادة التحويلية ونهج هذا النمط القيادي على كافة فئات المجتمع.توعية ال بين القيادات التربوية.

 الطائف. ،0202رؤية  ،مدارس التعليم الثانوي، القيادة التحويلية ،القيادة الكلمات المفتاحية:
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The reality of transforming leadership practice in secondary education schools for girls in 

Taif governorate according to the 2030 vision from the teachers' point of view 

 

Abstract: 

The aim of the research is to uncover the reality of transforming leadership practice in secondary 

education schools for girls in Taif Governorate in accordance with the 2030 vision from the 

teachers' point of view. And disclose whether there are statistically significant differences in the 

mean of the teachers ’responses at the level of significance (α ≤ 0.05) according to the following 

variables: (scientific qualification - years of service - number of training programs). To achieve 

the research objectives, the descriptive and analytical approach was used. It consisted of the four 

transformational leadership dimensions as follows: the ideal effect - the inspiring motivation - the 

innovative encouragement - the individual interest, and the research sample consisted of (406) 

teachers chosen randomly from the research community. The most important results were also 

accessed: the reality and practice of transformational in secondary education schools Vision 2030 

AD from the teachers' point of view is very high, with an arithmetic average (4,333), the first after 

the charismatic effect, followed by the second place after individual attention, then the third rank 

after innovative encouragement. And in last place after the inspirational motive. There are 

statistically significant differences between the responses of female teachers due to the scientific 

qualification variable and in favor of the female teachers who have a bachelor's degree or less. 

There are no statistically significant figures between training program responses. The research 

recommendations also came as follows: Giving training courses that support transformational 

leadership, targeting everyone except leaders or teachers, because it is the important modern 

approach to leading change and development. Directing leaders in educational institutions to work 

with transformational leadership directly to serve the educational process. Motivating female 

leaders who exercise transformational leadership from higher management in educational 

institutions with the aim of continuity and competitiveness among educational leaders. Raising 

awareness in the educational field of the effectiveness of transformational leadership and the 

approach of this leadership style on all segments of society. 

Keywords: leadership, transformational leadership, secondary schools, Vision 2030, Taif 
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 اإلطار العام للبحث :الفصل األول

 :المقدمة

اءت ختلف مراحلها، وقد جالسعودية ُمنذ نشأتها أولت التعليم أهمية كبيرة وعملت على العناية بالمدارس بمُ المملكة العربية      

ي قدمة، وإحداث المنافسة العالمية في ظل االنفجار المعرفتجديدة في التغيير والتطوير لمواكبة الدول الم اً لتفتح آفاق 0202رؤية 

 0202نا النجاح، فنجاح الدول من نجاح ُمنظماتها التعليمية بُمختلف ُمستوياتها، فرؤية اكبة هذه التغيرات يلزمُ والمتزايد، ولم

وطنه وُمجتمعه وحيويته وازدهار اقتصاده، والذي يتحقق في بنهوض الركزت على الُعنصر البشري وما له من دور فعال في 

 قيادة تربوية فعالة تُحدث هذا التغيير المطلوب. للُمستقبل، وال يتسنى ذلك إال بوجود اتعليم األجيال القادمة وتأهيله

 عتبر من أهم احتياجات العصرالقيادة واحدة من أهم عناصر السلوك اإلنساني، والتي لها أهمية كبيرة للبشرية، فهي تُ  وألن     

بل،  قط،فهتمام ليس ألنها سلوك ولكن قيادة إبداعية، فعلينا أن نعي بأهمية القيادة، فهي جديرة باال فحسب،الحالي، ليس أي قيادة 

 (.00: 0202لما لها من خصائص معينة وقدرة على اإلقناع والجذب وتحقيق الكفاءة المهنية )السكارنه، 

القيادة الناجحة هي نجاح المؤسسة ونجاح األعمال، فاالستثمار فيها هو أفضل استثمار ألنها تقدم مثاالً في إلهام العاملين      

الشخصية من  فيما تمتلكه ، مع وجود االستجابة الطوعية من قبلهم لتحقيق أهداف المؤسسة، فواقع قوة تأثير القيادةوالتأثير فيهم

 (.002: 0204حققة )المغربي، لهمة ونتائج مُ كاريزما ورؤية مُ 

تطوير وزارة التعليم ها دول اليوم، وضمن منظومة العمل التربوي الجاد من أولويات خطط التطوير الطموحة التي تشهدُ ف     

بمختلف أنواعها ومجاالتها، حيث أكدت الوزارة العناية بالمعلمين ومالهم من دور مهم سيكولوجي في الميدان التربوي، و يحدث 

بوجود قيادة تربوية متطلعة ومتجددة تقوم بكافة الممارسات بمهارة وكفاءة عالية، لديها القدرة على حل مشكالت المجتمع والتعامل 

ن العملية التعليمية والتربوية بالمدارس، وما يقع على عاتق قائد المدرسة من مسؤوليات وواجبات يعه، وتحقيق أهدافه، وتحسم

أمام تحقيق األهداف المحددة ) عطية،  ومهام فأنه قد يعتريه بعض القضايا والحوادث والمشكالت واألزمات التي تقف حاجزاً 

0202 :2 .) 

التربوية مع المتغيرات المتالحقة والمتزاحمة ومواكبة التجديد المحدث، يلزمنا إدارة التحول ضمن مدخل  ولتكيف القيادة     

ظمته نالقيادة التحويلية الذي يسوق القائد التربوي إلى االستمرارية بكفاءة عالية، ووعي متجدد وتطور يؤهل للتعامل مع أعضاء مُ 

ق األهداف تُساعدهم في تحقي رع الثقة المتبادلة بينهم، واالتفاق على رؤية واضحةبالتأثير في سلوكهم ومشاعرهم وتحفيزهم وز

( فالقائد يملك القدرة على بناء رسالة ورؤية Bass1994) المرسومة بيسر وسهولة، فهذه صفات القائد التحولي الذي وصفه باس

عية المرؤوسين إلعادة النظر في عملهم من منظور نظمة ويستطيع أن يجعل جميع األفراد على وعي بها، وإثارة دافللمُ  ةواضح

جديد، وحث المرؤوسين على تجاوز المصلحة الذاتية إلى المصلحة العامة، وتطوير مستوى قدراتهم وإمكانياتهم، فالقيادة التحويلية 

ظريات القيادية تلف النجمعت مخُ لتحول األساليب القيادية من تقليدية إلى حديثة  للتغيير والتطوير، فهي األكثر شهرةً  عد مدخالً تُ 

 (.7: 0202فيها ) فليون، 

ستوى المنظمة وعلى مستوى األفراد، هي القيادة االستثنائية من هنا نجد أن اتباع النمط القيادي التحولي هو بداية العظمة على مُ      

وح لهمة وقيمة تتسم بالوضية هي قيادة مُ بطريقة واضحة، ونستطيع أن نقول إن القيادة التحويل واألهداف   التي تحقق الغايات  

 (.04: 0202والقوة، تجعل اآلمال واالحالم واقعاً ملموساً )بالين، 
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 الل تدريب وتأهيل القيادات التربوية والمعلمين وتحسينالتعليمية من خ   الل االستثمار في المنشآت  نتعلم لنعلم: وذلك من خ       

خرجات المنظومة التعليمة تالئم احتياجات سوق العمل وذلك لدفع الجهود على أن تكون مُ خرجات التعليم، حيث سيكون تركيز مُ 

ؤسساتنا التعليمية بجميع مراحلها المختلفة لنواكب العصر ونحدث التغيير )وثيقة رؤية الل مُ عجلة التنمية االقتصادية من خ  

 (.04: 0204المملكة،

مولية راسات استهدفت هذا النمط القيادي الحديث الذي يتصف بالشه التغيرات فجميع الد  فالقيادة التحويلية تستطيع أن تواكب هذ     

كانت تعليمية أم ال، كما ُربطت القيادة التحويلية بمجموعة من المتغيرات  تلف الجوانب، في أغلب المنظمات سواءً والتكاملية في مخُ 

( والتي أكدت بأن القيادة التحويلية لها أثر 72: 0200اسة الجعافرة )رالقيادية المختلفة للكشف عن وجود عالقة بينهما، فنجد د  

بوتير  راسةكما لخلصت د  و كبير في إدارة المعرفة والتوجه اإلستراتيجي داخل المؤسسات وذلك من خالل التأثير والتحفيز.

(Butera,2020: iv-v  ألفضل أداء تنظيمي قد تم تحقيقه عندما ط ) الل تلبية احتياجات  الفردية من خ  بق القادة االعتبارات 

الموظفين ومخاوفهم، وتدريب األفراد وتقديم النصح، واالستماع إلى تصورات الموظفين واستيعابها، وكذلك عندما تم استخدام 

دة الدوافع االتأثير المثالي على القادة لكونهم يشكلون نموذج يحتذى به في األخالق والثقة واالحترام، ايضاً عندما تم استخدم الق

ونجد دراسة كارولين  اإللهامية بالثقة، والرؤية، واالستجابة لوجهات النظر واألفكار، وااللتزام باألهداف، وبناء الفريق.

(Carolin,2020: iv التي أكدت أن لبعد الحافز اإللهامي أثر إيجابي أسهم في حدوث التغيير والتطوير اإلستراتيجي وذلك في )

( والتي كشفت على Rafia& Sudiro& Sunaryo, 2020: 119كذلك دراسة رافيا وسوديرو وسوناريو )دفعهم وتحفيزهم. 

: 0202وكما اشارت دراسة الغامدي والبادي )، وجود أثر القيادة التحويلية في الرضا الوظيفي وتحديداً في بعد االعتبار الفردي

ادة التحويلية في محافظة جدة يحقق نتائج مرتفعة في االختبارات يمارسن القي التي( إلى أن قائدات المرحلة الثانوية ال000

 المركزية.

في ضوء ما سبق أصبح تطبيق نمط القيادة التحويلية بالمؤسسات التعليمية ضرورة ُملحة للتغيير والتطوير، ولتحقيق أهداف      

ئة عمل ُمحفزة وُملهمة وُمتفاعلة وُمبدعة، يُسودها ورؤى وزارة التعليم وما تطمح إليه من تطلعات ُمستقبلية تحقق الطموح في بي

جو من العالقات اإلنسانية واألخالقية تهدف إلى إحداث توازن بين ُممارسة القيادة لخدمة وزارة التعليم في تحقيق أهدافها وخدمة 

اقع وي على التعرف على العاملين في المجتمع المدرسي واستقراره، يمتزج به االبداع والطموح، ولذلك يهدف البحث الحال

 م من وجهة نظر المعلمات.2000ممارسة القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية 
 

 ُمشكلة البحث:

المنافسة والمملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة التعليم تسعى جاهدة للتطوير والنهوض للحاق بركب الدول المتقدمة      

العالمية ليس عربياً أو إقليمياً فقط بل وعالمياً، وتطمح أن تكون في الصدارة ، في جميع المجاالت المختلفة؛ ولن يتحقق ذلك إال 

كخطة تغيير ونقطة انطالق، فعندما يكون النظام التعليمي ذا  0202من منظماتها التعليمية كركيزة أساسية تحقق أهداف رؤية 

ن م ما تتطلع له المملكة العربية السعودية يحدث بشكل فعال وبذلك الجودة ستحقق احتياجات المجتمع من حولنا مخرجات عالية

 في مسايرة األحداث والمتغيرات الجديدة والسعي قدماً في تحقيق رؤى مستقبلية أمست واقعاً ملموساً. تطوير وتغيير ويكمن

ماماً كبيراً، كون قائد المدرسة هو المحور األساسي في التحسين واالرتقاء باألداء أولت الوزارة القيادات المدرسية اهتفقد      

  ،المدرسي، مما يسهم ذلك في تحسين العملية التعليمية، والذي ينعكس مباشرة على مخرجات التعليم والكفاءة اإلنتاجية
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داني المباشر على قائدات المدارس بمحافظة فمن خالل عمل الباحثة في مجال االشراف التربوي والذي يقوم باإلشراف المي

الطائف وال سيما المرحلة الثانوية، يتضح وجود قائدات مدارس ال تمارس النمط القيادي التحولي بشكل صريح وفعال والذي 

العالمية وفق  ةيؤثر سلباً على مجموعة من الجوانب الهامة في سير العملية التعليمية واالبداع وتحقيق الرؤى المستقبلية والمنافس

دد التعليم، من تع ارةبه وز توخصوصا التغيير والتطوير الذي سيحدث في المرحلة الثانوية والذي وجه ،0202رؤية المملكة 

 مسارات الثانوية العامة واالكاديميات المتخصصة في األعوام القادمة.

غالبية مديري ومديرات المدارس ليس لديهم تطوير تنظيمي وأنهم يستندون  ( أن040: 0202كما توصلت دراسة الزيدي )     

 التي (004: 0202، ودراسة الفيفي )عدم التطورإلى إنجاز أعمالهم باتباع الوسائل واألساليب الكالسيكية التي كانت سبباً في 

ورؤية  0202ديات التي تواجه التحول الوطني هي أحد التح البيروقراطيالقيادة التربوية التي تمارس النمط القيادي  أكدت أن

 نحو التغيير ومسايرة التطور العالمي. 0202المملكة العربية السعودية 

في ضوء ما سبق فإن القيادة التحويلية مهمة في المجال التربوي، الذي يتطلع ألحداث الميزة التنافسية، فهي نمط حديث من      

ن الدراسات بتطبيقها في القيادة التربوية، وذلك ألنها تناقش أبعاد مهمة كالتأثير المثالي والحافز أنماط القيادة، حيث نادت الكثير م

، كما يمكن أن يتبناها قادة المدارس من أجل تطوير النمو المهني لمنسوبات ات الفرديةااللهامي واالثارة الفكرية واالعتبار

هيلهم وتدريبهم، مما يؤدي لتحسين مخرجات التعليم ويعود بنتائج إيجابية على ، وإعداد الخطط لتأبأنفسهمالمدرسة، وتعزيز ثقتهم 

وعلى حد علم الباحثة عدم وجود دراسة تكشف عن واقع ممارسة القيادة  0202وهذا ما دعت إليه رؤية ، نظام التعليم ككل

مية وجود قيادة تربوية تتبع النمط القيادي فأه ،0202التحويلية بمدارس التعليم الثانوي وفق رؤية المملكة العربية السعودية 

التحولي يسهم في نجاح المنظمات بصفة عامة وال سيما التعليمية منها، وأحداث التغيير المطلوب وفق األهداف المخططة، فعلينا 

ممارسات قيادة ، أيضاً علينا أن ندرس ونبحث واقع 0202جميعا توعية الميدان بهذا النمط القيادي الحديث والذي يحقق رؤية 

ة ما واقع ُممارساآلتي:  الرئيسي جاءت مشكلة البحث والتي تتلخص في السؤال لذا، 0202تربوية تتبع القيادة التحويلية وفق رؤية 

 م من وجهة نظر المعلمات؟2000القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية 

 أسئلة البحث: 

 السؤال الرئيسي السابق، التساؤالت الفرعية التالية:يتفرع من 

  م من وجهة نظر 0202ما واقع ُممارسة القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية

 فردي(؟المعلمات ألبعاد القيادة التحويلية )التأثير الكارزمي_ الحافز االلهامي_ التشجيع االبتكاري_ االهتمام ال

 ( 0.05 ≥هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة α في متوسطات استجابات المعلمات حول واقع ُممارسة )

م من وجهة نظر المعلمات ألبعاد القيادة 0202القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية 

 سنوات الخدمة _ عدد البرامج التدريبية(؟ -مؤهل العلميالتحويلية وفقا للُمتغيرات )ال

 أهداف البحث: 

 :يهدُف البحث الحالي إلى

  م من وجهة 0202التعرف على واقع ُممارسة القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية

 الحافز االلهامي_ التشجيع االبتكاري_ االهتمام الفردي(؟ نظر المعلمات ألبعاد القيادة التحويلية )التأثير الكارزمي_
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 ( التعرف على إمكانية وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةα ≤ 0.05 في متوسطات استجابات حول واقع )

ر المعلمات ألبعاد م من وجهة نظ0202ُممارسة القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية 

 سنوات الخدمة _ عدد البرامج التدريبية(. -القيادة التحويلية وفقا للمتغيرات )المؤهل العلمي

 أهمية البحث: 

 تكمن أهمية البحث من خالل األهميتين، النظرية والتطبيقية كالتالي:

 األهمية النظرية: -أ

  في أحداث التغيير المطلوب في المنشآت التعليمية وباألخص  0202يتوافق هذا البحث مع رؤية المملكة العربية السعودية

 المرحلة الثانوية.

  يستمد البحث أهميته من أهمية القيادة التحويلية في المجال التعليمي وتطوير المنظمات التعليمية والرقي بها إلى أعلى

 الداخلية والطاقات، وتشجيع االبداع واالبتكارالمستويات من خالل التأثير في العاملين والجذب والتحفيز وإثارة الدوافع 

 خرجات التعليم وجودته.باشر في أداء المعلمات مع طالبتهن ورفع مُ والذي ينعكس بشكل مُ 

  ُايرة سأن القيادة التحويلية تشجع وتدعم التغيير وهذا ما نحتاجه في القيادات التربوية في العصر الحالي لمواكبة المتغيرات وم

  التوجه العالمي نحو التقيد بالجودة الشاملة للعملية التعليمية واالعتماد األكاديمي في العملية التعليمية وتحقيق الميزة التنافسية.

  يُضيف هذا البحث نوع من المعرفة للمكتبة العربية في مجال دراسة واقع ممارسة القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي

 .0202المملكة العربية السعودية وفق رؤية 

 يؤمل من نتائج هذا البحث أن:األهمية التطبيقية:  -ب

 .يُسهم في توعية منسوبات المدرسة بأهمية القيادة التحويلية وأبعادها وممارستها من خالل أدوات البحث 

  قهبضرورة أهمية هذا النمط الحديث للقيادة وتطبي التربوي والمعلمات في الميدان القائدات التربوياتتزود. 

  تتم االستفادة من نتائج وتوصيات ومقترحات هذا البحث من قبل الباحثين التربويين في استكمال البحث في تطوير دور القيادة

 التحويلية في الميدان التعليمي.

 حدود البحث: 

 يتحدد البحث بالحدود التالية:

 :اقتصر البحث على الكشف عن واقع ممارسة القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة  الحدود الموضوعية

 م من وجهة نظر المعلمات.0202الطائف وفق رؤية المملكة العربية السعودية 

 :ة الثانوية بنات. في اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف تحديداً مدارس المرحلبق هذا البحث طُ  الحدود المكانية 

 :ُمعلمات مدارس البنات للمرحلة الثانوية بمحافظة الطائف. الحدود البشرية 

 :ه.0660-ه 0660طُبقت استبانة البحث في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  الحدود الزمنية 

 ُمصطلحات البحث:

 Concept of leadershipمفهوم القيادة: 

نظمته وذلك عن طريق مواقفه وسلوكه ظهر فيه الرئيس قوته وتأثيره في أفراد مُ إنساني يُ هي نشاط التعريف االصطالحي: 

 (.02: 0662وعناية )الغامدي، وتصرفاته لتحقيق األهداف بجودة  
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فريق  في تأثيرالمهارات والدرة القائد على امتالك مجموعة من إجرائياً بأنها: قُ  القيادةتُعرف الباحثة ُمصطلح التعريف اإلجرائي: 

 المختلفة. والمواقف   روف  األفراد، مع الحفاظ على استقرار المنظمة واألفراد في جميع الظُ  العمل واإللمام بكافة احتياجات  

 Transformational Leadershipمفهوم القيادة التحويلية: 

ثير القائد نظمة، ويكون تأالمرجوة للمُ  واحد لتحقيق األهداف   هي عملية تبادلية بين القائد واتباعه في اتجاه  التعريف االصطالحي:  

 من النجاح   يستوى عال  على تحقيق مُ  ستقبلية، يكون قادراً لهام ورؤية مُ إالل ما يمتلكه القائد من ذكاء والتحولي نحو التغيير من خ  

 (.22: 0202المستويات )حافظ وعباس ، في جميع   نظمة واالفراد  والتفوق للمُ 

إجرائياً بأنها: عملية جذب وتأثير في جميع أفراد المنظمة وتحويلهم  القيادة التحويليةتُعرف الباحثة ُمصطلح عريف اإلجرائي: الت

الل التغيير والتطوير في المنظمة بكامل عناصرها بروح الفريق من حالة إلى حالة تفوق التوقعات والنهوض بهم وذلك من خ  

حفزة تدعم االبداع واالبتكار وتهتم باألفراد وتراعي احتياجاتهم وتقدم الخدمة مؤثرة وُملهمة ومُ  الواحد، ويتجسد ذلك في قيادة

حقق االهتمام الفردي(، بأسلوب قيادي ُمغاير يُ -التشجيع االبتكاري–الحافز االلهامي-إليهم، وفق أربعة أبعاد هي )التأثير الكارزمي

. كما تقاس باستبانة القيادة 0202ستقبلية طموحة كرؤية المملكة راتيجي وفق رؤى مُ جودة العمل والميزة التنافسية والتوجه االست

 التحويلية التي تم استخدامها في هذا البحث.

 

 .ابقةراسات الس  اإلطار النظري والد   الثاني: الفصل

 أوالً: اإلطار النظري.

 Concept of leadership مفهوم القيادة:

ياغة المفاهيم في الص واختلفتلها، فقد تعددت التعاريف،  اً عند تحديد مفهوم خاص بالقيادة نجد أنه ال يوجد تعريف محدد     

اللغوية لمفهوم القيادة، ولكن اتفقت جميع المفاهيم في المعنى نفسه ومدى التوسع في شرح مفهومها وطريقة العرض، وسيتم 

 عرض بعض تعاريف القيادة كما يراها الباحثون والمهتمون في هذا المجال:

(. كما عرفت 02-02: 0202جهون جميعهم نحوه )حافظ وعباس،القيادة هي عملية تأثير في األفراد لتحقيق هدف محدد يت     

أيضاً بأنها: العنصر الرئيسي الذي يؤثر على نشاط األفراد إلى أعلى الدرجات وتشمل جميع النواحي العقلية والبدنية والنفسية 

(. وعرفت 000: 0204ربي،والعصبية واالجتماعية، فالقائد الناجح هو من يكسب ثقة اتباعه من خالل الحكمة والصواب )المغ

أيضاً: بانها القدرة والتأثير في سلوك وأفعال واتجاهات اآلخرين لحب العمل والرغبة بجد لتحقيق أهداف المنظمة في مواقف 

معينة وظروف محيطة، كما أنها القدرة على رسم الرؤى المستقبلية لتوجيه األمور مع خلق روح اإلبداع بين أفراد المنظمة 

 (. 02: 0202 )السكارنه،

 مفهوم القيادة التحويلية ونشأتها: 

 The emergence of transformational leadership نشأة القيادة التحويلية:

. إلى أن ظهور مدخالً هاماً في Dowontonم من قبل داونتون 0270تم صياغة مصطلح القيادة التحويلية ألول مرة في عام      

كأول عنوان للقيادة   James Burnsيكي الذي طرحه عالم االجتماع السياسي األمريكي جيمس بيرنز القيادة بدأ مع العمل الكالس

م. فقد عمل بيرنز في عمله على إيجاد عالقة بين سلوك القائد وأتباعه، حيث وصف القادة بأنهم يستطيعون 0272التحويلية في عام 

 قيادة هي تلمس حاجات التابعين بعيداً عن القوة،دفع التابعين لتحقيق األهداف المشتركة، فبيرنز يرى ال
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كما أكد بيرنز أنهُ عندما يتعاون القائد واتباعه في مساعدة بعضهم البعض يستطيعون االرتقاء بالمنظمة، حيث فرق بيرنز بين  

متبادلة ونجد هذا لى المصالح الالقيادة التبادلية والتحويلية، فالتبادلية مشروطة بمصلحة متبادلة  بين القائد واتباعه، فهو يقوم ع

البعد شائع في العديد من المستويات داخل أنواع المنظمات، أما التحويلية والتي يشترك فيها القائد مع اتباعه ويربطهما عالقة 

هم الى أعلى المستويات، وذلك من خالل تعامل القائد مع اتباعه في تلبية حاجاتهم ومساعدتهم والعناية بهم للوصول عأخالقية تدف

واستطاع  كنموذج كالسيكي لقائد تحولي، ألنه أحدث تغير ملحوظ Gandhiأقصى قدرات لديهم، كما أشار بيرنز لغاندي  إلى

كنموذج حديث لقائد تحولي وذلك لما حققه للشعب األمريكي  Rayan Whiteن وايت رفع آمال الكثير من شعبه. وأشار ايضاً لرايا

في زيادة الوعي، فيمكن القول بأن القائد التحولي هو الذي يحول ويغير القيم التنظيمية في المؤسسات نحو االنسانية والعدالة وهنا 

نموذجاً  Bassم قدم 0222ت أواخر القرن العشرين في عام وفي منتصف الثمانينيا، يصل القائد إلى أعلى درجات القيم واألخالق

، فقد عمل على تطوير ما قدمه بيرنز، فكان تركيزه على حاجات االتباع وليس ما يحتاجه القيادة التحويليةمفصالً وشامالً عن 

وفهم  لوعي لدى األفراد بأهميةالقادة، وذلك ألن القيادة التحويلية تحفز االتباع لبذل ما يفوق التوقعات من خالل رفع مستوى ا

األهداف، وأن ينمي في نفوس االتباع المصالح المشتركة قبل المصالح الشخصية، كذلك تحفيزهم لمستويات عالية. وفي عام 

 -اريالتشجيع االبتك -الحافز اإللهامي -الكارزميأربعة عوامل للقيادة التحويلية هي )التأثير Bass and Avolioم أضاف 0220

 (.060-062: 0202؛ السكارنة،47-44: 0200؛ الفار،024-027: 0224تمام الفردي( )بيترج، االه
 

 Transformational leadership conceptمفهوم القيادة التحويلية: 

لحال مع اتعددت التعريفات التي تناولت مفهوم القيادة التحويلية وقد تشابهت تلك التعريفات في االتفاق على المعنى العام كما هو 

أي نمط قيادي آخر، فنجد تعاريف القيادة التحويلية متنوعة ولديها العديد من الترجمات التي استفاض الباحثون والمفكرون والكتاب 

 في طرحها ومنها:

ين ف( بأنها: قيادة تركز على األهداف المستقبلية والتي يكون لها رؤية واضحة، مع تحفيز الموظ02: 0202تعريف )فليون،      

 لتحقيق تلك الرؤية، والعمل على التغيير والتعديل ليسهل الوصول إليها كما ُخطط له.

( بأنها: عملية تؤثر في سلوكيات األفراد العاملين داخل المنظمة، وتحفيزهم 2: 0200وكما عرفها أيضاً )لهلوب والصرايرة ،     

لى المستويات، مع إشراك العاملين في وضع األهداف، والتفتيش بشكل مستمر على تجويد األداء وتحسينه واالرتقاء به إلى أع

والبحث عن حلول إبداعية مبتكرة للمشكالت التي يتعرضون لها في عملهم وتؤثر سلباً على تحقيق األهداف المرغوبة. ايضاً 

ذلك ذي يحدث نجاحاً في المؤسسة و( بأنها: عملية تستند على التأثير المتبادل بين القائد وأتباعه وال02: 0662عرفها )الغامدي، 

من خالل التوجه نحو تحقيق األهداف المستقبلية بكفاءة وفعالية عالية، فهذا التأثير ال يملكه إال القادة التحوليين الذين يستندون 

 ويستمدون قوتهم وتأثيرهم من خالل الشخصية الجاذبة والمحفزة والملهمة فكرياً.
 

 Dimensions of transformational leadership أبعاد القيادة التحويلية:

عند البحث واالطالع في كتب ودراسات القيادة التحويلية نجد أن أغلبها أجمعت على ان للقيادة التحويلية أربعة أبعاد، والبعض 

 ذكرها بخمسة وستة أبعاد، لكن سنتطرق لما ذكر في أغلب الكتب وما أجمعت عليه.

هما أول من طور نظرية القيادة التحويلية فقد صمما استبانة متعددة  Bass and Avolio( أن 062 :0202أشار )السكارنه،      

 العناصر بنيت على نظرية القيادة التحويلية تضمنت األبعاد االربعة كالتالي:
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ويكون ذلك من خالل سلوك القائد المثالي الذي يكسب به ثقة التابعين واحترامهم وتقديرهم له،  )الكارزمي(: التأثير المثالي -0

جميع احتياجات التابعين قبل احتياجاته في صورة من االيثار،  والذي يتطلب مشاركة القائد في األزمات والمخاطر ملبياً 

( أن بعد الكاريزما يصف سلوك القائد الذي يمثل تصرفه 020: 0224خالق. وقد ذكر )بيترج، متمثالً في نموذج عالي من األ

ايير كبيرة جدا وذلك لما يتمتع به من مع بواقع ممارسةنموذجاً مؤثراً التباعه، فاالتباع يعجبون به ويحاكون جميع تصرفاته 

شعور الو الرؤيةبدة يزودون اتباعهم عالية في االخالق والقيم، فاالتباع يكنون للقادة فائق االحترام وقدراً كبيراً من الثقة فالقا

بالرسالة، فجوهر التأثير والكاريزما هو أن هؤالء القادة يجعلون اتباعهم ينصاعون ويستجيبون إليهم وينجذبون نحو الرؤي 

( أن القائد قدوة حسنة وشخصية جاذبة في صدقة وامانته في 00: 0662التي يطرحونها برغبة عالية. كما أشار) الغامدي،

ه وعمله، يقدم مصلحة المؤسسة ومصالح األخرين من حوله على مصالحه الشخصية، ال يتوانى في تلبية حاجات اتباعه، قول

مام فراد مؤسسته، كثير االهتألمد جسور المحبة والتقدير واالحترام بينه وبين  ويحاول جاهداً يقدم يد العون والمساعدة لهم، 

بالتقدير  هم الجديرلثقة االخرين به كذلك، لذا هو في نظر افراد مؤسسته ذلك المبشخصيته وهندامه، ثقته بنفسه كبيرة، و

والسمع والطاعة، يعدل بينهم ، يتحاور معهم وينصت لهم، يتحلى بالعزم والصبر واإلصرار والمثابرة واالنضباط يتحلى 

مناسبتهم، ال يستغل السلطة والمركز إال في باألخالق وجميل اآلداب، يتحمل المسؤولية ويعي باألهمية، يشاطر أفراده في 

 مصلحة الجميع والنفع والفائدة.

ويتضمن هذا البعد تأثير القائد في التابعين للنجاح والتحدي من خالل تحقيق األهداف المرجوة للمنظمة في  االلهامي: افزالح -0

جعلتهم أكثر فاعلية وانتاجية. أما )الغامدي، روح من المنافسة والحماس، وذلك من خالل رؤية واضحة رسمها القائد لتابعيه 

( فقد وجد أن القائد التحولي يستطيع أن يبث روح الحماس ويشحذ الهمم ويرفع المعنويات ويقدم المكافآت لتشجيع 00: 0662

األخالقي و لم الوظيفي، وإثبات وجودهم على المستوى االنسانياتباعه وتحفيزهم، كما يقدم لهم المساعدة في التقدم في السُ 

 والمهني، كل هذا من أجل دفعهم نحو جودة العمل واإلبداع فيه لتحقيق رؤية القائد وفق أهدافهم المشتركة. 

حفز الطموحات في غاية األهمية لألفراد وذلك من خالل إتاحة الفرص لهم في المشاركة في وضع األهداف والخطط      

ما يقومون به مع إظهار الحماس والتفاؤل بتحقيق النجاحات والتركيز في حاالت واالستراتيجيات، والتقدير واالدراك التام ل

مستقبلية جاذبة سوف تحقق لهم طموحات منافسة تشجعهم على العمل بجد، كما يغلب عليهم روح الجماعة والفريق الواحد 

 (.22: 0202المتجانس والمتناغم )حافظ وعباس، 

وهنا يكون القائد مصدراً لكل فكرة جديدة ومنبعاً لكل فكر ابداعي، مشجعاً وداعماً لإلبداع واالبتكار،  :تشجيع االبتكاريال -0

( أن 00: 0662يستطيع أتباعه حل المشكالت بطرق مبتكرة ومتجدده، تسهم في تحقيق الميزة التنافسية. فقد ذكر )الغامدي، 

أعمالهم وتهيئة الجو المناسب لإلبداع واستخدام الطرق العلمية في القائد يستخدم هنا األسلوب المبتكر في حل إشكاالت 

التعامل معها، مع إتاحة المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار، واالستماع واالنصات إلى اقتراحاتهم دون انتقاص أو تسفيه، مع 

 ويرهم وتحسين أدائهم.حرصه الشديد لزيادة ثقافتهم وتوسيع مداركهم بالمعارف واالتصال بالعالم الخارجي لتط

وذلك من خالل ما يقوم به القائد من دور في تحريك جهود األفراد في المنظمة نحو االبداع واالبتكار بزيادة الوعي بحجم      

التحديات، مع تشجيعهم الي تبنى طرق جديدة لحل المشكالت وذلك من خالل إشراكهم، كما يحثهم على تقديم أفكار جديدة 

ووضع  بل يجب إعادة التفكير عنه،نه ال يوجد شي ثابت ال يمكن تغييره او االستغناء أ، كما يشعرهم بحديثة وتجريب مناهج

 (.022: 0202االفتراضات واقتراح المبادرات )حافظ وعباس،
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واألخذ  مويتضح هذا البعد في عالقة القائد باتباعه والتواصل واالحساس بهم، وذلك من خالل االستماع له الفردي:هتمام اال -6

 في االعتبار بحاجاتهم ورغباتهم، مع التقدير والثناء بإنجازاتهم المحققة.

أن بعد االهتمامات اإلنسانية باألفراد يكون في دور القائد كمدرب وصديق وناصح وموجه ومهتم بالنواحي الشخصية لكل      

يهم كأشخاص لإذ باالعتبار بالفروق الفردية بينهم والنظر فرد داخل المنظمة، كما أن القائد يصنع فرصاً جديدة لتعليمهم مع األخ

عن نظرة مرؤوس فقط، كما يقوم القائد بمتابعة المهام الممنوحة إليهم وتقديم المزيد من الدعم والتوجيه  مقربين بصفة انسانية بعيداً 

كما ال يشعرهم بأنهم تحت الرقابة، كذلك يكون القائد مستمعاً جيداً لهم ويمنحهم كامل الثقة واالطمئنان، كما يقوم القائد بتفويض 

 (.022: 0202افية من التدريب والتطوير) حافظ وعباس،المهام كوسيلة لتنمية احتياجاتهم اإلض

وتستنج الباحثة مما سبق أن هذه اإلبعاد كافية ووافية لقيادة التحول نحو التغيير والتطوير والتحفيز واإللهام فكل بعد يصف      

بية يستطيع فالتأثير والجاذ وثيقاً  سلوك تنظيمي قيادي نموذجي يندرج فيه مجموعة من المتغيرات الهامة والتي ترتبط به ارتباطاً 

بها القائد أن يملك أفراد المؤسسة نحوه والحافز اإللهامي يجعل من الفريق أكثر إنتاجية ودافعية وحماس والعمل بحب وانتماء 

ط أنظار حوالذي يجعل من المؤسسة مكسباً لثقة وم والنجومية لهذه المؤسسة، أما بعد التشجيع االبتكاري فهو االختالف والتميز

الجميع ومكاناً للميزة التنافسية، وأخيراً بعد االعتبار الفردي والذي يتجسد في اإلحساس باآلخر وتماسك الفريق وتالحمه والنهوض 

 به الى أرقى المستويات.
 

 The importance of transformational leadership أهمية القيادة التحويلية:

هرة ت أكثر نظريات القيادة شبحأن القيادة التحويلية حظيت باهتمام كبير من الباحثين حيث أص( 24-22: 0202أشار )فليون،     

 وتبرز أهميتها من خالل النقاط التالية:

  التفويض والتمكين بين أفراد المؤسسة، كما تعمل على تطويرهم وتعزيز الثقة بأنفسهم،  إلىال تعتمد على القوة، بل تسعى

 على نفسها ذاتياً. عتمدهبوجود فرق عمل مُ 

  أن القائد التحولي يستطيع أن يطور ويحسن نفسه عن طريق التدريب، وبالتالي يحدث التأثير في أفراد مؤسسته في مختلف

 مجاالتها ومستوياتها.

 صالقيادة التحويلية ترتكز في مضمونها على المسؤوليات األخالقية والتي تعمل بدورها على تحفيز الموظفين للعمل بإخال 

 بعيداً عن المصلحة الشخصية، وبذلك تعزز السلوك التعاوني داخل المؤسسة.

  كان نوعها ومجالها، فهي صالحة لكل عمل ولمواجهة أي  اً بل لجميع المؤسسات أي معينة،ال يقتصر تطبيقها على مؤسسة

 حدث، وهذا ما يجعلها سهلة التطبيق للمؤسسات التي ترغب بالتغيير.

القيادة التحويلية أصبح لها مكانة بارزة في أدبيات القيادة المعاصرة وذلك ألنها تتناسب مع بيئة العمل وخصوًصا التي تتسم      

بالتغيير والتطوير والمنافسة المتزايدة، وذلك من أجل التكيف مع المتغيرات والمستجدات، مع تحقيق مصالح المنظمة، فالقيادة 

والتطوير ال يمكن فصلهما، فهي تجعل القائد لديه رؤية مستقبلية واضحة، واقعية وصادقة وملهمة لتحفيز أفراد التحويلية والتغيير 

المنظمة للعمل مع شعورهم بأنهم جزء من المستقبل، مع وجود اتصال قوي بين العاملين يحقق أهدافهم المشتركة لمواجهة 

ئيسية، لي أفراد واعين بالتغيير والقضايا الرإالقائد في تحويل أفراد المؤسسة  لى واقع، كما أنها تساعدإالتحديات وتحويل الرؤية 

ي والذي خاصة باإلنجاز العلم لى أهداف استراتيجيةإمع تكثيف ثقافاتهم وزيادة ثقتهم بأنفسهم، ومن هنا تتغير أهدافهم المحدودة 

 (.002: 0202ون، يحقق تنمية للذات وتطور المهارات والرقي باألفراد والمؤسسات )فلي
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فنجد موضوع القيادة التحويلية من أهم مواضيع القيادة التربوية وذلك لما له من أثر فعال في أداء األفراد في المنظمات         

 يوتحقيق األهداف بكفاءة عالية مع التركيز على األفراد والقيم واألخالقيات واألهداف والمعايير، كما تبرز أهميتها في االرتقاء ف

المية لحة في ضوء التحديات العسلم االحتياجات البشرية والمتطلبات الذاتية واالجتماعية، مما يجعل هذا الفن القيادي ضرورة مُ 

 (.22: 0202)حافظ وعباس، 

نا التعليمية اتصلح لمؤسسجعلتها األنسب واأل العتباراتوتستنتج الباحثة أهمية القيادة التحويلية من أهمية القيادة نفسها وذلك      

فراد واالرتقاء بالمؤسسات لتصبح مختلفة، كما ساهمت القيادة د جمعت بين القيادة التقليدية والمعاصرة وطورتها لصالح األقف

 التحويلية في إعادة القيادة الفعالة المؤثرة لمجتمعاتنا التعليمية. 
 

 Characteristics of a transformational leaderخصائص القائد التحولي: 

مجموعة من الخصائص التي تميزه عن غيره والتي تساعده في تطوير مؤسسته واالرتقاء بها وبأفرادها القائد التحويلي يمتلك      

 كما يلي:( 70: 0200)الفار، وجزتهاأ

  ليها.إن يوصلها للجميع، يقتنعون بها ويشعرون بضرورة الوصول ألديه قدره على وضع رؤية ورسالة لمؤسسته يستطيع 

 ن لديه وعي خالي من ن وجوده يلزم نقل المرؤوسين والمؤسسة نقلة حضارية مختلفة وذلك ألألديه ثقة داخلية وقناعة ب

 الصراع الداخلي.

  ًمع من حوله ويشارك الجميع ويساعدهم ويقدم الحلول لهم. لديه حضور مختلف، ونشاط وهمة تجعله متفاعال 

 انت غير واضحة.ك أنيتصرف في المواقف بحكمة حتى و 

  نجازات تفوق التوقعات.إيستطيع الوصول بالمرؤوسين إلى تحقيق 

 .عنصر قوة في المؤسسة يقاوم األزمات ويحقق االستقرار، ويصنع التغيير 

 .يمكن المرؤوسين في المؤسسة وفق مصالحها 

 .نموذج للقدوة الحسنة وذلك ألنه يتصف بجموعه من القيم 

  الفريق. حوبرالترحيب واالستماع لجميع وجهات النظر وتعزيز العمل الجماعي 

  .بناء الرؤى في المؤسسة بطريقة تشاركية 

  ًأمام مرؤوسيه. حياً  شخصية مبادرة في التغيير والتنفيذ يقدم نموذجا 

 .يوظف جميع قدرات األفراد داخل المؤسسة للوصول بها إلى أعلى وأفضل النتائج 

 أثير فيتملك القدرة على الت الذي يقوم به القائد التحولي في جعل القيادة التحويلية نموذجاً المختلف  الباحثة الدوروتصف      

ارتقاء  لىإيسعى اً عصري جانب امتالكه شخصية تؤهله ليكون قائداً  إلىفراد ويعملون بروح المبادرة لرؤى مستقبلية ناجحة األ

 عن مصالحه الشخصية. مؤسسته بعيداً 
 

 Jobs of a transformational leader وظائف القائد التحولي:

 أن( 06: 0662للقائد التحولي وظائف تستمد من خصائصه وصفاته وما يمتلكه من رؤى وتطلعات فكما أشار )الغامدي،     

ن لديه قناعة وظيفة القائد التحولي تتمثل في كونه مهندساً لخطط المستقبل وذلك لما يمتلك من رؤية واضحة وتصور مستقبلي أل
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لى فرق إبالتغيير والتطوير داخل مؤسسته فهو ملم بالخطط واالستراتيجيات واألهداف فهو يعمل على تحويل مجموعات العمل 

 فق آليات وإجراءات وعمليات عالية الجودة وهنا سنوجز وظائف القائد التحولي كالتالي:تعاونية تنافسية إبداعية تعمل و

 .لديه قدرة على إقناع أفراد المنظمة بالتغيير 

 .يشرك أفراد المنظمة في تحديد الرؤية المستقبلية للمنظمة وتبنيها 

 نجاز المهام وحل المشكالت بطرق إبداعية وعلميةإيعمل على تحقيق األهداف و. 

 لية للتغير تتوافق مع منظمته بحيث تحقق جودة في األداء والكفاءة االنتاجية.آالحرص على اختيار نموذجاً و 

  تنافسية.الميزة البحيث تحقق  ثقافتهاإعادة الهيكل التنظيمي للمنظمة من أجل تطويرها والعمل على تحسين 

 ة مهمة في نجاح هذه الخطو أنطوة في منظمته ولديه يقين تام بيتولى قيادة التغيير ويشرف عليها بنفسه ألنه يعتبرها أهم خ

 عملية االنتقال نحو التغيير والتطوير، وذلك بقدرته في تجاوز العقبات والوقوف أمام جميع المقاومات.

 فيما بينها. وروح المغامرات ينمي العمل الجماعي ويحمس الفرق نحو المنافسات 

  المستقبلية، مع قدرته على التعامل معها واتخاذ القرار.يمتلك رؤية للتغيير والتوقعات 

 .يسعى لتطوير نفسه ومرؤوسيه وزيادة ثقافتهم وإعداد خطط التدريب المهنية للنهوض بهم 

 .يوضح ألفراد منظمته إلى أين هم منطلقون وكيف ينطلقون 

د التحويلي يملك شخصية تؤمن بالتغيير ( أن القائ002-000: 0202البارودي، ؛ 20 -72: 0202ذكر )هيجان واخرون،      

غيير احدى نجاز والنجاح فالتفراد ويتحقق اإلعلى جميع األ ثراً أسيحدث ويكون له  المستمر فاذا كان القائد يؤمن بالتغيير فحتماً 

 تي:ن نلخص خطوات قيادة التغيير كاآلأ الوظائف المالزمة للقائد التحويلي فمن هنا يمكنناً 

لى ع هو حاجته الدائمة للتغيير وعمل األفضل في مؤسسته فهو قادرً  ما يتميز به القائد التحويلي غالباً  للتغيير:إدراك الحاجة 

لي قبل أي القائد التحوي إنالتغيير وذلك لما يملكه من أسلوب في االقناع وشخصية متفردة ومحبوبة بين أفراد مؤسسته فنقول 

ل بوجود نقاط متفق عليها لتتم عملية التغيير بك أراء مغايرة ثم يبدآمن لديه  مراعياً  يشخص واقع المؤسسة أوالً أن تغيير البد 

 سالسة محققة األهداف المرجوة منه.

 ن يبني لنفسه شخصية مختلفة عن غيره من القادة فتعتبر الرؤية لديهأيعمل على  القائد التحويلي دائماً  صياغة الرؤية والرسالة:

ة مع ما ما يتعلق برسالته فهي فلسفته الخاصأ ،لإلستراتيجيات التي وضعها للمؤسسة ه لتكون وفقاً تشاركيه مع أفراد مؤسست

نشطة وخدمات تجعل الجميع يؤمن بقدرات أالمجتمع والبيئة المحيطة به ليعكس صورة إيجابية عن المؤسسة وما تقوم يه من 

 اإليجابية.ستقلة تعكس شخصية القائد القائد وتجعل له هوية مُ 

 لعملية التغيير المراد تطبيقها وخاصة ونحن في زمن نافساً م لمؤسسته نموذجاً  هنا يجعل القائد التحولي تحديد نموذج التغيير:

 .لعمل وخطط مؤسسته المعدة مسبقاً  ومالئماً  غير مسبوقاً  ختياره مختلفاً احث عن الجديد والمتجدد فيكون يبتسارع مُ 

مبتكرة، وستراتيجيات جديدة إن يضع أضع الخطط واالهداف يتوجب على القائد التحويلي بعد و وضع االستراتيجية الجديدة:

 وتكون االستراتيجيات متوافقة مع الرؤية والرسالة لمؤسسته.واالبتكار القائد ينتهج التجديد والتغيير  ألن

ن أمن هو مقاوم له فالبد من القائد التحويلي و ،ن يكون هناك من يريد التغييرأعند حدوث أي تغيير البد  إدارة المدة االنتقالية:

ن أ وتطبيق أكثر من استراتيجية لمن يقاوم التغيير كما ينبغي في دعم من يرغب بالتغيير واالقناع يستخدم خبراته وقدراته أوالً 

 وترسيخ ثقافات جديدة، يتأكد من الجميع في المرحلة التالية االنتقالية من ترك أفكار الماضي
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 فراد مؤسسته الخبرة الكافية والتدريب المطلوب للتسيار مع حدوث التغيير والعمل بال مخاوف ومحفزاً أويعمل على اكساب  

 رض الواقع. أنتاجية على إالجميع نحو عطاء و

لسلوك ااالنتماء للمؤسسة جزء ال يتجزأ من ثقافة أي مؤسسة ويدخل في ذلك طريقة التفكير و إعادة تشكيل ثقافة المنظمة:

والقناعة وما يتعلق بتعامل األفراد بينهم فمن هنا يكمن دور القائد التحويلي في أحداث ثقافة مستقلة لمؤسسته، داعماً للثقافات 

ار ثقافة ترتقي القائد يعمل على إقر، ففي خلخلة العالقات بين أفراد مؤسسته الجيدة والعمل على تغيير الثقافات التي تكون سبباً 

 سسة وتجعل هناك ترابطاً وانسجاماً بين جميع أفراد المؤسسة.بفكر المؤ

تراتيجيات التغيير وما يمكنه فعله في تحقيق جميع االسالقدر على حداث الفرق وإن وظيفة القائد التحويلي تكمن في أوتصف الباحثة 

جعله تينفرد به القائد التحويلي التي لإلبداع، فالوظائف  ويطمح الوصول إليها بفرق عمل مؤهله لديه الجاهزية التي خطط لها

 للمؤسسات. بحث عن األفضل وكل ما هو جديد في عالم القيادةالذي يظل العالم المتسارع  مميزاً في
 

 Skills of a transformational leaderمهارات القائد التحويلي: 

ل ما يملكه من مهارات شخصية وتفاعلية تساعده على صياغة القيم وقيادة القائد التحويلي يكمن دوره في القيادة من خال       

 : كالتالي (74: 0202)هيجان وآخرون،  والتي عددهاالتغيير والتي تحقق له درجة عالية من التأثير في العاملين 

  ًعلى وضع رسالة ورؤية للمنظمة مع االلتزام بها. قادرا 

  ًهم كل ما يحتاجونه من الموارد الضرورية.ل لجميع أفراد مؤسسته محققاً  محفزا 

 .يعمل على تدريب وتطوير جميع العاملين ليمنحهم الثقة واكسابهم الخبرة 

  فراد مؤسستهأيتقن فن االتصال والتواصل مع.  

  ًمن المهارات ومنها الثقة بالنفس وحل المشكالت واالبداع واالبتكار  يتمكن من إدارة فريق العمل ويتحقق ذلك بامتالكه عددا

 وتطوير وتقدير الذات والذكاء العقلي.

 وتلخص الباحثة مهارات القائد التحويلي في أن يجعل لنفسه شخصية مختلفة مؤهلة وقادرة على ممارسة القيادة بشكل فعال     

واإللمام الكامل بجميع المهارات القيادية المهمة كالذكاء الثقافي  فاءتهعلى تطوير ذاته وقدراته وكفهو يحرص  ،ومختلف

والعقلي والتحفيزي والتكنلوجي والذاتي والقدرة على حل المشكالت والتواصل وإدارة الصراع ودعم  والعاطفي واالجتماعي

ض مساعدين والمهارة في التفويض والتفاوالشفافية والوضوح والعمل على التدريب والتمكين والتأهيل وإعداد القادة واختيار ال

 فالمهارة طابع القائد التحولي. ويحدث التغيير عقبات ويواجه التحدياتللليتصدى 
 

  Principles of transformational leadership مبادئ القيادة التحويلية:

بل على الجميع الوعي بها وتوظيفها وخصوصا القادة، فالقيادة التحويلية لها  المفكرين،أن القدرات العقلية ال تقتصر على      

قوية  لى نتائج رائعة وأداء مبدع مع بناء عالقاتإسبعة مبادئ تثير العقلية للشغف واإلبداع والنمو، فهذه المبادئ سيؤدي تنفيذها 

؛ 02-007: 0202حددها كال من )بالين،  دةتساعد في تحويل أفراد المنظمة إلى أعمال سريعة ومخرجات فائقة الجو

 كالتالي:( 22-27: 0202فليون،

 :فالقائد هنا يجعل له أفكاراً يصنع منها طموحاً ليحقق أحالمه التي يعمل عليها فهو يستطيع أن يجعل لنفسه قيمة  مبدا الغاية

 لهم للعطاء. بين أفراد مؤسسته فعندما يشاهدوه محباً لعمله متجهاً نحو هدفه يكون حافزاً 
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 :عندما يضع القائد وعوداً ألفراد مؤسسته عند انتاجهم وتحقيق جزء من األعمال الموكلة إليهم يكون مشجعاً  مبدأ الوعود

 يةلكسب ثقة األفراد وزيادة الحماس والدافع ومحفزاً لهم لمواصلة اإلنتاجية فاذا قطع القائد على نفسه وعوداً البد أن يفي بها

 لديهم.

 إذا فكر القائد بالمخرجات والمدخالت وما يحتاجه لمؤسسته فالمشاريع اختبار حقيقي للقيادة في التطوير،  لمشاريع:مبدأ ا

حيث يحتاج القائد إلى تفكير قوي واتخاذ إجراءات حيال اختيار من هو األنسب في إدارة المشاريع داخل وخارج المؤسسة 

ضاء من التفكير العميق وإعادة حساباته لمعرفة ما الذي تحتاجه مؤسسته من شروع البد أن يخلق لنفسه مساحة بيفقبل أي مُ 

من خالل سؤال العمالء وأخذ المالحظات واالقتراحات بعين االعتبار ليتم التطوير المراد فبذلك  والميزة التنافسية التغيير

 يكون قائداً مختلفاً وملهماً. 

 :د المتمكن من أفراد مؤسسته فعندما يشعر أفراد المؤسسة باألمان والراحة لن يجد قناع مهارة يمتاز بها القائاإل مبدأ اإلقناع

جلى هم وتلبية احتياجاتهم فهنا يتبألن لديهم والء للمؤسسة وهذا يتحقق بحب القائد لهم وحسن عالقته هم قناعإصعوبة في 

مؤسسة فراد الأخذ باآلراء واالهتمام بجميع ار واألدور القائد التحولي بصنع أجواء عمل مثالية عنوانها االحترام والثقة والحو

وتجد التضحية والسباق في أي عمل يكلفون  قناع سهالً ن وجدت فبذلك يكون اإلأوحل جميع المشاكل  وجعل الحقيقة عنواناً 

 به داخل وخارج المؤسسة.

 :فهو محور انطالقة نحو الهدف فبالثاء الصادق وفي حينه يستطيع القائد أن  الثناء ميزة يمتاز به القادة عموماً  مبدأ الثناء

كون بداع فال يلى نقاط قوة تجعلهم ينجزون ويجدون مساحات للتميز واإلإفراد مؤسسته أيجعل التعثرات والمخاوف لدى 

ليه من نجاحات فالخوف من األخطاء إح ليتحقق لما يطم ،ومثنياً  ومحفزاً  على األخطاء بل يكون موجهاً  ومحاسباً  القائد قاسياً 

فان عمل القائد على تحسين موظفيه وإعادة المحاولة والتعلم من االخطاء يصل بالمؤسسة ة، يرجع بالمؤسسة الى نقطة البداي

 الى نجاحات مستمرة.

 :و مشكلة تمر بها المؤسسة فالقائد التحويلي أالمثابرة أكثر ما يتحلى به القائد عند مواجهة أي منحنى خطر  مبدأ المثابرة

عمله  ن ينجزأيتميز بالذكاء والموهبة ومن ذلك مقاومته وصبره ومثابرته عند أي أزمة تواجه مؤسسته فالمطلوب منه كقائد 

 بديلة لتخطي هداف وخططاً أويتحقق بوجود  ،نهيارلمواجهة وتخطي الشدائد والخوف على المؤسسة من اال ويكون مثاالً 

 ن وجدو أفراد المؤسسة فيه المثابرة سيكون لهم دافعاً إف طارئلحدوث أي ُمتأهباً استباقياً  بتفكير  ، حيث يتصرف زماتاأل

 .والمواقفخطط مهما كانت الظروف الهداف واألوتتحقق  للمواجهة مع قائدهم ليكون العمل تكاملياً 

 :ق يحتذى به بين أفراد مؤسسته ويتحق نموذجاً  فهوالقائد التحولي  من ضرورياً  مراً أن وضع األهداف وتنوعها أ مبدأ التحضير

غيره  فالقائد التحولي يختلف عنت، وتعلم الجديد في مجال القيادة وأن يطبق كل القرارابالخطط وتنفيذها  التزامهفي ذلك 

 للعطاء بعد يوم فيكون تأثيرها على من حوله مصدر الهام ورمزاً  حالم تكبر معه يوماً فالطموح لديه متزايد واآلمال واأل

 نافس. لى مستقبل زاهر ومإيسعى لتغيير مؤسسته والنهوض بها  مختلفاً  تحولياً  ليجذب أفراد المؤسسة وتصنع منه قائداً 

يرتكزون  ةراف للمستقبل برؤيتحديد األهداف واالستشفالغايات على القادة  ضرورة القيادة التحويلية ن مبادئأالباحثة وترى 

والقدرة على استحداث المشاريع والبرامج والتمكن من ، التي قطعها على نفسه االيفاء بالوعودالتزام وعليها جميعاً، مع 

ول إضافة المسؤول األالثناء والشكر للفريق وامتالكهم بخلقه ونموذجيته، فالقائد هو وجتهاد والمثابرة، االجد وبروح الإدارتها 

 .للقادة ن التهرب والتخاذل مدمراً إنظار الجميع فأمحط أنه لى إ
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 Transformational Leadership Strategies استراتيجيات القيادة التحويلية:   

الل ما يخطط ويرسم له القائد التحولي والتيتالتحويلية  القيادةاستراتيجيات        ياديةالقته شخصيو هسمات يستمدها من تضح من خ 

أنها ترتكز على اإلنتاجية لدى القائد ( 26-20: 0202؛ هيجان وآخرون،02-02: 0662كا )الغامدي، وكما ذكرها بعض الباحثين 

رض الواقع وقد وردت أزل  وهي تسبق علم اإلدارة من ناحية تفعليها على ومنهم من جعلها في المواقف فالقيادة موجودة من األ

ن وقائع حدثت للنبي صلى هللا عليه وسلم مع أصحابه تدعم القيادة ملقران الكريم والسنة النبوية مما يدل على ذلك القيادة في ا

فضل لى األإخرين وتوجيههم قوة التأثير في اآلهي  و وضع خططاً أوامرا أن تكون إعطاء أية فالقيادة قبل يلومنها القيادة التحو

 جابياً ثرا إيأليها يكون له إن القائد الذي يحسن التواصل مع أفراد المؤسسة التي ينتمي األهم ألقناعهم واحتوائهم وهذا هو إومدى 

ثيراً عجيباً وقدوة حسنة يمتلك تأبطبيعتهم يتبعون القائد الذي  لبشرفبذلك يتحقق كل ما يخطط له لالرتقاء بمؤسسته نحو األفضل فا

توفر لهم الجهد والوقت واإلنجاز وتزيد من االعتزاز والفخر بما يصنعون ومن بطريقة صحيحة  ليحققوا االبداعوفكراً مميزاً، 

 ي كاآلتي:هوحسن تصرف قتدار إغايرة ليقود مؤسسته بفاعلية واإلستراتيجيات التي يحتاجها القائد التحويلي نحو قيادة مُ هذه 

قيادة  -يل المدرسيتجويد التحص -التفكير اإليجابي -وقتاستثمار ال -ستفادة من األخطاء والفشلاإل -تفعيل القيم -)التودد والتعاطف

ين المستمر وتجويد التحس -تنمية الموارد البشرية -تقبل النقد والتوجيه -االحتواء وتقبل التنوع والتباين -الثواب والعقاب المدرسي

لتعاوني وفرق التعلم ا -األسرة والمدرسةالشراكة المدرسية مع  -تفعيل االنضباط -اإليجابية والتفاؤل -التمكين والتفويض -العمل

 -درسيتطبيق القياس والتقويم الم -قيادات االجتماعات والفعاليات المدرسية -التجول -هندرة العمليات المدرسية -العمل المدرسية

النشاط  تفعيل -التغذية الراجعة -التخطيط والرؤية المدرسية -قيادة ضغوط العمل -بناء الثقة المتبادلة وكسب محبة اآلخرين

 -ئةالتعامل مع األزمات والظروف الطار -السالمة المدرسية -تفعيل التكنولوجيا والتقنية التعليمية -المدرسي واكتشاف المواهب

ألداء تقويم ا -تحليل العمل المدرسي -تطبيق المعايير والمؤشرات األدائية -المدرسة التعاونية -التوجيه واإلرشاد المدرسي

م تفعيل اإلعال -توطين اإلشراف التربوي والمدرسي -قيادة االتصاالت اإلدارية والسكرتارية -لحوار واإلقناعا -وتوظيفه

 تعدد المساراتقيادة نظام  -قيادة المهام المدرسية -األمن الفكري والمواطنة -التعامل مع ذوي االحتياجات الخاصة -المدرسي

و بعضها سيتمكن من كسب األفراد داخل مؤسسته ويكون محل اهتمامهم أذا عمل القائد بهذه االستراتيجيات إبالمرحلة الثانوية(.ف

 .ية المؤسسةورسمها وبناء بها رؤ جميع األهداف التي خطط لها ويرتقي بمؤسسته محققاً  وتقديرهم واعجابهم ويكون مؤثراً 

عل من القيادة قيادة المستقبل وقيادة التميز واالبتكاري اإلداري هي القيادة استراتيجيات القيادة التحويلية هذه كفيلة بان تج     

ومستثمر الطاقات، هذه  وصانع الرؤيةاالبداع  ومهندس التخطيط المنقذ والملهمالخارقة في إحداث الفرق فالقائد هنا هو 

 زاً محل ثقة ومصدر جذب وتأثير وإلهام.وتجعله ُمتفرداً ُمتمي الحضور الجيد للقائد التحويلياإلستراتيجيات تُسهم في 

 Transformational leadership is distinct and individualالقيادة التحويلية قيادة متميزة ومتفردة: 

leadership 

 تميز القيادة التحويلية عن غيرها من القيادات األخرى. 

اد داخل المؤسسة لجميع األفر ةمشارك السحرية لما يتمتع به القائد فيها منلهام وتسمى بالقيادة إعتبر مصدر القيادة التحويلية تُ       

ية سهم في نجاح القائد التحولي وإيجاد استراتيجالقيادة التحويلية لها عدد من المبادئ التي تُ فوهذا يزيد من دافعيتهم نحو العمل 

األمور  التقدير والمكافأة مناألساسية، فييم العمليات وتطوير وتدريب األفراد وتق ،داريإوالعمل على تأسيس نظام  ،وتطبيقها

 التغيير داخل وخارج المؤسسة، الحماس و على بث روحالتحولي  كما يعمل القائد ،التي تكون عامالً في التحسين المستمر
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نه يسعى لتلبية ما يميزه أ، فو مشاريعأي مهام أقناع والتأثير وفق منهجية يضعها لنفسه قبل البدء بفي اإل خاصاً  اً أسلوب فهو يمتلك

طاقتهم  يعملون بأقصىهم ولهُ مكانتهُ، فاألفراد بين احتياجات أفراد مؤسسته قبل حاجاته الشخصية فهذه القيمة تجعله محبوباً 

 (.007- 20:  0202بالمؤسسة )فليون،  لالرتقاء

  ًالقائد التحويلي كيف يكون مختلفا: 

اكسباهم ثقتهم بأنفسهم وألنه زاد من  وخاصة ،فراداألفي مدى عطاء  التحولي وأفراد مؤسسته لها أثراً العالقة القوية بين القائد      

ي ن الحافز اإللهامي له دور كبير فألى إإضافة  ،عمال يكلفون بهاأكما يمكنهم المبادرة في أي واإلبداع، الخبرات الكتشاف الذات 

ز والتشجيع التنوع في أساليب التحفي التحولي كما يمكن للقائد ،لقصور أو اإلخفاقوخاصة التغاضي عند ا ،استمراريتهم في العطاء

حدث التغيير ت بروح الفريق الواحد، فالقيادة التحويليةاألفراد داخل المؤسسة فهم يعملون على جميع  إيجابياً  أثراً والتي لها  شادةواإل

كما تختلف ، دبالمواعي وااللتزامالترابط والعمل الجماعي والعاطفة  التحوليينالقادة فيغلب على ، باألداءوتصنع االبداع وتتفوق 

ها هو أسلوب حل نسانية وما يميزيثار والتضحية ألنها أسست ثقافتها المؤسسية على اإلنها مليئة بالقيم واإلأعن القيادة التقليدية ب

لى إسة قى المؤستكان فبذلك تر  إهمال أي فرد من المؤسسة أياً  مع اعتبار األفراد وعدم ،المشكالت والعمل عليها بطرق ابتكارية

األفضل وإلى تركيز األفراد في عملهم ألنهم وجدوا من يهتم بهم ويحل مشاكلهم وهذا يؤدي قدماً إلى تحسين أداء المؤسسة ويسهم 

 (.002-002: 0202نتاج واالبتكار واالبداع داخل المؤسسة وخارجها )فليون،في عمليات اإل

 Transformational leadership in educational and القيادة التحويلية في المؤسسات التعليمية والتربوية:

educational institutions 

القيادة التحويلية ذات أهمية في مؤسستنا التعليمية فالقادة التحويليين يملكون شخصية ذات تأثير ملموس ويعملون على بناء      

مناسبة  لى أجواءإوتتحول المدرسة  ،األثر في عطاء المعلمين ومدى جاهزيتهم لإلبداع مفراد المؤسسة وبذلك يكون لهأالثقة بين 

لى تحسين نها تعمل عألى إإضافة  والتدريب والتأهيل، مامهتتحفيز المعلمين ومنحهم اال تعمل علىلقيادة التحويلية ، فاللتعليم

 ويتحقق عطاءاالنتاجية وال سوياً بخطط طموحة تزيديعملون  واحداً  فيكونوا فريقاً وبي المدرسة، القيادة التربوية ومنسالعالقة بين 

ثبتت أ، ون هناك عالقة كبيرة بين قادة المدارس والقيادة التحويليةأقد ذكرت العديد من الدراسات ، فعلى جميع الطالب ثراأل

 (.7: 0602القبلي والعمري،؛ 76-70: 0200القيادة التحويلية )الفار،قرب للمدارس هي نسب نوع من القيادة واألأن أالدراسات 

 ضرورة القيادة التحويلية لمدارسنا:

نماط القيادة تهتم باألداء والمخرجات مع تقديم الحوافز لزيادة الكفاءة االنتاجية وأغلب القيادات تركز على التعامالت أجميع      

از، لكن نجد القيادة نجإنماط في التحفيز وتقديم المكافآت عند كل تحويلية تشترك مع بقية األبين القائد ومرؤوسيه، ونجد القيادة ال

لى إنها تلبى حاجات العاملين كما تعمل على منح العاملين الثقة ليتم من خاللها الوصول أنواع القيادة بأالتحويلية تتفوق على جميع 

نا العالقة من هنا يتبين لو ،نتاجيةليتمكنوا من اإلومحفزة،  جاذبة عمل وصنع بيئة الظروفتحقيق الذات، فهي تعمل على تهيئة 

 تحفيزتوافق بين جوانب عدة تشمل التأثير واللى إفهي القيادة الوحيدة التي تعمل  وتقدم مدارسناالطردية بين القيادة التحويلية 

نفسهم من خالل أقة والتمكين والرقابة الذاتية والعمل على اكتشاف بناء المعلمين ومنحهم الث، وذلك لوالتشجيع وتلبية االحتياجات

  ،عن غيرها من القيادات األخرى ن القيادة التحويلية متميزة متفردةأبقر يجعلنا نُ ، فهذا ما التوجيه والتدريب والتطوير
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)  لون بها ويطبقونها في الميدان التربوين ندعم القادة الذين يعمأطبق القيادة التحويلية  في مدارسنا ون نُ أهنا يتوجب علينا و

 (.02-02: 0662الغامدي،
 

 Educational transformational leadership according: 2000القيادة التحويلية التربوية وفق رؤية المملكة 

to the Kingdom's vision 2030   

القيادة في أجهزتنا الحكومية وخاصة التعليمية منها لها إسهامات عديدة في خدمة المجتمع وتطبيق األهداف التي تعمل من      

أجلها وخاصة القيادات الفعالة التي تركز على أدائها وتحسين عملها من خالل خدمة المجتمع وتقديم األفضل له، فالقيادة التربوية 

في المؤسسات التعليمة وباألخص المدارس الثانوية  0202دة التحويلية وفق رؤية المملكة العربية السعودية التي تنهج مدخل القيا

 (.00-02: 0202ستحقق نجاحات وتطورات ملحوظة تساير المتغيرات الحديثة وتحدث المنافسة العالمية )الزومان، 

م رؤية تغيرات القيادة الهامة التي تدعمقيادة التحويلية بمجموعة من وبناء على ما تناولته بعض الدراسات السابقة في عالقة ال     

، صنفت مجموعة من الخطوات الجوهرية والتي تعتبر في غاية األهمية، تحقق التطور العالمي والنهوض باألجيال 0202المملكة 

التي تجعل للمؤسسات التعليمية قيمة على ، و0202لتقديم عمالً نوعياً مختلفاً يسهم في تطوير مجتمعنا وتحقيق الرؤية الطموحة 

أرض الواقع ومن ذلك اهتمامها بالتعليم حتى في ظل االزمات ومن ذلك التعليم عن بعد. وتفصيالً لما سبق يمكننا أن نلخص ما 

 في خطوات جوهرية كالتالي: ،0202ؤية المملكة ريدعم القيادة التحويلية وفق 

 :وإيجابياً يمتلك النجومية في القيادة فهذا ما تحتاجه مدارسنا خاصة ونحن في زمن يبحث  كون القائد التربوي أصيالً  االصالة

بهذه الجزية فعلى القائد أن يكون  0202عن االصالة وهي مرتبطة ارتباطاً كلياً بالقيادة التحويلية وقد عنت رؤية المملكة 

قادة المدارس ل يكون له األثر في أفراد المؤسسة فهذا مطلب  على طبيعته دون زيف متمسكاً بهويته وفخوراً بثقافته؛ فحتماً س

 (.60: 0202ومن هم في المؤسسات التعليمية )مولفيت وكوستي، 

 ادة والقي ةمن األمور الهامة جداً في القيادة وخصوصاً ما نعيش من تطور مستمر فاالستراتيجيات متعدد ستراتيجية:اإل

ستراتيجية ين اإلب الدمجإلى جانب ، نافسةمُ  التي تضع بعناية وفق خططالتحويلية تستطيع أن تختار االستراتيجية المناسبة 

: 0202)أوين،  0202سهم في دعم رؤية المملكة خرجات تُ نتاجية مع وجود مُ إالعصرية والتقليدية ليكونوا أكثر كفاءة و

027.) 

 :تقوم على مجموعة من العمليات المتسلسلة تحقق التغيير الناجح وما ينبغي أن يكون عليه المستقبل وذلك  والتي قيادة التغيير

تحدث التغيرات لتحقيق األهداف، وتقويم الموظفين ويكون في نقل  وخططمن خالل: تحديد االتجاه في وضع رؤية مستقبلية 

يير سهم في أحداث أي تغواجهة التحديات وترسيخ ثقافات جديدة تُ ام ومُ هذا االتجاه من األقوال إلى األفعال مع التحفيز واإلله

 (.02: 0202فعاالً )كوتر، اً فاجئ ليكون تغييرمُ 

 :يمكننا القول بأن القائد الفعال هو أحد أسباب نجاح المؤسسة فهو محور االبداع والتميز وذلك لما يمتلك من مهارات  الفعالية

تمكنه من مساعدة فريق العمل وتأثيره فيهم وحل جميع مشاكلهم أن وجدت وتلبية احتياجاتهم، فقد أولت القيادات التعليمية 

عداد إمنحتهم االهتمام والتدريب ليسهموا في رؤية المملكة ومن ذلك برنامج تأهيل و لدينا القائد التربوي أهمية كبيرة فقد

 (.04-06: 0200القيادات )أبو الطاحون، 

 العمل على إعطاء المساحات لإلفراد ودعمهم هو مطلب في عصرنا هذا وباألخص في مؤسساتنا التعليمية،  ن القيادة:يتمك

تحقق بادراً داعماً للتغيير ويشارك بإيجابية وفاعلية ويكون لديه انتماًء عالياً ويفسه ويكون مُ فنجد من يُمنح التمكين تزيد ثقته بن
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شراكهم في القرارات يعملون على إب على قادة المدارس أن يمكنوا المعلمين والمعلمات وجله الرضا الوظيفي فمن هنا ي

تأهيل قادة فعالة وماهرة لصناعة المستقبل )الجرباء وآخرون، سهم في واالستراتيجيات ليكونوا أكثر فاعليه، فالتمكين يُ 

0660 :062-022.) 

 :روح التنافس والسباق إلى األفضل رغم الظروف المحيطة والعقبات أمراً ضرورياً خاصة إذا كان القائد  الميزة التنافسية

لمؤسسة متخطياً كل العقبات واألزمات فهذا وتقديم األفضل والعمل مع جميع أفراد ا والطموح تحولياً ويؤمن بروح المنافسة

أن يصنع جيالً قادراً على  0202ما أكدت عليه اإلدارات العليا في المؤسسات التعليمية وما شجعت عليه رؤية المملكة 

 (.047-044: 0202بها )سينك، حتفظاً المنافسة ليقارع الدول األخرى ليصل إلى القمة مُ 

 :ذا طبق معايير الجودة ومنها زيادة اإلنتاجية واستخدام إجودة في العمل وخاصة من القائد ف القيادة تحتاج الى جودة العمل

ومن أسباب الجودة المهمة في العمل ، مع محيط المؤسسةوالتواصل الداعم الموارد واالستثمار الحقيقي لها والعالقات الجيدة 

جل تحقيق األهداف واالنتهاء من أء األزمات والمناضلة من ثناأالتغلب على العقبات وإدارة الوقت والمحافظة على الهدوء 

اآلراء خذ بلى األإمن األمور التي تعطي جودة في العمل إضافة فهي بأول وأن يجعل القائد  لنفسه تغذية راجعة  عمال أوالً األ

من القيادات األخرى  القائد التحولي يتصف بالجودة أكثر من غيرهف شراك االفراد في اتخاذ القراراتإواالقتراحات و

 (.060-004: 0202)تايلور،

 :مراً أن االهتمام بالمؤسسة بكافة عناصرها لتواكب متطلبات العصر والعناية بالعمالء من جهة القيادة أ ثقافة نابضة بالحياة

يادية ختيار الكفاءات القالية مختلفة تعنى بكل الجوانب المحيطة بالمؤسسة ومن آضرورياً وخاصة إذا كرست الجهود لوضع 

لهام وستكون المؤسسات وخاصة التعليمية منها نابضة بالحياة وبالفكر إوالمساعدة لها لتكون مؤهلة ستصبح القيادة مصدر 

 (.20-22: 0202)مولينارو، ترفض الجمود والروتين الممل وقوة اإلرادة والتطوير والتجديد والتغيير

 :يملك و حدى التحديات التي تواجه القادة ولكن القائد الذي يملك حنكة قيادية تجعله مبادراً إ المبادرة من القائد هي المبادرة

نموذجاً و المقدمة سباقاً ورئداً ن يكون في أكل الصعوبات والعقبات التي تواجهه فالبد  تحدياً لى األفضل مُ إالريادة للوصول 

في البحث عن التميز والمبادرة التي تخدم  يساهمون فعلياً  لفال يكون من القادة الذين يصدرون األوامر فقط بواضحاً، 

لى للنجاح والعمل ع اً المؤسسة التعليمية وأيضا يبحثون عن المشاكل داخل المؤسسة والمبادرة بحلها مع البحث عن فرص

بادر) نا مُ أيمية مؤسساتنا التعل القائد فيول المبادرين في أي عمل يخدم المؤسسة فليكن شعار أتحقيقها فيكون القائد 

 (.007-002: 0204القحطاني،

 :هي جلب هنا مصطلح القوة الناعمة واستخداممراً مطلوباً فن وأ عملية الجذب واألسلوب الراقي في القيادة القوة الناعمة 

نها رغبت في أب، 0202ي مجال من المجاالت وما ذكرناه يتجلى في رؤية المملكة أقناعهم لاللتحاق بأفراد والتأثير فيهم واأل

ولت هذا الجانب العناية الكاملة واالهتمام من قادة أاالبتكار والتطوير والمنافسة وخاصة داخل المؤسسات التعليمية وقد 

 (.22: 0207ومعلمين وطالب )جالو، 

 :ة وحنكة فإذا براعأي مؤسسة تعليمية البد أن يكون لإلبداع جزء من استراتيجياتها فبذلك يكون أفرادها وقائدها أكثر  االبداع

ساتنا غاير تملك ثقافة إبداعية مختلفة ولدينا في مؤسبادرة ذات طابع مُ تكون اإلبداع لدى جميع المنتسبين للمؤسسة فستكون مُ 

التعليمية عدد من البرامج تدعم المبدعين وأصحاب األفكار اإلبداعية وهذا ما دعمته وزارة التعليم في المملكة العربية 
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خططت له رؤية المملكة لتحفيز وتشجيع المبدعين للمساهمة قدما في تحقيق هذه الرؤية المباركة )بابكر،  السعودية وما

0204 :22-20.) 

 :هو توحيد العناصر الداخلية للمؤسسة التعليمية لتكون نظاماً موحداً وال يتحقق التكامل إال في وجود مناخ تربوي  التكامل

 حترام التنوع الوظيفي مع تدعيم أخالقيات العمل اإليجابيةاوالتعاون والتخطيط والعمل الجماعي و والتناغم يتسم بالتنسيق

 (.004: 0202ذا كان العمل تكاملياً ستتحقق اإلنتاجية من خالل السلوك التنظيمي )أبو النصر، فإ

 :تطبيق األفكار الجديدة المبتكرة  ودعمها يضيف قيمة للمؤسسات التعليمية ويكون االبتكار بإحداث مفاهيم وسياسات  االبتكار

من شأنها أن ترفع من إستراتيجيات وخطط المدارس ويكون ذلك من خالل االبتكار اإلداري وهو ما يخص القيادة باإلضافة 

فراد داخل المؤسسات التعليمية أو خارجها وقد عملت رؤية واصل مع جميع األإلي االبتكار التقني فهو داعما للمعرفة والت

على دعم االبتكار التقني داخل المؤسسات التعليمية وتشجيع برامج التقنية ومنها األمن السيبراني والتخزين السحابي  0202

 (.006-000 :0202والتحول الرقمي والتقارير التفاعلية واالجتماعات االفتراضية )البارودي، 

 

 ثانياً: الدراسات السابقة.

 لى األقدم كما يلي:إتناولت الباحثة الدراسات السابقة العربية واألجنبية من األحدث 

والتي هدفت إلى معرفة تأثير القيادة التحويلية في مؤسسات التعليم ( Hung, Hoang, Thu,2020دراسة هنج وهاونج وثاو )

حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، وتمثلت  ،األكاديمي في الجامعات الفيتناميةالعالي ودورها في تعزيز البحث 

وطالبة، كما توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها: أن القيادة التحويلية  ( طالباً 000األداة في استبانة تم توزيعها على )

مؤسسات  أهمية في تشجيع البحث العلمي في األبعاد القيادة التحويليةأن و ،تكون فعالة عندما يُسمح لها باالستقاللية في المنظمات

 التعليم العالي وغيرها.

والتي هدفت إلى معرفة تأثير أسلوب القيادة التحويلية ( Neftyan, Hariri, Dedy,2020دراسة نيفتيان والحريري وديدي )و

هج حيث استخدمت الدراسة المن ،محافظة الميونج، بإندونيسيا لدى مدراء المدارس المتوسطة على الرضا الوظيفي للمعملين في

ما توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج ( معلماً ومعلمة، ك60وتمثلت األداة في استبانة تم توزيعها على )الوصفي المسحي، 

 أهمها: أن أسلوب القيادة التحويلية يؤثر إيجاباً على الرضا الوظيفي للمعلمين.

والتي هدفت إلى الكشف عن واقع ممارسة مديري المدارس الحكومية في محافظة  (2020الغويري والعمري ) دراسةكذلك 

في، استخدمت الدراسة المنهج الوص ، حيثالزرقاء )األردن( للقيادة التحويلية وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين

كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن الدرجة علماً ومعلمة، ( م602وتمثلت األداة في استبانة تم توزيعها على )

الكلية لممارسة القيادة التحويلية جاءت مرتفعة، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية في واقع ممارسة القيادة التحويلية وتعزى 

حصائية بين واقع ممارسة القيادة التحويلية لدى مديري إلى متغيرات الخبرة، والمؤهل العلمي، كما تبين وجود عالقة قوية ودالة إ

كرية وأن بعد التأثير المثالي يكون بالمرتبة األولى يليه بعد االستثارة الف ،المدارس الحكومية ومستوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين

 الحافز اإللهامي.بعد خيراً أثم بعد االعتبار الفردي و

والتي هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى مديري المدارس في  (2020ونجد دراسة عمايرة وعاشور )

  ،المرحلة األساسية والثانوية وعالقتها بفاعلية اتخاذ القرار في مدينة قبصة إربد )األردن(
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وتوصلت  ،ومعلمة اً معلم( 664وتمثلت األداة في استبانة تم توزيعها على ) استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي، حيث

الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: وجود عالقة موجبة ودالة إحصائية بين ممارسة مديري مدارس تربية قبصة إربد للقيادة 

لمرتبة اأن الدرجة الكلية لممارسة القيادة التحويلية جاءت متوسطة وأن بعد الحافز اإللهامي يكون ب ،التحويلية وفعالية اتخاذ القرار

 األولى يليه بعد الجاذبية والتأثير ثم بعد االعتبار الفردي وأخيراً بعد االستثارة الفكرية. 

والتي هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة مديري المدارس الحكومية الثانوية  (2020باإلضافة لدراسة الليمون والسرحان )

( 622وتمثلت األداة في استبانة تم توزيعها على )استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي،  حيث ،في األردن للقيادة التحويلية

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن بعد االعتبار الفردي يقوم على شخصية القائد نفسه فال يمكن  ومعلمة، اً معلم

أن الدرجة  ،ة هم الذين يطبقون القيادة التحويلية ويرغبون في التغييراالعتماد على المؤهل العلمي، كما أن المديرين األقل خبر

الكلية لممارسة القيادة التحويلية جاءت مرتفعة، وأن بعد التأثير المثالي يكون بالمرتبة األولى يليه بعد االعتبار الفردي ثم بعد 

 الحافز اإللهامي وأخيراً بعد االستثارة الفكرية.

والتي هدفت إلى التعرف على مستوى تطبيق أبعاد القيادة التحويلية لدى قائدات المدارس في ( 2020أيضاً دراسة المقحم )

لى وتمثلت األداة في استبانة تم توزيعها عاستخدمت الدراسة المنهج الوصفي،  حيث ،محافظة الخرج بالمملكة العربية السعودية

همها: أن الدرجة الكلية لممارسة القيادة التحويلية جاءت مرتفعة، وأن وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أ( قائدة، 076)

 .بعد الجاذبية والتأثير يكون بالمرتبة األولى يليه بعد االعتبار الفردي ثم بعد االستثارة الفكرية وأخيراً بعد الحافز اإللهامي

ئدات المدارس وعالقتها باالنتماء المهني للمعلمات والتي هدفت إلى التعرف على القيادة التحويلية لقا (2002ودراسة العوفي )

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي المسحي االرتباطي،  حيثمن وجهة نظر معلمات المدارس الحكومية في مركز شمال جدة، 

الدرجة الكلية  كما توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن( معلمة، 067وتمثلت األداة في استبانة تم توزيعها على )

وأن بعد االعتبار الفردي يكون بالمرتبة األولى يليه بعد التأثير المثالي ثم بعد الحافز  لممارسة القيادة التحويلية جاءت مرتفعة،

 اإللهامي، وأخيراً بعد االستثارة الفكرية وأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل وسنوات الخبرة.

والتي هدفت إلى الوقوف على دور القيادة التحويلية في تطوير أداء مديرات المدارس  (2002دراسة البقعاوي ) باإلضافة

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتوصلت الدراسة إلى  حيث ،0202في ضوء الرؤية االستراتيجية  المتوسطة بالمملكة

ور كبير ومؤثر في تطوير األداء الوظيفي لدى قائدات المدارس حيث تساعد مجموعة من النتائج أهمها: أن القيادة التحويلية لها د

 .على تطوير أدائهن وتحسين مهارتهن، وتشجيعهن على العمل الجماعي التعاوني، وتقليل عزلتهن المهنية

النماص للقيادة والتي هدفت الي الكشف عن درجة ممارسة قادة المدارس االبتدائية بمحافظة  (2002ودراسة القبيسي وعطية )

ا وتمثلت األداة في استبانة تم توزيعهاستخدمت الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي،  حيثالتحويلية من وجهة نظر المعلمين، 

كما توصلت الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها: أن الدرجة الكلية لممارسة القيادة التحويلية جاءت  ( معلماً،222على )

الجاذبية والتأثير يكون بالمرتبة األولى يليه بعد التحفيز اإللهامي ثم بعد االستثارة الفكرية وأخيراً بعد االعتبار مرتفعة، وأن بعد 

لصالح البكالوريوس فأقل كما توجد فروق لمتغير الفردي وأنه توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي 

 .سنوات. 02كثر من سنوات الخدمة ولصالح أصحاب الخبرة األ

والتي هدفت إلى تحديد متطلبات تطوير أداء مديرات المدارس بمنطقة عسير في ضوء القيادة ( 2002وأخيراً دراسة الفيفي )

 ،قائدة( 022وتمثلت األداة في استبانة تم توزيعها على )استخدمت الدراسة المنهج الوصفي،  حيث ،0202التحويلية وفق رؤية 
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إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن الممارسات البيروقراطية في القيادة هي التحدي أمام التحول الوطني ورؤية  وتوصلت الدراسة

0202.  

 التعقيب على الدراسات السابقة:

من خالل ما تم عرضه في الدراسات السابقة العربية منها واألجنبية اتضح أن هناك أتفاق واختالف في الهدف والمنهج ومجال 

 التطبيق ومجتمع الدراسة وأدواتها وما أظهرت من نتائج، كما سنحدد ما تميز به البحث الحالي عن غيره كالتالي:

كشفت عن أثر درجة ممارسة القيادة التحويلية بمتغيرات مهمة في مع البحث الحالي وهي التي  بعض الدراساتاختلفت  الهدف:

باإلضافة إلى ( Neftyan& Hariri& Dedy,2020)نيفتيان والحريري وديدي القيادة ومنها: متغير الرضا الوظيفي كدراسة 

. وكذلك متغير الثقة التنظيمية كدراسة Hung& Hoang& Thu,2020)متغير تعزيز البحث العلمي كدراسة هنج وهاونج وثاو )

اتخاذ القرار كدراسة عمايرة (. ومتغير 0202(. وأيضاً متغير االنتماء المهني كدراسة العوفي )0202الغويمري والعمري )

ن دراسة الليمون والسرحافهي التعرف على درجة ممارسة القيادة التحويلية في المدارس اما التي اتفقت في (. 0202وعاشور )

ما الدراسات التي ناقشت القيادة التحويلية في ضوء رؤية المملكة العربية أ(. 0202( ودراسة القبيسي وعطية )0202والمقحم )

في وتختلف في متغيرات  مع البحث الحالي تتفق( والتي 0202( ودراسة البقعاوي )0202الفيفي ) ، كدراسة0202السعودية 

 .الهدف

فمنها من طبق في الجامعات والمدارس  : نجد الدراسات السابقة تنوعت في مجال التطبيق حسب الهدف المحددمجال التطبيق

بمختلف مراحلها االبتدائية والمتوسطة والثانوية، أما البحث الحالي فقد اتفق مع بعض الدراسات في مجال التطبيق في المدارس 

 التعليمية للمرحلة الثانوية.

 الحالي.والذي يتفق مع البحث  استخدم المنهج الوصفيجميعها : الدراسات السابقة المنهج

: نجد في الدراسات السابقة أن مجتمع الدراسة يختلف حسب الهدف من الدراسة والمنهج فمجتمع الدراسة مجتمع الدراسة وعينتها

اتفقت مع هذا البحث في أخذ العينات العشوائية  ومنها من الجغرافي،يحدد بغرض الباحث ومجال التخصص والموقع 

( والقبيسي وعطية 0202( والعوفي )0202والسرحان والغويري والعمري وعمايرة وعاشور ))للمعلمين/ات( كدراسة الليمون 

( التي كانت تعتمد على مجتمع 0202( الفيفي )0202( البقعاوي )0202، في حين نجد االختالف مع دراسة المقحم )(0202)

 التطبيق. مجال حدود في )للقائدات( الدراسة

استخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بالدراسة، كما أن البحث الحالي يتفق : جميع الدراسات السابقة األداة

بعاد القيادة بنيت على أو لى أخر، فنجد األغلب صمم االستبانةإمعها في االستبانة كأداة، أيضاً أختلف تصميم االستبانة من باحث 

 .االعتبار الفردي(-اإللهامي_ االستثارة الفكريةالتحويلية األربعة )التأثير المثالي _الحافز 

: بعض الدراسات كشفت أن الدرجة الكلية لممارسة القيادة التحويلية لدى القيادات التربوية جاءت مرتفعة كدراسة الليمون النتائج

رجة تطبيق القيادة ( كانت د0202(. في حين نجد دراسة عمايرة وعاشور )0202( والقبيسي وعطية )0202والسرحان والمقحم )

( 0202التحويلية متوسطة، كما نجد دراسات توصلت إلى ضرورة تطبيق القيادة التحويلية كمتطلب للتطوير كدراسة الفيفي )

 ( وهذا يسهم في أحداث التغيير والتطوير.0202والبقعاوي )

ية، تعليم بمحافظة الطائف وباألخص المرحلة الثانو: أنه األول من نوعه يناقش القيادة التحويلية في مدارس الما يميز البحث الحالي

 ، 0202صممت األداة ألبعاد القيادة التحويلية لممارسات القيادة التربوية وفق رؤية المملكة العربية السعودية  أيضاً 
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بادرات النوعية التي في القيادة التربوية والبرامج والم 0202والتي تناولت جوانب هامة طرحتها رؤية المملكة العربية السعودية 

 تخدم المجتمع وتحقق ازدهاره وحيويته.

دب النظري ومنهجية البحث خطوات البحث واألفي : تم االستفادة من الدراسات السابقة أوجه االستفادة من الدراسات السابقة

 بط بها في نتائج البحث.الرو واألساليب اإلحصائية

 : منهجية البحث وإجراءاتهالثالث فصلال

يعرض هذا الفصل منهجية البحث وإجراءاته الميدانية استناداً ألهدافه وأسئلته مع التعرف على مجتمع البحث وعينته ووصفها 

وعرض األداة والتأكد من صدقها وثباتها مع ذكر األساليب المنفذة واإلجراءات المتبعة وكيفية طريقة تحليل البيانات وتوضيح 

 البحث.وتصحيح األداة وماهي تحديات تطبيق  األساليب اإلحصائية المستخدمة

 منهج البحث:

وذلك ألنه يعد المنهج األنسب لهذا البحث، في جمع البيانات والمعلومات وتحليلها  التحليلي استخدمت الباحثة المنهج الوصفي 

 للنتائج.سهل الوصول بدقة يُ ة بصور

 مجتمع البحث:

المرحلة الثانوية في اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف في جميع مكاتب التعليم علمات كون مجتمع البحث من جميع مُ يت 

ط حافظة الطائف ممثلةً في إدارة التخطيالداخلية والخارجية حيث تم حصر االحصائيات األولية من قبل اإلدارة العامة للتعليم بمُ 

 .ه الفصل الدراسي الثاني0660ه/0660والتطوير للعام الدارسي 

 عينة البحث:

( استبانة تم 624تمع البحث وزعت االستبانة عليها بصيغة إلكترونية وتم استرداد )تم اختيار عينة عشوائية بسيطة من مجُ  

من المجتمع األصلي تم تحديد حجمها من المجتمع وفق  %02,62اعتمادها عينة ممثلة من المجتمع، حيث كانت نسبتها ما يعادل 

 علمة.( مُ 624ضعت للتحليل هي )وبذلك تكون العينة التي خ   Krejcie & Morganمعادلة العالمان 

 ( توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغيرات البحث0جدول )

 

 ونسبة أفراد العينة حسب متغيرات البحث.( يبين توزيع أعداد 0الجدول )

 

 

 المتغير الثالث المتغير الثاني المتغير االول

 العدد المؤهل العلمي

 ن

 النسبة

022% 

 العدد سنوات الخدمة

 ن

 النسبة

022% 

 العدد البرامج التدريبة

 ن

 النسبة

022% 

 %02,4 60 برامج 02أقل من  %04,0 067 سنوات 02أقل من  %22,6 040 بكالوريوس فما دون

 %22,6 040 برامج فأكثر 02من  %40,2 022 سنوات فأكثر 02من  %02,4 60 دراسات عليا

 %022 624 المجموع %022 624 المجموع %022 624 المجموع
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 وصف عينة البحث: 

انت نسبة المعلمات التي اختيرت بطريقة عشوائية بسيطة كعلمات المرحلة الثانوية علمة من مُ ( مُ 624تكونت عينة البحث من )

  علمة.( مُ 60ليا فعددهن )أما المعلمات الالتي لديهن دراسات عُ  ،علمة( مُ 040ؤهل علمي بكالوريوس فما دون )لديهن مُ 

 ( الوصف الدقيق الستجابات أفراد العينة لكل من المتغيرات الديموغرافية2جدول )

 

 .العينة حسب متغيرات البحث( يبين التوزيع الدقيق المفصل ألعداد ونسبة أفراد 0دول )جال

أخذت في  ،نظراً لمنهجية البحث وأهدافه وأسئلته اعتمدت الباحثة االستبانة كأداة أساسية لجمع المعلومات والبياناتأداة البحث: 

كونت االستبانة تعدد البرامج التدريبة( كمتغيرات ثابته، كما  –سنوات الخدمة  –روق التالية )المؤهل العلمي تقسيماتها األساسية الفُ 

( ودراسة 0202من أربعة محاور كدراسة المقحم وعمايرة وعاشور والقبيسي وعطية والغويري والعمري والليمون والسرحان)

االستبانة وفق أبعاد  تنيحيث بُ  Bass& Avolioمقياس  ت(  فجميعها استخدم0202( ودراسة القبيسي وعطية )0202العوفي )

لفردي(، ويندرج االهتمام ا -التشجيع االبتكاري -الحافز اإللهامي -والتي كانت كالتالي: )التأثير الكارزمي االربعة القيادة التحويلية

( 06والتي يبلغ إجمالي عددها ) 0202تطبيق كل بعد للقيادة التحويلية وفق رؤية المملكة  واقع( عبارات تكشف 4تحت كل بعد )

 .(0ملحق) -عبارة 

 

 المتغير الثالث المتغير الثاني المتغير االول

 العدد المؤهل العلمي

 ن

 النسبة

000% 

 العدد سنوات الخدمة

 ن

 النسبة

000% 

 العدد البرامج التدريبة

 ن

 النسبة

000% 

 

بكالوريوس فما 

 دون

040 

 

 سنوات 02أقل من  22,6%

 

 %6,6 02 برامج 02أقل من  00,2% 002

برامج  02من 

 فأكثر

000 07,4% 

سنوات  02من 

 فأكثر

 %6,7 02 برامج 02أقل من  27,6% 000

برامج  02من 

 فأكثر

006 20,7% 

 

 دراسات عليا

 سنوات 02أقل من  02,4% 60

 

 %2,7 0 برامج 02أقل من  6,0% 07

برامج  02من 

 فأكثر

06 0,6% 

 

سنوات  02من 

 فأكثر

 %2,7 0 برامج 02أقل من  4,6% 04

برامج  02من 

 فأكثر

00 4,6% 

 %000 304 المجموع %000 304 المجموع %000 304 المجموع
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  النهائية:االستبانة في صورتها 

 ( يوضح تقسيماتها.0الجدول )و ينأصممت االستبانة على جز

 ( أجزاء االستبانة وأبعادها وعباراتها0جدول ) 

 

 دق األداة: ص  

 دق األداة بطريقتين هما:من ص   قُ تم التحقُ 

  دق الظاهري لألداة:لص  ا

من  اً حكمم عشرونلكترونية على مجموعة من المحكمين  والبالغ عددهم إعرضت الباحثة االستبانة في صورتها األولية بصيغة 

المتخصصين  والمهتمين في مجال القيادة التربوية واإلدارة التربوية والموظفين بوزارة التعليم للتأكد من أن العبارات تقيس ما 

ناسبة المتغيرات الثابتة والتأكد من مدى السالمة اللغوية للعبارات واالنتماء للمحاور الذي تندرج فيه، وذلك لألخذ يراد قياسهه ومُ 

م في ضههوء ما ت تهاقترحاتهم، وبعدها قامت الباحثة بدراسههة ما عرض وعليه تم إعادة صههياغالحظاتهم ومُ وتوجيهاتهم ومُ بآرائهم 

 (.0ملحق ) -اقتراحه من تعديل وإضافة وحذف حتى خرجت بصورتها النهائية

  دق االتساق الداخلي لألداة:ص  

عامل ارتباط علمة، تم تحليلها باستخدام مُ مُ  02كونة من مُ  استطالعيةدق االتساق الداخلي لالستبانة، تم أخذ عينة للتحقق من ص  

(Pearsonبيرسون لقياس العالقة بين كل عبارة والبعد الذي تنتمي إلية ) ،يث كانت ح مع قياس عالقة العبارة بالدرجة الكلية

  النتائج كالتالي:

 ( للعبارة بالدرجة الكلية للبعد واالستبانة كاملة.Pearsonعامل ارتباط )( مُ 3جدول )

 الجزء األول: البيانات األساسية.

 عدد البرامج التدريبية. -0 سنوات الخدمة. -2 المؤهل العلمي. -0

o .بكالوريوس فما دون 

o .دراسات عليا 

o  سنوات. 02أقل من 

o  سنوات فأكثر. 02من 

o  برامج. 02أقل من 

o  برامج فأكثر. 02من 

 الجزء الثاني: أبعاد القيادة التحويلية.

 االهتمام الفردي -3 التشجيع االبتكاري. -0 الحافز اإللهامي. -2 التأثير الكارزمي. -0

 ( عبارات4) ( عبارات4) ( عبارات4) ( عبارات4)

 إليةمعامالت ارتباط العبارات بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 

 االهتمام الفردي التشجيع االبتكاري الحافز اإللهامي التأثير الكارزمي

 معامل ارتباط العبارة بــــــ معامل ارتباط العبارة بــــــ معامل ارتباط العبارة بـــــ معامل ارتباط العبارة بــــــ

الدرجة  البعد العبارة

 الكلية

الدرجة  البعد العبارة

 الكلية

الدرجة  البعد العبارة

 الكلية

الدرجة  البعد العبارة

 الكلية
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ية لعد الذي تنتمي إلية، كذلك بالدرجة الكُ لية للبُ ل عبارة بالدرجة الكُ بيرسون لكُ  (Pearsonعامل ارتباط )( يبين مُ 6الجدول )

ستوى داللة ( وجميعها دالة إحصائية عند مُ 2,200 -2,772وجبة، وتتراوح قيمها ما بين )كانت جميعها مُ املة حيث لالستبانة ك  

 ي:انت النتائج كالتالاملة، حيث ك  لية لالستبانة ك  عد والدرجة الكُ ل بُ عامل ارتباط بيرسون بين كُ ساب مُ ايضاً تم ح   ،(2,20)

 لية لالستبانةبالدرجة الكُ بعاد لأل( Pearsonعامل ارتباط )( مُ 5جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

وجبة، وتتراوح عد بالدرجة الكلية لالستبانة، حيث كانت جميعها مُ (بيرسون لكل بُ Pearsonعامل ارتباط )( يبين مُ 2الجدول )

فهذه النتيجة توضح أن جميع عبارات االستبانة  ،(2,20ستوى داللة )( وجميعها دالة إحصائية عند مُ 2,247 -2,260قيمها ما بين )

ستبانة بعاد واالالعبارات ذات عالقة ارتباطية بين األ فجميع ،عت من أجله ويمكن تطبيقهاادقة وتقيس الهدف الذي وضُ انت ص  ك  

 ككل وجميعها دالة إحصائية.

ة، حيث كانت الكليواالستبانة أسلوب معامل الفا كرو نباخ ألبعاد االستبانة  باستخدامتم التأكد من ثبات االستبانة ثبات األداة: 

 النتائج كالتالي:

 ( ألبعاد االستبانة واالستبانة الكليةCronbach's Alphaعامل ثبات ألفا كرو نباخ )( قيم مُ 4جدول )

 

 

 

 

 

0 2,266 2,772 7 2,242 2,207 00 2,226 2,244 02 2,200 2,220 

0 2,222 2,202 2 2,222 2,707 06 2,200 2,220 02 2,200 2,220 

0 2,270 2,202 2 2,200 2,772 02 2,220 2,242 00 2,206 2,240 

6 2,240 2,202 02 2,222 2,272 04 2,227 2,262 00 2,242 2,202 

2 2,200 2,242 00 2,277 2,202 07 2,222 2,220 00 2,202 2,226 

4 2,200 2,270 00 2,222 2,220 02 2,270 2,220 00 2,202 2,22 

 معامل االرتباط البعد عدد العبارات رقم البعد

 2,260 التأثير الكارزمي 4 0

 2,264 الحافز اإللهامي 4 0

 2,247 التشجيع االبتكاري 4 0

 2,224 االهتمام الفردي 4 6

 0 القيادة التحويلية كاملة

 كرونباخمعامل ألفا  البعد عدد العبارات رقم البعد

 2,207 التأثير الكارزمي 4 0

 2,200 الحافز اإللهامي 4 2

 2,222 التشجيع االبتكاري 4 0
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عد في االسههتبانة واالسههتبانة الكلية حيث كانت جميعها ( لكل بُ Cronbach's Alphaعامل الفا كرو نباخ )يم مُ ( يبين ق  4) الجدول

تشههههير فمن الجدول السههههابق  ،(2,20( وجميعها دالة إحصههههائية عند مسههههتوى )2,222 -2,207يمها ما بين )وجبة، وتتراوح ق  مُ 

 .قدر عالي من الثبات االستبانة لديهاف النتائج الى وجود ثبات

 لخص كالتالي:تلهذا البحث مجموعة من اإلجراءات والخطوات التي مر بها وت إجراءات البحث:

 (.0ملحق ) -ن الموضوع لم يتم بحثه، اإلفادةأختيار موضوع البحث والتأكد من ا 

 .إعداد خطة البحث واالنتهاء من األدبيات النظرية والدراسات السابقة والتعقيب عليها 

  (.6-0-0ملحق ) -تصميم األداة ثم التأكد من صدقها وثباتها 

 (4-2ملحق ) -الحصول على خطاب كلية التربية لتطبيق البحث في حدوده المكانية. 

 (.7ملحق ) -إدارة التخطيط والتطوير من لمعرفة مجتمع البحث وعينته تم أخذ احصائيات 

 (.2ملحق ) -جميعها لمكاتب التعليم  ةتطبيق البحث ميدانياً بخطاب تسهيل مهمة باحث 

  متابعة ردود العينة ومدى االسههههتجابات، فعند الحصهههههول على نسهههههبة كافية تم اسهههههتخالص النتائج وترميزها من اللفظي الي

واسههههههتخالص النتائج لإلجابة عن أسههههههئلة البحث وتحقيق أهدافه مع مناقشههههههة النتائج  spss)العددي ثم تحليلها في برنامج ) 

 .والمقترحاتالتوصيات  التوصل إلى مجموعة من ثم وتفسيرها

   األساليب اإلحصائية:

( لتحليل المعلومات والبيانات ومنه تم اسهههتخالص مجموعة من spssتم اسهههتخدام برنامج الحزم اإلحصهههائية للعلوم االجتماعية )

 النتائج باستخدام األساليب التالية: 

  ُم( عامل ارتباط بيرسههههونPearson Correlation للتأكد من صههههدق االتسههههاق الداخلي ألداة البحث لعينة اسههههتطالعية تم )

 تطبيق االستبانة عليها.

  ُم( عامل ألفا كرو نباخCronbach's Alpha.للتأكد من ثبات أداة البحث لعينة استطالعية تم تطبيق االستبانة عليها ) 

 ( جداول التكرارFrequencies( والنسبة المئوية )Percentلوصف است )جابات العينة. 

 ( جهداول المتوسههههههط الحسههههههابيMean( واالنحراف المعياري )Std.deviation لمعرفة اسههههههتجابات أفراد العينة لجميع )

 عبارات االستبانة.

 ( معهامهل اختبهار "ت " للعينهات المسههههههتقلهة، تحليهل التبهاين الثنائيIndependent-Samples T-Test واختبار التجانس )

(Levenesالسههههههتجهابهات أف )لمعرفهة الفروق ذات الهداللههة اإلحصههههههائيهة بين المتغيرات و متغيراتلراد العينههة وذلهك طبقهاً ل

 الديموغرافية ولصالح من منها.

 تم اسههتخدام مقياس ليكرات في التدرج لداللة اسههتجابات أفراد العينة على الوزن النسههبي لتفسههير التقديراتتصحححيأ أداة البحث: 

 6= 0-2أقل درجة =  –مدى االستجابة = أعلى درجة  على درجة االستجابات: لتفسير التقديراتحيث استخدم المعيار التالي 

 2,2=  6/2/ عدد فئات االستجابة =  مدى االستجابةطول الفئة = 

 2,202 االهتمام الفردي 4 3

 2,222 االستبانة الكلية 00 -
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 الستجابات المعلمات على كل عبارة من العبارات. ( الوزن النسبي لتفسير التقديرات وفقاً لمقياس ليكرات الخماسي7جدول )

 

  :كل أكبر لإلنجاز بش اً عند تطبيق البحث وجدت مجموعة من التحديات والتي قد تكون دافعتحديات تطبيق البحث الميدانية

 . إنجاز البحث في وقت قصير جداً  والتي كان أبرزها

 

 .النتائج وتفسيرها ناقشة: مُ الرابع فصلال

تعلقة بالكشف عن واقع ُممارسة القيادة التحويلية بمدارس مُ من نتائج ه وهنا تعرض الباحثة ما توصلت إلي عرض نتائج البحث:

ناقشة هذه النتائج في ضوء كما سيتم ايضاً مُ  ،م من وجهة نظر المعلمات0202التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية 

 أدبيات البحث وطبيعة عينته مع ربطها بالدراسة السابقة من حيث االتفاق واالختالف.

 ما واقع ُممارسة القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية  :إجابة السؤال الرئيسي نتائج

لإلجابة على هذا السؤال تم تحليل البيانات باستخدام التكرارات والنسب المئوية  م من وجهة نظر المعلمات؟0202

 المعلمات.والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع استجابات 

 بعاد القيادة التحويليةأعلى كل بعد من  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات2جدول )
 

 

م من وجهة 0202حافظة الطائف وفق رؤية( يبين واقع ممارسة القيادة التحويلية في مدارس التعليم الثانوي بنات في مُ 2الجدول )

ها لوالتي تم تحلي ،دعحسب المتوسطات الحسابية لكل بُ اً نازليرتبة ترتيباً تنظر المعلمات، وذلك لجميع أبعاد القيادة التحويلية كاملة مُ 

 (،6,602عالية جداً وبمتوسط حسابي ) بواقع ممارسةعد التأثير الكارزمي على الترتيب األول كالتالي: حيث حصل بُ 

 واقع الممارسة االستجابة المتوسط الحسابي

 منخفضة جداً  غير موافق بشدة 0,20أقل من  – 0,22من 

 منخفضة غير موافق 0,40أقل من  – 0,20من 

 متوسطة محايد 0,60أقل من  – 0,40من 

 عالية موافق 6,00أقل من – 0,60من 

 عالية جداً  موافق بشدة 2,22 – 6,00من

واقع  االنحراف المعياري المتوسط الحسابي سمى البعدمُ  البعدرقم 

 الممارسة

 ياً تنازل الترتيب

 0 عالية جداً  2,762 6,602 التأثير الكارزمي 0

 6 عالية جداً  2,722 6,047 الحافز اإللهامي 2

 0 عالية جداً  2,222 6,024 التشجيع االبتكاري 0

 0 جداً عالية  2,222 6,002 االهتمام الفردي 3

 - عالية جداً  03732 33000 القيادة التحويلية الكلية
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(، 6,002سابي )عالية جداً وبمتوسط ح بواقع ممارسةعد االهتمام الفردي (، يليه في الترتيب الثاني بُ 2,762وانحراف معياري ) 

(، وانحراف 6,024عالية جداً وبمتوسط حسابي ) بواقع ممارسةعد التشجيع االبتكاري (، ويليه بُ 2,222وانحراف معياري )

(، وانحراف 6,047عالية جداً وبمتوسط حسابي ) بواقع ممارسةعد الحافز اإللهامي (، وفي المرتبة األخيرة بُ 2,222معياري)

(، 6,000بعاد ككل فقد كان واقع الممارسة عالية جداً وبمتوسط حسابي )لية( لجميع األقيادة التحويلية الكُ (، أما )ال2,722معياري )

عزى ذلك إلى أن القائدات التربويات يحظين باحترام وتقدير من قبل المعلمات وما لهن من وقد يُ  ،(2,762وانحراف معياري )

د التأثير عالمعلمة تميل إلى هذه القائدة والتي ترى فيها صفات القائد التحويلي فبُ دور إيجابي تجاههن وهذا ما يجعل العاطفة لدى 

تيب يعزز خيراً بعد الحافز اإللهامي فهذا الترأعد التشجيع االبتكاري وعد االعتبار الفردي ثم بُ المثالي كان بالمرتبة األولى يليه بُ 

تتصدر أي جوانب أخرى فعند النظر لهذه القائدة بنظرة االعجاب سيتم  ما للقائدة من مكانه لدى المعلمات فالجوانب اإلنسانية

ليل أن شكلة بالنسبة لهن بداحتساب جميع النقاط المرتفعة لصالحها وعدم التدقيق في جوانب القصور األخرى فهي ال تشكل مُ 

واألكثر  ك القائد التحويلي بالشكل الصحيحالحافز اإللهامي جاء في المرتبة األخيرة في ترتيب األبعاد ككل، كما وأنهن يجهلن سلو

 دقة.

( ودراسة 0202) العوفيودراسة ( 0202الليمون والسرحان والغويري والعمري والمقحم ) نتائج دراسةمع  اتفقت النتيجة الحالية

وثاو  ( ودراسة هنج وهاونجNeftyan& Hariri& Dedy,2020)( ودراسة نيفتيان والحريري وديدي 0202القبيسي وعطية )

((Hung& Hoang& Thu,2020 .في أن الدرجة الكلية للممارسة القيادة التحويلية جاءت عالية. 

ديري الدرجة الكلية لممارسة القيادة التحويلية لدى مُ في أن ( 0202دراسة عاشور وعمايرة )نتائج  مع وتختلف نتيجة البحث

 المدارس األساسية والثانوية في مدينة أربد كانت متوسطة.

م 0202ما واقع ُممارسة القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية : األول إجابة السؤالنتائج 

 من وجهة نظر المعلمات ألبعاد القيادة التحويلية )التأثير الكارزمي_ الحافز االلهامي_ التشجيع االبتكاري_ االهتمام الفردي(؟

لإلجابة على هذا السؤال تم تحليل البيانات والمعلومات بشكل مفصل وأكثر دقة وذلك بحساب التكرارات والنسب المئوية 

 .عدلكل بُ والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 (:2تم التوصل إلى اإلجابة في الجدول ) عد التأثير الكارزمي:أوالً / بُ 

 .لعبارات البعد األول التأثير الكارزمي ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات2جدول )

 األول: عبارات البعد الرقم

 التأثير الكارزمي/ القائدة التربوية:

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

واقع 

 الممارسة

 الترتيب

 اً نازليت

 4 عالية جداً  2,222 6,007 تتمتع بشخصية كاريزمية جاذبة 0

تمتلك رؤية واضحة األهداف تتجه نحو رؤية المملكة  2

0202 

 6 عالية جداً  2,202 6,662

 0 عالية جداً  2,240 6,622 أساليب التقنية الحديثتستخدم  0

 0 عالية جداً  2,702 6,264 تعزز برامج الشخصية الوطنية لمنسوبات المدرسة 3

 2 عالية جداً  2,202 6,024 تعتبر نموذجا يحتذى به 5
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د األول التأثير ع( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات والترتيب تنازليا  لعبارات البُ 2يبين الجدول )

(، حيث كانت 2,222-2,272( واالنحرافات المعيارية ما بين)6,007-6,622الكارزمي والتي كانت متوسطاتها الحسابية ما بين)

( والتي تنص على: القائدة التربوية تنمي االتجاهات اإليجابية لدى المعلمات، حصلت على أعلى متوسط حسابي 0العبارة )

( والتي 4خر العبارات، العبارة )آفي حين نجد ، ( وبواقع ممارسة عالية جداً 2,762اف معياري قيمته)( وانحر6,622وقيمته)

( وانحراف معياري 6,007ى متوسط حسابي قيمته)لتنص على: القائدة التربوية تتمتع بشخصية كاريزمية جاذبة حيث حصلت ع

ثة أن قائدات المرحلة الثانوية في محافظة الطائف لديهن تأثير ، مما سبق يتضح للباحوبواقع ممارسة عالية جداً  (2,222قيمته)

(، وترتيبه األول في أبعاد 2,762( وانحراف معياري قيمته)6,602كارزمي بواقع ممارسة عالية جداً وبمتوسط حسابي قيمته )

قدرة عالية  عالي جداً ولديهن كارزميوقد يعزى أن قائدات المرحلة الثانوية في محافظة الطائف يتمتعن بتأثير  ،القيادة التحويلية

في كسب المعلمات وجذبهن ألنهن يسعين الى التعلم والتطوير وتنمية االتجاهات اإليجابية في المعلمات إلى جانب أنهن يدعمن 

 وهذا ما يجعلهن محط إعجاب المعلمات. برامج الهوية الوطنية واالنتماء

( ودراسة 0202( ودراسة العوفي )0202مون والسرحان والغويري والعمري والمقحم )اتفقت النتيجة الحالية مع نتائج دراسة اللي

( ودراسة هنج وهاونج وثاو Neftyan& Hariri& Dedy,2020)( ودراسة نيفتيان والحريري وديدي 0202القبيسي وعطية )

((Hung& Hoang& Thu,2020ة متوسط حسابي ألبعاد القياد . في أن بُعد التأثير الكارزمي يحتل المرتبة األولى في أعلى

 التحويلية وبدرجة تطبيق عالية.

 متوسطة. بدرجة ت( حيث جاء0202دراسة عمايرة وعاشور )وتختلف نتيجة البحث مع نتائج 

  ُ(:02تم التوصل إلى اإلجابة في الجدول ) عد الحافز اإللهامي:ثانياً / ب 

 لعبارات البعد الثاني الحافز اإللهامي الستجابات المعلمات( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 02جدول )

 

 0 عالية جداً  2,272 6,622 تنمي االتجاهات اإليجابية لدى المعلمات 4

المرتبة  عالية جداً  03732 33302 التأثير الكارزميالمتوسط العام لعبد 

 االولى

 عبارات البعد الثاني: الرقم

 الحافز اإللهامي/ القائدة التربوية تقوم بـ:

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 واقع

 الممارسة

 الترتيب 

 تنازلياً 

إشراك الُمعلمات في بناء الخطط التشغيلية بما يتوافق مع  0

 .0202المملكة رؤية 

 6 عالية جداً  2,240 6,002

تحقيق الميزة التنافسية بين الُمعلمات من خالل تقييم اإلداء  2

 الوظيفي.

 2 عالية 2,222 6,077

تُفويض الُمعلمات بقدر كافي من الصالحيات لتأهيلهن على  0

 القيادة.

 4 عالية 0,220 6,224
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات لواقع الممارسة والترتيب تنازليا  لعبارات 02يبين الجدول )

-2,727( واالنحرافات المعيارية ما بين)6,224-6,600وسطاتها الحسابية ما بين)تعد الثاني الحافز اإللهامي والتي كانت مالبُ 

( والتي تنص على: القائدة التربوية تقوم بتطوير عملية األداء المدرسي ليتماشى مع رؤية المملكة 0(، حيث كانت العبارة )0,220

( وبواقع ممارسة عالية جداً يليها 2,727)( وانحراف معياري قيمته6,600، حصلت على أعلى متوسط حسابي وقيمته)0202

حث الُمعلمات على التخطيط االستراتيجي المهني، حصلت على ثاني أعلى ب( والتي تنص على: القائدة التربوية تقوم 0العبارة )

العبارة خر العبارات آ، في حين نجد وبواقع ممارسة عالية جداً  (2,727( وانحراف معياري قيمته)6,026متوسط حسابي قيمته)

يث حصلت على ح القيادة، الى( والتي تنص على: القائدة التربوية تقوم بتُفويض الُمعلمات بقدر كافي من الصالحيات لتأهيلهن 4)

مما يسبق يتضح للباحثة أن قائدات وبواقع ممارسة عالية،  (2,222( وانحراف معياري قيمته)6,007متوسط حسابي قيمته)

( وانحراف 6,047ة الطائف لديهن حافز إلهامي بواقع ممارسة عالية جداً وبمتوسط حسابي قيمته )المرحلة الثانوية في محافظ

هامي القائدات التربويات لديهن تحفيز إل ، ويعزى ذلك إلى أن(، وترتيبه الرابع في أبعاد القيادة التحويلية2,722معياري قيمته)

ة ماديكما يقدمن الحوافز ال 0202المدرسي ليتماشى مع رؤية المملكة تطوير عملية األداء عالي جداً، حيث أنهن حريصات على 

 .ة وقد لمسته الباحثة من خالل عملها في المجال االشرافي في حرص القائدة على تكريمهن من الجهات العليامعنويالو

( ودراسة 0202( ودراسة العوفي )0202اتفقت النتيجة الحالية مع نتائج دراسة الليمون والسرحان والغويري والعمري والمقحم )

( ودراسة هنج وهاونج وثاو Neftyan& Hariri& Dedy,2020)( ودراسة نيفتيان والحريري وديدي 0202القبيسي وعطية )

((Hung& Hoang& Thu,2020ممارسة عالية. . حيث جاءت بواقع 

 ( حيث جاءت بدرجة متوسطة.0202وتختلف نتيجة البحث مع نتائج دراسة عمايرة وعاشور )

  ُ(: 00تم التوصل إلى اإلجابة في الجدول ) عد التشجيع االبتكاري:ثالثاً / ب 

 .التشجيع االبتكاريلعبارات البعد الثالث  ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات00جدول )

رؤية المملكة تطوير عملية األداء المدرسي ليتماشى مع  3

0202. 

 0 عالية جداً  2,727 6,600

 0 عالية جداً  2,227 6,026 حث الُمعلمات على التخطيط االستراتيجي المهني. 5

إثارة الوعي لدى الُمعلمات بالقضايا المعاصرة في ضوء  4

 .0202رؤية 

 0 عالية جداً  2,220 6,007

المرتبة  عالية جداً  03720 33247 المتوسط العام لبعد الحافز اإللهامي

 الرابعة

 

 الرقم

 عبارات البعد الثالث:

 التشجيع االبتكاري/ القائدة التربوية تعمل على:

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

واقع 

 الممارسة

 الترتيب

 اً تنازلي

 6 عالية جداً  2,260 6,040 تهيئة الجو الُمناسب لإلبداع بين منسوبات المدرسة. 0

 2 عالية جداً  2,262 6,020 .0202على التفكير اإلبداعي بما يحقق رؤية ُمساعدة الُمعلمات  2
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عبارات ل ممارسة والترتيب تنازلياً ال( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات وواقع 00يبين الجدول )

-2,202( واالنحرافات المعيارية ما بين)6,004-6,047ا الحسابية ما بين)هوسطاتتعد الثالث التشجيع االبتكاري والتي كانت مالبُ 

 ( والتي تنص على: القائدة التربوية تعمل على دعم الُمبادرات النوعية التي تُسهم في إخراج جيالً 0(، حيث كانت العبارة )2,226

( وبواقع ممارسة عالية جداً، 2,202( وانحراف معياري قيمته)6,047وقيمته) اً حسابي اً طموح، حيث حصلت على أعلى متوسط

،  0202( والتي تنص على: القائدة التربوية تقوم تطبيق برامج ُمبتكرة تخدم رؤية المملكة 4ارة )في حين نجد أخر العبارات العب

يتضح للباحثة وبواقع ممارسة عالية جداً،  (2,202( وانحراف معياري قيمته)6,004قيمته) اً حسابي اً حيث حصلت على متوسط

( 6,024عالية جداً وبمتوسط حسابي قيمته ) بواقع ممارسةبتكاري أن قائدات المرحلة الثانوية في محافظة الطائف لديهن تشجيع ا

لي فالقائدات التربويات لديهن تشجيع ابتكاري عا ،(، وترتيبه الثالث في أبعاد القيادة التحويلية2,222) وانحراف معياري قيمته

ة تُشجيع الُمعلمات في االلتحاق بالُمنافسات المحليو اً طموح على دعم الُمبادرات النوعية التي تُسهم في إخراج جيالً  نعملي نفه جداً،

 ولكنها تجهل بعض الخطط التي تحقق ذلك. المملكة،والدولية التي تطرحها رؤية 

( ودراسة 0202( ودراسة العوفي )0202اتفقت النتيجة الحالية مع نتائج دراسة الليمون والسرحان والغويري والعمري والمقحم )

(. حيث جاءت بواقع Neftyan& Hariri& Dedy,2020)( ودراسة نيفتيان والحريري وديدي 0202القبيسي وعطية )

 ممارسة عالية.

 ( حيث جاءت بدرجة متوسطة.0202ة عمايرة وعاشور )وتختلف نتيجة البحث مع نتائج دراس

 (: 00: تم التوصل إلى اإلجابة في الجدول )رابعاً / االهتمام الفردي

 .لعبارات البعد الرابع االهتمام الفردي ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات02جدول )

 

توجيه الُمعلمات لترجمة األفكار اإلبداعية إلى أنشطة تفاعلية  0

 قابلة للتطبيق.

 0 عالية جداً  2,262 6,022

 4 عالية جداً  2,226 6,004 .0202تطبيق برامج ُمبتكرة تخدم رؤية المملكة  3

 0 عالية جداً  2,202 6,047 الُمبادرات النوعية التي تُسهم في إخراج جيل طموح.دعم  5

تُشجيع الُمعلمات في االلتحاق بالُمنافسات المحلية والدولية التي  4

 .0202تطرحها رؤية المملكة 

 0 عالية جداً  2,202 6,002

عالية  03205 33224 المتوسط العام لبعد التشجيع االبتكاري

 جداً 

المرتبة 

 الثالثة

 عبارات البعد الرابع: الرقم

 الفردي/ القائدة التربوية:االهتمام 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

واقع 

 الممارسة

 الترتيب

 اً نازليت

 0 عالية جداً  2,222 6,062 تُعزز ثقة الُمعلمة بنفسها. 0

تُكسب الُمعلمة مهارات جديدة تمكنها من أهداف رؤية المملكة  2

0202. 

 6 عالية جداً  2,207 6,000
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عبارات تنازليا  ل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمات وواقع الممارسة والترتيب 00يبين الجدول )

-2,222( واالنحرافات المعيارية ما بين)6,064-6,662الحسابية ما بين)متوسطاتها والتي كانت  البعد الرابع االهتمام الفردي

( والتي تنص على: القائدة التربوية تُشجع الُمعلمة على تبادل الخبرات والزيارات الميدانية مع 0(، حيث كانت العبارة )2,207

( وبواقع ممارسة عالية جداً، 2,222( وانحراف معياري قيمته)6,662حسابي وقيمته) ، حيث حصلت على أعلى متوسطزميالتها

( والتي تنص على: القائدة التربوية تُثري المعلمة بثقافات ومعارف جديدة تتوافق مع رؤية 4خر العبارات العبارة )آفي حين نجد 

وبواقع  (2,222( وانحراف معياري قيمته)6,064حصلت على متوسط حسابي قيمته)خر، حيث لالنفتاح مع اآل 0202المملكة 

 ارسةبواقع مم، مما سبق يتضح للباحثة أن قائدات المرحلة الثانوية في محافظة الطائف لديهن اهتمام فردي ممارسة عالية جداً 

وترتيبه الثاني في أبعاد ع ممارسة عالية جداً، وبواق (2,222( وانحراف معياري قيمته)6,002عالية جداً وبمتوسط حسابي قيمته )

تربطها عالقة  يةفالقائدة التربوالقائدات التربويات لديهن اهتمام فردي عالي جداً،  فهذه النتيجة تشير للباحثة أن ،القيادة التحويلية

 مجال اإلشراف التربوي.من خالل زيارتها الميدانية في  ةوقد لمسته الباحث واالحترامقوية بالمعلمات يسودها الود 

( ودراسة 0202( ودراسة العوفي )0202اتفقت النتيجة الحالية مع نتائج دراسة الليمون والسرحان والغويري والعمري والمقحم )

 . حيث جاءت بواقع ممارسة عالية.Hung& Hoang& Thu,2020)( ودراسة هنج وهاونج وثاو )0202القبيسي وعطية )

( في أن درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى مديري المدارس 0202نتائج دراسة عاشور وعمايرة )وتختلف نتيجة البحث مع 

 األساسية والثانوية في مدينة أربد لبعد االهتمام الفردي كانت متوسطة.

في متوسطات استجابات ( α ≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) إجابة السؤال الثاني:نتائج 

م من وجهة 0202المعلمات حول واقع ُممارسة القيادة التحويلية بمدارس التعليم الثانوي بنات في محافظة الطائف وفق رؤية 

 نظر المعلمات ألبعاد القيادة التحويلية وفقا للُمتغيرات )المؤهل العلمي _ سنوات الخدمة _ عدد البرامج التدريبية(؟

-Independentلباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار)ت( مستخدمة أسلوب )إلجابة قامت ال

Samples T-Test( واختبار التجانس )Levenes.الستجابات المعلمات وذلك طبقاً لمتغيرات البحث ) 

بين متوسطات استجابات المعلمات تبعاً لمتغير  ( للداللة الفروقT( نتائج اختبار " تي " )00جدول )ال أوالً: متغير المؤهل.

  المؤهل العلمي.

 

 0 عالية جداً  2,202 6,026 .0202المهنية للُمعلمة في ضوء رؤية المملكة تهتم بالتنمية  0

تُشجع الُمعلمة على تبادل الخبرات والزيارات الميدانية مع  3

 زميالتها.

 0 عالية جداً  2,207 6,662

 2 عالية جداً  2,220 6,072 تُوظف الذكاء العاطفي للُمعلمة. 5

جديدة تتوافق مع رؤية المملكة تُثري الُمعلمة بثقافات ومعارف  4

 لالنفتاح مع األخر. 0202

 4 عالية جداً  2,222 6,064

عالية  03202 33002 البعد الرابع/ االهتمام الفردي

 جداً 

المرتبة 

 الثانية
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 تبعاً لمتغير المؤهل العلمي. ( للداللة الفروق بين متوسطات استجابات المعلماتT( نتائج اختبار " تي " )00دول )ج

 

بعاد والدرجة الكلية للقيادة التحويلية لالستبانة تتراوح قيمتها ( يوضح أن قيمة مستوى الداللة اختبار)ت( لجميع األ00الجدول )

(. وهذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين α ≤ 0.05( وجميعها دالة إحصائية، حيث كانت )2,260-2,207ما بين )

مي لالتي يحملن مؤهل علمتوسطات درجات تقديرات استجابات المعلمات تبعاً لمتغير المؤهل العلمي تعزى لصالح المعلمات ا

 بكالوريوس فما دون ألن المتوسط الحسابي كان أعلى.

لمام بالقيادة من عدمها فالمعلمات الالتي لديهن مؤهل بكالوريوس فما دون في اإل ن المؤهل ال يشكل فارقاً أوهنا تصف الباحثة  

 ن من يحملن البكالوريوس فماأوهذا يجعلنا نفسر  العليا مؤهل الدراسات كانت استجابتهن أكثر من غيرهن من الحاصالت على

 لصالحهن. جعل هناك فروقاً  اً وظيفياً دون لديهن خبرة أكثر واستقرار

( في أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية لمتغير المؤهل العلمي 0202القبيسي وعطية )اتفقت النتيجة الحالية مع نتائج دراسة 

 بكالوريوس فما دون. ولصالح المعلمين الذين لديهم مؤهل

( في أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية 0202الليمون والسرحان والغويري والعمري )وتختلف نتيجة البحث مع نتائج دراسة  

 لمتغير المؤهل العلمي.

تبعاً لمتغير سنوات  ( للداللة الفروق بين متوسطات استجاباتT( نتائج اختبار " تي " )06جدول )ال ثانياً: متغير سنوات الخدمة.

 الخدمة.

 

 

 

رقم 

 البعد

مسمى 

 البعد

 العدد المؤهل العلمي

 ن

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

T F  درجة

 الحرية

مستوى 

 الداللة

التأثير  0

 الكارزمي

 2,207 66,060 22,202 0,622 2,402 6,620 040 بكالوريوس فما دون

 0,000 0,222 60 دراسات عليا

الحافز  2

 اإللهامي

 2,260 66,202 02,027 0,227 2,422 6,000 040 بكالوريوس فما دون

 0,022 0,222 60 عليادراسات 

التشجيع  0

 االبتكاري

 2,202 62,260 07,022 0,002 2,7060 6,000 040 بكالوريوس فما دون

 0,020 0,220 60 دراسات عليا

االهتمام  3

 الفردي

 2,207 66,276 07,706 0,022 2,722 6,022 040 بكالوريوس فما دون

 0,002 0,202 60 دراسات عليا

 03027 333342 373205 23220 03430 33020 040 بكالوريوس فما دون القيادة التحويلية

 03224 03223 30 دراسات عليا

 إحصائية دالة

 إحصائية دالة

 إحصائية دالة

 إحصائية دالة

 إحصائية دالة
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 تبعاً لمتغير سنوات الخدمة. ( للداللة الفروق بيت تقديرات استجابات المعلماتT( نتائج اختبار " تي " )03دول )ج

 

بعاد والدرجة الكلية للقيادة التحويلية لالسههتبانة تتراوح قيمتها )ت( لجميع األاختبار( يوضههح أن قيمة مسههتوى الداللة 06الجدول )

(. وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة α ≥ 0.05( وجميعها ليسههههههت دالة إحصههههههائية، حيث كانت )2,060-2,002ما بين )

 إحصائية بين متوسطات درجات تقديرات استجابات المعلمات تبعاً لمتغير سنوات الخدمة.

ال ن المعلمات لم يتم تثقيفهن في مجألى إويعزى ذلك  ،تغير سههههنوات الخدمة ال يؤثر في مدى االسهههههتجاباتن مُ أة وتفسههههر الباحث

التربوية وخاصهههههة في المرحلة  والقيادة دارةبحاث التي تتناول اإلما أن الدراسهههههات واأل، كالتعليمية هنخالل خدمت القيادة عموماً 

 .مما يجعل المعلمات أكثر بعداً عن هذا المجال التربوي الثانوية قليلة جداً 

رقم 

 البعد

سنوات  مسمى البعد

 الخدمة

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

T F  درجة

 الحرية

مستوى 

 الداللة

التأثير  0

 الكارزمي

 02أقل من 

 سنوات

067 6,624 2,477 0,072 0,222 626 2,060 

 

سنوات  02

 فأكثر

022 6,624 2,724 

الحافز  2

 اإللهامي

 02أقل من 

 سنوات

067 6,062 2,724 0,200 0,026 626 2,002 

سنوات  02

 فأكثر

022 6,000 2,202 

التشجيع  0

 االبتكاري

 02أقل من 

 سنوات

067 6,027 2,720 0,006 0,022 626 2,024 

سنوات  02

 فأكثر

022 6,067 2200، 

االهتمام  3

 الفردي

 02أقل من 

 سنوات

067 6,622 2,700 0,022 6,002 626 2,020 

سنوات  02

 فأكثر

022 6,022 2,267 

 00أقل من  التحويليةالقيادة 

 سنوات

037 33302 03420 03027 23002 303 03040 

سنوات  00

 فأكثر

252 33223 03720 

 ليست دالة

 ليست دالة

 ليست دالة

 ليست دالة

 ليست دالة
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( في أنه توجد ال توجد فروق ذات داللة إحصههههههائية لمتغير 0202الغويري والعمري )اتفقهت النتيجهة الحهاليهة مع نتائج دراسههههههة 

 .سنوات الخدمة

داللة إحصههههائية لمتغير سههههنوات ( في أنه توجد فروق ذات 0202الليمون والسههههرحان )وتختلف نتيجة البحث مع نتائج دراسههههة 

( في أنه توجد فروق ذات 0202ودراسههة القبيسههي وعطية ) .سههنوات2الخدمة حيث كانت لصههالح المعلمين الذين خبرتهم أقل من 

 سنوات.02داللة إحصائية لمتغير سنوات الخدمة حيث كانت لصالح المعلمين الذين خبرتهم أكثر من 
 

( للداللة الفروق بين متوسطات استجابات تبعاً لمتغير T( نتائج اختبار " تي " )02الجدول ) التدريبية.ثالثاً: متغير عدد البرامج 

 عدد البرامج التدريبية.

 تبعاً لمتغير عدد البرامج التدريبية. ( للداللة الفروق بيت تقديرات استجابات المعلماتT( نتائج اختبار " تي " )05دول )ج

بعاد والدرجة الكلية للقيادة التحويلية لالستبانة تتراوح قيمتها األ( يوضح أن قيمة مستوى الداللة اختبار)ت( لجميع 02الجدول )

(. وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة α ≥ 0.05( وجميعها ليست دالة إحصائية، حيث كانت )2,662-2,624ما بين )

 إحصائية بين متوسطات درجات تقديرات استجابات المعلمات تبعاً لمتغير عدد البرامج التدريبية. 

رقم 

 البعد

مسمى 

 البعد

البرامج 

 التدريبية

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

T F  درجة

 الحرية

مستوى 

 الداللة

التأثير  0

 الكارزمي

 02أقل من 

 برامج

60 6,026 2,206 2,200- 2,202 626 2,624 

 2,762 6,662 040 برامج فأكثر 02

الحافز  0

 اإللهامي

 02أقل من 

 برامج

60 6,020 2,267 2,722- 2,227 626 2,662 

 2,770 6,077 040 برامج فأكثر 02

التشجيع  0

 االبتكاري

 02أقل من 

 برامج

60 6,027 2,200 2,742- 2,702 626 2,660 

 2,222 6,027 040 برامج فأكثر 02

االهتمام  6

 الفردي

 02أقل من 

 برامج

60 6,022 2,222 2,422- 2,222 626 2,2620 

 2,722 6,062 040 برامج فأكثر 02

 00أقل من  القيادة التحويلية

 برامج

30 33237 03220 03722- 03000 303 03325 

 03730 33030 040 برامج فأكثر 00

 ليست دالة

 ليست دالة

 ليست دالة

 ليست دالة

 ليست دالة
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التي  التدريبية البرامجن أب ذلك البرامج التدريبة، فقد يعزي مختلف من تفسر الباحثة أنه ال فرق بين المعلمات الالتي لديهن عددو

حصلن عليها ال تستهدف القيادة فعلى حد علم الباحثة أن المعلمات ال يستهدفن كفئة مستفيدة من البرامج الوزارية وغير الوزارية 

 نماط القيادة وخصوصا التحويلية منها بصفة خاصة.أالتي تعنى بالقيادة التربوية واإلدارة المدرسية بصفة عامة و
 

 .مقترحاتالنتائج والتوصيات وال استخالص :الخامسفصل ال

 نتائج البحث:  استخالص

وبمتوسط اً عالية جد بواقع ممارسةلقيادة التحويلية القائدات التربويات في المرحلة الثانوية لأن البحث كشهف عن واقع ُممارسة  -

)أوالً/  على الترتيب التالي:عالية جداً وكانت  بواقع ممارسهههههة هاجاءت جميعو (2,762(، وانحراف معياري )6,000حسههههابي )

 رابعاً /بعد الحافز اإللهامي(. -ثالثاً/بعد التشجيع االبتكاري -ثانياً/ بعد االهتمام الفردي -بعد التأثير الكارزمي

( وانحراف معياري 6,602عالية جداً وبمتوسط حسابي قيمته ) بواقع ممارسةأن قائدات المرحلة الثانوية لديهن تأثير كارزمي  -

 األبعاد. وترتيبه األول في (2,762مته )قي

( وانحراف معياري 6,047عالية جداً وبمتوسط حسابي قيمته ) بواقع ممارسةأن قائدات المرحلة الثانوية لديهن حافز اإللهامي  -

 األبعاد.وترتيبه الرابع في  (2,722قيمته )

( وانحراف 6,024عالية جداً وبمتوسهههههط حسهههههابي قيمته ) بواقع ممارسهههههةأن قائدات المرحلة الثانوية لديهن تشهههههجيع ابتكاري  -

 األبعاد.( وترتيبه الثالث في 2,222معياري قيمته )

( وانحراف معياري 6,002عالية جداً وبمتوسههط حسههابي قيمته ) بواقع ممارسههةأن قائدات المرحلة الثانوية لديهن اهتمام فردي  -

 األبعاد. وترتيبه الثاني في (2,222قيمته )

( في متوسهههطات اسهههتجابات المعلمات حول واقع ُممارسهههة α ≤ 0.05د فروق ذات داللة إحصهههائية عند مسهههتوى الداللة )توج -

 القيادة التحويلية وفقا لمتغير المؤهل العلمي وتعزى لصالح المعلمات الالتي لديهن مؤهل بكالوريوس فما دون.

( في متوسههطات اسههتجابات المعلمات حول واقع ُممارسههة α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصههائية عند مسههتوى الداللة ) -

 وعدد البرامج التدريبية. القيادة التحويلية وفقاً لمتغير سنوات الخدمة

أن الكشههههههف عن واقع ممهارسههههههة القيادة التحويلية ليس دليالً كافياً ونسههههههتطيع أن نحكم من خالل مخرجات المنظومة التعليمة  -

من التالميذ يؤهلون لمرحلة ما بعد الثانوية يتسههههههمون باإلصههههههالة فنحن مازلنا بحاجة  الثانوية في أعداد جيالً وباألحرى المرحلة 

أن واقع ممارسههههههة القيادة التحويلية لدى قائدات المرحلة الثانوية في محافظة الطائف  -  .لجودة العمهل والكفاءة اإلنتاجية العالية

مر الذي يقلل لدينا من جدوى العديد من على إجابات المعلمات في االسههههههتبانة األ بسههههههبب سههههههيطرة العاطفة جداً، ةعهاليهجهاءت 

ى جانب ستفيد منها الميدان التربوي إلجاب على االسهتبانة لحققنا نتائج قوية يُ أبقت معايير الصهدق من جميع من الدراسهات فلو طُ 

ت عالية الجودة تحقق المنافسههة بين أعضهاء ومنسههوبا خرجاتحقق مُ قلة فهم المعلمات بالقيادة التحويلية بالشهكل الصهريح والذي يُ 

 علمات وطالبات.المدرسة من مُ 

 توصيات البحث:

 تم إجمالها كاآلتي: لمجموعة من التوصيات تم التوصلفي ضوء النتائج  
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لياتها االستراتيجية الطموحة في عمبالخطط ى توعية الميدان بالقيادة التحويلية وأبعادها وأهميتها وضرورة تطبيقها ألنها تعن -

األساسية التي تحدث التغيير والتطوير وتعمل على التأهيل والتدريب والتمكين، وأحداث ثقافة نابضة بالحياة ألنها تشجع االبداع 

 .0202فهي القيادة األنسب لتحقيق رؤية المملكة  واالبتكار وذلك من أجل تحقق الميزة التنافسية

ير علمات وذلك ألنها المدخل الحديث في قيادة التغيقائدات أو مُ من إعطاء برامج تدريبية تدعم القيادة التحويلية تستهدف الجميع  -

 .وإدارة المعرفة والتوجه االستراتيجي والتطوير

 هذا النمط القيادي على كافة فئات المجتمع. تطبيقتوعية الميدان التربوي بمدى فاعلية القيادة التحويلية و -

 .0202ق رؤية يحقلت باشربالقيادة التحويلية بشكل مُ  التعليمية للعمل توجيه القيادات في المؤسسات -

والتنافسية  ستمراريةاالالتي يمارسن القيادة التحويلية من اإلدارات العليا بالمؤسسات التعليمية بهدف لتحفيز القائدات التربويات ا -

 فيما بينهن.

اإلدارة  عتنسيق موذلك بال األُخرياتللقائدات  اتالقيادة التحويلية في نقل الخبر نارسيم لالتيا التربويات من القائدات االستفادة -

ن خالل مناقشات وطرح األفكار اإلبداعية العليا بوضع خطط تعنى بالزيارات الميدانية وتبادل الخبرات وفتح مجال الورش للمُ 

 القائدة التحويلية.

ؤهل دراسات عليا على القيادة وإلحاقهن ببرامج التدريب التي تناقش القيادة وتحديداً تدريب المعلمات وباألخص لمن لديهن مُ  -

 القيادة التحويلية.

  :كاآلتيتم إجمالها  المقترحاتشير توصيات البحث بمجموعة من تُ مقترحات البحث: 

لتربوية ا تغيرات تحدث الميزة التنافسههية داخل المؤسههسههات وباألخص التعليميةدراسههات تعزز عالقة القيادة التحويلية بمُ  إجراء -

 .(قوة المنافسة-جودة العمل-اقتصاد المعرفة-)الجودة الشاملة كمتغير

 التحويلية.القيادة لنهج  بين اإلدارات والجامعات لتأهيل القيادات مشروع تعاونينشاء إ -

 .الحكومية جميع المؤسساتفي تتبنى القيادة التحويلية التي  والمسابقات دعم المبادرات -

للقيادة التحويلية تشرف عليه وزارة التعليم إلعطاء برامج ودورات لجميع منسوبي المؤسسات  اً العمل على استحداث مركز -

 ر.لعصهي قيادة اف، كونها متفردة ومتميزةلالتعليمية للتوعية والتثقيف بماهية القيادة التحويلية وضرورة تطبيقها 
 

 ئمة المراجعاق

 المراجع العربية:

                                     .الرياض. مكتبة جرير: مهارة أساسية تحتاج غليها لتكون قائداً  22القيادة كتيب مهارات (. 0202) .أوين، جو

 ر.. المنظمة العربية للتنمية اإلدارية: القاهرة، مصالقيادة التحويلية واإلبداع اإلداري(. 0204). بابكر، كمال الدين

 .، المجموعة العربية للتدريب والنشر: القاهرة6، طتميز وأسرار اإلبداع القياديالقائد الم(. 0202) .البارودي، منال أحمد

اإلدارة العههامههة:  . معهههدوالتطبيقالقيههادة اإلداريههة النظريههة (. 0224بترج، نورث هههاوس. ترجمههة صههههههالح بن معههاذ المعيوف )

 .الرياض
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(. دور القيادة التحويلية في تطوير األداء الوظيفي لدى مديرات المدارس المتوسههطة بالمملكة العربية 0202) .البقعاوي، موضههى

، ع رابطة التربويين العربدراسهههات عربية في التربية وعلم النفس: . 0202السهههعودية في ضهههوء الرؤية االسهههتراتيجية 

(024:)000-002. 

 .مبادئ للقيادة التحويلية أخلق عقلية الشههغف واإلبداع والنمو 7مان، فاطمة شههمص (. ترجمة. أرجوان سههلي0202) .بالين، هوين

 .دار الخيال: بيروت، لبنان

 .. مكتبة جرير: الرياضقوة اإلرادة اكتشفها واستخدمها واحصل على ما تريد(. 0202) .تايلور، روس

 .للطباعة والنشر والتوزيع: دبي. قناديل إدارة التغيير في عصر القوة الناعمة(. 0207) .جالو، هيالري

دليل قادة (. 0660) .الجرباء، فاطمة؛ والقرني، محمد؛ والضهههمادي، بدر؛ والعوفي، شهههرين؛ والمطلق، ماجد؛ ومعمار، صهههالح

 .. جدة: شركة جدة للنشر والتوزيعنموذج قيادة في القيادة0202

(. أثر إدارة المعرفة في التوجه االسههتراتيجي ودور القيادة التحويلية كمتغير معدل: دراسههة ميدانية على 0200) .الجعافرة، عامر

(، ع 07عمادة البحث العلمي، مج ) -: الجامعة األردنية المجلة األردنية في إدارة األعمال. شههركات االتصههاالت األردنية

(0:)77-020( .72) 

. دار غيداء للنشههههر األنماط القيادية الطريق لبناء الميزة التنافسههههية المسههههتدامة(. 0202) .سههههينحافظ، عبد الناصههههر؛ وعباس، ح

 .والتوزيع: عمان

ث . مركز البحوالقيادة التحويلية ومعوقات تطبيقها في األجهزة بالمملكة العربية السههههعودية(. 0202) .الزومان، موضههههي محمد

 .والدراسات: الرياض

بناء أنموذج مقترح للتطوير التنظيمي على وفق نظرية القيادة التحويلية عند مديري المدارس االبتدائية (. 0202) .الزيدي، جالل

-040(: 40: كلية اإلمارات للعلوم التربوية، ع )مجلة الفنون واألدب وعلوم اإلنسههههههانيات واالجتماع. من وجهة نظرهم

022. 

 .. دار المسيرة للنشر والتوزيع: عمان، األردن0. طلةالقيادة اإلدارية الفعا(. 0202) .السكارنه، بالل خلف

 .. مكتبة جرير: الرياضابدأ بـ لماذا؟ وكيف يلهم القادة الرائعون الجميع للمبادرة(. 0202) .سينك، سايمون

 .. أمواج للنشر والتوزيع: عمان، األردنالقيادة التربوية الفاعلة(. 0200) .أبو الطاحون، أمل

 .. أمواج للنشر والتوزيع: عمان، األردناإلدارة المدرسية الناجحة(. 0202) .عطية، محيي

(. درجة ممارسههههههة القيادة التحويلية لدى مديري المدارس في مديرية قصههههههبة إربد 0202) .عمايرة، رضهههههها؛ وعاشههههههور، محمد

: الجامعة ت التربوية والنفسهههيةمجلة الجامعة اإلسهههالمية للدراسههها. وعالقتها بفاعلية اتخاذ القرار من وجهة نظر المعلمين

 .622-024(، مسترجع من: 0(، ع )02شئون البحث العلمي والدراسات العليا، مج ) -اإلسالمية بغزة 
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(. القيهههادة التحويليهههة لقهههائهههدات المهههدارس وعالقتهههها بهههاالنتمهههاء المهني للمعلمهههات من وجههههة نظر 0202) .العوفي، أشههههههواق

(: 02(، ج )02كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية، ع ) -: جامعة عين شمس تربيةمجلة البحث العلمي في ال المعلمات. 

072-006. 

(. درجة ممارسة قائدات المدارس ألبعاد القيادة التحويلية في المدارس التي حققت نتائج 0202) .الغامدي، تهاني؛ والبادي، نوف

لمؤسهسة العربية للبحث العلمي لية للعلوم التربوية والنفسهية: االمجلة الدو. مرتفعة في االختبارات المركزية بمحافظة جدة

 (000. )022-000(:20، ع )والتنمية البشرية

 .. كنوز المعرفة: جدةإستراتيجيات القيادة التحويلية(. 0662) .الغامدي، سعيد

لزرقاء للقيادة التحويلية (. واقع ممارسههههههة مديري المدارس الحكومية في محافظة ا0202) .الغويرى، صههههههفاء؛ والعمري، أيمن

، ع رابطة التربويين العربدراسههههههات عربية في التربية وعلم النفس: . وعالقتها بمسههههههتوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين

(004 :)020-026. 

ع: والتوزي. دار الشههههههروق للنشههههههر كفايات القيادة التحويلية لمديري المدارس_ برنامج تدريبي مقترح(. 0200) .الفار، شهههههههناز

 .عمان، األردن

 .. عمان، األردن: مركز الكتاب األكاديميالقيادة التحويلية ودورها في تطوير مهارات الموظفين(. 0202فليون، مراد. )

(. متطلبههات تطوير أداء مههديرات المههدارس بمنطقههة عسههههههير في ضههههههوء القيههادة التحويليههة وفق رؤيههة 0202) .الفيفى، نورة

 .006-22(: 000(، ع )02، مج )المركز العربى للتعليم والتنميةالعربية: مستقبل التربية . 0202

 .7. دار أمان للنشر: تبوك، ص ص:القيادة التحويلية في الميدان التربوي(. 0602القبلي، عناية؛ العمراني، ساهرة. )

: جامعة مجلة التربية. التحويلية (. درجة ممارسههة قادة المدارس بمحافظة النماص للقيادة0202) .القبيسههي، علي؛ وعطية، محمد

 .640-606(: 0,0(، ج )022كلية التربية، ع ) -األزهر 

 .مكتبة المتنبي: الدمام 0. طالقيادة اإلدارية التحول نحو نموذج القيادي العالمي(. 0204) .القحطاني، سالم

 .. مكتبة جرير: الرياضقيادة التغيير(. 0202) .كوتر، جون

 .. دار الخليج: عمان، األردنمهارات القيادة التربوية الحديثة(. 0200) .والصرايره، ماجدةلهلوب، ناريمان؛ 

(. درجة ممارسههة مديري المدارس الحكومية الثانوية في األردن للقيادة التحويلية من 0202) .الليمون، شههاهر؛ والسههرحان، خالد

 .02-0(: 0(، ع )2، مج )دنية للعلوم التربويةالجمعية األرالمجلة التربوية األردنية: . وجهة نظر المعلمين

 .. دار الجنان للنشر والتوزيع: عمان، األردنالسلوك التنظيمي(. 0204) .المغربي، محمد

(. مسههههههتوى تطبيق أبعهاد القيهادة التحويليهة لهدى قهائدات المدارس في محافظة الخرج بالمملكة العربية 0202) .المقحم، بشههههههرى

 .626-020(: 00: جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ع )التربويةمجلة العلوم . السعودية

 ض.ر: الريا. مكتبة جريالقائد اإليجابي كيف تغذي الطاقة والسعادة الفرق متفوقة األداء(. 0202) .مولفيت،جان؛ كوستي، ميلينا
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 .المجموعة العربية للتدريب والنشر: القاهرة. ميثاق القائد صفات القائد البارع(. 0202) .مولينارو، فينس. ترجمة أميرة محمد

 .. المجموعة العربية للتدريب والنشر: القاهرة، مصر0. طقادة المستقبل القيادة المتميزة الجديدة(. 0202) .أبو النصر، مدحت

(. 0202) .هيجان، عبد الرحمن؛ والجهني، نعيم؛ ومرسهههي، مرفت؛ والقحطاني، شهههايع؛ والشهههمالن؛ خالد؛ والرشهههيدي، عايض

  .: الرياضنماذج معاصرة في القيادة. مكتبة القانون واالقتصاد

 .https://www.vision2030.gov.sa/  : 4-00 ،04موقع، مسترجع ال. 0202وثيقة رؤية المملكة العربية السعودية 
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