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 الملخص
ه فأ هذه ال اا ة إلى تةاف القيا ة عتة  ة الةضاعل ل ى ع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة 

ض    العةاعي وبالةاصعة ععا  ضعال تنا ب ااة تضافا القيم التن يعية فق ع اا نم ع  ضانة ن ا 

البياناأ: إح اهعا  أ اتا  لاعععأ ضا تخ  ضعةاعةو( عةاعا 375ت ضنأ عينة هذه ال اا ة ع )

ض   تم التأ   ع  ص  نعا  التن يعيةوضأخاى لقياس  ااة تضافا القيم  الةضاعلولقياس القيا ة عتة  ة 

 عا ضأ ناأ نتاةج  وضلتحقيأل أه اف ال  اا ة تم ا تخ ام العننج الضصفق االاتباطقضثباتنعا. 

ض ااة تضافا القيم التن يعية ل ى ع ياي الع ااس  وعلال اا ة أ   ااة ععاا ة القيا ة عتة  ة الةضا

اط ا ية فق الةاصعة ععا  ع  ضانة ن ا العةاعي   انتا عتض طتي و  عا أقااأ النتاةج إلى 

( بي  ال ااة ال اية α≤ 1.12إياابية ذاأ  اللة إحصاةية عن  ع تضى) ااتباطيةضاض  عال ة 

ضضاض  فاضأل ذاأ  وال اية ال تبانة القيم التن يعية ضأبةا هعا ال تبانة القيا ة عتة  ة الةضاعل ضال ااة

(فق  ااة ععاا ة ع ياي الع ااس اط ا ية فق عحاف ة α≤1.15 اللة إحصاةية عن  ع تضى )

 ضلصالح الانسالةاصعة ععا  لاقيا ة عتة  ة الةضاعل ع  ضانة ن ا العةاعي  ُتةزى لعتغيا 

ضع م ضاض  فاضأل ذاأ  اللة  ولح حعاة )العاا تيا فأ ثا (اإلناثو ضلعتغيا الع هل الةاعق ضلصا

( فق  ااة ععاا ة القيا ة عتة  ة الةضاعل ل ى ع ياي الع ااس α≤ 0.05إحصاةية عن  ع تضى )



 س

 

 ضضاض  اطبةا اط ا ية فق عحاف ة ععا  تبةار لعتغيا الخباة لاعةامو فق ال ااة ال اية ضفق اعيع 

( فق  ااة تضافا القيم التن يعية ل ى ع ياي α≤ 0.05ع تضى )فاضأل ذاأ  اللة إحصاةية عن  

الع ااس اط ا ية فق عحاف ة الةاصعة ععا  ع  ضانة ن ا العةاعي  ُتةزى لعتغيا انس العةام 

 وضلصالح) باضم  اية العاتعع( وفق ال ااة ال ايةو ضلصالح اإلناثو ضلعتغيا الع هل الةاعق لاعةام

( فق  ااة تضافا القيم التن يعية α≤ 0.05إحصاةية عن  ع تضى ) ضع م ضاض  فاضأل ذاأ  اللة

ل ى ع ياي الع ااس اط ا ية فق عحاف ة ععا  تبةار لعتغيا الخباة لاعةامو فق ال ااة ال اية ضفق 

 اعيع اطبةا . 
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Abstract 

 The study aimed at investigating the multifactor leadership of the principals of Private 

Basic schools in the capital Amman and its relation. With the availability of 

organizational values in their schools from teachers point of view. The study sample 

consisted of (375) male and female teachers، two tools were used to collect data: The 

first to measure the multifactor leadership، and the second to measure the organizational 

values Validity and reliability of the tools have been assured. The results of the study 

showed that the degree of the multifactor leadership practice of the prince Private Basic 

opals of schools in the capital Amman from teachers' point of view was moderate، as 

well as the availability of organizational values.  The results also showed a positive 

significant correlational relationship at (α ≤ 0.05) between the total score of the 

multifactor leadership and the total score of the organizational values  and there was a 

positive correlation relationship at (α ≤ 0.05) between all dimensions of the multifactor 

leadership and organizational values questionnaire. There were significant differences at  

(α ≤ 0.05)in  the degree of practicing multifactor leadership by، basic schools in the 

capital Amman، attributed to sex variable favor of  females، and to experience variable 

in favor of ،But there were no significant experience variable، category، and to 

academic qualification variable in favor of master degree and above . There were 

significant differences at (α ≤ 0.05) in the availability degree of organizational values of 



 ف

 

basic schools principals attributed to sex variable favor of females، and to academic 

qualification، in favor of community colleges diploma. But there were no significant 

differences attributed to   experience variable in total degree and in dimension. 

Keywords: multifactor leadership، organizational values .Private Basic School. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 مقدمة:

تغاس فق نف ه  أننا  عا فق تغييا  اضك الطالب ضأف ااه يا ب  ضاالتةايعية لاع   اأ أ  

ضتةعل عاى تابية حاااته النعاةية ضالتابضية ضالتةايعية  الذاتيةوتنعق عق ااته التق القيم ضالعةتق اأ 

ية  التةايم اط ا ق فق الععا ة اطا نية ض  اهذ .لضطنه ابابه عنتعي اع عن ار صالح الي ض  عضاطنر 

 العضاط  بناءفأصبح ال اهتعاعنا  وة اطضلى ضحاا اط اس لبناء قخصية الفا الناقعية الابن

 هذا ض   وضال ضلق إل ايعقاضعا  اض ة التةايم لاعناف ة بفاعاية عاى الع تضيي  الصالح ع  خالل 

ضالعاافأل  ونضعية التةايم ضع تضاهالعناهج ض الع ااس الخاصة إلى تطضيا البااعج العق عة ض  ةأ 

ضالت نيالأ العصاحبة ضطبيةة العبانق ضالح اةأل ضالعختبااأ التق تةطق اضا ع  العتةة الععيزة 

 .بيةة ااذبة لاتةايمبضصفنا ضال اضا ضطا  العال 

ة الت نضلضايا تضااه ضغضطار ضتح ياأ نتياة لثضا  الةصا الحاضاالتةايعية فق  اأالع    أ 

عااحانا العتنضعة    اأ التةايعية ب افة ج هذه العضتحتا واالعةافق ال بي الح يثة ضاالنفااا

أال تحقيأل أه اف هذه  الع  ضلية ع ضاختالف ع تضياتنا إلى إ ااة ضاعية  ا اة عاى تحعل 

ضأ  اختياا اط اضب القيا ي العالةم ل ل ع   ة يحتاج إلى  اا ة  والع   اأ عاى أ عل ضاه

عضا ف التق تح ث  اخل هذه الع   اأو التةايعية التق ُتعااس فينا القيا ة ضال الع   ة اضف 

ض   أ ى  وض يعنم ضاتااهاتنم ضاختالف ع تضياتنم الةاعية  اض نمض اا ة لاةاعاي  فينا الختالف 

ع  لنا  لعاتابضية االهتعام بالقيا ة الهذا التطضيا ال ايع الذي تةيقه اإل ااة الح يثة إلى ضاضاة 

 يا اأ ضاعية ضع  ضلة    يصبح ع   العتةذا  ضاض  ض فب  أثا  بيا فق نااح الةعاية التةايعية
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 (.6112 و)أ ة  الع   اأ التةايعية تحقيأل أه افنا التةايعية ضالتابضية عاى أ عل ضاهت  ي  عاى

ضلنا تأثيا  بيا فق  يا الةعاية التةايعية  والفاعايةضالقيا ة فق الع   اأ التةايعية ععاية ع تعاة 

ةال ة التق تابط القاة  بالعةاعي و ضبالتالق لنذه الةال ة  ضا أ با فق ضتةتع  بق ل  بيا عاى ال

إنااح الةعاية التةايعية أض فقانا. ض اعا  ا  هذه الةال اأ االحتاام العتبا ل ضالتق يا  ا  ع تضى 

اط اء أفضل. ضت تع  القيا ة التابضية فق الع   اأ التةايعية أهعيتنا ع  عق اتنا عاى ا تخ ام 

تتالءم عع أه اف الةعاية التةايعية ع  أال تح ي  أ اء الةنصا  بحيث افة  اةل العتاحةالض 

 (6102 وعضا )اي. البق

ض"ت ا  تاعع اآلااء عاى أ   ولااعاعةفالقيا ة تاتبط بالاضا النف ق  اعاعيةوضالقيا ة ععاية 

تة  ععاية إن انية تتضع   ضالقيا ة بذلك اآلخاي وأباز عناصا القيا ة هض العق اة عاى التأثيا فق 

 بحيث ي نم القاة  فق التأثيا فق  اضك الةاعاي  عةي والتفاعل بي  القاة  ضالةاعاي  ضع  عض ف 

(. 62 و6106وبق ل ي  ي فق العحصاة لتحقيأل اطه اف العااضة لان ام أض الع   ة")أبض طاحض 

العن عة لتحاي نم باتااه اطه اف ضت ع  أهعية القيا ة ضأنعاطنا أننا ععاية إاقا  لاةاعاي  فق 

ضععاا ة ال اطة  النفضذو مالتأثياو ضا تخ اضتتطاب ععاية القيا ة العق اة عاى  ع بقاوالعخطط لنا 

ضفقا ل عاأ القاة  الف اية ضال اض ية  عختافةوضتصنف القيا ة بق ل عام إلى أنعاط  القانضنيةو

ضالنعط القيا ي  الةاعاي وقااااأ ضاا ااة الةال اأ عع ضالضا انية ضالتن يعية أض ضفقار لطايقة صنع ال

ضيحفز الةاعاي  عاى الةعل باضح الفايأل لاتةاض  فق تحقيأل  الةاعاي ولاع يا ي ثا فق  اضك 

 (.6112وأه اف العن عة)القاي ة

ضأضل تاك  وهناك ثالثة أنعاط  يا ية قاع ا تخ اعنا فق الةق  اطخيا ع  القا  الةقاي 

ين ا إلينا بأننا ع  أهم أنعاط القيا ة إذ أ   القاة  يبذل  صااى التق : يا ة التحضيايةالقاطنعاط 
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صنع فق إلى  ا ة عقت اي  عاى تحعل الع  ضلية ضالعقاا ة  العن عةان ه لتحضيل الةاعاي  ب

 التق يةعاض  فينا  ليتةاض  الاعيع فق صنع القااااأ العن عةالقااااأ ضهم ازء ال يتازأ ع  هذه 

ضأ  القاة  التحضياق  اة  ي ةى لاتغييا ضالعخاطاة ضل يه العق اة  عاى التةاعل عع  وضتحقيأل اطه اف

اعاة لاةعل ضتحقيأل الغعض  ضهض  اة  ح اس لعقاعا الةاعاي   ي ةى لتزضي هم بالطا ة الف

 اةعة عاى  يا ة التق تة   القيا ة التبا لية: أعا النعط الثانق فنض نعطو(6102 واطه اف )ح ض 

ف ل طاف  والعن عةبي  القاة  ضالةاعاي  لتحقيأل أه اف  وعا ي عى العقايضة تبا ل العنفةة أض

 اطه اف ت ض قاط الضةف لاطاف اطخا لذلك الةاعل ي اك نقاط القضة ضن  ضاء أ ا   القاة  أم

ق عال ة  صياة ضال  الةال ة  اةعة عاى العنفةة العتبا لة فن ول ى  الطافي  عتاابطة ضعت اخاة

  فأ :العت اهاةالقيا ة  النعط الثالث فنض نعط أعاو(6112 و)الةياصاة االع ى ضغيا ثابتة إلى ح ا ع

أي يتاك الحبل  بالع   ةأباز عا يتعيز به هذا النضع ع  القيا ة هض ع م ت خل القاة  بعا ي ضا 

خفا  ع تضى اط اء عاى الغااب ضال يةطق أي تضايناأ أال إذا طاب عنه ذلك ضتت م بان

 (.6112 و)العضعنق

تة  القيم التن يعية ععاية ااتعاعية إن انية فنق خاصة بالعاتعع اإلن انق ضتقتأل هذا ض 

عاتعع أهعيتنا ع  طبيةة ضاض  هذا العاتعع فنعا عتاابطا  فال ضاض  لاقيم ب ض  

التن يعية  ا الثقافةضاضهالقيم التن يعية الاانب غيا العاعضس  ض ذلك تة (. 6112والخزاعاة)

ضهق اط اس لفنم ال اضك  والعن عةضتحتل الاتبة اطضلى فق التأثيا بال اضك التن يعق لاةاعاي  فق 

 عا ضت نم فق ا م اطه اف ضال يا اأ  ال اض يةوضاتااهاأ الةاعاي  ضاا اا نم ضعيضلنم  وض ضافةه

أ  فاعاية أية عن عة ضعق اتنا عاى (. ضتتعثل أهعية القيم التن يعية ب6102و)ب ايالعن عة اخل 

يحعانا أفاا ها ضعاى الاغم ع  ااتباط القيم التن يعية بغياها  القيم التقتحقيأل أه افنا يتض ف عاى 
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التن يعق الذي له  ضا فق تح ي   العباقا بال اضكع  القيم إال أننا تتعيز عننا فق ااتباطنا 

(. ضتاتبط القيا ة باختالف أنعاطنا بالقيم 6112بقو)الةتي اأ التق تابط الةاعاي  با  اةنمالةال

لاحفا   العن عةضت ع  أهعية القيم التن يعية بأننا اط اس الذي تقضم عايه  والعن عةالتن يعية ب

ضتضفا القيم التن يعية  ا(. هذ6100و)عحعض ت ثا فق أنقطة الةاعاي  ض اض نم ضهق وعاى هضيتنا

 ض ضتق ل العةتق اأ التق يتحاى بنا الةاعا وخل العن عةايضة لتضايه ال اضك  االخطضط الة

اء بالعن عة إلى الع تضى التق ت ةى ب ضاها إلى انااز اطععال ضتحقيأل اطه اف ضاالاتق بالع   ة

ضالقيم التن يعية هق اط اس الذي يةتع  عايه اطقخاص فق  (.6112الةتيبقو )العطاضبو 

ت نم فق  قأننا أ ضالقيم ع   ولعن عاأ ضع  ضعننا الع ااسضاطعا عقابه بعا يتةاأل با وأععالنم

 (.Friedman,2006)تطضيا أعضا العن عة

أح  أهم  العن عة بضصفنا اخل  ضالاعاعاأواطفاا    اضكفق ت ثا القيم التن يعية  إال أ 

نق أح  الع ضناأ اط ا ية لاقخصية بعا تحعاه ع  ف(. 6101 وع ضناأ القخصية )الزهاانق

ضع  هذه القيم الة الة فق تضزيع العنعاأ  العن عةوضاتااهاأ تح   تةاعل الفا   اخل   اضك

 بق ل عباقا اإل اايةضتاتبط القااااأ  (.6116وضاالهتعام بإ ااة الض أ )التا ق الةاعاي وضاحتاام 

 أ النامفاإل اايض  يعاا ض  عن ضعة ع  القيم ضي نا ذلك فق اعيع ع تضيا القيعيةوباطبةا  

 (.6110وعب  الفتاح)اإل ااي 

  مشكلة الدراسة:

يتطاووب  وايا يووا عوو ثاا تابووضيي   ضاا ة  بضصووفنم  ووا ويعووااس عوو ياض العوو ااس اط ا ووية الخاصووة

لعوو ثا فووق إذ أ  عوو يا الع ا ووة يتبووضأ العض ووع ا ون ووة ضالتووأثيا الفاعوول فووق الةوواعاي  وو اا  بيوواا عوو  الح

حووو ث التضافوووأل ضاالن ووواام بوووي  اعيوووع اططوووااف  افوووة لت ووويا فبعقووو ضاه أ  ي وأطوووااف الةعايوووة التابضيوووة
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ة بعا يعتا ه ع   ويم يالةعاية التابضية فق اض ع  التةاض  ضالعقاا ة االياابية ضالعض ة ضاطلفة ضالفاعا

لع ضنوواأ قخصووية  ضالقوويم التن يعيووة عوو  الةناصووا اط ا ووية العن عووةتن يعيووة تضاووه  وواض ه  اخوول 

هوذا العن عوة. إطااا عااةيوا عنعوا لتضايوه  واضك اطفواا  ضالاعاعواأ  اخول  إذ تق ل والقيا ة التابضية

( إلووى ابووط القيووا ة عتةوو  ة الةضاعوول بعتغيووااأ 6102ضأضصووأ بةوو  ال اا وواأ عثوول  اا ووة الاةعووق)

ابوط القيوا ة التحضيايوة بعتغيوااأ أخواى  عوا أضصوأ  اا وة  ىإل (6102الة ضا  ) عا أضصأ  وأخاى

 أخاى. بط القيم التن يعية بعتغيااأ إلى ا  .(6101الاةافاة )

 انوأ الةال وة بوي  اعيوع أبةوا  القيوا ة التحضيايوة ( أ  2010 وSagnak عوا تضصواأ  اا وة  وااناك )

( إ   ااووة ععاا ووة عوو ياي العوو ااس الثانضيووة 6101.  عووا ضتضصوواأ  اا ووة القووايفق ضالتوونح )عاتفةووة

عو  ضانوة او ا لتحضياية بق ل عام  انأ عاتفةة الخاصة فق  ضلة اإلعاااأ الةابية العتح ة لاقيا ة ا

( أ  هنوواك تووأثياا  بيوواا 2007وKorkmaz)  ضا عواز ضتضصوواأ  اا ووة اهوذ وضالعةاعوواأن وا العةاعووي  

ضأ  هناك تأثياا  بياا لاقيا ة التبا لية ضالتحضياية عاى  لوالةعلاقيا ة التحضياية فق اضا العةاعي  ع  

 أه افنا.يعية نحض تحقيأل الصحة التن يعية لاع   اأ التةا

لاقوويم التن يعيووة يوواتبط بعووا يتعتووع بووه القاةوو  عوو  الخاصووة أ  ععاا ووة عوو ياي العوو ااس اط ا ووية 

صوفاأ  يا يوة  وضاء تبا ليوة أم تحضيايوة أم عت واهاة. ضاواءأ هوذه ال اا وة لتضضوح هول هنواك عال ووة 

فوووق ع ا ووته عووو  ضانووة ن وووا  تووضافا القووويم التن يعيووة ااووة بووي  عووا يعاا وووه القاةوو  عووو  نعووط  يوووا ي ب

 عةاعيه؟

تنبووووع عقوووو اة ال اا ووووة عوووو  قووووةضا الباحثووووة بالعقوووو اة عوووو  خووووالل ععانووووا فووووق إحوووو ى العوووو ااس ض 

 القيووا ةوالةاصووعة ععووا  ضعالح ووة ضاووض  تبوواي  فووق أ اء العوو ياي  ل نعوواط  فووقالخاصووة  اط ا ووية
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ع ى ااتباط القيم التن يعية  ضااتباطنا بعا يعتا ض  ع   يم تن يعية ععا ضل  ل ينا اغبة بال قف ع 

 ضعا يعاا ه القا ة ع  أنعاط  يا ية  ضاء تبا لية أم تحضياية أم عت اهاة )القيا ة عتة  ة الةضاعل(.

ضعايه فإ   عق اة ال  اا ة تتباضا فق ال  ال اآلتق: عا الةال ة بي   ااة ععاا ة القيا ة عتةو  ة 

فووق عحاف ووة الةاصووعة ععووا  ب ااووة تووضافا القوويم  اط ا ووية الخاصووةالةضاعوول لوو ى عوو ياي العوو ااس 

 التن يعية ع  ضانة ن ا العةاعي ؟  

 هدف الدراسة وأسئلتها:

عوو ياي  الةضاعوول لوو ىا تقصوواء الةال ووة االاتباطيووة بووي  القيووا ة عتةوو  ة إلووى هووذه ال اا ووة  أهوو ف

 وونم عوو  ضانووة تووضافا القوويم التن يعيووة فووق ع اا   ااووةععووا  ض  بالةاصووعةالخاصووة  العوو ااس اط ا ووية

 ن ا العةاعي  ضذلك ع  خالل اإلاابة ع  اط ةاة اآلتية: 

الةاصووعة ععووا  لاقيووا ة عتةوو  ة  فووقالخاصووة  و عووا  ااووة ععاا ووة عوو ياي العوو ااس اط ا ووية 0

 الةضاعل ع  ضانة ن ا العةاعي ؟

عوا  فوق الةاصوعة ع الخاصوةاط ا وية ع ياي العو ااس  ى و عا  ااة تضافا القيم التن يعية ل 6

 ع  ضانة ن ا العةاعي ؟

( بوي  القيوا ة عتةو  ة الةضاعول 1012هل هناك عال وة ذاأ  اللوة إحصواةية عنو  ع وتضى )و  2

 التن يعية؟الةاصعة ععا  ض ااة تضافا القيم  فقالخاصة  ل ى ع ياي الع ااس اط ا ية

عوو ياي  ( فووق  ااووة ععاا ووة1012و هوول تضاوو  فوواضأل ذاأ  اللووة إحصوواةية عنوو  ع ووتضى ) 2 

 الاووونسفوووق الةاصوووعة ععوووا  القيوووا ة عتةووو  ة الةضاعووول تةوووزى لعتغيوووااأ  الخاصوووةاط ا وووية العووو ااس 

 الةاعق؟ضالع هل  وضالخباة
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( فق  ااة تضافا القيم التن يعية فق 1012تضا  فاضأل ذاأ  اللة إحصاةية عن  ع تضى ) هل- 2

 ضالع هل الةاعق؟ وةلانسو ضالخبا ااأ فق الةاصعة ععا  تةزى لعتغيا  الخاصةاط ا ية الع ااس 

 أهمية الدراسة:

هعوا: القيوا ة ضالتطبيقوق ضفوق تناضلنوا لعتغيواي   ت ع  أهعيوة ال اا وة الحاليوة فوق اانبينوا الن واي

الةاصووعة ععوووا  ض ااوووة توووضافا القووويم  فوووقالخاصوووة  عتةوو  ة الةضاعووول لووو ى عووو ياي العوو ااس اط ا وووية

 عي  ضتتعثل أهعية ال اا ة بالنقاط اآلتية:التن يعية فق ع اا نم ع  ضانة ن ا العةا

الةاصوعة ععووا   فووقالخاصوة  ي عول أ  تفيوو  نتواةج هووذه ال اا وة عوو ياي العو ااس اط ا ووية - 1

القوويم التن يعيووة لالاتقوواء تووضفا  الةضاعوول ض ااووةالقيووا ة عتةوو  ة   ااووة الةال ووة بووي عوو  خووالل تةوواف 

 بالةعل التابضي فق ع اا نم.

التووق  ا ووأ عال ووة القيووا ة عتةوو  ة  وبحوو ض  عاووم الباحثووة ولعحايووة ضالةابيووة اووة ال اا وواأ ا - 2

 تضافا القيم التن يعية. ااة بالةاصعة ععا  ض الخاصة  الةضاعل ل ى ع ياي الع ااس اط ا ية

 عتغيااأ ال اا ة. ع ت تع  ال اا ة أهعيتنا ع   ضننا تق م إطااا ن ايا  - 3

 تابضية ضالتةايعية إلى أهعية القيا ة عتةو  ة الةضاعول ضعال تنواالقاةعي  عاى ال يا ة ال تضايه -4

لتحقيوووأل اطهووو اف ضالغايووواأ اط ا وووية الخاصوووة  سا القووويم التن يعيوووة ال ووواة ة فوووق العووو اب ااوووة توووضافا 

 العنقض ة.

ي عل أ  تافو  هوذه ال اا وة الع تبوة الةابيوة بقو ل عوام ضالع تبوة اطا نيوة بقو ل خواص عو   -5

 فق الع ااس اط ا ية الخاصة.ة  ة الةضاعل ضالقيم التن يعية عضضضع القيا ة عت

يع ووو  أ  ت وووض  هوووذه ال اا وووة عنطاقوووا طبحووواث ض اا ووواأ أخووواى بعوووا توووضفاه عووو  أ ب ن ووواي  -6

 ض اا اأ  ابقة ذاأ صاة ضأ اتي  تم التأ   ع  ص  نعا ضثباتنعا لاعع البياناأ.
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 مصطلحات الدراسة:

 : اآلتيةلاةي ة اقتعاأ ال اا ة عاى العصطاحاأ ا

بغيوووة الضصوووضل إلوووى  العقوووتاك الوووذي تقوووضم بوووه الاعاعوووة الةعووول“ بأننووواُعافوووأ  التربوياااة:القياااادة 

 (. 002 :6112")أ ة  اض ت ض ه العض ة ضاإلخاء ضالتالفاطه اف العح ض ة لاع   ة فق 

 االعت واهاةو ضفيعوالتحضيايوة ضالقيوا ة : يقصو  بنوا القيوا ة التبا ليوة ضالقيوا ة القيادة متعددة العوامال

 يأتق تةايفاأ لنذه اطنعاط ع  القيا ة: 

  Transformational Leadership التحويلية:القيادة 

ععاية ي ةى ع  خاللنوا القاةو  ضالةواعاض  إلوى الننوض   ول عننوا بواآلخا لاضصوضل  افأ بأنناعُ 

 .(Northouse و6102) ضاطخالألأعاى ع تضياأ ال افةية  إلى

 ي للقيادة التحويلية:التعريف اإلجرائ

العو ااس عو  خوالل إاابواتنم عو  فقوااأ ا وتبانة القيوا ة  ضال ااة ال اية التق حصل عاينا ع يا 

 العةتع ة فق هذه ال اا ة.( MLQالتحضياية العتضعنة فق ا تبانة القيا ة عتة  ة الةضاعل )

 أعا تةايفاأ اطبةا  الخع ة لنعط القيا ة التحضياية فنق  اآلتق: 

 (Idealized Influence_ Attributes) صفاتالتأثير المثالي_ و 0

ُيقصو  بنوذا البةو  الصوفاأ العثاليوة التوق ينبغوق تضافاهوا لو ى القاةو  التحوضياق ضهوق: إ نواا القووضة 

الةاعاي  باإلضافة إلى تااضز عصوالحه  أعااب ضاحتاامي ض  ع ثاا عثاليار بحيث ي ض  عحط  ضالثقةو

 (6102والع   ة)الة ضا القخصية ع  اال عصاحة 
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ال ااووة التووق حصوول عاينووا عوو ياض العوو ااس اط ا ووية الخاصووة  هإاااةيرووا: بأنووضُيةوواف هووذا الُبةوو  

بالةاصوووعة ععوووا  عووو  خوووالل إاابووواأ أفووواا  الةينوووة عووو  العةاعوووي  ضالعةاعووواأ عووو  فقوووااأ هوووذا الُبةووو  

 لحالية.العتضعنة فق ا تبانة القيا ة عتة  ة الةضاعل الع تخ عة فق ال اا ة ا

 (Idealized Influence_ Behavior) سلوكالتأثير المثالي _ و  6

ُيقويا هووذا الُبةوو  إلووى عاعضعووة اطنعوواط ال وواض ية التوق يصووبح القاةوو  بعقتضوواها عثوواالر ُيحتووذى بووه 

  (. تأ يوو2004وBass&Avolioضعوو  هووذه اطنعوواط ال وواض ية  عووا حوو  ها بوواس ضأفضليووض) الةوواعاي عوو  

ضاطخووذ باالعتبوواا عوا يتاتووب عاووى القووااااأ  اطهو افضتح يو  ععايووة تحقيووأل   فبالنووالحوس الاعوواعق 

 ضالتح ث ع  عبا ةه ضعةتق اته اط ثا أهعية. ضعةنضيةع  نتاةج أخال ية  يتخذها القاة التق 

ضُيةوواف هووذا الُبةوو  إاااةيرووا: بأنووه ال ااووة التووق حصوول عاينووا عوو ياض العوو ااس اط ا ووية الخاصووة 

خالل إااباأ أفاا  الةينة ع  العةاعي  ضالعةاعاأ ع  فقااأ هذا الُبة  التوأثيا  بالةاصعة ععا  ع 

 العثالق_  اضك العتضعنة فق ا تبانة القيا ة العتة  ة الةضاعل الع تخ عة فق ال اا ة الحالية.

 (:Inspirational Motivation) اإللهاميةالدافعية و و 2

فالقاةو  يقواع اضح الفايوأل ضيحفوز الةواعاي  لاللتوزام  لتحضيايوةاُية  هذا الُبة  ع ناار  اض يار لاقوا ة 

 (.6102وضيضفض  عاى أععال أتباعنم تح يار ضعةنى)القايفق الع   ةبا ية 

ضُيةوواف هووذا الُبةوو  إاااةيرووا: بأنووه ال ااووة التووق حصوول عاينووا عوو ياض العوو ااس اط ا ووية الخاصووة 

عةاعوووي  ضالعةاعووواأ عووو  فقوووااأ هوووذا الُبةووو  بالةاصوووعة ععوووا  عووو  خوووالل إاابووواأ أفووواا  الةينوووة عووو  ال

 ال افةية اإللناعية العتضعنة فق ا تبانة القيا ة العتة  ة الةضاعل الع تخ عة فق ال اا ة الحالية.

 (Intellectual Stimulation)العقلية اًلستثارة و  2
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بطاأل إب اعية ضُيةاف هذا الُبة  إلى عق اة القاة  عاى تقايع اإلب اع ضاالبت اا لحل العق الأ 

 (. 6102وعننا)الة ضا ضخاصة الاضتينية 

ضُيةوواف هووذا الُبةوو  إاااةيرووا: بأنووه ال ااووة التووق حصوول عاينووا عوو ياض العوو ااس اط ا ووية الخاصووة 

بالةاصوووعة ععوووا  عووو  خوووالل إاابووواأ أفووواا  الةينوووة عووو  العةاعوووي  ضالعةاعووواأ عووو  فقوووااأ هوووذا الُبةووو  

 القيا ة العتة  ة الةضاعل الع تخ عة فق ال اا ة الحالية. اال تثااة الةقاية العتضعنة فق ا تبانة

 (Individualized Consideration)األفراد رعاية و  2

 بذاتووهيصووف هووذا الُبةوو  القاةوو  الووذي يةطووق اهتعاعووا قخصوويار ل وول فووا  بالاعاعووة ضأنووه  يووا   وواةم 

 (.6112وعطا بنق)الفا ية ضيأخذ فق االعتباا الفاضأل 

إاااةيرووا: بأنووه ال ااووة التووق حصوول عاينووا عوو ياض العوو ااس اط ا ووية الخاصووة  ضُيةوواف هووذا الُبةوو 

بالةاصعة ععا  ع  خالل إااباأ أفاا  الةينة ع  العةاعي  ضالعةاعاأ عو  فقوااأ هوذا الُبةو  اعايوة 

 اطفاا  العتضعنة فق ا تبانة القيا ة العتة  ة الةضاعل الع تخ عة فق ال اا ة الحالية.

 (.(Transactional Leadership ية:التبادلالقيادة 

ي بووي  القاةوو  ضالةوواعاي  يةوواف هووذا الوونعط عوو  القيووا ة بأنووه عبنووق عاووى عال ووة التبووا ل اال تصووا 

يقووواع عاوووى االت ووواأل ضالتضحووو  عوووع العن عوووة بضا وووطة إعطووواء الع افووو أ الةاضوووية االياابيوووة فالقاةووو  

 (.6112 الةياصاةو)  ابيةضال

 :بادليةالتالتعريف اإلجرائي للقيادة 

العو ااس عو  خوالل إاابواتنم عو  فقوااأ ا وتبانة القيوا ة  ضال ااة ال اية التق حصل عاينا ع يا 

 العةتع ة فق هذه ال اا ة.( التق MLQالعتضعنة فق ا تبانة القيا ة عتة  ة الةضاعل ) التبا لية

 أعا تةايفاأ اطبةا  لاقيا ة التبا لية ااء  اآلتق:
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 (RewardContingent)( لمشروطةالمكافأة المحتملة )او  0

إذ يضضووح القاةوو  التض ةوواأ ضيتبووا لض   اط اءُيقصوو  بنووذا الُبةوو  بأنووه ععايووة بنوواءة لاع افووأة عاووى 

التةنوو اأ ضالعصووا ا ضياتبووض  االتفا وواأ الُعاضووية ضالعتبا لووة لتقايوول الانوو  عوو  ااوول الضصووضل لوو  اء 

 (.6102 والقايفق)النااح 

ال ااووة التووق حصوول عاينووا عوو ياض العوو ااس اط ا ووية الخاصووة  ها: بأنووإاااةيرووضُيةوواف هووذا الُبةوو  

بالةاصوووعة ععوووا  عووو  خوووالل إاابووواأ أفووواا  الةينوووة عووو  العةاعوووي  ضالعةاعووواأ عووو  فقوووااأ هوووذا الُبةووو  

 العتضعنة فق ا تبانة القيا ة العتة  ة الةضاعل الع تخ عة فق ال اا ة الحالية.

 (Active) (Management by Exception)( اإلدارة باًلستثناء )ايجابية.  6

ضيتعيز القاةو  التبوا لق فوق هوذا الُبةو  بعتابةوة اعيوع  التبا ليةُية  هذا الُبة  ع ناا  اض يا لاقيا ة 

عطابقتنوووا  ضاإلخفا ووواأ ضعووو مضيا وووز ُاووول اهتعاعوووه عاوووى التةاعووول عوووع اطخطووواء ضالقووو اضى  اطخطووواء

 (.6106ولاعةاييا)الخصاضنة

ال ااووة التووق حصوول عاينووا عوو ياض العوو ااس اط ا ووية الخاصووة  هااةيرووا: بأنووإاضُيةوواف هووذا الُبةوو  

بالةاصوووعة ععوووا  عووو  خوووالل إاابووواأ أفووواا  الةينوووة عووو  العةاعوووي  ضالعةاعووواأ عووو  فقوووااأ هوووذا الُبةووو  

 العتضعنة فق ا تبانة القيا ة التحضياية الع تخ عة فق ال اا ة الحالية.

 (Passive) (Management by Exception) باًلستثناء )سلبية( . اإل ااة2

ضهوض ينت وا  ضتتفوا مإ  القاة  فق هذا الُبة  يةعول عاوى عو م التو خل إال عنو عا تتوأزم العقو الأ 

 )الاةعوووقلوووذا تغيووب عووو  الةوواعاي  العبووا ااأ ب وووبب عوو م التحفيوووز لنووم  يتوو خلحوو ضث الخطووأ حتوووى 

6102.) 
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عوو ياض العوو ااس اط ا ووية الخاصووة  ال ااووة التووق حصوول عاينووا هإاااةيرووا: بأنووضُيةوواف هووذا الُبةوو  

بالةاصوووعة ععوووا  عووو  خوووالل إاابووواأ أفووواا  الةينوووة عووو  العةاعوووي  ضالعةاعووواأ عووو  فقوووااأ هوووذا الُبةووو  

 العتضعنة فق ا تبانة القيا ة التحضياية الع تخ عة فق ال اا ة الحالية.

 (Laissez-Faire Leadership):القيادة المتساهلة

ض و  يةوض   التصوافإذ يتواك لاةواعاي  حايوة  الغاابالحبل عاى  إذ يتاك الت خلضهق  يا ة ع م 

فيقووةا  هتضايووبوو ض   العن عووةفنووض يتوواك  العةافووةأض عوو م  القووااالووى عوو م العقوو اة عاووى اتخوواذ ذلووك إ

 (.6102 و)فايااأضهق أ ل اطنعاط القيا ية فاعاية  القاة ضع م احتاام قخصية  اإلحباطالةاعاي  

 :المتساهلة التعريف اإلجرائي للقيادة

العو ااس عو  خوالل إاابواتنم عو  فقوااأ ا وتبانة القيوا ة  ضال ااة ال اية التق حصل عاينا ع يا 

 العةتع ة فق هذه ال اا ة.( MLQالعتضعنة فق ا تبانة القيا ة عتة  ة الةضاعل )العت اهاة 

 القصوووووووو  الووووووووذي يقووووووووام بالةعوووووووول عوووووووو  اااووووووووه أض يصوووووووو ا ال وووووووواضك : هووووووووقاصااااااااطالحاا القاااااااايم 

 (.6101واةافاةلتحقيقه)ال

: هوق الخصواةص الثابتوة ن وبيا لاعحويط الو اخاق لاعن عوة التوق يو ا نا أعضواء القيم التنظيمياة

 (.022: 0992 عق موالالعن عة ضيةيقضننا ضيةباض  عننا )

خالل إااباتنم عو  فقوااأ الع ااس ع   ض: بأننا ال ااة التق يحصل عاينا ع يا ضتةاف إاااةيا

 فق  اا تنا. ضاعتع تناالباحثة  طضاتناالتق  القيم التن يعيةا تبانة 
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 تتعثل عح  اأ ال اا ة بعا يأتق:

 انقغالنم. و ضةف ا تاابة الع تايبي  ب بب  1

 ضعضضضعيتنم. و  ااة   ة إاابة أفاا  الةينة ع  فقااأ اط اتي  2

 و ع ى تعثيل الةينة لاعاتعع الذي  حبأ عنه.  2

أ عنوووه الةينووة ضعوووا أ  نتوواةج هوووذه ال اا ووة ال يع ووو  تةعيعنووا إال عاوووى العاتعووع الوووذي  ووحب . 2

 .أيعاثانا ع  عاتعةا
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

عتةوو  ة الةضاعوول  ةال اا ووة: القيووا تنوواضل هووذا الفصوول عاضووار لوو  ب الن وواي ذي الصوواة بعتغيوواي 

بيووة ذاأ الصووواة بعضضوووضع ا اا وواأ ال وووابقة الةابيوووة ضاطانضتضووع  أيضوووار عاضوووار ل التن يعيوووةضالقوويم 

 اآلتق:عاى النحض ال اا ة ض 

 :أوًلا: األدب النظري

 ضالقووويم الةضاعووولضالقيوووا ة عتةووو  ة  القيوووا ةتتةاوووأل بعفنوووضم اقوووتعل اط ب الن ووواي عاوووى عضضوووضعاأ 

 اآلتق:التن يعية ضعاى النحض 

 القيادة متعددة العوامل:  

اآلخوووواي   لووووذا فالقيووووا ة هووووق عقوووو اة الفووووا  عاووووى التووووأثيا فووووق الاعاعووووة القيووووا ة تضاوووو  حيووووث تضاوووو 

ضهووق ت  وو   العقووتا ةعوو  أاوول تحقيووأل اطهوو اف  ضالةعوول عاووى تضايووه انووض هم ض وواض نم مضأحا ي وون

 الاعاعة.عاى التأثيا فق 

ال اعووول لقووو  انبثقوووأ ضنضووواأ ضتباوووضاأ القيوووا ة عتةووو  ة الةضاعووول عووو  ن ايوووة القيوووا ة ذاأ العووو ى 

القيوووا ة ذاأ العووو ى ال اعووول فوووق عحاضلوووة  ( ب اا وووةAvolio&Bass)ضأفضليوووض  وووام بووواس  حوووي  ضلعةوووأ

أنعواط  ةأنعضذج القيا ة ذاأ الع ى ال اعول بثالثوضيقا  القيا ية  ا ع  الععاا اأ لاتضصل إلى أ با 

تةوو  (. ض 1997 وAvolio& Bass)العت وواهاة القيووا ة  التبا ليووةالقيووا ة  التحضيايووة يا يووة ععيووزة: القيووا ة 

 (.2004وBass&Avolioن اية القيا ة عتة  ة الةضاعل ازءار ع  أنعضذج القيا اأ ذاأ الع ى ال اعل)

 

 



17 

 

 :Transformational Leadership :التحويليةالقيادة ووووووو 0

( ع  س هذا النعط القيا ي إذ يو عم  ول عو  القاةو  ضالةواعاي  بةضونعا بةضوا Burns)ية  بيانز

ضتقوضم الةال وة  العن عوةتضياأ عو  الواضح العةنضيوة ضال افةيوة لتحقيوأل أهو اف لاضصضل إلى أعاوى الع و

إذ يقاع القاة  عاعايه عةتع ا عب أ الع اف أ ضأ عى أه اف  والقاة  ضالةاعاي  عاى أ اس الةعلبي  

 يوا ةأ  القيوا ة التحضيايوة هوق الق Bruns)بيانوز(ضاعتقو   والقاة  التحضياق هض تحضيل الةاعاي  إلى  وا ة

قووو ل ا وووعق هوووض عطاوووضب عوووننم ب لاقيوووام بعووواط  القاةووو  يووو فع الةووواعاي   واط ثوووا  وووضة ضاط ثوووا تةقيووو ا

ضعووا يعيووز القاةوو  التحووضياق عق اتووه عاووى التووأثيا فنووض قووخص  وعوو  التعيووزضي  ضنووه بأح وو  عووا يع وو  

 (.1998وTomposno)ا اتنم اإلب اعية ال اعنة عحبضب ضعةزز ي فع الةاعاي  لاةعل ب ل ط

بأننوووا العقووو اة عاوووى إلنوووام الةووواعاي  لان وووا إلوووى أبةووو  عووو  ( 1996وLashwayنا القوووضي )ضصوووفض 

نوه عوع عواضا الوزع  أصوبح ين وا إلينوا أ أضوافع ا بنم القخصية ضالتا يز عاى أه اف العن عوة ض 

ضهوق عال وة توأثيا عتبوا ل بوي   اةو  عانوم ضفاعول : ضا ةة تضصف بأننا ت نياية ا تااتيايةعاى أننا 

 (.1999وChirichelloي  ل ينم ضالء ضانتعاء عتبا ل لةعانم )ضبي  عاعا

 Multifactor(MLQ)الةضاعل عتة  ة القيا ة ا تبانة التحضياية خع ة أبةا  اقتعاأ عاينا لاقيا ة

LeadershipQuestionnaire   ضضةنا التقBass&Avolio2004و).) 

 (:Idealized influence_ Attributes)صفات ااا التأثير المثالي_  1

ياوا  لا ضا انعضذااية  القا ة    ضيواتبط التوأثيا العثوالق ةواعايالقويم التوق توضفا عةوانق الةعول لا ضاا

عاوواب ضعووا يعيووز القاةوو   ةوواعاي لا همضتقوو يا  نمااتباطووا قوو ي ا بال اايزعووا بحيووث ي ضنووضا عحووط أن وواا ضاا

صواحة الاعاعوة عاوى فضول عالعثالق أنه يح   أه افوه ععوا يوزاع الثقوة ضاالعتوزاز فوق اآلخواي  ضأنوه ي
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اآلخاي  ععا يةزز ثقة اآلخاي  به بحيث فق ضل يه العق اة عاى اإل ناع ضالتأثيا  القخصيةعصاحته 

 (.2011 وKirklandيتاك بصعة ضاضحة عن  الةاعاي  )

 (:Idealized influence_ Behaviors)التأثير المثالي _ سلوك  اااا 2

لق ضة ضاطنعضذج الذي يحتذى به عو  خوالل ععاا وته القيا يوة فنض ا ب اض هأ  تأثيا القاة  ي ض  

(. ف واضك 2010وWolfض يعوه التوق تثيوا إعاواب الةواعاي  ضاحتوااعنم لوه ) ضعةتق اتوهالنابةة ع   يعه 

طنعوواط ال وواض ية التووق إلح ا ووه بالنوو ف ضتضانووه اطخال ووق ضالاضحووق ضعوو  بووي  ا العةيوواا هووضالقاةوو  

هعيوة اعوتالك الحوس الاعواعق ( لنذا البة  هق تأ ي  أ2003 وAvolio& Bass) ضباس أفضليضح  ها ض 

ضيأخووذ باالعتبوواا عوووا يتاتووب عاووى القووااااأ التوووق يتخووذها عوو  نتووواةج  النووو فضععايووة تحقيووأل  بالنوو ف

 ضيتح ث ع  عبا ةه ضعةتق اته اط ثا أهعية.  ضعةنضيةأخال ية 

 (:Individualized Consideration)األفراد اا رعاية  3

يتصف القاة  بنذا البة  أنه يتةاعول عوع  ول فوا  عو  الةواعاي  بأنوه  يوا   واةم بحو  ذاتوه ضأنوه    

يتةاعل عع  ل عاعل  البة  أ (. ي تطيع القاة  ع  خالل هذا 6112 وازء ع  الاعاعة )بنق عطا

ةوووواعاي  عنوووو  إقووووباع هوووووذه ضعااعوووواة الفوووواضأل الفا يووووة بوووووي  ال ضاحتياااتوووووهق ااتووووه عح ووووب إع انياتووووه ض 

الةوواعاي  لوويس تغيووا  وواض نم فح ووب بوول فووق (. أ  النوو ف عوو  التووأثيا 6101 والا ووب) االحتيااوواأ

 تووهبنوو ف زيووا ة اإلنتاايووة ضتحفيووزهم لاةعوول ب افةيووة أ بووا. إذ يااعووق القاةوو   وول فووا  عوو  أفوواا  اعاع

. (2011 وKirkland)تو ايبنم ضيقضق ض توا فوق  ل ينمه ضيةزز نقاط القضة ضطعضحات هحاااأ ضتطاةات

يثااا ع  القاة  التحضياق  وق ال ي وض  عاوا   واطة ا ابيوة   أ االهتعام باطفاا  ية  خ عة ضتضحية ضاا

عونحنم تض  لاةواعاي أ  هوذه القيوا ة تةعول عاوى تقو يم التو ايب ضالتةاويم الع وتعاي  الةواعاي   عوا ض عاى 
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ي ضنووضا تحووضليي  أيضووا تطووضيا الةوواعاي  ل عاووى   يا ووزض  االنتبوواهض يووفالقووا ة التحضيا العختافووةالفوواص 

 (6101و)الا بالعع   تحقيقنا اطه اف العقتا ةضع   ي  عاى 

 (:Intellectual stimulation)العقلية  اًلستثارةاااا  4

ضيضاووه  بالةقالنيووةبعق اتووه عاووى حوول العقوو الأ بطايقووة ح يعووة تت ووم بنووذا الُبةوو  يتصووف القاةوو  

يضاووه الةوواعاي  إلياووا  طوواأل ا يوو ة لحوول  إذ يووازضاالةوواعاي  إلووى ضوواضاة الن ووا لاعقوو الأ عوو  عوو ة 

(. ضعوو  أهووم 1999 وBass& Steidlmeier) ععوولالأ ضالتف يووا العنطقووق ضاإلبوو اعق  بوول أي العقوو 

 عاأ اال تثااة الةقاية العق اة عاى حول العقو الأ بطايقوة الحوضاا ضتقو يم اط لوة ضالبوااهي  ال اععوة 

 (. 2002وLucksعا)ضاإلب اع ضالتةزيز الع ت اإلب اعيةلاحاضل 

 (:Inspirational Motivation)اإللهامية اااا الدافعية 5

ال افةيووة بأننوووا " إثووااة العقووواعا ضالةضاطووف لووو ى الةوواعاي  لاةعووول  (2004وTwiggضعوواف توووضج ) 

يعانه "   ضالحا ة ضالقيا ة اإللناعية ضالا ية الاضحية ضعقي ة القاة  ضاا

ع اضح الحعواس ضالتحو ي يةعاوض  عاوى افو ي  ة التحضيايأ  القا. (2007وShandrinaقان انا)أ   

 ار ض  ب ثقتنم ضزيا ة الاضابط بيننم لتصبح  ويم الطوافي   يعو لاةعلالبناءة لتحفيز الةاعاي   ضالعناف ة

ضفووق هووذا البةووو  يقوويم القاةوو  اتصوواال غيوووا ا ووعق عووع الةوواعاي  حيوووث يغوواس فووينم الحعووواس .عقووتا ة

التض ةووواأ لي نووواضا التزاعوووا باطهووو اف ضالوووا ى العقوووتا ة ضتصوووف ضالتفوووا ل لووويانعنم بقووو ل يفوووضأل  ووول 

ال افةية اإللناعية القاة  الذي يانم أتباعه بضصفه ع ابا ضعضانوا يةعول عاوى التةواض  البنواء ععوا يزيو  

 (.   6106و)الخصاضنةضالتزاعنم ع  ضالء الةاعاي 
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 التحويلية:أهمية القيادة 

ضع  ن أل عتاابط ضعت اعل ياةانا  و  اأ ل  اء الض يفقية فق ضضع عحت نم القيا ة التحضيا

ضتضوع  يعوا لاع   وة ضتو ععنا ضتحو ث  ويوة لاتغيوااأ ال اخايوة ضالخااايوة ا اة عاوى اال وتاابة بفاعا

( ضت عو  أهعيوة القيوا ة 1991و Waldman &Yammarion وAvolioتغيااأ فوق ثقافتنوا ضعةتقو اتنا ) 

ع انيووة تطبيقنووا عوو  ض  ( العقوواا إليووه فووق ) 1995 وSergiovanni)  وويااضفانق انووة ن وواالتحضيايووة ضاا

إ اايوة عاوى  ااوة عاليوة عو  اطهعيوة ض أننوا  ( فق أننا  يوا ة فنيوة تتضوع  أ واليب 6112 والناللق

( تةعل عاى افع ع تضى اط اء الض يفق ضت تايب 2001 وEpitropaki) ايباضتباك ضفقا لنتاةج  اا ة

 ضتقوبع حااواتنم  ضتحقوأل اغبواأ الةواعاي  العن عوةتح ث فق عنوا  ععول بق ل فاعل لاتغيااأ التق 

ضتافوووع ثقوووتنم بأنف ووونم ضتزيووو  عووو  ال افةيوووة لتحقيوووأل أ اء عتعيوووز ضتزيووو  عووو  قوووةضاهم بوووالضالء ضاالنتعووواء 

 .لاع   ة

 التحويلي:وظائف القائد 

ق تختاوووف عووو   اةووو  آلخوووا ضهووو  ووو التحوووضياق لاقاةووو   اةي وووةض ووواةف (  وووأ 6112) البووو ايحووو   

 :  التق

فالقاةوو  التحووضياق يوو عض إلووى التغييووا ضيقووضم بإ نوواع النوواس  ضتةعيقنوواإ ااك الحااووة إلووى التغييووا .0

 ضيةاف  يف يتةاعل عع عقاضعق التغييا. التغييابحااتنم إلى 

 فالقاة  التحضياق عايه  تابة ضصياغة ا يته ضا الته الع تقباية. الع تقبايةتق يم الا ية و  6

 عةينوةالوذي يتض وع أ  تثبوأ فاعايتنوا تحوأ  واضف  لعن عتوهنعضذج التغييا العالةم اختياا أو  2

 ضت ض  عالةعة لاضا ع الةعاق.
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إذ ي يف اطنعاط ضال واضك ضالةوا اأ ضالقويم ال واة ة بوي  الةواعاي   العن عةإعا ة تق يل ثقافة و 2

 ال اة ة.لتتالءم عع الباناعج الا ي  فق  ل الثقافة التن يعية 

  القو يم ضأ ااة الفتاة االنتقالية: ضهق تة  عو  أصوةب العنعواأ طننوا تتطاوب الوتخاص عو  او  2

 عنا بة. با تااتيايةيتةاعل عع  ل عق اة ت نا ب بب التغييا 

التغييا ضعتابةته: ضذلك بضضع أان ة لاتغييا عضضع التنفيذ ضالةناية بالعتا   ضالعتأااح فا   تنفيذ-6

 فالتغييا احاة طضياة ضليس نقطة ضصضل. وتغييااإلصااا ضاضاي لتنفيذ ال

 (.(Transactional Leadership التبادلية:القيادة 

 :يأتق عا  القيا ة التبا لية( 6112)عاف الةياصاة 

تووق تخوو م الطووافي  القاةوو  يقووضم هووذا الوونعط عوو  القيووا ة عاووى أ وواس تبووا ل العصووالح العقووتا ة ال

فو أ الةاضوية االياابيوة حو  عوع العن عوة عو  طايوأل عونح الع ايقواع االت واأل ضالتض  فالقاةو ضالةاعلو 

فالقاةووو  يةتعووو  فوووق ضوووبط ععاوووه عاوووى والعقووواضط  غيوووا ضتةتعووو  هوووذه القيوووا ة عاوووى التةزيوووز ضال وووابية

هوم عوا يعيوز القاةو  أض  وةتع ا عاى  فاية اط اءالع اف أ ضالاضاةز أض الةقضباأ ضيق عنا بق ل عفضي ع

عق اة عاى إيصال ا ية ااذبوة لاع وتقبل ضلوه عو  التوأثيا عوا يع نوه عو  ضله نه عحاضا اي  أ با لقالت

إ نووواع الةووواعاي  بعوووا يايووو  ضيةووواف نف وووه ايووو ا بحيوووث يض وووف نقووواط القوووضة ل يوووه لاتغطيوووة عاوووى نقووواط 

 .ال الحصضل عاى  ععنم ضتةاضننمأع  يف يحصل عاى عا ياي  ع  اآلخاي  اف  ةضي والضةف

 ل قووقء  وويم عوو  بنوو ف تبووا الةوواعاي  الأ التووق تووتم بووي  القاةوو  ض القيووا ة التبا ليووة: هووق تاووك التبووا

ضضعوض  عقوتا ة بوي  القاةو  ضالةواعاي   عنوافعفنق عال ة  اةعة عاى ف واة تبوا ل  الطافي ن ا  تقضان

 (.2002وGardona)العن عةع  انة ضبي  الةاعاي  أنف نم ع  انة أخاى لتحقيأل أه اف 
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 إلووىفالقاةوو  التبووا لق يتةوواف  ضالةوواعاي بووي  القاةوو  العنفةووة تبووا ل عاووى أ وواس  : عبنيووةالتبا ليووةالقيووا ة 

 اطه افل ق تتحقأل  ضحاااتنملاغباتنم  ضأ ضااهم تبةار  ثم يح   ع  ضلياتنم الةاعاي حاااأ ضاغباأ 

ضالقوووا ة يةووووززض  فووووق  العطاووووضبيحصوووواض  عاوووى الع افوووو أ عقابووول أ اء ض وووواةفنم بالقووو ل  ض فالةووواعا

: 6112  يح و  اإلنتاايوة ضأخال يواأ الةعول )ااوب أ  ذلوك عو  العع و  طنم بأنف الةاعاي  ثقتنم 

 ضالةوواعاي اووى االتفوواأل بووي  القاةوو  ( أ  القيووا ة التبا ليووة تات ووز ع27 :1985 وBass)بوواس  .اأى(022

طهو اف  فذ الةعل بنااح ضتحققتاإذا نُ  عتثال ل ضاعا ضطاعة القاة  يحصاض  عاى الع اف أالعقابل ا

 .عقضباأالةعل تطبأل عاينم  بإنااز التقصياضفق حال 

التبا ليوووة عاوووى إنقووواء  ا ووواة عووو  تبوووا ل العنوووافع ضالعصوووالح العقوووتا ة ضضعوووض   القيوووا ة تقوووضم ف ووواة

التبا ليوة  ضت وتن  القيوا ةعقتا ة بي  القاة  ضالةواعاي  ضبوي  الةواعاي  أنف ونم لتحقيوأل أهو اف العن عوة 

ع  خالل تضضويح القوا ة لعةواييا الةعول ضاطهو اف  العن عةل القانضنية  اخ القاعية ضاإلاااءاأإلى 

 (262: 6101 وضالةاق صالحضأبض العنقض ة )الضعضا 

 نتوواج ضالةقوواباإلعقابوول الةعوول ضتحقيووأل  أةفووق القيووا ة التبا ليووة عاووى أ وواس الع افوو ضتقووضم الةال ووة

صو اا اطضاعواض اوة اإلنتواج ضيةتعو  القاةو  التبوا لق عاوى تضايوه الةواعاعقابل عو م الةعول  ضحايوة  ي  ضاا

 (00: 6112 صبايوالةعل لفتااأ عنا بة إذا  ا  إنتاانم اي  )

  ي( أ  القووا ة التبووا لي512 :2011 وGroves &Larocca)ااضفووز ض الاض ووا أضضووح فووق حووي 

الةاعاي  ع  خالل تح عنم بالع افو أ العتفوأل عاينوا بيوننم ضعو  طايوأل التو خل العباقوا  فقي ثاض  

الةقواب( لاتوأثيا ض والع افأةض  وليوة تةتعو  بقو ل أ ا وق عاوى )القوضةأ ضا  القيا ة التبا فق حل العق ال

ضععاا وواتنم ععوو  يضووع  العحاف ووة عاووى العصووالح العقووتا ة بيووننم ضالقاةوو   نم فووق الةوواعاي  ض وواض 

 ض عووو   ووواض ه ليحووواف  عاوووى ضالء الةووواعاي  ضبالعقابووول ينفوووذ الةووواعا أ  يحووواف  أض يغيوووا التبوووا لق أعوووا
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ضتانووب الةقضبوواأ إذ هووق ععايووة تبووا ل بووي  القاةوو    افوو أعالنعوواأ العض اووة لوو ينم لاحصووضل عاووى الع

 (222و  222: 6119 وضالةاعاي  )ال  اانة

ضابوط  ضالةواعاي لعنوافع لاطوافي  القاةو  ط التبوا لق لاقيوا ة  ةال وة تبوا ل اعالون إلىضيع   التةاف 

اب لوو  اء غيووا العاضووق ضعوو  الاوو يا بالووذ ا أ  اط اء الووض يفق بالع افوو أ لوو  اء العاضووق ضلاةقوو

 العطيووايوتةتعوو  أ وواضب التةزيووز االياووابق ضالةقضبوواأ ) ال ووابق ضاالياووابقاإل ااة باال ووتثناء بقووقينا 

6100 :29). 

يتضح ع  التةايفاأ ال ابقة: أ  القيوا ة التبا ليوة نوضع عو  تبوا ل العصوالح العقوتا ة بوي  القاةو  

 .ضتحقيأل الع اف أ لاةاعاي  العن عةلتحقيأل أه اف  أنف نم  ضالةاعاي  ضبي  الةاعاي

 أبةا  ضهق: ةبثالثالقيا ة التبا لية  أبةا ( 2004وAvolio&Bass)ضأفضليض ضباسضح   

 :(Contingent Reward) (العقاضطة) العحتعاةأة و الع اف1

اأ ضالةعوول ضتحقيوووأل إذ يووتم تبووا ل العانوووض  ضالةووواعاي اووى التبووا ل بوووي  القاةوو  يقووضم هووذا البةووو  ع 

الع افو أ أض يتانبوضا ض  اطه اف ع  انة الةواعاي  عقابول ع افو أ ضاناواز فوق الةعول فينت وا الةواعا

القووا ة يقضعووض  بثووضاب الةوواعاي  فووق حالووة تحقوويقنم لاتض ةوواأ ضاطهوو اف العضضووضعة ضتةنووق أ   الةقوواب

 العوووضاا ليوووة الحصوووضل عاوووى ضيبحثوووض  فوووق آ العتبا لوووةضياتبوووض  االتفا ووواأ العاضوووية  عووو   بووول القاةووو 

 (. 6102وضيق عض  التضصياأ لاةاعاي )القايفق الان ضيتبا لض  الع اع ة لتقايل 

 :Management by Exception (Active ))اياابية( ) باال تثناء و اإل ااة 2

 ضيتخوذ العنعواأةعل ضاط اء فق أثناء تنفيذ ثم يتابع ال لاةاعاي إذ يفا  القاة   ضاع  ضتةايعاأ 

لووذلك يفاضووض  القضاعوو  لتانووب  العضضووضعةاالنحاافوواأ عوو  العةوواييا اإلاووااءاأ العنا ووبة لتصووضيب 
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ضيتووو خل القاةووو  فقوووط عنووو عا ت ووويا اطعوووضا بقووو ل خووواطا أض يحووو ث انحوووااف عووو  العةووواييا  الةقووواب

 (.2009وSloanضذلك با تخ ام التةزيز ال ابق أض الةقاب) العطاضبة

 Management by Exception (Passive))( بيةووووو اإل ااة باال تثناء ) ا 2

عو  خوالل عقو الأ التتفوا م ض  فقطالةاعاي  عن عا تح ث أخطاء  ق ض  ضتةنق ت خل القاة  فق 

ضهق ق ل ع  أقو ال القيوا ة التبا ليوة الصوحيحة ضتعيول إلوى أ  ت وض  غيوا  ضالةقابالتةزيز ال ابق 

القا م العقتاك بي  اطنعاط القيا ية فق ضا وع الةعول القاة  التبا لق هض   يةهذا ض   بياح  إلى فةالة 

 اأم  وابي ااياابيوأ وا  ضا  اط اس الذي يبنى عايه  اضك القاة  التبا لق هض التو عيم القواطق  وضاء 

ضتةو يل ال واضك  اعوا  عوأ الحااوة ي  الاضوا الوض يفق  والةاعاي  ل يه ضتح فاءة ضعق اته عاى افع 

 .(6116و)النضااي

 (Laissez-Faire Leadership)الترسلية( تساهلة:)القيادة الم

ك بزعام ذ ا فق اإلع اهذه القيا ة  ضاا يُ    يضال ت اطعضافق عااياأ هق  يا ة ع م الت خل 

يقضعض  بتفضي   اطاتنم ضغالبا عا  أه افناضضع ضال تح ي   يا تنا ض  الةعلاطعضا ضت ييا ق ض  

 .(6101 وع   ناعتنم )الةاعققاة نابةة أي  ااااأ ع ت يتخذض ضال  الةاعاي  إلى

 نم فق  ت ضالالةعل فق عااياأ القيا ة التا اية تةنق ع م الت خل  .(6112)العضعنق  ضعاف

ايا ي ضهق  يا ة تتخاى ع   ضاها ال والةاعاي تح ي  أه اف فق ت ييا ق ض   ضضع أ اليب أض

 تض يفة  افةية الةاعاي  ضال حتى  ضاا يذ ا فق إثاا    يضال ت وضت يا ضفأل عا تعايه ال اضف

ا ع العتةعأل ع  الض  ضاالطالعلتا اق يتعيز بالقخصية العاحة ا ضالع يا الةعلطا اتنم فق صالح 

ل نه يتاك اطعضا  ض  ت خل  ضاه ي ض  فقط بإا ال العةاضعاأ فقط ضهض أيضا  ض  والناحية العننية

ي تعع لااعيع بصبا ضابت اعة  اةعة  وهمحض نه ال يةاف اتااه الةاعاي  نحضه ضال هض يةاف اتااه
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لتضايه اضيةتق  أ   واآلخا ح هم عاىأال يعيز بي  الةاعاي  ضال يفضل طضياة ضهض  ضت ض  ااتعاعاته

ا لاةعل ضال ي   الذاتق ينقأ ع  الحاية ضتاك اطعضا ضية  هذا النعط ع  القيا ة أ ل اطنعاط إنتاار 

  ضيقةا الةاعاض  بالضياع لذلك يةتع ض  عاى أنف نم  ض  الةاعاض  أي نضع ع  االحتاام لاقاة

 ابية بةال اأ الةاعاي   ار الااضع لاقاة  ضخاصة باطعضا التق تحتاج الااضع لاقاة  ععا ي ض  أثاا 

 ضعاى الةعل نف ه.

 وووق يووو  ض  ععانوووم اي  ضيتووواك الةووواع عاوووى العةاضعووواأأنف ووونم لاحصوووضل    عاوووىض ةتعووو  الةووواعا عوووا ي

اإلنتواج ضيقاول  فوقياضننا ضلنم عطاأل الحاية فق التصاف  ض  ت خل القاة  ععا يو ثا  بالطايقة التق

 (. 6102ق اة عاى التصاف )حاع  عع  احتاام الةاعاي  لاقاة  ضي بب لنم الضياع ضع م ال

ضعاى الاغم ع  أ  هوذه القيوا ة  و  ت وض  عاغضبوة  فةالضعثل هذا اط اضب  اةعار غيا عحبضب ضغيا 

ا ة نووا ا الحوو ضث فووق عاووال اإل ااة التطبيقيووة ضتتعيووز اعاعووة هووذا يوو أ  هووذا النووضع عوو  القأحيانووار إال

النعط بالتف ك ضع م التاابط ضعو م ضضوضح اطهو اف لنوا ضيقويع بيوننم اإلهعوال ط  الع و ضلياأ غيوا 

ضالضاابوواأ العطاضبووة عنووه ضحتووى إ  أ ا نووا فنووض يةاووم أ   وواطة  عوواأعحوو  ة ضال يةوواف  وول فووا  العن

ح اب ضالتقييم غاةبة ضهذا عو   ض  قوك يو  ي إلوى ضوةف فوق ع وتضى اط اء ضاإلنتاايوة )الابواي ال

6112 .) 

 ضعاوى عو مةعايوة الغيوا ض عازعة القااااأ غيا أ  هذه القيا ة تقضم عاى ال (6119)  اا  ة ضاأى

يه ضانة ام انة ام التضاعع  لا اطاأتفضي   اعل ي ض  طاقة ض حاية عُ ضت ض  ال الع  ضلية  عاتحعل 

  ثاة االاتعاعاأ ض ثاة العنا قاأ. ض  الضبط

 .(6101: )الةاعق السمات الشخصية للقائد المتساهل

 أ  أهم الصفاأ القخصية لاقاة  العت اهل هق:  
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 ضةف القخصية ضضةف الثقة بالنفس. *

 ق اة عاى اتخاذ القااا ضتطبيأل الاضاةح.عال مالقااااأ ضع التذبذب ال اةم فق اتخاذ  *

 لاحضضا لاةعل. بالعضا بةااللتزام  ع م *

 ع م االهتعام بحل العق الأ القخصية لاةاعاي . *

 . اه التضايه لاةاعاي  *

 .قااااأ ضتطبيأل اطن عة ضالقضاني ع م العق اة عاى اتخاذ ال *

 .التناب ع  إب اء العالح اأ ضعتابةة  يا الةعل نحض تحقيأل اطه اف *

 الض  ضالص ا ة ال  عال اتنم  اةعة عاى   ا ع        الةال اأ بي  الةاعاي  اياابية ي ض ها *

 ضاالنتعاء لااعاعة ينعض ضيز ا  التف يا االياابق ضاإلب اع  ضالتاقاةية ضالضالءالحاية 

 المقومات اإلدارية للنمط الترسلي)التساهلي(:

 :يأتقاإل ااة العت اهاة  عا  أ( عقضعا6112)ضالةاعقذ ا ح ا  

 ا ة ال يعقااطية.نه نعط عفاط لاقيأو  1

 .اتخاذ القااا  ض  أي عقاا ة تذ ا الحاية ال اعاة لاةاعاي  فقو يةطق القاة   2

 .ضهض بذلك يتاك حقه فق اتخاذ القاااعضا  ل و ت ض  ال اطة  3

ضلوووو  الةوووو اء بووووي  ععووووا يُ  ايووووهتض يتوووواك الةوووواعاي   ض  أي ض  يتوووو خل عنوووو  حوووو ضث عقوووو الأال . 2

 .الةاعاي 

 اتزا .اضحة لاةاعاي  ععا ياةل الةاعاي  فق حالة ع م اطه اف غيا ض  و 5

 و ع تضياأ االتصال بي  القاة  ضالةاعاي  ضيقة ا ا. 6

 لاةعل. او القيا ة العت اهاة ا ل أنعاط القيا ة أنتاار  7
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 القيم التنظيمية:

لعضاوه فنوق ا العن عوةهوذه عنم فق الحفوا  عاوى  يوا    ضاعن عة عاا ة فق أي لاقيم التن يعية العُ 

الاعووواعق ض ضننوووا ت ووونم فوووق  أم وووضاء عاوووى الع وووتضى الفوووا ي  أ اء ض ووواةفنمفوووق  لاةووواعاي  اط ا وووق

القويم لي وأ ض  النااحوةالعن عة فعةافة القيم التن يعية أصبحأ ع  عتطاباأ  اطفاا ت ضي  اتااهاأ 

ااأ حا وووعة لقوووااا ضعضا وووف التخووواذتأ يووو  لوووم يت وووم بوووه الفوووا  عووو  أفةوووال  ضل ننووواا ف ايووو اعاوووا  اعتقوووا 

 .(6102 و)صابا

أنعوووواط ال وووواضك هووووق تاووووك العةتقوووو اأ ضاطف وووواا ضالعةووووانق التووووق تةطووووق  يعووووة ل قووووياء ض  القاااايم:

الخاااق لافا  ضالتق تةعل عاى تضايه اغباته ضاتااهاته  يحيط بالةالمضالنقاطاأ ضاطه اف ض ل عا 

 (.6119 ونهالختاتضتح   ال اضك العقبضل ع  العافض  ضتتصف أننا ثابتة ن بيا )

فق ع ا  أض بيةة الةعل ع   يم تةعل عاى تضايه  اضك الةاعاي  ي ض   اع التنظيميةالقيم 
لعتبا لة ضغياها ضع  ال اضف التن يعية العختافة ضع  هذه القيم الع اضاة بي  الةاعاي  ضالثقة ا

العن عة ضتتبناها أض    ت ض  تعثل التصضااأ ضاطف اا ضالاغباأ التق ت ع  بنا  (.2002)الةعيا  
 . ( 2002الحنيطق)بقص  تحقيأل أه افنا   لتضايه  اضك اطفاا

أننووا العةتقوو اأ التووق يحعانووا الةوواعاض  ضالتووق بالقوويم التن يعيووة  (1988Cathy وENZأنووز ) أعافض وو 

عوا ياوب اناوازه عو  اطععوال  وةيا ضتح يو   لتحقيقنوا ةتن ف العن عوتتةاأل باط ضاأ ضاطه اف التق 

 .(6119 الخزاعاةو)اطه اف لتحقيأل 

ضتةبوووا عووو   عن عوووةلاالخصووواةص ال اخايوووة  التن يعيوووة تة وووس( أ  القووويم 0992عقووو م )ال ضذ وووا

 .فا فتنا ضتق م الخطضط الةايضة لتضايه ال اضك التن يعق ضصنع القااااأ

هوووق اإلطووواا : "(6102إليوووه فوووق الةتيبوووق) ا( العقوواPatrick& Borisضعوواف باتايوووك ضبوووضايس )

 " ة الفا  ضن قه العةافقضيةعل عاى ت ضي  قخصي ضالاعاعةلذي يح م تصافاأ الفا  العااةق ا
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(" هوووق العةيووواا العااةوووق الووو ينق أض االاتعووواعق العحووو   022: 6110الخضالووو ة ضعيووو  ) نووواعافض 

 ضغياها( ضالة ل ضالص أل اطعانة)اطقياء أض اطقخاص ضاطفةال: عثل  تااه ل اضك الفا 

ننوووا القووويم ذاأ الةال وووة ببيةوووة الةعووول بحيوووث تقوووضم عاوووى تضايوووه  ووواضك أب( 6112تا وووق ) أضعافووو

 الةاعاي  ضع  ال اضف التن يعية لاةعل.

عاعضعة عو   بأننااإل العية " القيم ع  ضانة الن ا فق  عافنا ( 66 و6112العةاضي ي ) أعا

عع العاتعع  التق تصنع الن يج لاقخصية اإل العية ضتاةانا عت اعاة ض ا اة عاى التفاعل اطخالأل

 ضعاى التضاز  عع أعضاةه ضالةعل ع  أال النفس ضاط اة ضالةقي ة "

ننا عااةير  ا فق  ضننا إطااار اعيةر  أننا تتفأل تتضحع  خالل التةايفاأ ال ابقة  ا لاقاة  التابضي ضاا

عو  خوالل توضفيا عةواييا لاح وم عاوى عوا هوض  العن عوةتةعل  عضاوه لا واضك التن يعوق ل فواا   اخول 

 وووتع  عووو  تُ ضأ  القووويم التن يعيوووة  عاغوووضبا هوووض عاغوووضب ضعوووا هوووض غيوووا ضعوووا هوووض خووواطا ضعووو صووواةب

عاعضعة ع  العصا ا الف اية ضاالاتعاعية ضال ينية ضالقخصوية ضالتن يعيوة ضهوق تة وس الخصواةص 

 اطه اف.القااااأ ضتح ي  صنع   ل ضتضضع الخطضط الةايضة ل عن عةال اخاية لا

 أهمية القيم التنظيمية:

فياب  القااااأتابضي ضخصضصا عن  اتخاذ اقيم التن يعية تأثياا ضاضحا فق ععل القاة  الأ  ل

(. ضت نم القيم التن يعية 6110 الطضيلو) الةعلعا عع العحيط القيعق لبيةة أ  ي ض  القااا عن ا

 .(6102 ب ايو) اطه افال اخاية لاع   ة ضتح ي  فق ا م ال يا اأ 

 ع  الض اةف تضضح أهعيتنا بالةعاية التابضية ض   أقاا ا ضت  ي القيم التن يعية ع 

 ( ضعننا:0992 القيمو; 0991 وإلى بةضنا )البطش ضالطضيل 
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 ضاء  انضا ضيضانه التابضية  العن عةفق   اضك الةاعاي و تةعل القيم لتن يعية  عةياا يح    

 إ اايي . معةاعي  أ معاعاي  أ م ا ة أ

 ق اتخاذ القااااأ ضحل العق الأ.و لاقيم التن يعية أهعية ف

 .هضيتنا ضثقافتنا العاتعةية عن عةلاتحف  القيم التن يعية ض و 

 .ضالقيم القخصية ل فاا  التق تتفألالقيم التن يعية تح   اطه اف ض و 

الض يفق لاةاعاي  ضالتفاعل االياابق ععا يةزز فاص  طع ا تةزيز ت نم فقالقيم التن يعية و 

 عية ضتحقيأل اطه اف.العقاا ة الاعا

ا لفنوم تقو ل أ ا و طننوا العن عوةععا  بأل يتضح أ  القيم التن يعيوة أحو  الاضانوب العنعوة فوق 

 انوووأ القووويم أضتضايوووه  ووواض نم  وووضاء  العن عوووةإ ااك الةووواعاي   اخووول  فوووق االتااهووواأ ضالووو ضافع ضتووو ثا

عاعل عضح  اةل عاى أننا اة بي  ع   ع  الب ضأيضا  عةياا إلاااء العفاض عاغضبةغيا  معاغضبة أ

 .ضأه افنا العن عةلذا ياب ت عيم القيم االياابية بعا يتفأل عع  يا ة  عن عةلالاثقافة الةاعة 

فاي أثرهاا  لدراساة التنظيمياةتحدياد مجموعاة مان القايم  الدراساة تامومن أجل تحقياق أهاداف 

 على النحو اآلتي: المعلمين وهيمديري المدارس من وجهة نظر  أداء

 الشفافية:ااا ااا1

ن ا  فق  بيل اإل اضصل لن قتلااءأ القفافية بصضاتنا الحالية  نتاج لاحضااة ضالتق م ا   

لإلصالح  ض ياة بضصفناالف ا  فق العاتعةاأ  عع  نضا فتزاع  ععاا ة القفافية  ةا ته ضا تقاااه

ا ضاته ياعع العف اض  ضالةعل عاى عنع الف ا  ضتقايل آثااه ضفق عالم اليضم عصا الح اثة ضب ل تن

عاى إ  العاتعع العثالق هض العاتعع الذي يتعيز بضاض  ثقافة تن يعية لع   اته العختافة تحت م 
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ععاا تنا إلى ضاض  ن ام ضاضح لاع اءلة ضالقفافية ضح   الح م ضعتطاباتنم ض   أ نم فق ذلك 

 .ة ضالعن عاأ التابةة لناضبق ل عباقا الانض  ال ضلية لنقا القفافية ع  طايأل اطعم العتح 

ضالقفافية  ضالف ا هناك عال ة  بياة بي  القفافية  أ  فأقااا إلى .(6111)ض  انا ال يالنقأعا 

 عا تض ةأ  اةاة القفافية تقاصأ  اةاة الف ا . ا نه  اعأال اعاة تةنق القضاء عاى الف ا  ض 

ال يا اأ ق اتخاذ القااااأ ضا م الضضضح التام ف: فين ا لاقفافية عاى أننا (6112ضأعا عضافق)

عاووووى الانوووواأ العةنيووووة بعاا بووووة اط اء نيابووووة عوووو  القووووةب ضخضووووضع الععاا وووواأ  ضالخطووووط ضعاضوووونا

 .اإل ااية ضال يا ية لاعحا بة ضالعاا بة الع تعاة

 العصووووو ا ية اإلفصووووواح قهووووو  اعووووواأ:ابط عفنوووووضم القوووووفافية بوووووأابع يووووو (6119الطةوووووانق)إال أ   

اايوة الةاعوة فوق الةعول اإل ااي بحيوث يواى الاعيوع بضضوضح عوا تقوضم بوه عو  ضالضضضح ضالعقاا ة اإل 

ضتو ياه عو  بوااعج ضتواتبط بوه عو  عال واأ ضال يفيوة التوق تعوااس فينوا  نعواأأععوال ضعوا تباقواه عو  ع

  ل ذلك.

 العدالة:ااا 2

ة التوق الع واضا ن ايوةع  الع تع ة أصضلنا  اإل اايةأح  اط اليب  االة الة التن يعية بضصفن أ 

عقاانوة عوا يحصول عايوه  خواللضالتق تبوي  أ  الفوا  يقوةا بالة الوة عو   .(Adams و1963) بنانا ى 

عع عا يحصول عايوه اآلخواض  ضعوا يق عضنوه عو  هنوا عاوى العو ياي  ضعاوى العن عواأ أ  ضععا يق عه 

عاينوا  إلى ضاضاة ابط الحوضافز ضالةضاةو  التوق يحصول (6112ضياى عاها) تق م أن عة حضافز عا لة

عووا الر عووع الةوواعاي  ضأ  يووضفا لنووم  العوو ياضبب وواطة ياووب أ  ي ووض   اطفوواا اطفوواا  بعووا يق عووه هوو الء 

بأنضاعنا العختافة ع  الخصواةص   عا ضتة  الة الة التن يعية. اضعاأ التق ت    لنم هذه الة الةالعة

أننوووا تةووو  عووو  العفووواهيم  اعووو(.  6112اوضالقيوووا ي العووو ثا ضالفةوووال )التوووضيا الععيوووزة ل  ووواضب اإل ااي
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الن ووبية حيووث أ  اإلاووااء الووذي ين ووا إليووه فووا  عاووى انووه عووا ل ضعضضووضعق ي ووض  عوو  ضانووة ن ووا 

ضيع وو  القوضل بوا  الة الوة: هووق القيعوة الناتاوة عوو  إ ااك  عوا لعضضووضعق ضغيوا  آخوا غيواقوخص 

 (.6112يوالةاعاي  لاعضضضعية ضالنزاهة فق اإلاااءاأ ضالقااااأ فق العن عة )القنفا 

العةاعاوة  اإلنصواف فوق( إلوى أ  الة الوة تو ل عاوى إ ااك الفوا  لحالوة 6112)العةايطةهذا ضأقاا 

ضالع واضاة بوي  اطفواا  فوق ع   بول العن عواأ عو  خوالل إعطواء  ول ذي حوأل حقوه    بنايةاعاض التق 

تاحة الفاص العنا بة ل ل فا  ل ق يأخذ حقه  ض  تعييز بي  اباأ الحقضأل ضالضا  .آخافا  ض ضاا

اااء القةضا بالة الة عننا عوا أقوااأ التق تةض  عاى اطفاا  ضالعن عة ضهناك الة ي  ع  الفضاة  

 (:6112)البنضي  إليه

 ضضالةنم.ض يفق ضالحصضل عاى ثقة الةاعاي  اطع  ال تحقيأل-أ

 العن عة.ال فاءاأ لاةعل فق  ا تقطاب-ب

 العن عة.تاتزم  االتزاعا عن ع ض الةاعا ي نا-ج

 :اا اًلهتمام بالمعلمين 3 

 ضيعتاك  يعواضيقاك الةاعاي  فق صنع القااا  الةعللع يا أ اضبا  يعقااطيا فق عن عا ينتنج ا  

تتفأل عع القيم التن يعية ال اة ة فق العن عة فأ  هذا يغاس فق الةاعاي  حب الةعل ضالوضالء  ةإياابي

ق إطووووووووواا عووووووووو  الثقوووووووووة بةعانوووووووووم عووووووووو  فووووووووو العةاعوووووووووي لاعن عوووووووووة هوووووووووذا عووووووووو  أهوووووووووم أ وووووووووباب اهتعوووووووووام 

 (.0996العتبا لة)غاايبة

ع  العن عاأ حققأ نااحا  بياا فق تحقيأل أه افنا عو  خوالل اعتال نوا لفا وفة  ار  عا أ   ثيا   

(. أ  اإل ااة الع ا ية النااحة هق التق تب أ بتح ي  6112 ضية لالهتعام ضالاعاية بالةاعاي  )عضافق

تبوو ي  الخوواااق لووذاى لتح ووي  عال اتنووا عووع الاعنووضا عوو  ثووم ت ووة الوو اخاقعال اتنووا عووع اعنضاهووا 
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الووو اخاق ضتحووواص عاوووى خاوووأل العحبوووة هوووم اوووزء عووو  هووذا الاعنوووضا  ا الوووذي بعةاعينووو اهتعاعووا ضاضوووحا

(. أ  6119 اه ي  ي إلوى زيوا ة فواص الناواح ضتحقيوأل اطهو اف )عي وى  بيننم ضهذاضالتةاض  فيعا 

ضت وونم  ضاالاتعاعيووةضتقووبع حااوواتنم النف ووية  ينوواعاعااإل ااة النااحووة هووق التووق ت ووةى لحفوو   ااعووة 

 (.0999نة غبة ل ضعضضضعية ) با تنمعق الفق حل 

ضهناك ال ثيا ع  الض اةل التق يع   لإل ااة أ  ت تخ عنا لالهتعام بالعةاعي  عننا: أ  يتةاعل 

عوو    تنمعقو اللحول  توه  يحتوام اغبواتنم  ضيبو ي عحاضالأض  ا عوع العةاعوي  ب ول احتواام ضتقو ياالعو ي

لنا  عا  ي  ع  عق الأ ضعحاضلة إياا  حاضلطايأل عق  االاتعاعاأ ليتم تضضيح  عا يضااه العةاع

 ة ضض يوة تتاواضز حو ض  عال وة الةعولنه ع  الضااب أ  ت ض  الةال ة بي  الع يا ضالعةاوم عال وة  ضيوأ

 الةال ووواأ يوووزإلوووى تةز ععوووا يووو  ي وضذلوووك عووو  خوووالل عقووواا ة العةاعوووي  فوووق عنا وووباتنم االاتعاعيوووة 

قوواعة اووض اطلفووة ضالعحبووة ضتحقيووأل التةوواض  ضتقضيووة الثقووة العتبا لووةاإل ضافووع الوواضح العةنضيووة  وياابيووة ضاا

 (.6111 وضال  ا بة ة)الحضا ع أل حب الةعل ضالضالء لاعن عة لاةاعاي  بعا يحق

 الثقة:-2

لوذا يع و  القوضل  ليوةة العن عاأ بفةالية ض فاءة عاإ  تضفا اض ع  الثقة التن يعية عتطاب إل اا 

عايوه الاعاعاأ بأ  ن ام اتخاذ القااااأ التن يعية يع   االعتعا   بأ  الثقة هق: تض ةاأ اطفاا  أض

تحقيووووووووأل نتوووووووواةج عاغضبووووووووة لافووووووووا  أض الاعاعووووووووة  ض  ععاا ووووووووة أي تووووووووأثيا عاووووووووى هووووووووذا الن ووووووووام  فووووووووق

 (.6119هو)الختاتن

  واض ا عن واعا اآلخوا  وي ض الفوا  ا  بأ   اضك الثقة بأننا: تض ةاأ الف( Minkضعاف عنك ) 

 ضفقووووا ل نعوووواطضع يووو ا لاعصووووالح العقووووتا ة لاطووووافي  ضهووووض االعتقووووا  بوووا  القووووخص اطخووووا يتصوووواف 

 (.    6112البنضي ) االتفاألل اض ية العقتا ة ضبح ب ا
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عاي  ضعقوو اة العوو يا بووي  العوو يا ضالةووا الةال ووة اآلعنووةالثقووة بأننووا  (6112)عووضافى فووق حووي  عوواف

اضحنم العةنضية ضاضواهم عو  الةعول  افعآع  ل ى الةاعاي  ععا يقةاهم باالاتياح ض  اض عاى تضفيا

 لاعن عة.ضضالةنم 

ضبأهو اف العن عوة يو  ي إلوى بنواء حضلوه  بالةواعاي  ضثقته بنف هالذي ي نا ثقته   عا أ  الع يا

ف اطهووو التحقيوووأل هوووذه يوووف عوووا يتعتوووع بوووه عووو  صوووفاأ ضعنووواااأ اوووض عووو  الثقوووة فوووق العن عوووة ضتض 

اضحنووم العةنضيووة  ضااتفوواع فووا  قووةضا الةوواعاي  بثقووة العوو يا يوو  ي إلووى قووةضاهم باالاتيوواح ضبالعقابوول

 (.6112 واياالتض ) العن عة أه اف ععا يحقأل ضاضاهم ع  الةعل

 اًلستقاللية:-2

ضاا  الحاية توأتق فوق اتبوة قضعضا بأععالنم بحاية ضا تقاللية إ  الع ياي  يعتا ض  اغبة فق أ  ي 

ة بالن وووبة لقاةعوووة الحااووواأ العختافوووة التوووق ي وووةى العووو ياض  إلوووى تحقيقنوووا عووو  خوووالل ععانوووم عتق عووو

اإل ااي ضتتعثوول  يعووة اال ووتقاللية عنوو  العوو ياي  عوو  خووالل ابتةووا هم عوو  تووأثيا الةال وواأ القخصووية 

 (.6112يوضتأثيا أصحاب العصالح ضالعنافع عن  اتخاذهم لقااااتنم )البنض 

عاوووى أ  اال وووتقاللية تقووويا إلوووى أ  ي وووض   ا( اتفقووو6112)( ض ووواعا 6112)الاقووواي ة  عوووا أ    

لاةعوول ح وووب التةايعوواأ ض ض  أيوووة  ةضا  يووتم اتخووواذ القووااااأ الالزعووو هالعوو يا حوواا فوووق اتخوواذه لقااااتووو

 ا عية.ضغضطاأ ااتعاعية أض 

ه عو  يقضم بأ اء أععاله  ض  تضاي  : أتةنق الع ا ة تقاللية ل ى ع يا   االأضيع   القضل ب  

اآلخاي  ض ض  الخضضع طي تأثيا خواااق ضطيوة ضوغضط ااتعاعيوة تةا ول  ويا الةعول ضتقوف عاةقوا 

أ  ي ووض   ووا اا عاووى اإلبوو اع ضالتا يوو  ضالعوو يا يحتوواج إلووى اال ووتقاللية عوو  أاوول  القووااااأأعووام اتخوواذ 

 ز فق اعيع اطعضا.ضالتعي  
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 ثانيا: الدراسات السابقة ذات الصلة

بعضضووضع القيووا ة عتةوو  ة الةضاعوول ضالقوويم التن يعيووة ضفقووا  اا وواأ العتةاقووةال عووا  عاعضعووة تووم 

 إلى اطح ث عاى النحض اآلتق: الزعنق ع  اط  م لت ا انا

 العوامل:الدراسات السابقة ذات الصلة بالقيادة متعددة  األول:المحور 

انضيوووة (  اا وووة هووو فأ إلوووى تةووواف  ااوووة ععاا وووة عووو ياي العووو ااس الث6112أاووواى بنوووق عطوووا )

الةاعوووووة اطا نيوووووة لنعطوووووق القيوووووا تي  التحضيايوووووة ضالتبا ليوووووة ضعال تنعوووووا بووووواالحتااأل النف وووووق ضالةال ووووواأ 

( عةاعووووا ضعةاعووووة عوووو  عاتعووووع 222)عوووو  ال اا ووووة  أ عينووووةالبينقخصووووية عنوووو  العةاعووووي . ض وووو  ت ضنوووو

الةضاعوول اطضلووى ا ووتبانة القيووا ة عتةوو  ة  وضلتحقيأل أهوو اف ال اا ووة ا ووتخ عأ ثووالث أ ضاأ وال اا ووة

(MLQ)أعوا الثالثوة فنوق ا وتبانة الةال واأ البينقخصوية وضالثانية عقياس عا الك لالحتااأل النف ق و 

أ   ااوووة ععاا وووة عووو ياي العووو ااس الثانضيوووة اطا نيوووة ل ووول عووو  نعطوووق  :يوووأتقض انوووأ النتووواةج  عوووا 

بي  لووة إحصوواةيةك عال ووة  ووابية ذاأ  الضهنووا والقيووا تي  التحضليووة ضالتبا ليووة اوواءأ ب ااووة عتض ووطة 

ضقوو ته  ااوة ععاا ووة عوو ياي العوو ااس الثانضيووة لوونعط القيوا ة التحضيايووة ضبووي  ت ووااا االحتووااأل النف ووق 

بوووي   ااوووة ععاا وووة عووو ياي العووو ااس ضضاوووض  عال وووة اياابيوووة  ذاأ  اللوووة إحصووواةية  وعنووو  العةاعوووي 

 ولعةاعوي  ضعو ياي ع اا ونمالثانضية لنعط القيا ة التحضياية ضبي  ع تضى الةال واأ البينقخصوية بوي  ا

بي   ااة ععاا ة ع ياي الع ااس الثانضيوة لونعط القيوا ة عال ة اياابية  ذاأ  اللة إحصاةية ضضاض  

 .التحضياية ضبي  ع تضى الةال اأ البينقخصية بي  العةاعي  ضع ياي ع اا نم

اية ضالتبا لية نعطق القيا ة التحضي تةاف تأثيااأ إلى( 2007 وKorkmaz) ضا عاز  اا ة ه فأ 

 وتبانة الاضا وتخ عأ ضالصوحة التن يعيوة فوق العو ااس عو  انوة أخواى.  الةعولاضا العةاعوي  عو  ض 

: أ  أبازهوواتضصوول إلووى عوو ة نتوواةج ال تووم  عةاعووار. ض وو( 222)عاووى  قووعاأ ال اا ووةلاعووع العةاضعوواأ 
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ا ة التبا ليوة عثول هوذا ضلوم ي و  لاقيو الةعولهناك تأثياا  بيواا لاقيوا ة التحضيايوة فوق اضوا العةاعوي  عو  

 .لاضا العةاعي  ع  الةعل فق صحة الع ا ة عباقاغيا  ضأ  هناك تأثياار  اطثا

ه فأ إلى عةافة الةال وة بوي  القيوا ة التحضيايوة ضالعنوا   ب اا ة( 2010 وSagnak ااناك ) ض ام

ق فووووع ا ووووة  21 ضعةاعووووة فووووقعةاعووووا ( 222)ضت ضنووووأ عينووووة ال اا ووووة عوووو   العوووو ااساطخال ووووق فووووق 

ض وووو   العةاضعوووواأاال وووتبانة ضالعقاباووووة  أ وووواضب لاعووووع  العتحوووو ة ضا ووووتخ عأالضاليوووواأ فووووق نيضايا وووق 

او ا. إذ أ   ة: أ  الةال وة بوي  اعيوع أبةوا  القيوا ة التحضيايوة عال وة عاتفةواآلتية تضصاأ إلى النتاةج

يو  ي لاحصوضل لاقيا ة التحضيايوة العقو اة عاوى تح وي  العنوا  اطخال وق ضتطوضياه بقو ل اياوابق ععوا 

ضعو ياي (  عوا أ نواأ  طابة عةاعي ضاطفاا  فق الع ا ة ) عاى نتاةج عاضية أ ثا لاعيع اططااف

( ضلنا % 21ال اا ة أ  لاقيا ة التحضياية العق اة عاى تف يا االنح اا بالعنا  اطخال ق الذي يباغ )

عا لاقيا ة التحضياية ع  العق اة العق اة عاى إصالح هذا االنح اا إذا عا طبقأ بطايقة  ايعة ضذلك ل

 .عاى تطضيا أخال ياأ الفا  ضاا ناا أفضل عا يعتاك ع  صفاأ ض عاأ

ه فأ إلى تةاف  ااة ععاا ة ع ياي العو ااس الثانضيوة فق  ( 6101القايفق ضالتنح)  اا ة أعا

 وو  ت ضنووأ ض  عةاعووينمالخاصووة فووق  ضلووة اإلعوواااأ الةابيووة العتحوو ة لاقيووا ة التحضيايووة عوو  ضانووة ن ووا 

( لقياس MLQعةاعا ضعةاعة. ضا تخ عأ ا تبانة  القيا ة عتة  ة الةضاعل ) (291عينة ال اا ة ع  )

 ااوووة ععاا وووة عووو ياي  : أ اآلتيوووةال اا وووة إلوووى النتووواةج  ضصووواأضت التحضيايوووة ااوووة ععاا وووة القيوووا ة 

يوووة بقووو ل عوووام  انوووأ العوو ااس الثانضيوووة الخاصوووة فوووق  ضلوووة اإلعووواااأ الةابيووة العتحووو ة لاقيوووا ة التحضيا

ذاأ  اللة إحصواةية فوق  ااوة ععاا وة  ار هناك فاض  ضالعةاعاأ ضأ ع  ضانة ن ا العةاعي   عاتفةة

ع ياي العو ااس الثانضيوة الخاصوة فوق  ضلوة اإلعواااأ الةابيوة العتحو ة لاقيوا ة التحضيايوة تةوزى لعتغيوا 
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ضلووم  وةاعووق عاا ووتيا فعووا فووضألضلعتغيووا الع هوول الةاعووق ضلصووالح الع هوول ال والاوونس ضلصووالح اإلنوواث

 تضا  فاضأل ذاأ  اللة إحصاةية تةزى لعتغيا الخباة.

(  اا وووووة بةنوووووضا  " ووووواضك القاةووووو  التحوووووضياق ضالتبوووووا لق ضااللتحووووواأل 2010وVaughtأ)فوووووضأاووووواى فض 

بالعوو ااس الع وويحية ". ض وو  هوو فأ إلووى التةوواف أنعوواط ال وواضك القيووا ي التحووضياق ضالتبووا لق ضعال تنووا 

ا تخ ام ا تبانة القيا ة عتة  ة الةضاعل. ض   ضلتحقيأل أه اف ال اا ة ض  الع يحيةع ااس بااللتحاأل بال

 أضايغوو ضانووضب قوواأل  فاضايوو اضقووعال قوواأل  أضهووايض( ع ا ووة ع وويحية عوو  26أاايووأ ال اا ووة عاووى )

 الع وويحيةة فووق االلتحوواأل بالعوو ااس اطضلووى تقوون  زيووا  عت وواضيتي ضتووم تق وويم الةينووة إلووى عاعووضعتي  

. ض قووفأ نتوواةج ال اا ووة عوو م ضاووض  فوواضأل ا فووق االلتحوواأل بالعوو ااس الع وويحيةنيووة تقوون  تنا صووضالثا

 ذاأ  اللة إحصاةية بي  ن بة االلتحاأل ضاط اليب القيا ية أض الةضاعل ال اض ية.

( بةنووووضا  "  اا ووووة الووووذ اء الةوووواطفق ضالقيووووا ة 2010 وWolf) ضضلووووفأعووووا ال اا ووووة التووووق أاااهووووا 

". ض   ه فأ إلى فحص ع تضى الذ اء الةاطفق ضالية الينضي التةايعية فقلعناطأل الع ياي  التحضياية

تووم ا ووتخ ام  وضلتحقيووأل أهوو اف ال اا ووة والينووضي بضاليووةالتةايعيووة العنوواطأل ضالقيووا ة التحضيايووة لعوو ياي 

ض وو   ولضاط اة الثانيووة ا ووتبانة القيووا ة عتةوو  ة الةضاعوو واط اة اطضلووى اختبوواا الووذ اء الةوواطفق وأ اتووي 

نتواةج عو  ضاليوة الينوضي. ضأ نواأ ال اا وة  لاتابيةع ياا ( 022أاايأ ال اا ة عاى عينة ع ضنة ع  )

الووذي  حصوواضا عاووى  ااوواأ عاليووة فووق اختبوواا الووذ اء الةوواطفق حصوواضا عاووى  عوو ياي التابيووةأ   عننوا

ي  فووق القيووا ة العوو يااأ  وواا   ااوواأ أعاووى عوو  العوو يا  أ  عووا  التحضيايووة ااوواأ عاليووة فووق القيووا ة 

أعاووى عوو  العوو ياي    ااوواألوو ينم ( 2_2ضأ  العوو ياي  الووذي  يعتا ووض   وونضاأ خبوواة عوو  ) التحضيايووة

 .بالن بة لاذ اء الةاطفق فضأل(فعا  2الذي  ل ينم  نضاأ خباة ع  )
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 ااوووة ععاا وووة عووو ياي العووو ااس  إلوووىهووو فأ إلوووى التةووواف  اا وووة . (6106الخصووواضنة ) أأاوووا ض 

ض ااوة ا وتخ اعنم ال ووتااتياياأ إ ااة  الةضاعولععوا  لاقيووا ة عتةو  ة عحاف وة ق الح ضعيوة فوالثانضيوة 

 اف الةال وووة بوووي   وووال العتغيووواي . اقوووتعاأ عينوووةة وووتض  العةاعوووي الصوووااع التن يعوووق عووو  ضانوووة ن وووا 

ضتضصاأ ال اا ة  العةاضعاأ ض ياة لاعع  تبانة االضا تخ عأ  ضعةاعة( عةاعا 220ال اا ة عاى )

أهعنا: أ  ع ياي الع ااس الثانضية الح ضعية يعاا ض  القيا ة عتةو  ة الةضاعول ب ااوة إلى ع ة نتاةج 

ضاواء بةو ه  التحوضياقتواله الونعط القيوا ي  اطضلوىي التبا لق ااء فق الاتبة عتض طة. أ  النعط القيا 

 أخياا النعط القيا ي العت اهل.

 ووة نعطووق القيووا ة التبا ليووة إلووى ال قووف عوو  عال  اا ووة هوو فأ. م( 6102) الافوواعقأ  عووا أاووا 

ض و  ت ضنوأ  ن واهمبتع ي  العةاعي  ع  ضانوة  ضالتحضياية لع ياي الع ااس الثانضية فق  ضلة ال ضيأ

لاعووع  ا ووتباناأضلاعووع بيانوواأ ال اا ووة تووم ا ووتخ ام ثووالث  ضعةاعووة ا( عةاعوو221عينووة ال اا ووة عوو  )

ي العو ااس الثانضيوة فوق  ضلوة ال ضيوأ نتواةج ال اا وة: أ  ع وتضى ععاا وة عو يا  ع  أبازض  العةاضعاأ

ضضاووو أ عال وووة  وووا  عتض وووطا عووو  ضانوووة ن وووا العةاعوووي . ضالقيوووا ة التبا ليوووة لووونعط القيوووا ة التحضيايوووة 

اياابية ذاأ  اللة إحصاةية بي  ع تضى ععاا وة عو ياي العو ااس الثانضيوة فوق  ضلوة ال ضيوأ لنعطوق 

   العةاعي  ع  ال ااة ال اية ل ل عننعا.القيا ة التحضياية ضالقيا ة التبا لية ضع تضى تع ي

ع تضى ععاا ة ع يااأ الع ااس االبت اةية فوق إلى التةاف إلى ( 6102 اا ة الاةعق )ه فأ 

 ضلوة ال ضيووأ طنعوواط القيووا ة التحضيايووة ضالتبا ليووة ضالعت واهاة ضعال تنووا باضووا العةاعوواأ عوو  ععانوو . 

نتوواةج  عوو  أبوازض  اال وتبانةالبيانوواأ ا وتخ عأ  ( عةاعووة ضلاعوع222ض و  ت ضنوأ عينووة ال اا وة عو  )

أ  ع ووتضى ععاا ووة عوو يااأ العوو ااس االبت اةيووة فووق  ضلووة ال ضيووأ طنعوواط القيووا ة ال اا ووة عووا يووأتق: 

. ضفووق لقيووا ة التبا ليووة بالاتبووة اطضلووى ووا  عتض ووطا عوو  ضانووة ن ووا العةاعوواأ. ضاوواء نعووط ا ةالثالثوو
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ضاوض  عال وة ض ياية. ضااء نعط القيوا ة العت واهاة بالاتبوة اطخيواة. الاتبة الثانية ااء نعط القيا ة التحض 

اياابيوووة ذاأ  اللوووة إحصووواةية بوووي  ع وووتضى ععاا وووة عووو يااأ العووو ااس االبت اةيوووة فوووق  ضلوووة ال ضيوووأ 

 ضالعت اهاة ضع تضى اضا العةاعاأ ع  ععان . ضالتبا لية التحضيايةعاط القيا ية الثالثة: ل ن

( إلووى تةوواف ع ووتضى ععاا ووة عوو ياي العوو ااس الثانضيووة الح ضعيووة 6102الةوو ضا )ضهوو فأ  اا ووة 

ق ع اا وونم عوو  فووق عحاف ووة الباقوواء لوونعط القيووا ة التحضيايووة ضعال تنووا بع ووتضى التغييووا التن يعووق فوو

ضلاعووووع البيانوووواأ  و( عةاعووووا ضعةاعوووة222ض وووو  ت ضنوووأ عينووووة  ال اا ووووة عووو  ) ضانوووة ن ووووا العةاعوووي .

ضالثانيووة هووق ا ووتبانة  واس ع ووتضى ععاا ووة نعووط القيووا ة التحضيايووة: اطضلووى هووق عقيووا ووتخ عأ أ اتووا 

:أ  ععاا ة عو ياي العو ااس التق تضصاأ إلينا النتاةج  ضع  أباز ولقياس ع تضى التغييا التن يعق

الثانضية الح ضعية فق عحاف ة الباقاء لنعط القيوا ة التحضيايوة  وا  عتض وطا عو  ضانوة ن وا العةاعوي  

بوووي  ع وووتضى ععاا وووة عووو ياي العووو ااس الثانضيوووة اياابيوووة ذاأ  اللوووة إحصووواةية   عوووا أ  هنووواك عال وووة

عو م ض  ضى التغييوا التن يعوق فوق ع اا ونم.الح ضعية فق عحاف ة الباقاء لنعط القيوا ة التحضيايوة ضع وت

ضاض  فاضأل ذاأ  اللة إحصاةية فق ع تضى ععاا ة ع ياي الع ااس الثانضية الح ضعية فق عحاف ة 

ةو ي التوأثيا العثوالق ) وعاأ( ضالتوأثيا العثوالق فوق بُ  الاونستبةوا لعتغيوا  التحضيايةالقيا ة الباقاء لنط 

) ووواضك( بيعنوووا ضاووو أ فووواضأل ذاأ  اللوووة إحصووواةية فوووق بوووا ق اإلبةوووا  ض وووا  الفووواأل لصوووالح اإلنووواث. 

ضاض  فاضأل ذاأ  اللة إحصواةية لع وتضى ععاا وة عو ياي العو ااس الثانضيوة الح ضعيوة فوق عحاف وة ض 

تبةوووا لعتغيوووا الع هووول الةاعوووق فوووق عة وووم العاووواالأ با وووتثناء ال افةيوووة  التحضيايوووةلووونط القيوووا ة  قووواءالبا

ضعوو م اووض  فوواضأل ذاأ  اللووة  عايووا(الفوواأل لصووالح فةووة ) اا وواأ  ض ووا  الةقايووةاإللناعيووة ضاال ووتثااة 

 ة ة الباقوووواء لوووونط القيوووواإحصوووواةية لع ووووتضى ععاا ووووة عوووو ياي العوووو ااس الثانضيووووة الح ضعيووووة فووووق عحاف وووو
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ض ووا    ووعاأ(با ووتثناء عاووال التووأثيا العثووالق ) العاوواالألعتغيووا الخبوواة فووق عة ووم  تبةووا التحضيايووة

  نضاأ. 2الفاأل لصالح فةة أ ل ع  

تةواف الةال ووة بوي  نعوط القيوا ة التحضيايووة  إلوى اا ووة هو فأ ( 2015 وBaggett) ضأاواى باايوأ

ية فق قعال غاب ضالية أالباعا ض انأ عينوة الع ااس االبت اة عةاعق ضالتع ي  النف ق االياابق ل ى

  أ اةضا تخ عأ اال تبانة  ابت اةية( ع ا ة 21ضعةاعة عضزعي  عاى ) ( عةاعا0222ع ضنة) ال اا ة

بوي  القيوا ة التحضيايوة  ااتباطيوةضاوض  عال وة  إلوىنتاةج هوذه ال اا وة ال ع  أبازض  العةاضعاأفق اعع 

 ضالتع ي  النف ق لاعةاعي . 

إلوووى تةووواف  ااوووة الوووذ اء الثقوووافق لعووو ياي العووو ااس الخاصوووة  (6102ا وووة الايوووا  )ضهووو فأ  ا 

اطا نيووة التووق توو اس بووااعج أانبيووة ض ضليووة فووق الةاصووعة ععووا  ضعال تنووا ب ااووة ععاا ووة العوو ياي  

( عةاعووا ضعةاعووة 222لوونعط القيووا ة التحضيايووة عوو  ضانووة ن ووا العةاعووي . ت ضنووأ عينووة ال اا ووة عوو  )

ضعو  النتواةج أ  ععاا وة نعوط القيوا ة التحضيايوة اواء عاتفةوا  العةاضعواأوانة لاعوع ضا تخ عأ اال وتب

اياابيوووة بوووي   ااوووة الوووذ اء الثقوووافق لعووو ياي  ااتباطيوووةضأ  هنووواك عال وووة  العةاعوووي وعووو  ضانوووة ن وووا 

ذاأ  اللوووة إحصووواةية فوووق  ار  عوووا أ  هنووواك فاض ووو التحضيايوووةوالعووو ااس ض ااوووة ععاا وووتنم لووونعط القيوووا ة 

خعووس  فووأ ثا ضعوو  ووة القيووا ة التحضيايووة تةووزى لعتغيووا الخبوواة لصووالح فةتووق عقووا  وونضاأ  ااووة ععاا 

 نضاأ إلى أ ول عو  عقواة ضلوم ي و  هنواك فواضأل ذاأ  الوه إحصواةية تةوزى لعتغيوا الاونس ضالع هول 

 الةاعق.

  الدراسات السابقة ذات الصلة بالقيم التنظيمية:

 حووضل االبت اةيووة العوو ااس عةاعووق صووضااأ( التةوواف إلووى تFerdun, 2006هوو فأ  اا ووة فيووا   )

 فووق التعاثوول عاووى توو اعياأ عوو ة ض وو عأ العتغيووااأو لووبة  ضفقووا ضالتن يعووق الفووا ي القيعووق التطووابأل
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 ا وتخ عأض  أنقواةو عةاعوا فوق (222)ت ضنوأ عينوة ال اا وة عو  . العو ااس فوق الةضوضي التن يم  يعة

 بوي  عةت لوة عةنضيوة ااتبواط عال وة ضاوض  يوأتق: عا  نتاةجض انأ ال البياناأو اعع ض ياة ل ةاال تبان

 إحصواةية  اللوة ذاأ فواضأل ضاوض  عو م النتواةج أ نواأ  عوا .ضالتن يعية الفا ية لاقيم العةاعي  إ ااك

 فوق ضال وني  ضالفواع الاونس حيوث عو  التن ويم أفواا  بوي  القيعق التطابأل حضل العةاعي  تصضااأ فق

 .الض يفق الاضا ضع تضى تةايعق ضع تضى تخاج  نة خاآض  الحالية الع ا ة

إلى ال قف عو  هذه ال اا ة فق عيتقغا  اطعاي ية ه فأ  (Ortyuand, 2006)تيضان  اا ة  أضا 

( 021اقاةوو  فووق ععاووه ض وو  ت ضنووأ عينووة ال اا ووة عوو  )ضالوونعط القيووا ي لالقووا ة  أخال يوواأالةال ووة بووي  

صوووا  بااعةوووة عيتقوووغا  فوووق الضاليووواأ عضوووض هيةوووة تووو ايس ضاا ااي يةعاوووض  فوووق  ايووواأ التابيوووة ضاال ت

العتحووو ة اطعاي يوووة ض ووو  بينوووأ ال اا وووة أ  القوووا ة فوووق ااعةوووة عيتقوووغا  يعاا وووض  نعوووط القيوووا ة بوووالقيم 

ب ااة عتض طة  ضبينأ النتواةج أ  القويم التوق يةتنقنوا القوا ة فوق الااعةوة تضوعنأ االلتوزام اطخال وق 

لنزاهوة ضععاا وة عبوا ح عحو  ة عثول: تابيوة الحااواأ بأه اف الااعةوة ضالقو ضة فوق ال واضك ضالة الوة ضا

 تفضي  الصالحياأ اال تقاعة الص أل الةعل عع الفايأل.

هوو فأ إلووى عةافووة ضانوواأ ن ووا عوو ياي العوو ااس  (2007وYilmaz&Balci)ياعازضبال ووق  اا ووة

البيانواأ  القويم الفا يوة ضالتن يعيوة فوق العو ااس االبت اةيوة فوق تا يوا ضاعةوأ  ع  ياالبت اةية ضالعةاع

 لي  فق الع ااس االبت اةية ضالعةاعوي  ضطاوب عوننم تصونيف ضتاتيوب ض با تخ ام "عقياس القيعة" لاع 

ضأقوااأ النتواةج إلوى  ( عو ياا212( عةاعوار ض)206القيم الفا ية ضالتن يعية ضت ضنأ عينة ال اا وة عو )

عاى حو   وضاء بالن وبة لاقويم بي  ع ياي الع ااس ضالعةاعي   أضاه التقابه بي  ضاناأ الن ا اطضلية

ع ياي الع ااس ضالعةاعي   انأ الاتبة الةايا لقيعة "الة الة"  قيعة فا يوة  ف ل ع الفا ية ضالتن يعية 

لاع وةضلي  فالعوال احتول أ نوى عاتبوة عو  او ضل اطععوال تن يعية. ضبالن وبة  ة قيع“القةب  ض"احتاام
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عاوى حو   يعة فا ية ضتن يعيوة  بضصفناا  عا أ  "الت ي " ض ا  "الت ي " القيعة التن يعية ال ني الفا ية

    حاأ فق الاتبة اط نى فق  اةعة العةاعي .  ضاء

ا التن يعيووة ضععايووة اتخوواذ القوواا بووي  القوويمإلووى عةافووة الةال ووة  (6101ضهوو فأ  اا ووة الاةووافاة )

ا ا وووتبانة ضلتحقيوووأل هووو ف ال اا وووة توووم تطوووضي ال ووواكلووو ى عووو ياي العووو ااس الح ضعيوووة فوووق عحاف وووة 

: اآلتيوةالنتواةج  ال اا وة إلوى ضتضصواأ ( عو ياار ضعو ياة662ضتضزيةنا عاى عينة ال اا ة الع ضنة عو  )

فووووق القوووويم التن يعيووووة ضأبةا هووووا )الة الووووة ضالقووووفافية ضاالهتعووووام إلووووى عوووو م ضاووووض  فوووواضأل بووووي  الان ووووي  

لووذ ضا. ضبالن ووبة لاع هوول بووالعةاعي  ضالثقووة( بينعووا ضضاووض  فوواضأل فووق بةوو  اال ووتقاللية ضتةووض  لصووالح ا

ضأبةا هوووا ضلصوووالح الع هووول الةاعوووق  القووويم التن يعيوووة إلوووى ضاوووض  فووواضأل فوووق النتووواةج الةاعوووق فأقوووااأ

عتغيووا القوويم التن يعيووة ال اووق  فوو لأ النتوواةج عاووى ضاووض  فوواضأل فووق اإل اايووةاطعاووى. ضبالن ووبة لاخبوواة 

 ضفق أبةا ه ضلصالح الخباة اط با.

( إلى عةافة الةال ة بوي  القويم التن يعيوة الفا يوة 2012وChen&Kaoض اضض)ضه فأ  اا ة تقي  

ض و  ت ضنوأ عينوة  تايض  اية القاطة في ابةضبي  االلتزام التن يعق ض اضك العضاطنة التن يعية ل ى ط

ضأقااأ نتاةج ال اا ة إلى أ  القيم التن يعية القخصية عثول  يعوة الزعالوة  طالبار ( 202ال اا ة ع  )

ضا  االلتووزام العننووق يووو ثا  ال اا ووةثا بقوو ل اياووابق عاووى االلتووزام العننووق طفوواا  عينووة ضالتةوواض  توو  

تن يعيوة  أنعواط  واض يةباطفواا   ضعاوى التوزامبق ل اياابق عاى القيم التن يعية ال اة ة فوق العن عوة 

 عةينة. 

ا ة تةووواف  ااوووة ععاا وووة عووو ياي العووو ااس الثانضيوووة لاقيووو إلوووى( 6102الةتيبوووق )ضهووو فأ  اا وووة 

ض وو  تووم اختيوواا عينووة  ضعال تنووا بقوويعنم التن يعيووة عوو  ضانووة ن ووا العةاعووي  فووق ال ضيووأ. اطخال يووة

ضلتحقيوأل أهو اف ال اا وة تووم  ضعةاعوة( عةاعوا 622ضباوغ عو  هم ) الةقوضاةيةال اا وة بالطايقوة الطبقيوة 
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ضالقووويم  اطخال يوووة : أ  ال ااوووة ال ايوووة لاقووويمأبازهوووا النتووواةجتضصووواأ ال اا وووة إلوووى  اال وووتبانة. ا وووتخ ام

التن يعيووة لعوو ياي العوو ااس الثانضيووة بال ضيووأ عوو  ضانووة ن ووا العةاعووي   انووأ عاتفةووة. ضعوو م ضاووض  

قويم التن يعيوة تبةوا لا بال ضيوأعو ياي العو ااس الثانضيوة  ااة ععاا ة فق فاضأل ذاأ  اللة إحصاةية 

 .ضعتغيا الخباة الانسلعتغيا 

التن يعيووة ل اا ووة إلووى عةافووة  ااووة الصووااع بووي  القوويم هوو فأ افقوو  ( 6102 اا ووة القووايب )أعووا 

عووو ياي عووو ااس التةاووويم اط ا وووق ضالثوووانضي الح وووضعق فوووق ع ينوووة  عقوووأل. ضت ضنوووأ الةينوووة عووو   لووو ى

لا قوووف عووو   ااوووة الصوووااع بوووي  القووويم االاتعاعيوووة ضالقووويم  ضتوووم بنووواء ا وووتبانة ضعووو ياة( عووو ياا 021)

ض وو  تضصوواأ   عقووألضالثووانضي الح ووضعق فووق ع ينووة  التةاوويم اط ا ووق عوو ياي عوو ااسالتن يعيووة لوو ى 

القوويم االاتعاعيووة  الصووااع بووي فوواضأل  الووة إحصوواةيا فووق  ااووة   ال تضاووأبازهووا: نتوواةج  إلووىال اا ووة 

 إلوىضالقيم التن يعية ل ى ع ياي ع ااس التةايم اط ا ق ضالثانضي الح ضعية فوق ع ينوة  عقوأل تةوزى 

 الووة  تضاوو  فوواضألالةاعووق ضعتغيووا اوونس الطووالب.  عووا انووه  ال اا ووية ضعتغيووا الع هوول عتغيووا العاحاووة

القووويم االاتعاعيوووة ضالقووويم التن يعيوووة لووو ى عووو ياي عووو ااس التةاووويم  الصوووااع بوووي إحصووواةيا فوووق  ااوووة 

اإل اايوة لو ى عو يا الع ا وة  عتغيوا الخبواة إلوىاط ا ق ضالثوانضي الح ضعيوة فوق ع ينوة  عقوأل تةوزى 

  نضاأ.لصالح الخباة  ض  خعس 

 ةا  البقووايا( هوو فأ إلووى  اا ووة القوويم التن يعيووة ضعال تنووا بتع ووي  العووض 6102اا ووة صووابا ) أعووا 

( عووو  21. ضت ضنووأ الةينووة عوو  )بااعةووة ب وو اة اا ووة عي انيووة ب ايووة الةاووضم اإلن ووانية ضاالاتعاعيوووة 

اأ اال ووتبانة  ووأ اة لاعووع البيانوواأ ضتضصوو أب ايووة الةاووضم اإلن ووانية ضاالاتعاعيووة ضا ووتخ ع اإل اايووي 

يةتعو  عاوى القويم التن يعيوة ال واة ة فوق  ة ا تااتيايع  أهعنا: أ  نااح التع ي  نتاةج  ال اا ة إلى

القوويم التن يعيووة ض ووياة لزيووا ة ع ووتضى التع ووي .  ضأ  التغيووا فووق اط وواليب اإل اايووة  ضتةوو العن عوواأ. 
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ذاأ  اللوة إحصوواةية  ةااتباطيويبو أ عو  التا يوز عاووى القويم التن يعيوة.  عووا تضصول إلوى ضاوض  عال ووة 

ب ايووة الةاووضم  اإل اايووي ح ووب اتااهوواأ  بووي  القوويم التن يعيووة ال وواة ة ضالتع ووي  عنوو  ع ووتضى ال اللووة

 اإلن انية ضاالاتعاعية.

لاقويم التن يعيوة لو ى   ييايالتحض ( التةاف إلى  ااة ععاا ة القا ة 6102)ابااي ضه فأ  اا ة 

( عةاعووا عوو  099ت ضنووأ عينووة ال اا ووة عوو  ) عةاعووينماس الفا ووطينية عوو  ضانووة ن ووا اعوو ياي العوو 

ضا ووووتخ عأ اال ووووتبانة لاعووووع ( 22العوووو ااس الثانضيووووة فووووق  ضوووواء أم فحووووم فووووق الوووو اخل الفا ووووطينق )

ض انووأ عوو  بووي  النتوواةج: تضاوو  عال ووة ذاأ  اللووة إحصوواةية بووي  القيووا ة التحضيايووة ضالقوويم  العةاضعوواأ

ض وذلك يعوااس العو ياض   التن يعيوة.عع اعيوع عحواضا القويم فق  ل أبةا  القيا ة التحضياية  التن يعية

 اإللناعيووة(ضال افةيووة  الةقايووةضاال ووتثااة  ضصووفاأ وواضك  –العثووالق  )التووأثياالقيووا ة التحضيايووة بأبةا هووا 

ضت وض   وويم  ب ااوة عتض وطةاال وتقااا(  )اإلن وانيةبينعوا ت وض  عحواضا القويم التن يعيووة  عاتفةوةب ااوة 

 ااة ععاا وة عو ياي العو ااس الثانضيوة لال تضا  فاضأل ذاأ  اللة إحصاةية  تفةة.عا التطضيا ب ااة 

الةعوا ضالخبواة ضالتخصوص  لعتغيوااأ:الةابية لنعط القيا ة التحضياية عو  ضانوة ن وا العةاعوي  تةوزى 

بينعووا ضاوو أ فوواضأل ذاأ  الةايوواالتةايعووق ضل اا ووة عاووم اإل ااة ضلنووضع العنووام فووق الع ا ووة ضلا اا وواأ 

 ااووة لة إحصوواةية تةووزى لااونس لصووالح العةاعووي  الوذ ضا. ال تضاوو  فوواضأل ذاأ  اللوة إحصوواةية  اللو

ضانووة ن ووا العةاعووي  تةووزى العةاعووي  لاقوويم التن يعيووة ال وواة ة بالعوو ااس الثانضيووة الةابيووة عوو   تقوو يا

 فوووق عووواأ: الةعوووا ضالاووونس ضالخبووواة ضالتخصوووص التةايعوووق ضل اا وووة عاوووم اإل ااة ضلنوووضع العنلعتغيوووااأ

بينعووا ضاوو أ فووواضأل ذاأ  اللووة إحصوواةية تةوووزى لع ووتضى التةاوويم لصوووالح  الةايووواالع ا ووة ضلا اا وواأ 

 .ال اا اأ الةايا
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هوو فأ إلووى تقصووق  ااوووة ععاا ووة ا  وواء اط  ووام لاقيوووا ة فقووو  ( 6102أعووا  اا ووة بنووق صووخا)

ة ن وا أعضواء ضعال تنا بع تضى النزاهة التن يعية ل ينم فوق الااعةواأ اطا نيوة عو  ضانو اطخال ية

توووم  ال اا وووةضلتحقيوووأل هووو ف  تووو ايس( عضوووض هيةوووة 622ال اا وووة عووو  ) عينوووةت وووض   التووو ايسهيةوووة 

يضا  فاضأل ذاأ  اللة إحصواةية فوق ع وتضى  ال :يأتقنتاةج ال اا ة عا  . ضأ ناأةاال تبان ا تخ ام

فوق الااعةواأ  بينأ ال اا وة بوأ  ع وتضى النزاهوة التن يعيوة ال اوق لو ى ا  واء اط  وام ك ذل النزاهة

هنوواك فوواضأل ذاأ  اللووة إحصوواةية فووق ع ووتضى النزاهووة التن يعيووة لوو ى  ت وو  عاليووا ضلووماطا نيووة  ووا  

تةوزى لعتغيواي الاتبوة  التو ايسعو  ضانوة ن وا أعضواء هيةوة  اطا نيوةا  اء اط  ام فق الااعةواأ 

 الووذ ضاضلصوالح  نسالاووذاأ  اللوة إحصوواةية تةوزى طثوا  ار ضل و  هنواك فاض وو التخوواجضباو   اط ا يعيوة

 ضلاااعةة ضلصالح الااعةة الناقعية.

 ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:

أ  هوووذه ال اا ووواأ  ووو  تةووو  أ  ضاطانبيوووةالةابيوووة عننوووا  ال اا ووواأ ال وووابقةعووو  خوووالل ا وووتةاا  

عوواط القيووا ة ال ووابقة أن بةوو  ال اا وواأ تناضلووأهووذا ض  لتحقيقنوواضتنضعووأ بتنووضع اطهوو اف التووق  ووةأ 

ععووا ي  وو  تنوواضل هووذه ال اا وواأ ل نعوواط القيا يووة التووق  ضالعت وواهاةضعننووا القيووا ة التبا ليووة ضالتحضيايووة 

عال ته إلى  القيا ة ضالتةافع  أنعاط  ار ضاح  ار فبة  هذه ال اا اأ تناضلأ نعط ال اا ةتناضلتنا هذه 

. فيعووا تناضلووأ  اا وواأ (Baggettأ)ض اا ووة باايوو (6102الةوو ضا )بعتغيووااأ أخوواى ضعوو  ذلووك  اا ووة 

( 2010وVaught)أ( ضفووووض 6102ضالايووووا ) (6102الافوووواعق)  اا ووووة عثوووول القيووووا ةنعطووووي  عوووو  أنعوووواط 

 (. 6112ضبنق عطا) (2007وKorkmaz) ز ضا عا

ضالتحضيايوووة ضالعت ووواهاة(  التبا ليوووة) ةالثالثوووعحووو ض  عووو  ال اا ووواأ اطنعووواط القيا يوووة  ضتنووواضل عووو  

 (. 6102ض اا ة الافاعق ) (6106ض اا ة الخصاضنة) (6102)ضعننا  اا ة الاةعق
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يتبووي  عوو  خووالل عووا  ال اا وواأ ال ووابقة الةابيووة لاعتغيووا الثووانق القوويم التن يعيووة  أعووا بالن ووبة

فقووو  تناضلوووأ  لتحقيقنوواأ  هوووذه ال اا وواأ  ووو  تنضعوووأ ضتةوو  أ بتنوووضع اطهوو اف التوووق  وووةأ  ضاطانبيووة

Ferdun(6112 ) اا ووووة فيوووواض عثوووول   تنووووا بعتغيووووااأ أخوووواىضعال القوووويم التن يعيووووةبةوووو  ال اا وووواأ 

( إلى ع م ضاض  فاضأل ذاأ  اللة تبةا لعتغيا الانس ضضاوض  فواضأل لصوالح عتغيوا 6102) بضالقاي

فووق حووي   ووا  عتغيووا القوويم  عتض ووطا. ووا  ضاووض  القوويم  anduOrty(6112)أضاتيضانوو  اا ووة الخبوواة أعووا 

 (6101ضالاةعووق ) (6102الةتيبووق ) ( ض اا ووة6102با ) اا ووة صوواالتن يعيووة عاتفةووا ضاياابيووا فووق 

 (. 2007وYilmaz&Balciض اا ة ياعاز ضبال ق )

القويم التن يعيوة بتضافا عتة  ة الةضاعل ضعال تنا تةاف القيا ة  إلى فق  ه فأأعا ال اا ة الحالية 

 العةاعي .ع  ضانة ن ا  فق الع ااس اط ا ية فق الةاصعة ععا 

 فووق( أ ووتاذار ضاا اايووار 21اأ فقوو  تااضحووأ الةينوواأ لا اا وواأ ال ووابقة عووا بووي )أعووا عوو  حيووث الةينوو

 (.2015 وBaggett)باايأ ( فق 0222ض ) (6102صابا ) ة اا 

أعووا ال اا ووة الحاليووة فقوو  اختووااأ الباحثووة عينووة عنقض يووة عقووضاةية ن ووبية عوو  عةاعووق العووو ااس 

 ضعةاعة. ا( عةاع222ة )الةين أفاا الخاصة بالةاصعة ععا  ضباغ ع    اط ا ية

هذا ضا تخ عأ ال اا اأ ال ابقة اال تبانة  أ اة لاعوع العةاضعواأ عثول:  اا وة القوايفق ضالتونح 

فضال ع  ا تخ ام (. فق حي  بةضنا ا تخ م العقاباة 6102ضالقايب ) (6102) ق( الةتيب6101)

 ( عقياس عا الك 6112)ا تخ م بنق عطا ( فيعا2010 وSagnak) ااناك ال تبانة  عا فق  اا ة ا

 أعا ال اا ة الحالية فا تخ عأ اال تبانة لاعع العةاضعاأ. 
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أ  عا يعيز ال اا ة الحالية ع  ال اا اأ ال ابقة أننا تناضلأ اطنعاط القيا ية الثالثة: التحضياية 

اصوووعة ضالتبا ليوووة ضالعت ووواهاة عال تنوووا بوووالقيم التن يعيوووة لعووو ياي العووو ااس اط ا وووية الخاصوووة فوووق الة

 ععا .

ضتااعووة  ةاختيوواا الةينووض يفيووة   اا ووتناض وو  أفووا أ الباحثووة عوو  ال اا وواأ ال ووابقة فووق تطووضيا عقوو اة 

 ضتطضيا أ اتق ال اا ة ضعنا قة النتاةج التق تم التضصل إلينا بنتاةج ال اا اأ ال ابقة. 
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 الفصل الثالث

 اتالطريقة واإلجراء
 

وو هووذاتضووع    ألضصووو  نوواط اتيضضصووفا  ضعينتنووواضعاتعةنووا  الع ووتخ ماا وووة ا لعووننج ال   الفصووول عاضر

اوووااءاأ  ضثباتنعوووااط اتوووي   ضذلوووك عاوووى النحوووض  ال اا وووةفضوووالر عووو  العةالاوووة اإلحصووواةية لابيانووواأ ضاا

 اآلتق:

 أوًل: منهج الدراسة المستخدم 

يةوو  العووننج العالةووم لعثوول هووذا النووضع عوو   اعتعوو أ الباحثووة عووننج البحووث الضصووفق االاتبوواطق الووذي

 ال اا اأ ضتم ا تخ ام اال تبانة ض ياة لاعع البياناأ بة  التحقأل ع  ص  نا ضثباتنا.

 :مجتمع الدراسة: ثانياا 

عحاف وووة فوووق بالعووو ااس اط ا وووية الخاصوووة  العةاعوووي  ضالعةاعووواأاعيوووع   عاتعوووع ال اا وووة عووو  ت وووض  

ووووا  لاةووووامالةاصووووعة  عووووننم  ضعةاعووووة( عةاعووووا 20371( ضالبووووالغ عوووو  هم )6102/ 6102ال اا ووووق ) عع 

( الوووذي يضضوووح عووو   العةاعوووي  ح ووووب 0( إنووواث ضهوووق  عوووا فوووق الاوووو ضل )17595( ذ وووضا ض)2776)

 الانس:ع ياياأ التابية ضح ب 
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 (0ا ضل )ال

 تضزيع العةاعي  فق الع ااس اط ا ية الخاصة فق الةاصعة ععا  ح ب الع ياياأ ضالانس

 العاعضع ع   العةاعي  ع يايةال الا م
 إناث ذ ضا

 2226 2229 262 لضاء  صبة ععا  0
 2299 2222 0662 لضاء الااعةة  6
 2122 6229 222 لضاء القضي عة 2
 222 202 20 لضاء  حاب 2
 2222 2022 622 لضاء عاا ا 2
 6022 0229 621 لضاء ضا ي ال يا  2
 220 220 21 لضاء ناعضا 2
 29 62 02 الايزةلضاء  2
 26 26 1 لضاء العض ا 9

 61220 02292 6222 العاعضع 

 

 عينة الدراسة:

فوووق العاحاووة اطضلوووى اختيووواا عينوووة عنقض يوووة عقوووضاةية عووو   توووماختيوواأ عينوووة ال اا وووة عاوووى عووواحاتي  

إذ  الت وةةفوق عحاف وة الةاصوعة ععوا  عو  عو ياياتنا  الخاصة ضعةاعاتناعةاعق الع ااس اط ا ية 

لووضاء ضا ي ال وويا ضع يايووة  لووضاء  صووبة ععووا  ضع يايووةلووضاء  عوو : ع يايووةععايووة االختيوواا  ووالر  قووعاأ

( عةاعا ضعةاعة يعثاض  عاتعع ال اا ة ضذلك 2120باغ ع   العةاعي  ضالعةاعاأ فينا )  الااعةة ض 

لوك. ( يبوي  ذ6بالااضع إلى إحصاةية بأع ا  العةاعي  ضالعةاعاأ ع  ضزااة التابية ضالتةايم ضالاو ضل )

عو   ح وب عتغيوا الاونس العةاعوي عينوة طبقيوة عقوضاةية ن وبية عو  ضتم فوق العاحاوة الثانيوة اختيواا 

بالااضع إلى ا ضل تح ي  حام الةينوة عةاعار ضعةاعة ضذلك ( 375)أفاا ها باغ ع  الثالثةهذه اطلضية 
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( يبي  تضزع 2ضل )(. ضالا 1970وKrejci& Morgan) عضاا  اا ق ع  حام العاتعع الذي أع ه 

 عينة أفاا  ال اا ة ح ب اطلضية ضالانس.

 (6ا ضل ا م )ال

 تضزيع أفاا  عاتعع ال اا ة ح ب اطلضية ضالانس فق عحاف ة الةاصعة ععا   

 العاعضع ع   العةاعي   الع ياية 
 إناث  ذ ضا

 3882 3359 523 لضاء  صبة ععا 
 2175 1895 280 لضاء ضا ي ال يا 

 6699 5475 1224 لااعةة لضاء ا
 12756 10729 2027 العاعضع

 

 (2ا ضل )ال

 تضزع أفاا  الةينة ح ب اطلضية ضالانس فق عحاف ة الةاصعة ععا 

 العاعضع  ع   العةاعي  الع ياية 
 إناث ذ ضا 

 114 99 15 لضاء  صبة ععا 
 64 56 8 لضاء ضا ي ال يا 

 197 161 36 لضاء الااعةة 
 375 316 59 العاعضع 

 

 الدراسة أداتا: ارابعا 

اط ا وية القيوا ة عتةو  ة الةضاعول لو ى عو ياي العو ااس   ااوة ععاا وةالتةواف إل ال اا وة  ه فأ هوذه

تووضافا القوويم التن يعيووة فووق ع اا وونم عوو  ضانووة ن ووا  ااووة الةاصووعة ععووا  ضعال تنووا بفووق  الخاصووة

التووق لاقيووا ة عتةوو  ة الةضاعوول  (MLQ-X5) تووم تااعووة ا ووتبانةضلتحقيووأل هوو ف هووذه ال اا ووة  العةاعووي 

 (2004وAvolio&Bass) ضباس أع ها ضافضليض
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ضطووضاأ  ععووا الةاصووعة فووق ضذلووك لقيوواس القيووا ة عتةوو  ة الةضاعوول لوو ى عوو ياي العوو ااس اط ا ووية 

 اط اتي :ضفيعا ياق عا  لناتي   العةاعي اط اة الثانية لتضافا القيم التن يعية ع  ضانة ن ا 

 (:MLQ-5Xالقيادة متعددة العوامل ) األولى: استبانةاألداة 

  اعوووووووووووووأ الباحثوووووووووووووة بتااعوووووووووووووة ا وووووووووووووتبانة القيوووووووووووووا ة عتةووووووووووووو  ة الةضاعووووووووووووول التوووووووووووووق أعووووووووووووو ها ضأفضليوووووووووووووض

ضذلووك لقيوواس القيووا ة عتةوو  ة الةضاعوول  الةابيووة( إلووى الاغووة MLQ-5X) (2004وAvolio&Bass)ضبوواس

ل ع  القيوا ة التحضيايوة ضالقيوا ة التبا ليوة ل ى ع ياي الع ااس اط ا ية بالةاصعة ععا  ضالعتعثاة ب 

 ايوووو ضالقيووووا ة العت وووواهاة. إ  ا ووووتبانة القيووووا ة عتةوووو  ة الةضاعوووول هووووق عبووووااة عوووو  ع ووووح أعوووو  بقوووو ل 

ض   ا تن أ هذه اال وتبانة إلوى أنعوضذج القيوا ة  عايناضتق يا القيا ة ضالت ايب  البحثال تخ اعنا فق 

الع ضنوواأ العنعووة فووق  ضتةوو  اال ووتبانة أحوو (. 1999 وBass &وAvolio) بوواس ضضأفضليووالووذي أعوو ه 

أعوا اطنعواط  الوثالث( فقواة عضزعوة عاوى القيوا اأ 31ضت ضنوأ اال وتبانة عو  ) العنا باختياا الاال 

 :( فقاة عضزعة عاى خع ة أبةا  ضهق11)فنقعل عاينا القيا ة التحضياية تال اض ية التق تق

 و22 و21) أضتعثانا لفقواا Idealized Influence -Attributes)ووووو التأثيا العثالق _ صفاأ )2

 النناةية.( فق اال تبانة بصضاتنا 15 و12

 و24و1ضتعثاه الفقوااأ )   Idealized Influence - Behavior))   اضكوووو التأثيا العثالق _  1

 ( فق اال تبانة بصضاتنا النناةية.34 و13

( 32 و19 و29 و25ضتعثاوه الفقوااأ )Individualized Consideration) ) وو ووووووووو اعايوة اطفواا 3

 فق اال تبانة بصضاتنا النناةية.

( فووووق 31و31 و2و1ضتعثاووووه الفقووووااأ ) Intellectual Stimulation)ووووووووووو اال ووووتثااة الةقايووووة ) 4

 النناةية.اال تبانة بصضاتنا 
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 ق( ف31و11و23و9اأ )ضتعثاه الفقا Inspirational Motivation)وو ال افةية اإللناعية ) 5

 النناةية.اال تبانة بصضاتنا 

 ضهق:أبةا   ةأعا بالن بة لاقيا ة التبا لية فيتألف ع  ثالث

( 35 و21 و22 و2ضتعثاه الفقااأ ) Contingent Reward)( ))العقاضطةوو الع افأة العحتعاة  2

 ع  اال تبانة بصضاتنا النناةية.

ضتعثاه الفقااأ  Management by Exception – Active)وو اإل ااة باال تثناء اياابية ) 1

 اال تبانة بصضاتنا النناةية.  ( ع17و14 و11و4)

 و3ضتعثاه الفقااأ )Management by Exception (Passive) ابية ) اإل ااة باال تثناءوو  3

 النناةية.اال تبانة بصضاتنا   ( ع11و27 و21

ع  اال تبانة  (33 و12 و7و5( ضتعثاه الفقااأ )Laissez-Faireأعا النعط القيا ي العت اهل :) 

 بصضاتنا النناةية. 

 ( يبي  اط اة بصيغتنا االناايزية ضتااعتنا إلى الةابية.2ضالعاحأل )

فقااأ فق  تم اعتعا  خع ة اب ال لإلاابة ع   اإلاابةأعا بخصضص العقياس العةتع  إلب ال  

 نا اار  أحيانار  غالبار   اةعار  هق:ض انأ أب ال اإلاابة  ا قالخع( Likertلعقياس لي اأ ) اال تبانة ضفقا

)أحيانار( ثالث  ضالب يل  اااأضالب يل )غالبار( أابع   اااأض   أعطق الب يل ) اةعار( خعس  أب ار 

 ضالب يل)أب ار(  ااة ضاح ة.  ااتي ضالب يل )نا اار(   اااأ

 اط اةضتوم تطوضيا هوذه  ( فقواة22عو  ) فقو  ت ضنوأة( أعا بالن بة ل  اة الثانية )ا تبانة القيم التن يعي

ضالعاحوأل  (6102ض اا وة ابوااي  ) (6102ض اا وة الةتيبوق) (6101بة  الااضع إلى  اا ة الاةوافاة)

 القيا ة عتة  ة الةضاعل ضالقيم التن يعية بصيغتينعا اطضليتي .   اط اتي : ا تبانة( يبي  6)
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 (:MLQ-5Xالقيادة متعددة العوامل)األولى: استبانة  الدراسة صدق أداة

و با تخ ام (MLQ-5Xالقيا ة عتة  ة الةضاعل) ا تبانة“اطضلى أ اة ال اا ة لتأ   ع  ص أل تم ا

اط اة إلى الاغة الةابية ضت ييفنا ضفقار لابيةة اطا نية  ة بتااعةالباحث  اعأإذ  وال اهاي الص أل

فق الااعةاأ  وي  التابضيي  فق اإل ااة التابضيةضعاضنا عاى ع   ع  العح عي  ضالخبااء ضالعختص

ضذلك  ضتخصصاتنم( يبي  أ عاء العح عي  ضأعا   ععانم 2اطا نية الح ضعية ضالخاصة. ضعاحأل )

لاتأ   ع  صحة التااعة ضضضضح فقااأ اال تبانة ضصالحيتنا لقياس عا صععأ لقيا ه. ض اعأ 

ضافاتنم  ضالتة يالأ التق تتةاأل بصياغة  ل فقاة ضبعا الباحثة باطخذ بعالح اأ العح عي  ضاا

ض   ع أ عضافقة العح عي  عاى ص أل العضعض   عةار يتنا ب ضالعقياس اطصاق ضالبيةة اطا نية 

ضا تقاأ ا تبانة  فقاةع قاا عاى ص أل  ل  فأ ثا (%21ل ل فقاة ع  فقااأ العقياس ضبن بة )

هق عايه  ض  حذف أي فقاة ع  فقااتنا الع ضنة  القيا ة عتة  ة الةضاعل بصضاتنا النناةية عاى عا

 اطضلية. بصيغتنا ( يبي  اط اة 6) فقاة. ضالعاحأل( 22ع  )

 (:MLQ-5X)"القيادة متعددة العوامل ةاستبان“األولى:  الدراسة ةأدا ثبات

 اط ا يةعتة  ة الةضاعل ل ى ع ياي الع ااس  اطضلى القيا ة ال اا ة ةأ اع  ثباأ  تم التأ  

-test)طريقة االختبار وإعادة االختبارع  الةاصعة ععا  ع  ضانة ن ا العةاعي  فق  الخاصة

retest)  :ع  خااج عينة  ار عةاع( 62) ع ضنة ع ،ةق االستبانة على عيّنة استطالعيّ إذ تّم تطبي

نة ى أفاا  الةيضبة  عاضا أ بضعي  عاى التطبيأل اطضل ااى أعا ة تطبيأل اال تبانة عا وال اا ة

ااتباط با تخ ام عةاعل بي  التطبيقي  اطضل ضالثانق عةاعل االاتباط اب ح  أخاى ضتمأنف نم عاة 

 (. ض   تااضحأ  يم0.82باغ) إذعةاعل الثباأ لاقيا ة التحضياية  إياا ضتم  (Pearson)بيا ض 

غ عةاعل القيا ة التبا لية في  با ( أعا0.85 _0.80)بي  عا  الخع ة إلبةا هاالثباأ  عةاعل
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(. فق حي  باغ 0.77_0.79عا بي ) ةالثالث إلبةا هاعةاعل  يم الثباأ  (. ضتااضح تقيم0.80ثباتنا)

-Cronbach)ألفا ضتم ا تخ ام عةا لة  اضنبا   ( هذا0.79عةاعل ثباأ القيا ة العت اهاة)

Alpha ) التحضياية عا  تااضحأ  يم عةاعل الثباأ لاقيا ة ل  اة إذعةاعل االت األ ال اخاق  إلياا

ضباغأ  يم  (0.79-0.82أعا القيا ة التبا لية فتااضحأ  يم عةاعل الثباأ بي ) (0.81-0.88بي  )

فق  ال  اا ةعنا بة طغاا  هذه  ةع  أ هذه القيع ض   (0.89عةاعل الثباأ لاقيا ة العت اهاة)

يبي   يم ( 2ل )ضضء عا تضصاأ إليه ال اا اأ ال ابقة ع  نتاةج ذاأ صاة بالثباأ. ضالا ض 

عا ة االختبااعةاعالأ الثباأ بطايقتق االختباا   ت األ ال اخاق.ضاال ضاا

 (4الا ضل )
عا ةبطايقتق االختباا  عتة  ة الةضاعل ا تبانة القيا ةباأ ثعةاعالأ   االختباا ضاالت األ ال اخاق ضاا

 اطبةا  الا م
عا ة  طايقة االختباا ضاا
 االختباا عةاعل بيا ض 

 األ ال اخاق  عةاعل االت  
 عةا لض  اضنبا  ألفا

 القيا ة التحضياية
 0.85 0.83 اال تثااة الةقاية 0

 0.88 0.81 التأثيا العثالق)صفاأ( 6
 0.81 0.80 التأثيا العثالق ) اضك( 2
 0.82 0.84 ال افةية اإللناعية  4
 0.83 0.85 االعتبااية الفا ية 2

  0.84 ال ااة ال اية

 ةالقيا ة التبا لي
 0.82 0.79 الع افأة العقاضطة)العحتعاة( 0

 0.80 0.78 اإل ااة باال تثناء) ابية( 6

 0.79 0.77 اإل ااة باال تثناء)اياابية( 2

  0.80 ال ااة ال اية

 القيا ة العت اهاة
 0.89 0.79 القيا ة العت اهاة 0
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 األداة الثانية: استبانة القيم التنظيمية 

ا ووووتبانة القوووويم التن يعيووووة باالعتعووووا  عاووووى اط ب الن وووواي التابووووضي العتةاووووأل  اعووووأ الباحثووووة بتطووووضيا 

( فقوواة 22ض وو  ت ضنووأ اال ووتبانة بصوويغتنا اطضليووة عوو  )ضووضع ضال اا وواأ ال ووابقة ذاأ الصوواة. بالعض 

( يبووووي  ا ووووتبانة القووويم التن يعيووووة بصوووويغتنا اطضليوووة. ض وووو  أعطووووق ل ووول فقوووواة عوووو  فقووووااأ 0ضالعاحوووأل )

 غالبووار   اةعوار  هوق:ض انوأ أبو ال اإلاابووة  الخعا ووق( Likertاج ضفووأل  وام لي واأ )اال وتبانة ضز  عتو 

ضالبووو يل   ااووواأضالبووو يل )غالبوووار( أابوووع   ااووواأض ووو  أعطوووق البووو يل ) اةعوووار( خعوووس  أبووو ار  نوووا اار  أحيانوووار 

 ضالب يل)أب ار(  ااة ضاح ة.   ااتي ضالب يل )نا اار(   اااأ)أحيانار( ثالث 

 ثانية: "استبانة القيم التنظيمية صدق أداة الدراسة ال

إذ  اعووأ الباحثووة بةووا  اال ووتبانة بصوويغتنا  وتووم التأ وو  عوو  صوو أل اط اة بإياووا  الصوو أل ال وواهاي

حوو  عقووا عح عووا عوو  أعضوواء هيةووة التوو ايس فووق  ايووة الةاووضم التابضيووة فووق  وول عوو : أاطضليووة عاووى 

ضالااعةوة  والبتوااءضااعةوة  ويتضنوةضااعةوة الز  وضااعةوة حاةول وضااعةوة ع توة وااعةة القواأل اطض وط

ضهول  و( ضذلك لاح م عاى ع ى صالحية الفقوااأ6 عا هض عبي  فق العاحأل ا م ) والةابية العفتضحة

إذ تم اإلبقاء عاوى الفقوااأ التوق حصواأ  وضعا التة يل العقتاح لنا )إ  ضا ( وهق بحااة إلى تة يل

لتةووو يالأ التوووق ا تاحنوووا العح عوووض  عاوووى ضتوووم إاوووااء ا و( عووو  العح عوووي  فوووأ ثا%21عاوووى عضافقوووة )

 عووا  وبةوو  حووذف  ووأ فقووااأ و( فقوواة69الفقووااأ ضأصووبحأ اال ووتبانة بصوويغتنا النناةيووة ع ضنووة عوو )

 وغالبووار  وض انووأ أبوو ال اإلاابووة هووق :  اةعووار  و( الخعا ووقLikertضبقيووأ االبوو ال ضفقووا ل ووام لي وواأ )

ضالبو يل  وضالبو يل )غالبوار( أابوع  ااواأ وخعوس  ااواأض   أعطوق البو يل ) اةعوار(  وأب ار  ونا اار  وأحيانار 

ضبووذلك عوو أ اال ووتبانة  وضالب يل)أبوو ار(  ااووة ضاحوو ة وضالبوو يل )نووا اار(  ااتووي  و)أحيانووار( ثووالث  ااوواأ

 (يبي  اط اة بصيغتنا النناةية. 2ضالعاحأل )  وصا  ة
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 "استبانة القيم التنظيمية " الثانية:ثبات أداة الدراسة 

ع  ثباأ أ اة ال  اا ة الث انية القيم التن يعية لع ياي الع ااس اط ا ية فق الةاصعة ععا   تم التأ  

عا ة االختباا(  با تخ ام وع  ضانة ن ا العةاعي  عةا لة  ض(test-retest)طايقة )االختباا ضاا

عاى عي نة ا تطالعي ة  تطبيأل ع  خالل( لالت األ ال اخاق Cronbach- Alpha)ألفا اضنبا  

نة ع  )ع  ( عةاعة ع  خااج عي نة ال  اا ة إذ طبق أ اال تبانة عاى أفاا ها ضبة  عاضا 15ض 

أ بضعي  ااى إعا ة تطبيأل اال تبانة عاى أفاا  الةي نة أنف نم ضتم  ح اب عةاعل االاتباط بي  

قة ضباغأ  يعة عةاعل  الثباأ بطايالت طبيقي  اطض ل ضالث انق با تخ ام عةاعل ااتباط بيا ض  

عا ة االختباا ) ( و 78.0ما بين )  الثباتأ ضتااضحأ  يم عةاعالو( لا ااة ال اية 0.87االختباا ضاا

إذ تراوحت  قيم معامل ألفا  -االّتساق الّداخلّي باستخدام معادلة كرونباخ لعةاعل أعا بالن بة(78.0)

قيمة مناسبة ألغراض هذه وقد عّدت هذه ال( 78.0( و)78.7ّداخلّي لالستبانة  ما بين )االّتساق ال

 ( يبين ذلك58الّدراسة والجدول) 

 
 (5الجدول )

عا ة االختباا ضاالت األ ال اخاق القيم التن يعية ا تبانةباأ ثعةاعالأ   بطايقتق االختباا ضاا

 

 البة  الت  ا ل
عا ة االختباا  طايقة االختباا ضاا

 عةاعل بيا ض 
عةا لض  اضنبا   عةاعل االت  األ ال اخاق  

 ألفا
 1022 0.84 الة الة 0

 1022 0.81 القفافية 6
 1022 0.82 االهتعام بالعةاعي  2
 1029 0.85 اال تقاللية 4
 1091 0.84 الثقة 2

  0.87 ال ااة ال اية
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 متغيرات الدراسة:

 :(الوسيطة)التصنيفيةالمستقلة  المتغيرات

 أنثى(. ذ ا)فةتا  أو الانس ضله 

  اا اأ عايا(. ب الضايضس عاتعع اية   باضم)ع تضياأ  ةضله ثالث الةاعق:ب و الع هل 

 ع تضياأ: ةج و الخباة: ضلنا ثالث

 و أ ل ع  خعس  نضاأ.

  نضاأ.عقا ع   _ أ لو ع  خعس 

 فأ ثا.و عقا  نضاأ 

 المتغيرات التابعة: 

 و القيا ة عتة  ة الةضاعل.

 و القيم التن يعية.

 خامساا: المعالجة اإلحصائية 

تم ا تخ ام العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية  واطضل ضالثانقي  ع  ال  ال. لإلاابة 1

 .ضال ااة ضالاتب

. لإلاابة ع  ال  ال الثالث تم ا تخ ام عةاعل ااتباط بيا ض  ضالا اضل اإلحصاةية لتةاف 2

 التن يعية.لقيم ال اللة العةنضية لقيعة عةاعل االاتباط بي   اااأ القيا ة عتة  ة الةضاعل ضبي  ا

  ع تقاتي  لةينتي (t – test) التاةقالاابع ضالخاعس تم ا تخ ام االختباا  ي . لإلاابة ع  ال  ال3

بالن بة  ((One – way ANOVA) عا ا تخ م تحايل التباي  اطحا ي  الانسبالن بة لعتغيا 

 ضالع هل الةاعق. الخباةولعتغيا  نضاأ 
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ضعةاعل ااتباط  وألفا إلياا  عةاعل االت األ ال اخاق ل  اتي عةا لة  اضنبا   . تم ا تخ ام4

 . بيا ض  إلياا  ثباأ اط اتي 

( لتةاف عاة ية الفاضأل تبةار لعتغياي الخباة ضالع هل Scheffe test. تم ا تخ ام اختباا قيفيه )1

 الةاعق. 

 سادساا: إجراءات الدراسة

العةاعي  ضالعةاعاأ الةاعاي  فق الع ااس بة  تح ي  عاتعع ال اا ة ضعينتنا العتعثاة فق 

ع ا  أ اتق   اعأ الباحثة باإلاااءاأ  ال اا ةاط ا ية الخاصة فق عحاف ة الةاصعة ععا  ضاا

 اآلتية:

الحصضل عاى  تاب ت نيل عنعة ع  اةيس ااعةة القاأل اطض ط عضاه إلى ضزااة التابية و  2     

ق تطبيأل أ اتق ال اا ة عاى أفاا  الةينة  عا فق العاحأل ضالتةايم اطا نية لت نيل عنعة الباحثة ف

(4.) 

الحصضل عاى  تاب ت نيل عنعة ع  ضزااة التابية ضالتةايم عضاه إلى ع يا إ ااة التةايم و 2

 (.5الخاص  عا فق العاحأل )

عحاف ة فق و الحصضل عاى إحصاةية لاعيع العةاعي  ضالعةاعاأ بالع ااس اط ا ية  6
ضالعتضفاة ل ى عا ز العا ة اانيا الةب  اهلل  (6102/ 6102اةام ال اا ق )الةاصعة عع ا  ل

 لت نضلضايا التةايم العةاضعاأ

 الع ااس اط ا ية الخاصة ع ياضإلى ضزااة التابية ع   الحصضل عاى  تاب ت نيل عنعة. 3

 فق الةاصعة ععا . ضع ياياتنا

 و تضزيع اال تبانتي  عاى أفاا  الةينة.  4

 ضتحايانا إحصاةيا. ال تبياناأ اعع ا. 5
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 . عا  النتاةج فق الفصل الاابع ضعنا قتنا فق الفصل الخاعس. 1

 . تق يم تضصياأ فق ضضء النتاةج التق تم التضصل إلينا.  7

 فق الخاصة اط ا يةالقيا ة عتة  ة الةضاعل ل ى ع ياي الع ااس   ااة ععاا ة تم تح ي . 2

 يم التن يعية ع  ضانة ن ا العةاعي  بتطبيأل العةا لة اآلتية:تضافا الق ض ااةالةاصعة ععا  

 

 (2.33- 1ضبذلك ي ض  الع تضى العنخف  ع  )

 (3.67 – 2.34ضي ض  الع تضى العتض ط ع  )

 . (5-3.68ضالع تضى العاتفع ع  )

 عا  النتاةج فق الفصل الاابع ضعنا قتنا فق الفصل الخاعس..9

 بناءر عاى عا تم التضصل إليه ع  نتاةج. تق يم التضصياأ ضالعقتاحاأ .21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

3 

 = 1.33الع ى

 ة ال نيا لاب يل  القيع –القيعة الب ياة 

 ع   الع تضياأ

5 – 2 

3 

= = 
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة

 ع  أ ةاتناتناضل هذا الفصل عاضار لنتاةج ال اا ة التق تم التضصل إلينا ع  خالل اإلاابة    
 اآلتق:ضعاى النحض 

ول الذي نص:: " ما درجة ممارسة مديري المدارس النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األ  

 األساسية في العاصمة عمان للقيادة متعددة العوامل من وجهة نظر المعلمين؟

العةيااية ضالاتب ل ااة  ضاالنحاافاأ الح ابية العتض طاأ ح اب تم ال  ال هذا ع  لإلاابة

( 1ضالا ضل) العةاعي اعاعنضانةن ا ععاا ة ع يايالع اا اط ا يةفيالةاصعةععانااقيا ةعتة  ةالةض 

 ُيبي  ذلك.

 (6)الجدول

لدرجة ممارسة مديري المدارس األساسية في  والرتب المعيارية واًلنحرافات الحسابية المتوسطات
 .تنازلياا  مرتبةالعاصمة عمان للقيادة متعددة العوامل من وجهة نظر المعلمين 

 البة  الا م
 العتض ط
 الح ابق

 االنحااف
 ايالعةيا

 ال ااة الاتبة

 عتض طة 0 1.65 3.64 القيا ة التحضياية 0

 عتض طة 6 1.69 3.63 القيا ة التبا لية 6

 عتض طة 2 1.75 3.59 القيا ة العت اهاة 2

 

أ  العتض ط الح ابق ل ااة ععاا ة ع ياي الع ااس اط ا ية فق عحاف ة إلى ( 1الا ضل ) قيايُ 

 ااحل  ع  ضانة ن ا العةاعي  ااء  فق ال ااة العتض طةالةاصعة ععا  لاقيا ة عتة  ة الع

إذ تااضحأ العتض طاأ  عتض طةفق ال ااة ال ة الثالثة نعاط القياضااءأ العتض طاأ الح ابية ل 
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(  ضااء فق الاتبة اطضلى البة  )القيا ة التحضياية( بعتض ط ح ابق 3.59 -3.14الح ابية عا بي  )

( 3.63ضفق الاتبة الثانية القيا ة التبا لية بعتض ط ح ابق)(1.15( ضانحااف عةيااي )3.14)

( 3.59)العت اهاة( بعتض ط ح ابق ) نعط القيا ةضفق الاتبة اطخياة ااء  (1.19ضانحااف عةيااي)

 (.1.75ضانحااف عةيااي )

 ف انأ النتاةج عاى النحض اآلتق: القيا ةطبةا   ل نعط ع  أعا بالن بة 

 ".يةالتحويل ةالقياد” -1

"القيا ة التحضياية"  نعط تم إياا  العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ضال ااة لفقااأ

( ُيبي  7فق عحاف ة ععا  ع  ضانة ن ا العةاعي  ضالا ضل) الخاصة اط ا يةلع ياي الع ااس 

 ذلك.

 (7)الجدول

ارسة مديري المدارس األساسية في لدرجة مم والرتب المعيارية واًلنحرافات الحسابية المتوسطات

 .تنازلياا  مرتبةمن وجهة نظر المعلمين أبعادها  حسب" العاصمة عمان للقيادة "التحويلية

 الُبعد الا م
 المتوسط
 الحسابي

 اًلنحراف
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 عاتفةة 0 1026 2022 ال افةية اإللناعية 4

 فةةعات 6 1022 2029 التأثيا العثالق ) اضك( 3

 عتض طة 2 1022 2022 صفاأ(التأثيا العثالق ) 2

 عتض طة 2 1022 2026 االعتبااية الفا ية 5

 عتض طة 2 1021 2022 اال تثااة الةقاية 1

 عتض طة 1022 2022 الكلية الدرجة
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فق  الخاصة أ  العتض ط الح ابق ل ااة ععاا ة ع ياي الع ااس اط ا ية( 7الا ضل ) بي يُ 

التحضياية"  ع  ضانة ن ا العةاعي  ااء  فق ال ااة العتض طة "اصعة ععا  لاقيا ة عحاف ة الة

( ضااءأ العتض طاأ الح ابية ل بةا  فق 1.15( ضانحااف عةيااي )3.14بعتض ط ح ابق )

(  ضااء فق 3.37 -3.73ال ااتي  العاتفةة ضالعتض طة إذ تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا بي  )

(  ضفق 1.71( ضانحااف عةيااي )3.73)ال افةية اإللناعية( بعتض ط ح ابق ) ة بُ  الاتبة اطضلى

 (.1.11( ضانحااف عةيااي )3.37الاتبة اطخياة ااء  البة  )اال تثااة الةقاية ( بعتض ط ح ابق )

 أعا بالن بة لفقااأ  ل ُبة  ف انأ النتاةج عاى النحض اآلتق:

 أوًل: بعد "الدافعية اإللهامية"

ال افةية “بة  ا  العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ضال ااة لفقااأ تم إيا

فق عحاف ة ععا  ع  ضانة ن ا العةاعي   الخاصة اإللناعية" لع ياي الع ااس اط ا ية

 ( ُيبي  ذلك.2ضالا ضل)

(8)الجدول   

لهامية" مرتبة د "الدافعية اإل لفقرات بع والدرجة المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب
 تنازلياا 

 الفقاة الا م
 العتض ط
 الح ابق

 االنحااف
 العةيااي

ةالاتب  ال ااة 

 عاتفةة 2 0.86 4.24 يتح ث بحعاس ععا ياب تحقيقه. 02

 عاتفةة 2 1.08 4.13 يتح ث بتفا ل ع  الع تقبل. 9

.ع تقبل الع ا ةيق م ا ية عقنةة ع   62  عتض طة 02 1.01 3.62 

 عتض طة 22 1.18 2.87 ي نا الثقة بأ  اطه اف  تتحقأل. 22

 عاتفةة  1026 2022 ال ااة ال اية  
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أ  العتض ط الح ابق لفقااأ بة  "ال افةية اإللناعية" ع  ضانة ن ا ( 2ُيالح  ع  الا ضل )
( 1.71( ضانحااف عةيااي )3.73العةاعي  ااء  فق ال ااة العاتفةة إذ باغ العتض ط الح ابق )

ضااءأ العتض طاأ الح ابية لافقااأ فق ال ااتي  العاتفةة ضالعتض طة إذ تااضحأ العتض طاأ 
عاى  ( ضالتق نصأ23(  ضااءأ فق الاتبة اطضلى الفقاة )1.27 -4.14الح ابية عا بي  )

( ضب ااة 1.21( ضانحااف عةيااي )4.14"يتح ث بحعاس ععا ياب تحقيقه" بعتض ط ح ابق )
يظهر الثقة بأن األهداف ستتحقق (  ضالتق نصأ عاى "31ق الاتبة اطخياة ااءأ  الفقاة )عاتفةة  ضف

 ( ضب ااة عتض طة.2.22( ضانحااف عةيااي )1.27" بعتض ط ح ابق )

 ثانياا: بعد "التأثير المثالي )سلوك("

–تأثيا العثالق ال“بة   لفقااأ ضال ااة ضالاتب العةيااية ضاالنحاافاأ الح ابية العتض طاأ إياا  تم

 .ذلك ُيبي ( 9)فيعحاف ةععانعنضانةن االعةاعينضالا ضلاط ا ية اضك"لع يايالع اا 

 (9)الجدول

 العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب لفقااأ بة  "التأثيا العثالق) اضك("عاتبة تنازليار 

 الفقرة الا م
 المتوسط
 الحسابي

 اًلنحراف
 المعياري

 رجةالد الرتبة

 ي    أهعية اعتالك حس اعاعق با الة الع ا ة 22
 

 عاتفةة 0 0.87 4.33

 عاتفةة 6 0.83 4.28 يتح ث الع يا ع   يعه ضعةتق اته اط ثا أهعية. 2
 عاتفةة 2 0.89 4.22 ي    عاى اإلح اس القضي بالغا  ععا ية س إ ااة  يا ية صابة. 02

العتاتبة عاى القااااأ التق يتم يأخذ فق االعتباا اآلثاا اطخال ية  62
 اتخاذها 

 عتض طة 66 1.05 3.52

 عاتفةة  1022 2029 ال ااة ال اية 
 

أ  العتض ط الح ابق لفقااأ بة  "التأثيا العثالق) اضك(" ع  ( 9الا ضل ) نتاةج أ ناأ

عةيااي ( ضانحااف 3.19ضانة ن ا العةاعي  ااء  فق ال ااة العاتفةة إذ باغ العتض ط الح ابق )
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عا ع ا بقاة ضاح ة ااءأ فق العاتفةة  ة( ضااءأ العتض طاأ الح ابية لافقااأ فق ال اا1.13)

(  ضااءأ فق الاتبة 3.51 -4.33إذ تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا بي  ) ال ااة العتض طة

 ط ( ضالتق نصأ عاى "ي    أهعية اعتالك حس اعاعق با الة الع ا ة " بعتض 34اطضلى الفقاة )

(  13( ضب ااة عاتفةة  ضفق الاتبة اطخياة ااءأ  الفقاة )1.27( ضانحااف عةيااي )4.33ح ابق )

ضالتق نصأ عاى "يأخذ فق االعتباا اآلثاا اطخال ية العتاتبة عاى القااااأ التق يتم اتخاذها" 

 ( ضب ااة عتض طة.2.15( ضانحااف عةيااي )3.51بعتض ط ح ابق )

 ثالي)صفات(:مالتأثير الثالثاا: 

–التأثيا العثالق “بة   لفقااأ ضال ااة ضالاتب العةيااية ضاالنحاافاأ الح ابية العتض طاأ إياا  تم

 العةاعي  ن ا ضانة ع  ععا  عحاف ة فقالخاصة   ا يةاط الع ااس "لع ياي صفاأ

 .ذلك ُيبي ( 21)الا ضلض 

 (11الجدول)
لرتب لفقرات بعد "التأثير المثالي)صفات("مرتبة المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية وا

 تنازلياا 

مالا   الفقاة 
 العتض ط
 الح ابق

 االنحااف
 العةيااي

ةالاتب  ال ااة 

 عاتفةة 2 0.93 4.21 يةعل ع  أال عصاحة الاعاعة عتااضزا عصاحته القخصية. 02

عاتبط به ب ضنه ع ياي. طنقيغاس ال باياء فق نف ق  01 ض طةعت 02 1.09 3.67   
 عتض طة 62 1.08 3.40 يتصاف بطاأل تةزز احتاام العةاعي  له. 60

 عتض طة 69 1.05 3.26 ي نا إح ا ار بالقضة ضالثقة. 62

 عتض طة  1022 2022 ال ااة ال اية  
 أ  العتض ط الح ابق لفقااأ بة  "التأثيا العثالق)صفاأ(" ( 21الا ضل ) نتاةج أقااأ
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( ضانحااف 3.14إذ باغ العتض ط الح ابق ) العتض طةال ااة  فق ااءع  ضانة ن ا العةاعي  

( ضااءأ العتض طاأ الح ابية لافقااأ فق ال ااة العتض طة با تثناء فقاة ضاح ة 1.17عةيااي )

( ضااءأ فق 3.11-4.12ااءأ فق ال ااة العاتفةة إذ تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا بي  )

( ضالتق نصأ عاى " يةعل ع  أال عصاحة الاعاعة عتااضزا عصاحته 22الاتبة اطضلى الفقاة )

الاتبة اطخياة  عاتفةة ضفق( ضب ااة 1.93( ضانحااف عةيااي )4.12القخصية." بعتض ط ح ابق )

( 3.11نصأ عاى " ي نا إح ا ار بالقضة ضالثقة. بعتض ط ح ابق ) ( ضالتق15) ااءأ الفقاة

 ( ضب ااة عتض طة.2.15ضانحااف عةيااي )

 "رعاية األفرادرابعاا: "

االعتبااية الفا ية" “بة   لفقااأ ضال ااة ضالاتب العةيااية ضاالنحاافاأ الح ابية العتض طاأ إياا  تم

 ُيبي ( 22)ضالا ضل العةاعي  ن ا ضانة ع  ععا  عحاف ة فق الخاصةاط ا ية  الع ااس لع ياي

 .ذلك

 (11)ول الجد
لفقرات بعد "اًلعتبارية الفردية" مرتبة  والدرجة المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب
 تنازلياا 

 الفقاة الا م
العتض ط 

 قالح اب

االنحااف 
 يالعةياا 

 ال ااة الاتبة

ضطعضحاأ عختافة ع   احتياااأ ضعق ااأويةتبانق قخصار ل يه  69
 اآلخاي .

 ةةعاتف 2 1.00 4.09

 عاتفةة 01 1.02 3.97 يقضق ض تار فق التةايم ضالت ايب. 02

 عتض طة 62 1.11 3.34 يةاعانق بضصفق فا ار ضليس عضضار فق الاعاعة 09

 عتض طة 20 1.20 3.06 ي اع نق فق تطضيا نقاط ضةفق. 20

 عتض طة  1021 2026 ال ااة ال اية  
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" ع  ضانة ن ا العةاعي  اعاية اطفاا قااأ بة  "أ  العتض ط الح ابق لف( 22ع  الا ضل ) يتبي 

( ضااءأ 1.71( ضانحااف عةيااي )3.11إذ باغ العتض ط الح ابق ) العتض طةال ااة  ااء فق

العتض طاأ الح ابية لافقااأ فق ال ااتي  العاتفةة ضالعتض طة إذ تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا 

( ضالتق نصأ عاى " يةتبانق قخصار 19الفقاة )ضااءأ فق الاتبة اطضلى  (3.11-4.19بي  )

( ضانحااف 4.19ضطعضحاأ عختافة ع  اآلخاي ." بعتض ط ح ابق ) ضعق ااأ احتياااأل يه 

نصأ عاى "  ( ضالتق32) ااءأ الفقاةالاتبة اطخياة  عاتفةة ضفق( ضب ااة 2.11عةيااي )

( ضب ااة 2.11عةيااي )( ضانحااف 3.11ي اع نق فق تطضيا نقاط ضةفق" بعتض ط ح ابق )

 عتض طة.

 خامساا: "اًلستثارة العقلية"

اال تثااة “بة   لفقااأ ضال ااة ضالاتب العةيااية ضاالنحاافاأ الح ابية العتض طاأ إياا  تم

 ُيبي ( 21)ضالا ضل العةاعي  ن ا ضانة ع  ععا  عحاف ة فق اط ا ية الع ااس "لع ياي الةقاية

 .ذلك

 (12)الجدول 
 ةمرتب“العقلية لفقرات بعد "اًلستثارة والدرجة ت الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب المتوسطا

 تنازلياا 

 الاتبة ال ااة
 االنحااف
 العةيااي

 العتض ط
 ال ااة الاتبة الح ابق

6 
  يةي  الع يا فحص االفتااضاأ النا  ة لاتأ   ع

 عالءعتنا طي عقياس
 عاتفةة 0 0.98 2029

 عاى ضاناأ ن ا عختافة عن  حل ي ةى لاحصضل 2
 العق الأ.

 عتض طة 6 1.21 3.65

باأ.يقتاح طا ا ا ي ة لان ا فق  يفية إ عال الضاا 26  عتض طة 2 1.11 3.06 

ةيعنحنق فاصة الن ا لاعق الأ ع  زضايا عختاف 21  عتض طة 2 1022 6026 
 عتض طة  1022 2062 ال ااة ال اية 



68 

 

العتض ط الح ابق لفقااأ بة  "اال تثااة الةقاية" ع  ضانة  أ ( 21الا ضل ) جأ ناأ نتاة

( ضانحااف عةيااي 3.11ن ا العةاعي  ااء  فق ال ااة العتض طة إذ باغ العتض ط الح ابق )

( ضااءأ العتض طاأ الح ابية لافقااأ فق ال ااة العتض طة با تثناء فقاة ضاح ة ااءأ فق 1.71)

(  ضااءأ فق الاتبة 1.11 -3.19ض طاأ الح ابية عا بي  )إذ تااضحأ العت العاتفةة ال ااة 

الع يا فحص االفتااضاأ النا  ة لاتأ   ع  عالءعتنا يةي  ( ضالتق نصأ عاى " 1اطضلى الفقاة )

( ضب ااة عاتفةة  ضفق الاتبة 1.92( ضانحااف عةيااي )3.19طي عقياس "  بعتض ط ح ابق )

عختافة"  زضايا ع  أالن ا لاعق ال يعنح  فاصةأ عاى " (  ضالتق نص31اطخياة ااءأ  الفقاة )

 ( ضب ااة عتض طة.1.72( ضانحااف عةيااي )1.11بعتض ط ح ابق )

 "القيادة التبادلية" 

الع ااس تم إياا  العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ل ااة ععاا ة ع ياي 
( ُيبي  23ععا  ع  ضانة ن ا العةاعي  ضالا ضل) عحاف ة التبا لية فقلاقيا ة  ةالخاص اط ا ية

 ذلك.
 (13الجدول )

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة مديري المدارس األساسية 
 للقيادة التبادلية من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياا.

 الاتبة ال ااة
االنحااف 
 العةيااي

العتض ط 
 الح ابق

لا ما البة   

ة(العحتعاالع افأة العقاضطة ) 2022 1020 0 عاتفةة  0 

ة(باال تثناء ) ابي اإل ااة 2022 1022 6 عتض طة  2 

ة(باال تثناء )اياابي اإل ااة 2022 1022 2 عتض طة  6 

  ال ااة ال اية 2022 1022  عتض طة
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الخاصة  ااس اط ا ية أ  العتض ط الح ابق ل ااة ععاا ة ع ياي الع ( 23ُيالح  ع  الا ضل )

التبا لية"  ع  ضانة ن ا العةاعي  ااء  فق ال ااة العتض طة "فق عحاف ة الةاصعة ععا  لاقيا ة 

( ضااءأ العتض طاأ الح ابية ل بةا  فق 1.15( ضانحااف عةيااي )3.14بعتض ط ح ابق )

لعتض طاأ الح ابية عا با تثناء بة  ضاح  ااء فق ال ااة العاتفةة إذ تااضحأ ا العتض طةال ااة 

(  ضااء فق الاتبة اطضلى  بة  )الع افأة العقاضطة)العحتعاة(( بعتض ط 3.42 -3.77بي  )

( ضب ااة عاتفةة  ضفق الاتبة اطخياة ااء  بة  "اإل ااة 1.72( ضانحااف عةيااي )3.77ح ابق )

 ااة عتض طة.( ضب 1.24( ضانحااف عةيااي )3.42باال تثناء)إياابية(" بعتض ط ح ابق )

 أعا بالن بة لفقااأ  ل ُبة  ف انأ النتاةج عاى النحض اآلتق:

 .)المحتملة(بعد "المكافأة المشروطة" .1

الع افأة “بة   لفقااأ ضال ااة ضالاتب العةيااية ضاالنحاافاأ الح ابية العتض طاأ إياا  تم

 العةاعي   ان ضانة ع  ععا  عحاف ة فق الخاصة اط ا ية الع ااس " لع يايالعقاضطة

 .ذلك ُيبي ( 24)ضالا ضل

(14)الجدول   
افأة المك" بعد لفقرات والدرجة والرتب المعيارية واًلنحرافات الحسابية المتوسطات

تنازلياا  "مرتبة المشروطة  

 الفقرة الا م
المتوسط 
 يالحساب

اًلنحراف 
 يالمعيار 

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 6 0.96 4.17 أهداف األداء. يوضح ما يتوقع أن يحصل علي: الفرد عند تحقيق 02

 مرتفعة 9 1.03 4.03 يتابع المسؤول عن تحقيق أهداف األداء ويناقش:. 00

 مرتفعة 13 0.97 3.72 تقدم اإلدارة مساعدة لي مقابل جهودي  0

 متوسطة 33 1.22 3.15 ُيعبر عن رضاه عندما تتحقق التوقعات. 22

 مرتفعة  1..3 ...3 الدرجة الكلية  
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أ  العتض ط الح ابق لفقااأ بة  "الع افأة ( 24الا ضل ) نتاةج أ ناأ

إذ باغ العتض ط الح ابق  العاتفةة ع  ضانة ن ا العةاعي  ااء  فق ال ااة )العحتعاة(العقاضطة"

( ضااءأ العتض طاأ الح ابية لافقااأ فق ال ااة العاتفةة  1.72( ضانحااف عةيااي )3.77)

 -4.27ااءأ فق ال ااة العتض طة إذ تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا بي  )با تثناء فقاة ضاح ة 

( ضالتق نصأ عاى " يضضح عا يتض ع أ  يحصل 21(  ضااءأ فق الاتبة اطضلى الفقاة )3.25

( ضب ااة 1.91( ضانحااف عةيااي )4.27عايه الفا  عن  تحقيأل أه اف اط اء"  بعتض ط ح ابق )

(  ضالتق نصأ عاى " ُيةبا ع  اضاه عن عا تتحقأل 35اة ااءأ  الفقاة )عاتفةة  ضفق الاتبة اطخي

 ( ضب ااة عتض طة.2.11( ضانحااف عةيااي )3.25التض ةاأ" بعتض ط ح ابق )

 بعد "اإلدارة باًلستثناء "سلبية".

ناء اإل ااة باال تث“بة   لفقااأ ضال ااة ضالاتب العةيااية ضاالنحاافاأ الح ابية العتض طاأ إياا  تم

 العةاعي  ن ا ضانة ع  ععا  عحاف ة فق الخاصة اط ا ية الع ااس " لع ياي ابية

 .ذلك ُيبي ( 25)الا ضلض 

(15)الجدول   

ة باًلستثناء اإلدار " بعد لفقراتوالدرجة  والرتب المعيارية واًلنحرافات الحسابية المتوسطات

تنازلياا  "مرتبة سلبية  

مالا   الفقاة 
 العتض ط

قالح اب  

 اافاالنح
يالعةياا   

ةالاتب  ال ااة 

 عاتفةة 00 0.91 3.94 ينت ا ح ضث الخطأ  بل اتخاذ أي أاااء. 06

 عتض طة 02 1.00 3.66 يت خل الع يا عن عا تتفا م العق الأ فقط. 2

 عتض طة 61 1.01 3.57  ضاار ".إذا لم ي   ع  ءالققي نا اعتقا ار ثابتار "بة م تصايح  02

اء.ياب أ  ت ض  عزعنة  بل اتخاذ أي أاا  يبي  أ  العق الأ 61  عتض طة 62 1.13 3.43 

 عتض طة  1022 2022 ال ااة ال اية  
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أ  العتض ط الح ابق لفقااأ بة  "اإل ااة باال تثناء  ابية" ع  ( 25ُيالح  ع  الا ضل )

 ( ضانحااف3.15ضانة ن ا العةاعي  ااء  فق ال ااة العتض طة إذ باغ العتض ط الح ابق )

( ضااءأ العتض طاأ الح ابية لافقااأ فق ال ااة العتض طة  با تثناء فقاة ضاح ة 1.71عةيااي )

( ضااءأ فق 3.43 -3.94ااءأ فق ال ااة العاتفةة إذ تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا بي  )

 أاااء"  بعتض ط أي اتخاذ  بل الخطأ ح ضث ( ضالتق نصأ عاى " ينت ا21الاتبة اطضلى الفقاة )

(  11( ضب ااة عاتفةة  ضفق الاتبة اطخياة ااءأ  الفقاة )1.92( ضانحااف عةيااي )3.94ح ابق )

" بعتض ط .أاااء أي اتخاذ  بل عزعنة ت ض  أ  ياب العق الأ أ  ضالتق نصأ عاى " يبي 

 ( ضب ااة عتض طة.2.23( ضانحااف عةيااي )3.43ح ابق )

 بعد "اإلدارة باًلستثناء )إيجابية(" .2

اإل ااة “بة   لفقااأ ضال ااة ضالاتب العةيااية ضاالنحاافاأ الح ابية العتض طاأ إياا  تم

 العةاعي  ن ا ضانة ع  ععا  عحاف ة فق الخاصة اط ا ية الع ااس " لع ياياياابية-باال تثناء

 .ذلك ُيبي ( 21)الا ضلض 

 (16)الجدول 
اإلدارة باًلستثناء " بعد لفقراترجة والد والرتب المعيارية واًلنحرافات الحسابية المتوسطات

 تنازلياا  مرتبة" إيجابية

مالا   الفقاة 
 العتض ط

قالح اب  

 االنحااف
يالعةياا   

ةالاتب  ال ااة 

 عتض طة 09 1.07 3.58 يتابع اعيع اطخطاء. 62

العتبةة. يا ز ُال اهتعاعه عاى اطخطاء لتصضيبنا ضفأل العةاييا 2  عتض طة 60 1.00 3.54 

يا العطاضبة انتباهق حي  ض ضع اإلخفا اأ بن ف تابية العةاييضاه  62
 لاةعل الصحيح.

 عتض طة 62 1.04 3.50

ضالق اضى  اطخطاءيا ز ال اهتعاعه عاى التةاعل عع  66
 ضاإلخفا اأ.

 عتض طة 62 1.13 3.31

2102 2022 ال ااة ال اية    عتض طة  
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 أ بة  "اإل ااة باال تثناء اياابية" أ  العتض ط الح ابق لفقااإلى ( 21الا ضل ) قيايُ 

( ضانحااف 3.42إذ باغ العتض ط الح ابق ) العتض طةال ااة  ااء فقع  ضانة ن ا العةاعي  

( ضااءأ العتض طاأ الح ابية لافقااأ فق ال ااة العتض طة إذ تااضحأ 1.24عةيااي )

( ضالتق نصأ 14لفقاة )ضااءأ فق الاتبة اطضلى ا (3.32-3.52العتض طاأ الح ابية عا بي  )

( ضفق الاتبة 2.17( ضانحااف عةيااي )3.52ح ابق ) " بعتض طاطخطاءعاى " يتابع اعيع 

 اطخطاء عع التةاعل عاى اهتعاعه ال نصأ عاى " يا ز ( ضالتق11) ااءأ الفقاةاطخياة 

 (.2.23( ضانحااف عةيااي )3.32" بعتض ط ح ابق ).ضاإلخفا اأ ضالق اضى

 )الترسلية("القيادة التساهلية" بعدثالثاا: 

"القيا ة  نعطتم إياا  العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ضال ااة لفقااأ 

فق عحاف ة ععا  ع  ضانة ن ا العةاعي  الخاصة  اط ا يةالت اهاية" لع ياي الع ااس 

 ُيبي  ذلك. (27ضالا ضل)

 (17الجدول )
)القيادة التساهلية(  نمطفات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات المتوسطات الحسابية واًلنحرا

 في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياا. األساسيةلمديري المدارس 

 الفقرة الا م
المتوسط 
 يالحساب

اًلنحراف 
 يالمعيار 

 الدرجة الرتبة

 عتض طة 62 1.04 3.46 يتانب الت خل عن عا تطاأ أعضا اياابية عنعة. 2

 عتض طة 06 1.07 2029 يتانب اتخاذ القااااأ. 62
 عتض طة 22 1.25 2.63 ي خا اإلاابة ع  اط ةاة الُعاحة. 22

 عتض طة 22 1.25 2.62 يغيب عن  الحااة إليه أض اأ اطزعاأ ضالعق الأ  2

  1022 2029 ةالدرجة الكلي
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"القيا ة  نعطلفقااأ  الخاصةي الع ااس اط ا ية ( أ   ااة ععاا ة ع يا 27يتبي   ع  الا ضل )

الت اهاية" ععا  ع  ضانة ن ا عةاعق هذه الع ااس  انأ عتض طة. إذ باغ العتض ط الح ابق 

فق   العتض طاأ الح ابية لافقااأ فق ال ااة العتض طة( ضااءأ 1.75( بانحااف عةيااي )3.59)

( التق 5( ضااءأ فق الاتبة اطضلى الفقاة )1.11-3.41العتض طاأ الح ابية عا بي  )تااضحأ 

( ضانحااف 3.41" بعتض ط ح ابق )عنعة.نصأ عاى " يتانب الت خل عن عا تطاأ أعضا اياابية 

( التق نصأ عاى " يغيب عن  الحااة إليه 7الاتبة اطخياة ااءأ الفقاة ) ( ضفق2.14عةيااي )

 .(2.15نحااف عةيااي )( ضا1.11أض اأ اطزعاأ ضالعق الأ." بعتض ط ح ابق )

دى الذي نص:: ما درجة توافر القيم التنظيمية ل الثانيالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال 

 العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين؟ فيالخاصة  مديري المدارس األساسية

 ضالاتب لإلاابة ع  هذا ال  ال تم ا تخااج العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية

فق الةاصعة ععا  ع  ضانة الخاصة ع ياي الع ااس اط ا ية  ى تضافا القيم التن يعية ل  ااة

 يبي  ذلك. (22)ضالا ضل ن ا العةاعي  

 (18)الجدول
والدرجة ًلستبانة القيم التنظيمية لدى مديري  بالمعيارية والرت واًلنحرافات الحسابية المتوسطات

 .تنازلياا  ةعلمين مرتبالمالمدارس األساسية من وجهة نظر 

 قالعتض ط الح اب ة الب الا م
االنحااف 

 يالعةياا 
 ال ااة الاتبة

 عتض طة 0 0.22 3.22 الثقة 2
 عتض طة 6 0.59 3.54 اال تقاللية 2

 عتض طة 2 0.47 3.51 القفافية 6
 عتض طة 2 0.52 3.50 الة الة 0
 عتض طة 2 0.63 3.46 االهتعام بالعةاعي  2

 عتض طة 0.45 3.55  ايةال ااة ال
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لاقيم   اط ا يةأ   ااة ععاا ة ع ياي الع ااس  إلى( 22قيا النتاةج فق الا ضل )تُ 

( بانحااف 3.55التن يعية ع  ضانة ن ا العةاعي   انأ عتض طة إذ باغ العتض ط الح ابق )

أ العتض طاأ ( ضااءأ اعيع أبةا  القيم التن يعية فق ال ااة العتض طة إذ تااضح1.45عةيااي )

( 3.17بعتض ط ح ابق ) ( ضااء فق الاتبة اطضلى ُبة  )الثقة(3.41 - 3.17الح ابية بي  )

( 3.54( بعتض ط ح ابق )اال تقاللية) ُبة ( ضفق الاتبة الثانية ااء 1.13ضانحااف عةيااي )

( 3.51ضااء فق الاتبة  بل اطخياة ُبة  )الة الة( بعتض ط ح ابق )( 1.59ضانحااف عةيااي )

(  بعتض ط ح ابق االهتعام بالعةاعي )ُبة  خياة ااء فق الاتبة اط( ض 1.51ضانحااف عةيااي )

 (.1.13اي)( ضانحااف عةيا3.41)

 أعا بالن بة لفقااأ  ل ُبة  ف انأ النتاةج عاى النحض اآلتق:

 الثقة.: ُبعد 1

ع ياي  ى ة لفقااأ ُبة  "الثقة" لتم إياا  العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ضال اا

( 29ععا  ع  ضانة ن ا العةاعي  ضالا ضل)الةاصعة عحاف ة  فق ةالخاص اط ا يةالع ااس 

 ُيبي  ذلك.
 (19الجدول )

مديري دى المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات ُبعد )الثقة( ل
 العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليا.في محافظة  ةالخاص األساسيةالمدارس 

 الفقرة الا م
المتوسط 
 يالحساب

اًلنحراف 
 يالمعيار 

 الدرجة الرتبة

 عاتفةة 0 0.86 3.93 عتبا لة بينه ضبي  العةاعي   غاس ثقة 62

 عاتفةة 6 0.85 3.80 صااحة  الع ا ية ب لعنا قة العةاعي  باطعضا  62

 عاتفةة 2 0.89 3.74 ام العقصا فق ععاهتضايه النق  لاعة 62

 عتض طة 2 0.79 3.54 عقاا ة العةاعي  فق صناعة القااا  62

 عتض طة 2 0.71 3.34 الض يفق لاعةاعي   تحقيأل اطع  69

 عتض طة 1022 2022 ةالدرجة الكلي
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الخاصة   يةاط اع ياي الع ااس  ى ( أ  العتض ط الح ابق لبة  "الثقة" ل29يتبي   ع  الا ضل )

فق عحاف ة الةاصعة ععا  ع  ضانة ن ا عةاعق هذه الع ااس  انأ عتض طة. إذ باغ العتض ط 

ال ااتي  العاتفةة فق ( ضااءأ فقااأ هذا الُبة  1.13( بانحااف عةيااي )3.17الح ابق )

( ضااءأ فق الاتبة اطضلى 3.34-3.93ضالعتض طة فق  تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا بي  )

( 3.93." بعتض ط ح ابق )بينه ضبي  العةاعي عتبا لة  غاس ثقة( التق نصأ عاى " 12لفقاة )ا

( التق نصأ عاى " 17( ضب ااة عاتفةة ضفق الاتبة الثانية ااءأ الفقاة )1.21ضانحااف عةيااي )

( ضانحااف عةيااي 3.21. " بعتض ط ح ابق )صااحة الع ا ية ب لباطعضا  العةاعي  عنا قة

عقاا ة ( التق نصأ عاى "15( ضب ااة عتض طة ضفق الاتبة عا  بل اطخياة ااءأ الفقاة )1.79)

( ضب ااة عتض طة 1.79( ضانحااف عةيااي )3.54" بعتض ط ح ابق ) القااافق صناعة العةاعي  

." لاعةاعي الض يفق  تحقيأل اطع ( التق نصأ عاى " 19ضفق الاتبة اطخياة ااءأ الفقاة )

 ( ضب ااة عتض طة.1.72( ضانحااف عةيااي )3.34ق )بعتض ط ح اب

 ُبعد "اًلستقاللية". 1

 ى تم إياا  العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ضال ااة لفقااأ ُبة  )اال تقاللية( ل

فق عحاف ة الةاصعة ععا  ع  ضانة ن ا العةاعي   الخاصة ع ياي الع ااس اط ا ية

 لك.( ُيبي  ذ11ضالا ضل)
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 (21الجدول)

مديري دى المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد )اًلستقاللية( ل
 في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياا. الخاصة األساسيةالمدارس 

 الفقرة الا م
المتوسط 
 يالحساب

اًلنحراف 
 يالمعيار 

 الدرجة الرتبة

 عتض طة 2 0.82 3.66  ض  أي تضايه ع  اآلخاي   القيام بأععاله 13
بذل انض   بياة لتطضيا عق ااأ العةاعي  ع  أال تحقيأل  14

 .أ با   ا ع  ال فاءة
 عتض طة 1 0.85 3.63

 عتض طة 3 0.83 3.61 تقضيم أ اء العةاعي  بةي ا ع  الضغضط االاتعاعية   11
 عتض طة 4 1.08 3.58  تقاللية.القيام بةعاه اإل ااي با 29
 عتض طة 5 1.07 3.51  ااااته  ض  أي تأثيا خاااق  اتخاذ اعيع 11
 عتض طة 1 0.65 3.27 فق ععاه التق ت ثاالتحاا ع  بة  التقالي  االاتعاعية  12

 عتض طة 1.54 3.54 ةالدرجة الكلي
 

فق الخاصة  ااس اط ا ية ع ياي الع ى ( أ  ُبة  )اال تقاللية( ل11ُيالح  ع  الا ضل)

ال ااة العتض طة إذ باغ فق ععا  ع  ضانة ن ا عةاعق هذه الع ااس ااء  ةالةاصع عحاف ة

ال ااة العتض طة فق ضااءأ فقااأ هذا الُبة   (1.54)( ضانحااف عةيااي 3.54الح ابق)العتض ط 

( 13ضلى الفقاة )فق الاتبة اط ( ضااءأ3.17-3.11إذ تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا بي  )

( ضانحااف 3.11." بعتض ط ح ابق ) ض  أي تضايه ع  اآلخاي  القيام بأععالهضالتق نصأ عاى "

بذل انض   بياة لتطضيا ( ضالتق نصأ عاى "14( ضفق الاتبة الثانية ااءأ الفقاة )1.21عةيااي )

( ضانحااف 3.13" بعتض ط ح ابق ).عق ااأ العةاعي  ع  أال تحقيأل أ با   ا ع  ال فاءة

 ه اااات اتخاذ اعيع( التق نصأ عاى "11( ضااءأ فق الاتبة  بل اطخياة الفقاة )1.25عةيااي)

( ضفق الاتبة اطخياة 2.17( ضانحااف عةيااي )3.52" بعتض ط ح ابق ) ض  أي تأثيا خاااق 
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"  هععا فق التق ت ثاع  بة  التقالي  االاتعاعية التحاا ( ضالتق نصأ عاى " 12ااءأ الفقاة )

 (.1.15( ضانحااف عةيااي)3.17بعتض ط ح ابق )

 "الشفافية" ُبعد-3

تم إياا  العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ضال ااة لفقااأ ُبة  )القفافية( 

( 12فق عحاف ة الةاصعة ععا  ع  ضانة ن ا العةاعي  ضالا ضل) اط ا يةلع ياي الع ااس 

 ُيبي  ذلك.

 (21الجدول)

مديري دى المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات ُبعد )الشفافية( ل
 .محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياا  يف الخاصةاألساسية المدارس 

 الفقرة الا م
المتوسط 
 يالحساب

اًلنحراف 
 يالمعيار 

 الدرجة الرتبة

 عاتفةة 0 0.91 4.22 ع ا ة ضاا  تةااضأ عع أه افه القخصية تحقيأل أه اف ال 2

 عاتفةة 6 0.97 4.10 عطاء فاصة لاعةاعي  لطاح أف اا ا ي ة لتطضيا الةعل إ 01

 عتض طة 2 0.57 3.27 التقضيم العختافةالتةاعل بعضضضعية عع ععاياأ  00

 عتض طة 2 0.58 3.20 التةاعل عع العةاعي  بانفتاح 9

 عتض طة 2 0.64 3.17 اإل ااية بقفافيةالتقايةاأ تطبيأل  06

 عتض طة 2 0.52 3.13 عن  اتخاذ القااااأ تانب العح ضبية 2

 عتض طة 1022 2020 ةالدرجة الكلي

 

ع ياي الع ااس  ى ( أ  العتض ط الح ابق لُبة  )القفافية( ل12الا ضل) جأ ناأ نتاة

انة ن ا عةاعق هذه الع ااس ااء بال ااة الةاصعة ععا  ع  ض الخاصة فق عحاف ة اط ا ية 

فق ضااءأ فقااأ هذا الُبة   (1.47)( بانحااف عةيااي 3.52الح ابق)العتض طة إذ باغ العتض ط 

فق  ( ضااءأ3.23-4.11ال ااتي  العاتفةة ضالعتض طة إذ تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا بي  )
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 أه افه تةااضأ عع  الع ا ة ضاا أه اف ( ضالتق نصأ عاى " تحقيأل 2الاتبة اطضلى الفقاة )

( ضب ااة عاتفةة ضفق الاتبة الثانية 1.92( ضانحااف عةيااي )4.11." بعتض ط ح ابق )القخصية

" .لاعةاعي  لطاح أف اا ا ي ة لتطضيا الةعل أعطا فاصة( ضالتق نصأ عاى " 21ااءأ الفقاة )

ةة ضااءأ فق الاتبة  بل اطخياة ( ضب ااة عاتف1.97( ضانحااف عةيااي)4.21بعتض ط ح ابق )

( 3.27" بعتض ط ح ابق ) اإل ااية بقفافية( ضالتق نصأ عاى " تطبيأل التقايةاأ 21الفقاة )

( ضالتق نصأ عاى 7( ضب ااة عتض طة ضفق الاتبة اطخياة ااءأ الفقاة )1.14ضانحااف عةيااي )

( 1.51ضانحااف عةيااي) (3.23" بعتض ط ح ابق ) عن  اتخاذ القااااأ تانب العح ضبية" 

 .ضب ااة عتض طة

 "العدالة" ُبعد-4
تم إياا  العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتبة ضال ااة لفقااأ ُبة  "الة الة" 

فق عحاف ة الةاصعة ععا  ع  ضانة ن ا العةاعي   الخاصة اط ا يةع ياي الع ااس  ى ل

 ( ُيبي  ذلك.11ضالا ضل)

 (22الجدول)
مديري دى متوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات ُبعد )العدالة( لال

 في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياا. ةالخاص األساسيةالمدارس 

 الفقرة الا م
العتض ط 

 قالح اب

االنحااف 
 يالعةياا 

الات
 بة

 ال ااة

 عاتفةة 2 0.98 3.93 يز.يض  أي تعيااعق  اضف العةاعي    2

 عاتفةة 2 1.09 3.83 عضضضعية.خالل عةاييا  العةاعي  ع تقضيم أ اء  2

 عتض طة 2 1.11 3.59 تانب اتخاذ  ااااته بأ اضب عتحيز. 2

 0.57 3.25 الةاعاي  ب ض  تعييز اطععال بي تضزيع  0
 عتض طة 0

 عتض طة 2 0.55 3.23 العةاعي . عاى اعيع اإل ااية العتخذةتطبيأل القااااأ  2

 عتض طة 6 0.57 3.15 عا ل. العةاعي  بق لاعيع  العا ية عاىتضزيع الحضافز  6

 عتض طة 1021 2021 ةالدرجة الكلي
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 الخاصة فق ع ياي الع ااس اط ا ية ى ( أ  ُبة  )الة الة( ل11الا ضل) أ ناأ نتاةج

الع ااس ااء بال ااة العتض طة إذ باغ ععا  ع  ضانة ن ا عةاعق هذه  الةاصعة عحاف ة

ال ااتي  فق ( ضااءأ فقااأ هذا الُبة  1.51( ضبانحااف عةيااي )3.51الح ابق)العتض ط 

فق الاتبة  ( ضااءأ3.25-3.93العاتفةة ضالعتض طة إذ تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا بي  )

." بعتض ط ح ابق أي تعييز يااعق  اضف العةاعي   ض ( ضالتق نصأ عاى " 5اطضلى الفقاة )

( ضالتق 4( ضب ااة عاتفةة ضفق الاتبة الثانية ااءأ الفقاة )1.92( ضانحااف عةيااي )3.93)

( ضانحااف 3.23عضضضعية" بعتض ط ح ابق )خالل عةاييا  العةاعي  ع أ اء نصأ عاى " تقضيم 

ضالتق نصأ عاى "  (3( ضب ااة عاتفةة ضااءأ فق الاتبة  بل اطخياة الفقاة )2.19عةيااي)

( ضانحااف عةيااي 3.13." بعتض ط ح ابق )عاى اعيع العةاعي  اإل ااية العتخذةالقااااأ  تطبيأل

تضزيع الحضافز ( ضالتق نصأ عاى " 1( ضب ااة عتض طة ضفق الاتبة اطخياة ااءأ الفقاة )1.55)

( 1.57عةيااي)( ضانحااف 3.25" بعتض ط ح ابق ) عا ل العةاعي  بق لاعيع  العا ية عاى

 ضب ااة عتض طة.

 "اًلهتمام بالمعلمين" ُبعد-5
تم إياا  العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتبة ضال ااة لفقااأ ُبة  "االهتعام 

فق عحاف ة الةاصعة ععا  ع  ضانة ن ا  ةالخاص اط ا يةع ياي الع ااس  ى بالعةاعي " ل

 ( ُيبي  ذلك.13العةاعي  ضالا ضل)
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 (23الجدول)
دى المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد )اًلهتمام بالمعلمين( ل

محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة  في ةالخاص األساسيةمديري المدارس 
 تنازلياا.

 الفقرة الا م
العتض ط 

 قالح اب

االنحااف 
 يالعةياا 

الات
 بة

 اةال ا 

 عاتفةة 0 1.00 3.99 التةاعل عع العةاعي  ب ل احتاام  02

 عاتفةة 6 1.08 3.76 عع العةاعي  عال اأ ض يةإ اعة  02

 عتض طة 2 1.02 3.56 أثناء تأ يتنم طععالنم  فق تةاض  عع العةاعي  إ اعة أاضاء 02

فق  خالل عقاا تنمتقضية عال اته االاتعاعية عع العةاعي  ع   02
 باتنم االاتعاعيةعنا 

 عتض طة 2 0.72 3.20

 عتض طة 2 0.63 3.16 لنا.االهتعام بعق الأ العةاعي  إلياا  الحاضل العنا بة  02

 عتض طة 2 0.62 3.08 .ع افأة اط اء العتعيز لاعةاعي  02

 عتض طة 1022 2022 ةالدرجة الكلي

 

اط ا ية ع ياي الع ااس  ى ( أ  ُبة  )االهتعام بالعةاعي ( ل13الح  ع  الا ضل)يُ 

عحاف ة الةاصعة ععا  ع  ضانة ن ا عةاعق هذه الع ااس ااء بال ااة العتض طة  فق الخاصة

ضااءأ فقااأ هذا الُبة  بال ااتي   (1.13)( ضبانحااف عةيااي 3.41الح ابق)إذ باغ العتض ط 

فق الاتبة  ضااءأ( 3.12-3.99العاتفةة ضالعتض طة إذ تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا بي  )

." بعتض ط ح ابق ةاعل عع العةاعي  ب ل احتاام( ضالتق نصأ عاى " الت23اطضلى الفقاة )

( ضالتق 24( ضب ااة عاتفةة ضفق الاتبة الثانية ااءأ الفقاة )2.11( ضانحااف عةيااي )3.99)

( ضانحااف 3.71" بعتض ط ح ابق ) عع العةاعي  عال اأ ض ية نصأ عاى " إ اعة

( ضالتق نصأ عاى " 27( ضب ااة عاتفةة ضااءأ فق الاتبة عا  بل اطخياة الفقاة )2.12اي)عةيا

( ضانحااف 3.21االهتعام بعق الأ العةاعي  إلياا  الحاضل العنا بة لنا " بعتض ط ح ابق )
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( ضالتق نصأ عاى " ع افأة 22( ضب ااة عتض طة ضفق الاتبة اطخياة ااءأ الفقاة )1.13عةيااي )

 ( ضب ااة عتض طة.1.11( ضانحااف عةيااي)3.12" بعتض ط ح ابق ) .اء العتعيز لاعةاعي اط 

بين القيادة متعددة  (α≤1.15)حصائية عند مستوىإذات دًللة  ارتباطية ةكعالقهنا  ل: هثالثاا 

 التنظيمية؟العوامل لدى مديري المدارس األساسية في العاصمة عمان ودرجة توافر القيم 

عةاعل ااتباط بيا ض  بي  ال ااة ال اية ال تبانة )القيا ة عتة  ة  إياا هذا ال  ال تم لإلاابة ع  

 ( ُيبي  ذلك:14الةضاعل( ضأبةا ها ضال ااة ال اية ال تبانة )القيم التن يعية( ضأبةا ها ضالا ضل )

 (24)الجدول

دة العوامل والدرجة الدرجة الكلية ًلستبانة القيادة متعد بيرسون( بين) قيم معامالت اًلرتباط
 وأبعادها.الكلية ًلستبانة القيم التنظيمية 

 القيم التن يعية       
 

 القيا ة عتة  ة الةضاعل
 القفافية الة الة

االهتعام 
 بالعةاعي 

 الثقة اال تقاللية
ال ااة ال اية 

لاقيم 
 التن يعية 

 1022** 1022** 1022** **1026 **1022 **1021 التحضياية

 1021** 1022** 1021** **1020 **1021 **1022 التبا لية

 1022 1026 1021 1002 1066 1002 العت اهاة

 **1022 **1026 **1020 **1021 **1021 **1020 ال ااة ال اية لاقيا ة عتة  ة الةضاعل

 (α≤ 1.12)**  الة عن  

 1.12ع تضى )ن  إياابية ذاأ  اللة إحصاةية ع ااتباطية( ضاض  عال ة 14يتبي   ع  الا ضل )

≥α)  بي  ال ااة ال اية لاقيا ة عتة  ة الةضاعل ضال ااة ال اية لاقيم التن يعية إذ باغأ  يعة عةاعل

 (α≤ 1.12)إياابية ذاأ  اللة إحصاةية عن  ع تضى  ااتباطية(  عا ضا أ عال ة 1.74االاتباط )
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القيم التن يعية إذ تااضحأ  يم   أبةا ضاعيعضأبةا ها  ال ااة ال اية لاقيا ة عتة  ة الةضاعل  بي

 (.  1.71( ض )1.31عةاعالأ االاتباط عا بي  )

في درجة ممارسة  (α≤1.15حصائية عند مستوى )إ: هل هناك فروق ذات دًللة السؤال الرابع

لقيادة متعددة العوامل تعزى لمتغيرات لفي العاصمة عمان الخاصة  مديري المدارس األساسية

 العلمي؟ؤهل الجنس والخبرة والم

 تمت اإلجابة عن هذا السؤال وفقاً لمتغيراته وعلى النحو اآلتي: 

 متغير الجنس:  -أ
 اط ا يةع ياي الع ااس  ل ااة ععاا ةتم ح اب العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية 

فق عحاف ة الةاصعة ععا  لاقيا ة عتة  ة الةضاعل تبةار لعتغيا انس العةام  عا تم  الخاصة

 ( ُيبي  ذلك.15( لةينتي  ع تقاتي  ضالا ضل )t-testا تخ ام االختباا التاةق )

 (25الجدول )
ممارسة  مستقلتين لدرجةالمتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية واًلختبار التائي لعينتين 

في محافظة العاصمة عمان للقيادة متعددة العوامل تبعاا  الخاصةاألساسية  المدارسمديري 
 لمتغير جنس المعلم.

 الة   الانس الُبة                                    
العتض ط 
 الح ابق

االنحااف 
 العةيااي

  يعة أ
ع تضى 
 ال اللة

 0.51 3.11 29 ذ ضا التحضياية

20611-  10110 
 0.62 3.73 202 إناث 

 0.52 3.20 29 ذ ضا التبا لية   

20212-  10112 
 0.69 3.72 202 إناث 

 0.57 3.22 29 ذ ضا العت اهاة

20091-  10112 
 0.76 3.66 202 إناث 

 0.36 3.13 29 ذ ضا ال ااة ال اية

20222-  10111 
 0.41 3.61 202 إناث 
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 ≥α) ( ضاض  فاضأل ذاأ  اللة إحصاةية عن  ع تضى ال اللة15أ ناأ النتاةج فق الا ضل )

عحاف ة  فق ةالخاص اط ا يةععاا ة ع ياي الع ااس العتض طاأ الح ابية ل ااة  ( بي 0.05

الةاصعة ععا  لاقيا ة عتة  ة الةضاعل ع  ضانة ن ا العةاعي  ُتةزى لعتغيا الانس فق ال ااة 

 عا  انأ  يم  اإلناثضلصالح ( α≤1.111ع تضى)( عن  -2.332ال اية إذ باغأ القيعة التاةية )

 اإلناث.  لاعيع العااالأ ضلصالح إحصاةيا)أ(  الة 

 الخبرة:
ععاا ة ع ياي الع ااس تم ح اب العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ل ااة 

عحاف ة الةاصعة ععا  لاقيا ة عتة  ة الةضاعل ع  ضانة ن ا العةاعي   فق ةالخاص اط ا ية

 ( ُيبي  ذلك.11ضتبةار لعتغيا خباة العةام ضالا ضل )

 (26الجدول)
 الخاصةاألساسية ممارسة مديري المدارس  ةالمعيارية لدرج واًلنحرافات ةالمتوسطات الحسابي

 متعددة العوامل تبعاا لمتغير عدد سنوات الخبرة للمعلم. عمان للقيادةفي محافظة العاصمة 

العتض ط  الة   ع تضياأ عتغيا الخباة الُبة 
 الح ابق

االنحااف 
 العةيااي

 0.61 3.70 88 أ ل ع  خعس  نضاأ التحضياية

 0.66 3.66 163 ع  خعس  نضاأ إلى أ ل ع  عقا  نضاأ 

 0.64 3.56 124 عقا  نضاأ فأ ثا   

 0.67 3.72 88 أ ل ع  خعس  نضاأ التبا لية

 0.68 3.65 163 ع  خعس  نضاأ إلى أ ل ع  عقا  نضاأ 

 0.71 3.55 124 عقا  نضاأ فأ ثا   

 0.70 3.72 88 أ ل ع  خعس  نضاأ العت اهاة

 0.73 3.60 163 ع  خعس  نضاأ إلى أ ل ع  عقا  نضاأ 

 0.78 3.49 124 عقا  نضاأ فأ ثا   

 
 ال ااة ال اية

 0.64 3.68 88 أ ل ع  خعس  نضاأ

 0.64 3.61 163 ع  خعس  نضاأ إلى أ ل ع  عقا  نضاأ 

 0.66 3.52 124 عقا  نضاأ فأ ثا   
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الح ابية ل ااة ععاا ة ع ياي  هاية بي  العتض طاأ( ضاض  فاضأل  ا11الا ضل ) نتاةج أ ناأ

الع ااس اط ا ية فق عحاف ة الةاصعة ععا  لاقيا ة عتة  ة الةضاعل تبةار لعتغيا ع    نضاأ 

حصل أصحاب فةة الخباة )أ ل ع  خعس  نضاأ( عاى أعاى عتض ط ح ابق باغ  الخباة لاعةام إذ

الح ابق  باغ عتض طنم  عقا  نضاأ( إذ (. ياينم فةة )ع  خعس  نضاأ إلى أ ل ع3.12)

( 3.51( فق حي  ااء أصحاب فةة )عقا  نضاأ فأ ثا( بالاتبة اطخياة بعتض ط ح ابق )3.52)

 ≥ αالح ابية ذاأ  اللة إحصاةية عن  ع تضى ) أبي  العتض طاضلتح ي  فيعا إذا  انأ الفاضأل 

النتائج كما في الجدول  وجاءت (One Way ANOVA) ياألحاد التباي تم تطبيأل تحايل ( 0.05

(17.) 

 (27الجدول)
لدرجة ممارسة مديري في بين المتوسطات الحسابية  قلفرودًللة اإليجاد  تحليل التباين األحادي

 لمتغير الخبرةتبعاا و  من وجهة نظر المعلمين محافظة العاصمة عمان للقيادة متعددة العوامل
 للمعلم.

 عص ا التباي 
عاعضع 
 العابةاأ

ة  اا
 الحاية

عتض ط 
 العابةاأ

 ف
ع تضى 
 ال اللة

 
 التحضياية

 7.238 1.443 7.599 2 1.198 بي  العاعضعاأ

   7.415 372 154.501  اخل العاعضعاأ

    374 155.699 العاعضع

 7.205 1.591 7.757 2 1.514 بي  العاعضعاأ التبا لية

   7.476 372 176.968  اخل العاعضعاأ

    374 178.482 العاعضع

 
 العت اهاة

 7.084 2.497 1.383 2 2.766 بي  العاعضعاأ

   7.554 372 206.027  اخل العاعضعاأ

    374 208.792 العاعضع

 
 ال ااة ال اية

 7.126 2.086 7.399 2 799. بي  العاعضعاأ

   7.191 372 71.231  اخل العاعضعاأ

    374 72.030 العاعضع
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 ≥ αال اللة )( ع م ضاض  فاضأل ذاأ  اللة إحصاةية عن  ع تضى 17فق الا ضل )أ ناأ النتاةج 

لع ياي الع ااس  لاقيا ة عتة  ة الةضاعلفق  ااة ععاا ة ع ياي الع ااس اط ا ية ( 0.05

فق عحاف ة الةاصعة ععا  تبةار لعتغيا الخباة لاعةام فق ال ااة ال اية إذ باغأ القيعة  اط ا ية

( هذا ضلم ت   القيم الفاةية ذاأ  اللة إحصاةية α≤ 0.126( ضبع تضى  اللة )1.121الفاةية )

" ضباغأ ةالتبا لي“ القيا ةلبة  ( 2.592)" ضةالتحضياي“ القيا ةلبة  ( 2.443إذ باغأ ) اطبةا لاعيع 

 العت اهاة".“ ةالقيا  لبة ( 1.497)

 المؤهل العلمي:

ع ياي الع ااس  ل ااة ععاا ةلعةيااية تم ح اب العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ ا

فق عحاف ة الةاصعة ععا  لاقيا ة عتة  ة الةضاعل ع  ضانة ن ا العةاعي   الخاصة اط ا ية

 ( ُيبي  ذلك.12ضتبةار لعتغيا الع هل الةاعق ضالا ضل )

 (28جدول)ال

ية في لدرجة ممارسة مديري المدارس األساس ةواًلنحرافات المعياري ةالمتوسطات الحسابي

 .تبعاا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم عواملمتعددة ال عمان للقيادةمحافظة العاصمة 

االنحااف  العتض ط الح ابق الة   ع تضياأ عتغيا الخباة الُبة 
  العةيااي

القيا ة 
 التحضياية

 1.58 3.63 62  باضم  اية عاتعع

 1.69 3.69 147 ب الضايضس 

 1.69 3.35 95  باضم عالق ب الضايضس+

 1.55 3.89 71 فأ ثاعاا تيا 

 
 القيا ة التبا لية

 1.65 3.66 62  باضم  اية عاتعع

 1.69 3.74 147 ب الضايضس 
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 1.73 3.31 95  باضم عالق ب الضايضس+ 

 1.63 3.78 71 فأ ثاعاا تيا 

 
القيا ة 
 العت اهاة

 

 1.74 3.63 62  باضم  اية عاتعع

 77. 3.63 147 ب الضايضس 

 75. 3.31 95  باضم عالق ب الضايضس+

 65. 3.76 71 فأ ثاعاا تيا 

 
 

 ال ااة ال اية

 38. 3.56 62  باضم  اية عاتعع

 48. 3.54 147 ب الضايضس 

 51. 3.30 95  باضم عالق ب الضايضس+

 26. 3.73 71 فأ ثاعاا تيا 

 

أ الح ابية ل ااة ععاا ة ( ضاض  فاضأل  اهاية بي  العتض طا12ع  الا ضل ) يتبي 

ع  ضانة ن ا  ةضاعلع ياي الع ااس اط ا ية فق عحاف ة الةاصعة ععا  لاقيا ة عتة  ة ال

العةاعي  ضضفقار لعتغيا الع هل الةاعق لاعةاعي  فق ال ااة ال اية إذ حصل أصحاب الع هل الةاعق 

لع هل الةاعق ) باضم ( تاله أصحاب ا3.73)عاا تيا فأ ثا ( عاى أعاى عتض ط ح ابق باغ )

( ضفق الاتبة اطخياة ااء أصحاب 3.51 اية عاتعع( بالاتبة الثانية إذ باغ عتض طنم الح ابق )

( ضلتح ي  فيعا إذا  انأ الفاضأل 3.31 باضم عالق( بعتض ط ح ابق ) الع هل الةاعق )ب الضايضس+

تم تطبيأل تحايل ( α ≤ 0.05بي  العتض طاأ الح ابية ذاأ  اللة إحصاةية عن  ع تضى ال اللة )

 (.19ضااءأ النتاةج  عا فق الا ضل ) (One Way ANOVA)التباي  اطحا ي 
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 (29الجدول )

لفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري ا إليجاد دًللة تحليل التباين األحادي
هة نظر المعلمين المدارس األساسية في محافظة العاصمة عمان للقيادة متعددة العوامل من وج

 وتبعاا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم.

 عص ا التباي 
عاعضع 
 العابةاأ

  ااة الحاية
عتض ط 
 العابةاأ

 ف
ع تضى 
 ال اللة

 
 التحضياية

 000. 8.332 3.276 3 9.827 بي  العاعضعاأ

   393. 371 145.872  اخل العاعضعاأ

    374 155.699 العاعضع

 
 التبا لية

 000. 7.334 3.331 3 9.992 ضعاأبي  العاع

   454. 371 168.490  اخل العاعضعاأ

    374 178.482 العاعضع

 
 العت اهاة

 003. 4.849 2.626 3 7.878 بي  العاعضعاأ

   542. 371 200.914  اخل العاعضعاأ

    374 208.792 العاعضع

 
 ال ااة ال اية

 000. 12.218 2.159 3 6.477 بي  العاعضعاأ

   177. 371 65.554  اخل العاعضعاأ

    374 72.030 العاعضع

 
 ≥αع تضى  )  ( ضاض  فاضأل ذاأ  اللة إحصاةية عن 19أ ناأ النتاةج فق الا ضل )

فق عحاف ة الخاصة  ( بي  العتض طاأ الح ابية ل ااة ععاا ة ع ياي الع ااس اط ا ية 0.05
( 21.122باختالف الع هل الةاعق إذ باغأ  يعة "ف" )الةاصعة ععا  لاقيا ة عتة  ة الةضاعل 

إذ باغأ  يعة "ف"  طنعاط القيا ة(  عا ضا أ فاضأل ذاأ  اللة إحصاةية  1.111ضبع تضى )
" التبا لية  لاقيا ة(  ضباغأ  يعة "ف" α≤ 0.000( ضبع تضى ) 2.331"التحضياية" ) لاقيا ة

( ضبع تضى ) 4.249" العت اهاة"  ) لاقيا ة (  ضباغأ  يعة "ف"α≤ 0.000( ضبع تضى ) 7.334)
α≤ 0.003 هذه الفاضأل تم ا تخ ام اختباا قيفيه  عاة يه(  ضلعةافة(Scheffe)  لاعقااناأ

 ( ُيبي   ذلك. 31البة ية ضالا ضل )
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 (31الجدول)
مديري المدارس  ةلدرجة ممارسالمتوسطات الحسابية بين  للمقارنات البعديةنتائج اختبار شيفي: 

من وجهة نظر المعلمين  األساسية في محافظة العاصمة عمان للقيادة متعددة العواملخاصة ال
 تبعاا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم.و 

  
ع تضياأ عتغيا 

 الع هل الةاعق

العتض ط 
 الح ابق

 

 باضم 
 اية 
 عاتعع

ب الضايضس ب الضايضس 
  باضم  +

 1فأ ثاعاا تيا 
 

 التحضياية

 *-1062 1062 -1012 - 3.63  باضم  اية عاتعع
 *1. 61 *1022 - - 3.69 ب الضايضس

 *-1022 -   3.35 ب الضايضس + باضم 
 -    3.89 عاا تيا فعا فضأل

 التبا لية

 * -1006 -1012 -1012 - 3.66  باضم  اية عاتعع
  1012 *1022 - - 3.74 ب الضايضس

 *-1022 -   3.31 ب الضايضس + باضم 
 -    3.78 عا فضألعاا تيا ف

 العت اهاة

 *-1002 *1066 1011 - 3.63  باضم  اية عاتعع
 -*1002 *1066 - - 3.63 ب الضايضس

 *-1022 -   3.31 ب الضايضس + باضم 
 -    3.76 عاا تيا فعا فضأل

 ال ااة ال اية

 -*1002 *1062 1016 - 3.56  باضم  اية عاتعع
 *-1009 *1062 - - 3.54 ب الضايضس

 *-1022 -   3.30 ب الضايضس + باضم 
 -    3.73 عاا تيا فعا فضأل

 

( أ  الفاضأل بي  العتض طاأ الح ابية ل ااة ععاا ة ع ياي الع ااس 31الا ضل) نتاةج أ ناأ

تبةار ض ع  ضانة ن ا العةاعي   اط ا ية فق عحاف ة الةاصعة ععا  لاقيا ة عتة  ة الةضاعل

تةزى لصالح ذضي الع هل الةاعق )عاا تيا فعا فضأل(  الةاعق لاعةام عتغيا الع هللع تضياأ 

  باضم(. ض)ب الضايضس( ض)ب الضايضس+
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خامساا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس الذي نص:: هل توجد فروق ذات دًللة 

 ( في درجة توافر القيم التنظيمية في المدارس األساسية1.15إحصائية عند مستوى )

 العلمي؟في العاصمة عمان تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل  الخاصة

 تعأ اإلاابة ع  هذا ال  ال ضفقار لعتغيااته ضعاى النحض اآلتق:

 متغير الجنس:  -أ
تم ح اب العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ض ااة ععاا ة ع ياي الع ااس 

عة ععا  لاقيم التن يعية تبةار لعتغيا انس العةام  عا تم فق عحاف ة الةاص اط ا ية الخاصة

 ( ُيبي  ذلك.32( لةينتي  ع تقاتي  ضالا ضل )t-testا تخ ام االختباا التاةق )

 (31الجدول)
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية واًلختبار التائي لعينتين مستقلتين لدرجة ممارسة 

 .في محافظة عمان للقيم التنظيمية تبعاا لمتغير جنس المعلم ةالخاصمديري المدارس األساسية 

 الُبة 
 العتض ط الح ابق الة   الانس

االنحااف 
 العةيااي

  يعة أ
ع تضى 
 ال اللة

 الة الة
 0.44 3.36 59 ذ ا

60612-  10162 
 0.53 3.52 316 أنثى

 القفافية
 0.54 2.98 59 ذ ا

010222-  10112 
 0.39 3.61 316 أنثى

 االهتعام بالعةاعي 
 0.58 2.69 59 ذ ا

060122-  10111 
 0.53 3.60 316 أنثى

 اال تقاللية
 0.48 3.17 59 ذ ا

20262-  0.58 3.61 316 أنثى 10111 

 0.54 3.51 59 ذ ا الثقة
60126-  10129 

 0.65 3.70 316 أنثى 

 0.36 3.13 59 ذ ضا ال ااة ال اية
-20222 10111 

 0.41 3.61 316 ناثإ 
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( ضاض  فاضأل ذاأ  اللة إحصاةية عن  ع تضى ال اللة 32أ ناأ النتاةج فق الا ضل )

(α≤ 0.05 بي  العتض طاأ الح ابية ل ااة ععاا ة ع ياي الع ااس )فق الخاصة  اط ا ية

عحاف ة الةاصعة ععا  لاقيم التن يعية ع  ضانة ن ا العةاعي  ُتةزى لعتغيا انس العةام فق 

 عا  اإلناث( ضلصالح 1.111( ضبع تضى  اللة )-2.332ل ااة ال اية إذ باغأ القيعة التاةية )ا

( ضهق -1.112إذ باغأ  يعة "أ" لبة  "الة الة" ) اطبةا فق اعيع  إحصاةياضا أ فاضأل  الة 

 عا باغأ  يعة "ف" لبة  "القفافية"   اإلناث( ضلصالح α≤ 0.028عن  ع تضى ) إحصاةيا الة 

( لُبة  )االهتعام بالعةاعي ( ضلصالح -21.113( ضلصالح اإلناث  عا باغأ  يعة "أ"  )21.752)

( لبة  )اال تقاللية( ضلصالح اإلناث  ضباغأ  يعة "أ" -5.517اإلناث  ضباغأ  يعة "أ"  )

 .اإلناث( ضلصالح 1.111(  لبة  )الثقة( ضبع تضى )-1.171)

 الخبرة:

فق  اط ا يةنحاافاأ العةيااية ل ااة ععاا ة ع ياي الع ااس تم ح اب العتض طاأ الح ابية ضاال

 ( ُيبي  ذلك.31عحاف ة الةاصعة ععا  لاقيم التن يعية تبةار لعتغيا الخباة لاعةام ضالا ضل )
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 (32الجدول )

في  األساسيةلدرجة ممارسة مديري المدارس  المعيارية واًلنحرافات الحسابية المتوسطات
 ن للقيم التنظيمية تبعاا لمتغير الخبرة للمعلممحافظة العاصمة عما

 

( ضاض  فاضأل  اهاية بي  العتض طاأ الح ابية ل ااة ععاا ة ع ياي 31الح  ع  الا ضل )يُ 
ةار لعتغيا الخباة لاعةام فق  ل فق عحاف ة الةاصعة ععا  لاقيم التن يعية تب اط ا يةالع ااس 

ُبة  ع  أبةا  اال تبانة ضال ااة ال اية إذ حصل أصحاب فةة الخباة ع  )أ ل ع  خعس  نضاأ( 
(. ضااء أصحاب فةة الخباة )ع  خعس  نضاأ إلى أ ل ع  3.12عاى أعاى عتض ط ح ابق باغ )

 ع تضياأ عتغيا الخباة الُبة 
العتض ط  الة  

 الح ابق
االنحااف 
 العةيااي

 الة الة
 

 0.48 3.57 88 أ ل ع  خعس  نضاأ

 0.51 3.50 163 ع  خعس  نضاأ إلى أ ل ع  عقا  نضاأ 

 0.56 3.44 124 عقا  نضاأ فأ ثا    

 
 القفافية

 

 0.43 3.59 88 ع  خعس  نضاأأ ل 

 0.49 3.49 163 ع  خعس  نضاأ إلى أ ل ع  عقا  نضاأ 

 0.47 3.50 124 عقا  نضاأ فأ ثا  

 االهتعام بالعةاعي 

 

 0.62 3.53 88 أ ل ع  خعس  نضاأ

 0.63 3.45 163 ع  خعس  نضاأ إلى أ ل ع  عقا  نضاأ 

 0.64 3.42 124 عقا  نضاأ فأ ثا  

 
 ليةاال تقال

 0.50 3.66 88 أ ل ع  خعس  نضاأ

 0.58 3.51 163 ع  خعس  نضاأ إلى أ ل ع  عقا  نضاأ 

 0.65 3.51 124 عقا  نضاأ فأ ثا  

 الثقة

 0.51 3.75 88 أ ل ع  خعس  نضاأ

 0.68 3.63 163 ع  خعس  نضاأ إلى أ ل ع  عقا  نضاأ 

 0.66 3.66 124 عقا  نضاأ فأ ثا 

 ال ااة ال اية

 0.36 3.61 88 أ ل ع  خعس  نضاأ

 0.44 3.51 163 ع  خعس  نضاأ إلى أ ل ع  عقا  نضاأ 

 0.48 3.50 124 عقا  نضاأ فأ ثا  
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اء أصحاب فةة الخباة ( فق حي  ا3.52( بالاتبة الثانية بعتض ط ح ابق)فأ ثاعقا  نضاأ 
( ضلتح ي  فيعا إذا  انأ الفاضأل بي  3.51بالاتبة اطخياة بعتض ط ح ابق ) فأ ثا()عقا  نضاأ 

تم تطبيأل تحايل ( α ≤ 0.05العتض طاأ الح ابية ذاأ  اللة إحصاةية عن  ع تضى ال اللة )
 (.33النتاةج  عا فق الا ضل) ضااءأ (One Way ANOVA)التباي  اطحا ي 

 (33دول)الج
بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري  إليجاد دالة الفروقتحليل التباين األحادي 

في محافظة العاصمة عمان للقيم التنظيمية من وجهة نظر المعلمين الخاصة  األساسيةالمدارس 
 تبعاا لمتغير الخبرة للمعلم.

 عص ا التباي 
عاعضع 
 العابةاأ

 ااة 
 الحاية

عتض ط 
 أالعابةا

 ف
ع تضى 
 ال اللة

 الة الة
 0.200 1.619 0.437 2 874. بي  العاعضعاأ

   0.270 372 100.458  اخل العاعضعاأ

    374 101.332 العاعضع

 القفافية

 0.277 1.287 0.287 2 574. بي  العاعضعاأ

   0.223 372 82.984  اخل العاعضعاأ

    374 83.558 العاعضع

 االهتعام بالعةاعي 

 0.428 0.851 0.337 2 675. بي  العاعضعاأ

   0.397 372 147.587  اخل العاعضعاأ

    374 148.262 العاعضع

 اال تقاللية
 0.114 2.184 0.749 2 1.498 بي  العاعضعاأ

   0.343 372 127.610  اخل العاعضعاأ

    374 129.109 العاعضع

 
 الثقة

 0.390 0.944 0.380 2 760. بي  العاعضعاأ

   0.403 372 149.812  اخل العاعضعاأ

    374 150.572 العاعضع

 ال ااة ال اية
 0.126 2.086 0.399 2 799. بي  العاعضعاأ

   0.191 372 71.231  اخل العاعضعاأ

    374 72.030 العاعضع
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( α ≤ 0.05( ع م ضاض  فاضأل ذاأ  اللة إحصاةية عن  ع تضى )33الا ضل ) ع  يتبي 

فق عحاف ة ععا  لاقيم التن يعية تبةار لعتغيا الخباة  اط ا يةفق  ااة ععاا ة ع ياي الع ااس 

( ضبع تضى 1.121فق  باغأ  يعة "ف" لا ااة ال اية )  اطبةا  افة لاعةام فق ال ااة ال اية ضفق

( 2.127ف )( ضلبة  )القفافية( باغأ  يعة 2.129( ضلُبة )الة الة( باغأ  يعة ف )1.211)

( ضبع تضى 1.252(. أعا بالن بة لُبة  "االهتعام بالعةاعي " فق  باغأ  يعة "ف" )1.177ضبع تضى )

( ضلبة  الثقة باغأ  يعة ف 1.224( ض )1.224( ضلبة  "اال تقاللية" باغأ  يعة ف )1.412)

 (.1.211) ( ضبع تضى1.944)

 المؤهل العلمي:

العةيااية ل ااة ععاا ة ع ياي الع ااس  تم ح اب العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ

فق عحاف ة الةاصعة ععا  لاقيم التن يعية ع  ضانة ن ا العةاعي  تبةار لعتغيا  الخاصةاط ا ية 

 ( ُيبي  ذلك.34الع هل الةاعق لاعةام ضالا ضل )

 (34الجدول )

 الخاصةاسية األسلدرجة ممارسة مديري المدارس  المعيارية واًلنحرافات الحسابية المتوسطات
 .العلمي للمعلملمتغير المؤهل  التنظيمية تبعاا عمان للقيم  محافظة العاصمةفي 

 ع تضياأ عتغيا الع هل الةاعق الُبة 
 

 الة  
العتض ط 
 الح ابق

االنحااف 
 العةيااي

 الة الة

 0.46 3.61 62  باضم  اية عاتعع

 0.50 3.51 147 ب الضايضس 

 0.51 3.54 95  باضم  ب الضايضس+

 0.57 3.31 71 عاا تيا فأ ثا

 القفافية
 0.32 3.69 62  باضم  اية عاتعع

 0.45 3.56 147 ب الضايضس 
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 ة ع ياي ( ضاض  فاضأل  اهاية بي  العتض طاأ الح ابية ل ااة ععاا 34يتبي   ع  الا ضل )

فق عحاف ة الةاصعة ععا  لاقيم التن يعية ع  ضانة ن ا العةاعي  الخاصة الع ااس اط ا ية 

ضفقار لعتغيا الع هل الةاعق لنم فق  ل ُبة  ع  أبةا  اال تبانة ضال ااة ال اية إذ حصل أصحاب 

ب الع هل ( تاله أصحا3.73الع هل الةاعق ) باضم  اية عاتعع( عاى أعاى عتض ط ح ابق باغ )

(. بينعا ااء أصحاب الع هل الةاعق 3.51الةاعق )ب الضايضس( إذ باغ عتض طنم الح ابق)

( ضفق الاتبة اطخياة ااء العتض ط 3.54 باضم( بالاتبة الثالثة بعتض ط ح ابق ) )ب الضايضس+

فاضأل ( ضلتح ي  فيعا إذا  انأ ال3.31الح ابق لاع هل الةاعق )عاا تيا فأ ثا( بعتض ط ح ابق )

 0.49 3.48 95  باضم  ب الضايضس+

 0.53 3.31 71 عاا تيا فأ ثا

 االهتعام بالعةاعي 

 0.36 3.73 62  باضم  اية عاتعع

 0.61 3.49 147 ب الضايضس 

 0.68 3.44 95 ضم  با ب الضايضس+

 0.67 3.18 71 عاا تيا فأ ثا

 اال تقاللية

 0.45 3.76 62  باضم  اية عاتعع

 0.53 3.59 147 ب الضايضس 

 0.60 3.55 95  باضم  ب الضايضس+

 0.68 3.26 71 عاا تيا فأ ثا

 الثقة

 0.56 3.89 62  باضم  اية عاتعع

 0.62 3.65 147 ب الضايضس 

 0.59 3.69 95 باضم   ب الضايضس+

 0.72 3.47 71 عاا تيا فأ ثا

 ال ااة ال اية

 0.26 3.73 62  باضم  اية عاتعع

 0.38 3.56 147 ب الضايضس 

 0.48 3.54 95  باضم  ب الضايضس+

 0.51 3.30 71 عاا تيا فأ ثا
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تم تطبيأل تحايل التباي  ( α ≤ 0.05بي  العتض طاأ الح ابية ذاأ  اللة إحصاةية عن  ع تضى )

 (.35ضااءأ النتاةج  عا فق الا ضل ) (One Way ANOVA)اطحا ي 

 (35الجدول )

ة ممارسة مديري بين المتوسطات الحسابية لدرج إليجاد دًللة الفروقتحليل التباين األحادي 
وجهة نظر المعلمين  التنظيمية منفي محافظة العاصمة عمان للقيم الخاصة  اسيةالمدارس األس

 تبعاا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم.

 عص ا التباي 
عاعضع 
 العابةاأ

 ااة 
 الحاية

عتض ط 
 العابةاأ

 ف
ع تضى 
 ال اللة

 الة الة
 0.003 4.679 1.231 3 3.694 بي  العاعضعاأ

   0.263 371 97.638  اخل العاعضعاأ

    374 101.332 العاعضع

 القفافية

 0.000 8.699 1.831 3 5.492 بي  العاعضعاأ

   0.210 371 78.067  اخل العاعضعاأ

    374 83.558 العاعضع

 االهتعام بالعةاعي 

 0.000 9.337 3.469 3 10.408 بي  العاعضعاأ

   0.372 371 137.853  اخل العاعضعاأ

    374 148.262 العاعضع

 اال تقاللية
 0.000 9.013 2.923 3 8.770 بي  العاعضعاأ

   0.324 371 120.338  اخل العاعضعاأ

    374 129.109 العاعضع

 
 
 الثقة

 002. 5.147 2.005 3 6.016 بي  العاعضعاأ

   0.390 371 144.556  اخل العاعضعاأ

    374 150.572 العاعضع

 ال ااة ال اية
 0.000 12.218 2.159 3 6.477 اعضعاأبي  الع

   0.177 371 65.554  اخل العاعضعاأ

    374 72.030 العاعضع
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فق ( α ≤ 0.05( ضاض  فاضأل ذاأ  اللة إحصاةية عن  ع تضى )35الا ضل ) ع  ُيالح 
 فق عحاف ة الةاصعة ععا  لاقيم التن يعية تبةار الخاصة  اط ا ية ااة ععاا ة ع ياي الع ااس 

لعتغيا الع هل الةاعق لاعةام فق ال ااة ال اية ضفق اطبةا   افة فق  باغأ القيعة الفاةية لا ااة 
(. ضتااضحأ القيم الفاةية ل بةا  الخع ة عا بي  1.111( ضبع تضى  اللة )21.122ال اية )

 اللة ( لبة  )القفافية( ضبع تضى 2.199( ض)1.113)الة الة( ضبع تضى  اللة ) ( لُبة 4.179)
( لبة  9.123ض ) (1.111( لبة  )االهتعام بالعةاعي ( ضبع تضى  اللة )9.337( ض )1.111)

 (.1.111( لُبة  )الثقة( ضبع تضى  اللة )5.247( ض )1.111)اال تقاللية( ضبع تضى  اللة )
لاعقااناأ البة ية  (Scheffe)ضلتةا ف عاة ية الفاضأل تم ا تخ ام اختباا قيفيه 

 ُيبي   ذلك. ( 31ضالا ضل)
 (36الجدول)

بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري المدارس  للمقارنات البعديةنتائج اختبار شيفي: 
التنظيمية من وجهة نظر المعلمين تبعاا لمتغير  عمان للقيمفي محافظة العاصمة  األساسية

 .العلمي للمعلمالمؤهل 

 العتض ط ع تضياأ عتغيا الع هل الةاعق ُبة 
 الح ابق

 باضم  اية 
 العاتعع

 ب الضايضس+ ب الضايضس 
  باضم عالق

 عاا تيا فأ ثا
 

 الة الة

 *1021 1012 1001 - 3.61  باضم  اية عاتعع
 *1061 1012 -  3.51 ب الضايضس

 *1062 -   3.54  باضم ب الضايضس+
 -    3.31 فأ ثاعاا تيا 

 القفافية

 ع تضياأ عتغيا الع هل الةاعق
عتض ط ال

 الح ابق
ب الضايضس  

 فعا  ض 
  باضم عالق

عاا تيا فعا 
 فضأل

 *1022 *1060 1002 - 3.69  باضم  اية عاتعع

 *1062 . *12 -  3.56 ب الضايضس

  1002 -   3.48  باضم ب الضايضس+
 -    3.31 فأ ثاعاا تيا 

االهتعام 
بالعةاع

 ع تضياأ عتغيا الع هل الةاعق
العتض ط 

  ابقالح
 باضم  اية 

 عاتعع
ب الضايضس 

 فعا  ض 
  باضم عالق

عاا تيا فعا 
 فضأل
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   ي 

 1022 1069 1062 - 3.73  باضم  اية عاتعع
 *1020 *1012 -  3.49 ب الضايضس

 * 1062 -   3.44  باضم ب الضايضس+
 -    3.18 فأ ثاعاا تيا 

اال تقال
 لية

العتض ط  ع تضياأ عتغيا الع هل الةاعق
 ابقالح 

 

 باضم  اية 
 عاتعع

ب الضايضس 
 فعا  ض 

  باضم عالق
عاا تيا فعا 

 فضأل
 

 *1021 *1060 1002 - 3.76  باضم  اية عاتعع
 *1022 *1012 -  3.59 ب الضايضس

 *1069 -   3.55  باضم ب الضايضس+
 -    3.26 فأ ثاعاا تيا 

 
 
 الثقة
 
 
 
 
 
 

العتض ط  ع تضياأ عتغيا الع هل الةاعق
 ح ابقال

 

 باضم  اية 
 عاتعع

ب الضايضس 
 فعا  ض 

  باضم عالق
عاا تيا فعا 

 فضأل
 

 *1026 *1061 *1062 - 3.89  باضم  اية عاتعع
 1012 -1012 -  3.65 ب الضايضس

  1066 -   3.69  باضم ب الضايضس+
  3.47 فأ ثاعاا تيا 

  - 

ال ااة 
 ال اية 

 العتض ط ع تضياأ عتغيا الع هل الةاعق
 الح ابق

 

 باضم  اية 
ب الضايضس  عاتعع

 فعا  ض 
  باضم عالق

عاا تيا فعا 
 فضأل
 

 *1022 1009 1002 - 3.73  باضم  اية عاتعع
 *1062 1012 -  3.56 ب الضايضس

 *1062 -   3.54  باضم ب الضايضس+
 -    3.30 فأ ثاعاا تيا 

 ابية فق  ااة ععاا ة ع ياي الع ااس ( أ  الفاضأل بي  العتض طاأ الح31ُيالح  ع  الا ضل )

فق عحاف ة الةاصعة ععا  لاقيم التن يعية  انأ لصالح العةاعي  ع  فةة الع هل  اط ا ية

  باضم".  باضم  اية عاتعع" ضفةة "ب الضايضس ضفةة "ب الضايضس+“الةاعق 
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 الفصل الخامس

 مناقشة نتائج الدراسة
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 الفصل الخامس

 لدراسةمناقشة نتائج ا

فضال ع  التضصياأ العقتاحة فق  ال اا ةتناضل هذا الفصل عنا قة النتاةج التق تضصاأ إلينا 

 عاى النحض اآلتق:  ال اا ةضضء نتاةج 

 عنا قة النتاةج العتةاقة بال  ال اطضل الذي ينص عاى:

فااي العاصاامة عمااان للقيااادة متعااددة  الخاصااة مااا درجااة ممارسااة مااديري الماادارس األساسااية

 العوامل من وجهة نظر المعلمين؟

فق الةاصعة الخاصة  الع ااس اط ا ية  ي( أ   ع تضى ععاا ة ع يا  2يالح  ع  الا ضل )

ععا   ل ل نعط ع  أنعاط القيا ة الثالثة: التبا ليوة ضالتحضيايوة ضالعت واهاة عو  ضانوة ن وا العةاعوي  

ةووو  ة الةضاعووول لووو ى عووو ياض العووو ااس ضتووو ل هوووذه النتياوووة عاوووى أ  ععاا وووة القيوووا ة عت ا وووا  عتض وووطر 

أ  النتياووة العتض ووطة ال تةنووق  واط ا ووية الخاصووة فووق الةاصووعة ععووا   انووأ عتض ووطة بقوو ل عووام

 يضهوووذا يووو ل عاوووى أ  عووو يا  وال وووابية أض أننوووا غيوووا عاضوووية ضل ننوووا ال تاتقوووق إلوووى  وووقف التض ةووواأ

ض و   وةاا وضا اطنعواط الثالثويع و  أ  ي نواضا أض يع والع ااس اط ا ية الخاصة فق الةاصعة ععوا 

يت اج ع  القيوا ة العت واهاة أض تواك الحبول عاوى الغوااب إلوى القيوا ة التوق تعونح الع افو أ ضالةقضبواأ 

أض ينتقول إلوى القيوا ة التوق تحفوز ضتانوم ضتو فع  وعن عة ضت عى القيا ة التبا ليةلاضصضل إلى أه اف ال

الخاصوة الع ااس اط ا ية  يضهذا يةنق أ  ع يا  وايةإلى التطضيا الذاتق ضالتق ت عى القيا ة التحضي

ض وو   والةاصووعة ععووا  يعاا ووض  الوونعط القيووا ي التحووضياق أ ثووا عوو  النعطووق التبووا لق ضالعت وواهلفووق 

 عووا ضأننوووا ت  وو  عاوووى  ويةووزى ذلووك إلوووى  ناعووة عووو ياض العوو ااس بضوواضاة تحضيووول الةوواعاي  إلوووى  ووا ة

النعط القيا ي ح ب العض ف الذي  الع يا ضلى ض    يعااسفنق  يا ة أخال ية بال ااة اط واطخالأل
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ففوق عض ووف  و  ي ووتخ م القيوا ة التبا ليووة ضفوق عض ووف آخوا القيووا ة التحضيايوة ضفووق عض ووف  ويتةوا  لووه

ض وو  اتفقووأ  نتوواةج هووذه ال اا ووة عووع عووا تضصوواأ إليووه  وآخووا عع وو  أ  يعووااس نعووط القيووا ة الت وواهاية

( ض اا ووة الخصووواضنة 6112( ض اا ووة بنووق عطووا)6102فوواعق )( ض اا ووة الا 6102 اا ووة الاةعووق )

( ض اا ووة  ووااناك 6101ض اا ووة القووايفق ضالتوونح ) و( 6102ضاختافووأ عووع  اا ووة الايووا ) و(6102)

(Sagnak2010و  .) 

 ف انأ العنا قة عاى النحض اآلتق: الةضاعلأعا بالن بة ل ل نعط ع  أنعاط القيا ة عتة  ة 

 لية أوًل: نمط القيادة التحوي

العووو ااس  يععاا وووة القيوووا ة التحضيايوووة لووو ى عووو يا   ااوووة(  أ   2أ نووواأ النتووواةج فوووق الاووو ضل)

إذ باووغ العتض ووط  وةعتض ووط أفووق الةاصووعة ععووا  عوو  ضانووة ن ووا العةاعووي   انوو الخاصووة اط ا ووية

هوووووذا ضاووووواءأ اطبةوووووا  بوووووي  الووووو ااتي  العتض وووووطة و(1022( ضاالنحوووووااف عةيوووووااي )2022) الح وووووابق

ض وو  تةووزى هووذه النتياووة إلووى اعتقووا  العةاعووي  بووأ  العوو يا يعتاووك بةوو  خصوواةص القاةوو   وضالعاتفةووة

ض و  يةوض   وبب ذلوك  والتحضياق بأبةا ه الخع ة ل   ليس بالع وتضى الوذي ياضوق تطاةواأ العةاعوي 

ضضوةف عقو اتنم عاوى  فوع  وضةف عةافة الع ياي  بأبةوا  القيوا ة التحضيايوة الخع وة ضالت اعول بيننوا

تةايفووه باط وواليب العنا ووبة  عوو م الووتع   عوو  أض وأض زيووا ة ضعيووه بأهعيووة النتااوواأ العتحققووة والعةاووم

انوض  إضوافية صوالحه القخصوية ضعو م ال وةق لبوذل اطعا الذي يعنع العةام ع  تاواضز ع ولتحقيقنا

 لتحقيأل أه اف الع ا ة.

 اآلتق:ف انأ عاى النحض  التحضيايةأعا بالن بة لعنا قة نتاةج أبةا  القيا ة 

 ":اإللناعية ال افةيةووو ُبة  0
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( أ   ااوووة ععاا وووة عووو ياي العووو ااس اط ا وووية الخاصوووة فوووق 2أقوووااأ النتووواةج فوووق الاووو ضل) 

( ضانحووااف 2022باووغ العتض ووط الح ووابق ) لُبةوو  ال افةيووة اإللناعيووة  انووأ عاتفةووة إذالةاصووعة ععووا  

العوو ااس  يالقيووا ة التحضيايووة أ  عوو يا  (ض وو  يةووزى تصوو ا "ال افةيووة اإللناعيووة" طبةووا 1026عةيووااي )

ضي وةض  إلوى بوث  وفق الةاصعة ععا  ل ينم ا ية ضاضحة عو  ع وتقبل الع ا وةالخاصة اط ا ية 

قحذ هععنم ععا يضلو  لو ينم ال افةيوة التوق ع  خالل تحفيز الةاعاي  ض اضح التفا ل  بطايقة حعا ية 

ض ووو  اووواءأ فقووواتي   و  اطهووو اف  وووتتحقألنم ثقوووة  افيوووة بوووأضلووو ي وتووو فةنم بحعووواس لتحقيوووأل اطهووو اف

ضهووذا ي نووا أ  العةاعووي  أ ا ووضا أ  عوو يا الع ا ووة  والعتض ووطةضفقوواتي  بال ااووة  والعاتفةووةبال ااووة 

 إلووى ولنووذا البةوو  لعاتفةووةض وو  تةووزى النتياووة ا واطهوو افضتحقيووأل  اطععووال إلناووازيعتاووك الثقووة ضالقووضة 

فووق نفووضس غوواس الحعوواس ضالثقووة  إلووىل افيووة التووق ت هاووه اعتقووا  العةاعووي  أ  العوو يا يعتاووك العقوو اة ا

إلح واس العةاعوي  أ  عو ياهم يةعول عاوى  وعاتفةوةضابعا ااءأ ب ااوة  والعةاعي  بالق ل العطاضب

ب ووواض ه إلوووى ع وووتضى  ضصووولأ  العووو يا إلوووى ض ووو  تةوووزى  وإلنووواعنم نحوووض الةعووول التابوووضي بقووو ل أ بوووا

فنوووض يتحووو ث بحعووواس  والةعووول ضاإلبووو اع عاوووى ثضالعضاوووه الوووذي يةعووول عاوووى إياوووا  بيةوووة تحووو عووو ابال

 ع هل لتحقيأل اطه اف. ضهض بذلك ي ض  ضتفا ل 

 العثالق _  اضك": االتأثي“ووووووو ُبة   6

( أ   ااووووة ععاا ووووة عوووو ياض العوووو ااس اط ا ووووية الخاصووووة فووووق 9أ نوووواأ النتوووواةج فووووق الاوووو ضل)

اواء بالاتبوة الثانيوة إذ باوغ العتض وط  إذ وار  وا  عاتفةولُبةو  "التوأثيا العثوالق _  واضك" الةاصعة ععا  

( ضاووواءأ العتض وووطاأ الح وووابية لافقوووااأ فوووق الووو ااتي  1022( ضانحوووااف عةيوووااي )2029الح وووابق )

ينبغوووق أ  يعوووااس العووو يا نضعوووا عووو  التوووأثيا  إذض ووو  يةوووزى  وووبب هوووذه النتياوووة  العاتفةوووة ضالعتض وووطة

ضالتوق  وإعااب العةاعي  به ضاحتااعنم لوه ع  خالل ععاا اته القيا ية التق ت  به والعثالق ال اض ق
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ض وو  ي ووض  ال ووبب ضااء هووذه النتياووة أ  عوو يا الع ا ووة  وت ووض  عتأصوواة ضنابةووة عوو   يعووه ضعةتق اتووه

أهعيوة  اط ثواعو   يعوه ضاتااهاتوه التوق يواى أننوا  باإلفصواحالخاصة  ينتم بق ل عتض ط  اط ا ية

ضيتصووووواف بطووووواأل ت نوووووا هوووووذه القووووويم  و وووووةالتابوووووضي عاوووووى ع وووووتضى الع ا  اإل اايفوووووق عاوووووال ععاوووووه 

ع  خالل  ويتضاب عاى الع يا التأ ي  عاى هذه القيم ضتا يخنا فق نفضس العةاعي  إذ وضاالتااهاأ

 أفةاله ضععاا اته. 

 العثالق_ صفاأ": التأثياوووو ُبة   2

( أ   ااووة ععاا ووة عوو ياض العوو ااس اط ا ووية الخاصووة فووق 01أ نوواأ النتوواةج فووق الاوو ضل ) 

( 2022إذ باوووغ العتض وووط الح وووابق ) ار عتض وووط  وووا صوووفاأ" –لُبةووو  "التوووأثيا العثوووالق اصوووعة ععوووا  الة

ال  إذ أننووا ( ضاوواءأ العتض ووطاأ الح ووابية لافقووااأ فووق ال ااووة العتض ووطة1022ضانحووااف عةيووااي )

بنووذا  وعووع خصوواةص القاةوو  التحووضياق الووذي يفتووا  أ  ي ووض  عثوواال ض وو ضة فووق أخال ووه ضصووفاتهفووأل تت

اوووى االلتوووزام بالعةووواييا اوووة ي وووض  العووو يا لووويس ل يوووه العقووو اة عاوووى نقوووا ثقافوووة تن يعيوووة ت  ووو  عالنتي

ض ووو  يةوووزى ال وووبب أ  العووو يا لوووم يعتاوووك العقووو اة عاوووى  تةزيوووز احتووواام العةاعوووي  ضتقووو ياه  واطخال يوووة

ض   ي ض  ال بب تفضيل عصاحة الع يا القخصية عاى عصاحة الع ا ة   ولانض هم التق يبذلضننا 

ضع يا الع ا ة بضصفه  اة ا تابضيا عايه أ  يتعتع بقخصية ع ثاة ل ينا العقو اة  وق بة  اطحيا ف

 عاى التأثيا فق الةاعاي  ليصل بع ا ته إلى ع انة عاعض ة فق العاتعع.  

 : اعاية اطفاا ووو 2

 العوو ااس اط ا ووية الخاصووة فووق ي(  أ   ااووة ععاا ووة عوو يا 00أقووااأ النتوواةج فووق الاوو ضل ) 

( ضانحوااف عةيوااي 2026إذ باغ العتض ط الح ابق )ار  ا  عتض طلُبة  اعاية اطفاا  الةاصعة ععا  

ض وو  تةووزى هووذه  ( ضاوواءأ العتض ووطاأ الح ووابية لافقووااأ فووق الوو ااتي  العاتفةووة ضالعتض ووطة1021)
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ه تقووو يا عووو ياض العووو ااس اط ا وووية الخاصوووة لحااووواأ العةاعوووي  ضأ   ووول عةاوووم لوووعووو م النتياوووة إلوووى 

أض  وو  يةووض  ال ووبب أ  العوو ياض  ال يوو ا ض  االحتيااوواأ الفا يووة لاعةاعووي  ضال  واصووةاحتياااتووه الخ

ضال يةوززض  التضايووه ضاإلاقوا  ضاإلقوااف العنا وب لوو عم نعوض العةاعوي  حتوى يتع نووضا  ويحو  ضننا ب  وة

 يةخصوووق فوووا   عوووع  وووليتةووواعاض  ضال  وعووو  ا وووتخ ام أفضووول عوووا لووو ينم لتحقيوووأل اطهووو اف العنقوووض ة

يقووو عض  لاعةاعوووي  التضايوووه ضاإلاقوووا  الوووالزم لووو عم إع انيووواتنم لاضصوووضل ل هووو اف . أعوووا ال ض  وع وووتقاة

بالن بة لفقاة " ي اع نق فق تطضيا نقاط ضةفق" ااءأ ب ااة عتض طة    ي ض  ب بب ع م تأهيل 

 ه.ضت ايب  اف لاع يا ي هاه لع اع ة العةام ليتااضز نقاط ضةفه ضيطضا نقاط القضة ل ي

 ووو اال تثااة الةقاية:  2

( أ   ااوة ععاا ووة العو ااس اط ا وية الخاصوة فوق الةاصووعة 02)أ نواأ النتواةج فوق الاو ضل 

( ضانحوووااف عةيوووااي 2062إذ باوووغ العتض وووط الح وووابق ) ار عتض وووط وووا   لُبةووو  اال وووتثااة الةقايوووة ععوووا 

تةوزى هوذه النتياوة إلوى أ   ض و  العتض طة( ضااءأ العتض طاأ الح ابية لافقااأ فق ال ااة 1022)

عصوا الةضلعووة ضالت نضلضايووة يتطاوب عوو  العوو يا عضا بوة التطووضا فووق قوتى العاوواالأ ضأ  يعتاووك  وو اا 

عوو  الةقالنيووة فووق حوول العقوو الأ. ض وو  تةووزى هووذه النتياووة العتض ووطة إلووى عوو م عقوو اة العوو يا عاووى 

أض  و   اإلبو اعقعنواااأ التف يوا أض ضوةف اعوتالك العو يا ل العةاعوي ا تثااة اإلبو اع ضاالبت واا لو ى 

 ضأنه يقتاح طا وا تخاوض عو  اإلبو اع ضالتف يوا العنعاأطاأل التقاي ية الاضتينية فق انااز لاي ض  عياه 

هذا ضااءأ فقاة " يةي  الع يا فحص االفتااضاأ النا  ة لاتأ   . االبت ااي ع  ضانة ن ا العةاعي 

ةوووزى ذلوووك أ  العووو يا التقايووو ي ينوووتم فقوووط بووواطعضا عالةعتنوووا طي عقيووواس" ب ااوووة عاتفةوووة ض ووو  يعووو  

 ال تابية الاضتينية.
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ض اا ووووة  (6102ض اا ووووة الافوووواعق) (6112بنووووق عطووووا)اتفقووووأ نتياووووة هووووذه ال اا ووووة عووووع  اا ووووة 

 (.6102الة ضا )

ض اا ووووووووة القووووووووايفق  (2010وSagnakضاختافووووووووأ نتوووووووواةج هووووووووذه ال اا ووووووووة عووووووووع  اا ووووووووة  ووووووووااناك )

 (.6102ض اا ة الايا ) (2010وWolfض اا ة ضضلف) (6101ضالتنح)

 اا القيادة التبادلية: 2

فوق الةاصوعة ععوا  الخاصوة ( أ   ااة ععاا وة عو ياي العو ااس اط ا وية 02يبي  الا ضل ) 

( ضانحوااف عةيوااي 2022بعتض ط ح وابق ) ولاقيا ة التبا لية ع  ضانة ن ا عةاعينم  انأ عتض طة

ض وو  يةووزى ذلووك إلووى اعتقووا   وق ال ااووة العتض ووطة( ضاوواءأ العتض ووطاأ الح ووابية ل بةووا  فوو1022)

الةعول ضخصضصوا أ  العو ااس خاصوة ضالف وا ال واة  أننوا تتبوع  بإناوازالعةاعي  أ  الع افأة عقاضنوة 

ض وو  يةووض  ال ووبب العتقووا  العوو يا أ  العةاعووي  فووق الع ا ووة عووا زالووضا يحفووزض  عوو   ون ووام الع افوو أ

 فق  ااءأ العنا قة  عا يأتق:  و  القيا ة التبا ليةخالل الثضاب ضالةقاب .أعا بالن بة طبةا

إذ باوغ العتض وط  و: ااءأ بالاتبة اطضلى ب ااة عاتفةوة(العقاضطة)ُبة  الع افأة العحتعاة  - 0

( ض ووو  تةوووزى هوووذه النتياوووة إلوووى أ  العووو يا يووو عم ضيقووو ا 1.20( ضانحوووااف عةيوووااي )2.22الح وووابق )

ض وووو  ت ووووض  الع افوووو أ عا يووووة   احاووووة ع فضعووووة  والعبووووذضلانووووض  العةاعووووي  ضي افووووأ عاووووى  وووو ا الانوووو  

أض تخفووووي  أنصووووبة  وأض خصووووضعاأ طبنوووواء العةاعووووي  أض عةنضيووووة  تضايووووه  توووواب قوووو ا والت وووواليف

ض   ي وض  ال وبب ضااء ااتفواع هوذه النتياوة  وهذا ضت ض  الع اف أ عضضحة ع بقا والحصص اليضعية

ض وو   واطععووال ضتحقيووأل اطهوو اف إلناووازأ فوو إيعووا  العةاعووي  فووق العوو ااس الخاصووة بضوواضاة الع ا

اووواءأ فقووواة " يةبوووا عووو  اضووواه عنووو عا تحقوووأل التض ةووواأ " ب ااوووة عتض وووطة ض ووو  يةوووزى ذلوووك لاةووول 

 العةاعي  يحاضلض  أ ثا ضيزي  ع  إب اعنم ضتحفيزهم لاةعل بان  أ با لنيل اضا الع يا. 
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إذ باووغ العتض ووط  وب ااووة عتض ووطة ثووة الثالُبةوو  اإل ااة باال ووتثناء" اياابيووة" اوواءأ  بالاتبووة  - 6

( ض   تةزى هذه النتياة إلوى أ  عو يا الع ا وة اط ا وية 1022( ضانحااف عةيااي )2022الح ابق )

الخاصة ال يا ز ال اهتعاعه عاى أععال العةاعي  ضأ اةنم النقغاله باطععال ال تابيوة ضالتقواايا أض 

 وتوواضيج لاع ا ووة لاووذب أ بووا عوو   عوو  الطووالب عننايووة التووق ي ووةى عوو  خاللنووا إلووى  إالاطنقووطة 

ضععوول  عايووة لع ا ووته أض لةوو م تأهياووه ال ووافق  عوو يا ض اةوو  طنووه بالغالووب عوو  يقووضم بووإ ااة الع ا ووة 

الخاصووووة أصووووحابنا أض عوووو  يعتا نووووا ضفووووق الغالووووب ال ي ووووض  التةاوووويم هووووض عاووووال ععاووووه اط ا ووووق أض 

 لذا ي ض  ه فه اط ا ق هض الابح العا ي.  وتخصصه 

إذ باوووغ العتض وووط  وب ااوووة عتض وووطة لثانيوووةاُبةووو  اإل ااة باال وووتثناء " وووابية" اووواءأ بالاتبوووة  - 2

هذا ضااءأ فقاة " ينت ا ح ضث الخطأ  بول اتخواذ أي  ( 1022( ضانحااف عةيااي )2022الح ابق )

  أ  العوو يا يتايووث  بوول حوول العقوو اة ضال يةعوول عاووى حانووا فووضا حوو ضثناإلووى  ض وو  يةووزى ذلووك " إاووااء

 وض وو  يحوو ث هووذا لةوو م عوواضا العوو يا بخبوواة عقووابنه وععووا يضلوو  صووااعا لوو ى العةاعووي  يابووك ععانووم

ض   ياى هذا النضع ع  الع ياي  أنوه يةطوق  وضينت ا الق اضى ضاطخطاء حتى يتخذ اإلاااء العنا ب

 ول عةنووواالعةاوووم التةاعووو با ووتطاعةاعتقووا ا أننوووا أععوووال اضتينيوووة   والعةاووم فاصوووة لال وووتعااا بةعانوووم 

ضهووذا النووضع عوو  العوو ياي   ال يقوواع عاووى االبت وواا ضاإلبوو اع ضال يقووغل  وضتااضزهووا  ض  توو خل العوو يا

تتووووأزم اطعووووضا ضتتفووووا م  نف ووووه فووووق التنبوووو  باطحوووو اث الع ووووتقباية لاع ا ووووة ض لووووذا ال يتوووو خل إال حينعووووا

 ضال يبحث ع  أ اليب لالاتقاء بع تضى الع ا ة. والعق الأ

 (.6102ض اا ة الافاعق) (و6112عع  اا ة بنق عطا)ال اا ة هذه  نتياةاتفقأ 

 ( 2010وWolfضاختافأ نتياة هذه ال اا ة عع  اا ة ضضلف)

 

 



106 

 

 :المتساهلةثالثاا: القيادة 

نعوووط  لفقوووااأالخاصوووة ( أ   ااوووة ععاا وووة عووو ياي العووو ااس اط ا وووية 02يتضوووح عووو  الاووو ضل )  

هووذه العووو ااس  انووأ عتض وووطة. إذ باووغ العتض وووط "القيووا ة الت وواهاية" ععوووا  عوو  ضانوووة ن ووا عةاعوووق 

( ض وو  يةووزى ذلووك إلووى إ ااك عوو ياي العوو ااس اط ا ووية 1022( بووانحااف عةيووااي )2029الح ووابق )

 وضل نوه  و  يتبوع أحيانوار  والخاصة أ  نعط القيا ة العت اهل لم ية  اط اضب اطعثل لافع  فواءة الةعول

 ووواضب الع افوووأة ضالةقووواب فالعووو يا  صووواحب ع ا وووة ض ووو  يةوووزى ال وووبب أ  العووو ااس الخاصوووة تتبوووع أ

ض و   وبل يتاوه إلوى أ واضب الثوضاب ضالةقواب وخاصة ال يتاك اطعضا عاى الغااب فق اغاب اطض اأ

أحيانا إذا  ا  العو يا عض وف  بوا ق العةاعوي  ضلوم ي و  صواحب الع ا وة النعط العت اهل  ي تخ م 

ال يواى هنواك  طنوهأض ابعوا  وأض عو م االنتعواء لاع ا وة ض افةيته لاةعل  اياه ابعا ب وبب  اوة الاضاتوب

أ  العوو يا العت وواهل فووق بةوو   إلووىض وو  تةووزى هووذه النتياووة  وضوواضاة لاتوو خل فووق قوو ض  العةاعووي 

ضيتحعاض  ع  ضلية بأنف نم فيتاك العةاعي  ي ياض  ق ضننم  وياغب فق تحعل الع  ضلية اطحيا  ال

طاوووب عنوووه  إذا إال وضال يتووو خل فوووق نقووواطاأ العةاعوووي  واج ضيقوووف عض وووف العحايووو  ضالعتفووو وأععوووالنم 

أض  ونتياوة الضوغضطاأ التوق يةانينوا وضابعا ااءأ هذه النتياة ب بب ضوةف ان فاعوه لاةعول  وذلك

 ياعووه   الع اووف بنووا  ضالتووق تحووضل  ض  اإل اايووة اطعبوواءضالعنعوواأ أض  ثوواة  اطععوواللووبة   إهعالووه

 اطععال بالق ل العطاضب. بإنااز

 .(6102ض اا ة الاةعق) (6106ض اا ة الخصاضنة) نتاةجتفقأ نتاةج هذه ال اا ة عع ا

 مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني والذي نص::

ما درجة توافر القايم التنظيمياة لماديري المادارس األساساية فاي العاصامة عماان مان وجهاة  

 نظر المعلمين؟
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اط ا وية الخاصوة فوق أ   ااة ععاا ة ع ياي الع ااس  ( إلى02أ ناأ النتاةج فق الا ضل )

لاقيم  التن يعية ع  ضانة ن ا العةاعي   انأ عتض طة إذ باغ العتض وط الح وابق  الةاصعة ععا  

ضهوذا  ( ضاواءأ اعيوع أبةوا  القويم التن يعيوة فوق ال ااوة العتض وطة1.22( بانحااف عةيااي )2.22)

اعيووع الوو ياناأ  ضذلووك ط  ول ننووا لووم تصوول ل ووقف التض ةوواأض  وال يةنووق أننووا  ووابية أض غيووا عاضووية

ف يف إذا  ا   والتق تافع ع  قأ  الةاعل أينعا  ا  لحعي ةبالقيم ضاطخالأل ا ال عاضية ت عض لاتحاق

ضأيضا عا اتنا ضتقالي نا  ةواب عوا يعيوزهم  ويعنم ضأخال نوم وضحاعل ا الة  اعية  ءنبياا ل ضايثعةاعا 

 قة  بالاتبة اطضلى ض ااء ُبة  االهتعام بالعةاعي  بالاتبة اطخياة ..هذا ضااء ُبة  الث

 (6101ضاختافوووأ عوووع  اا وووة الاةوووافاة) (6112اتفقوووأ نتووواةج هوووذه ال اا وووة عوووع  اا وووة التوووضياا)

 (. 6102ض اا ة الةتيبق)

 فق  ااءأ العنا قة  عا يأتق: التن يعيةأعا بالن بة طبةا  القيم 

 وو ُبة  الثقة:  0

( أ   ااة ععاا وة العو ااس اط ا وية الخاصوة فوق الةاصوعة 09النتاةج فق الا ضل ) أ ناأ 

( 1022( بووانحااف عةيووااي )2022إذ باووغ العتض ووط الح ووابق ) وععووا   انووأ عتض ووطة فووق هووذا البةوو 

أ  ثقة العو يا بوالعةاعي   إلىذلك  يةزى ض   ضالعتض طةضااءأ فقااأ هذا الُبة  بال ااتي  العاتفةة 

فثقووتنم بأنف وونم تاةانووم يض فووض  عووا  ولعاووال أعووام العةاعووي  ط اء أععووالنم بحايووة ضب وول ثقووةتف ووح ا

قو ااأ فوق تحقيوأل أهو اف الع ا وة  ضفوق العقابول فوا  ثقوة العةاعوي  بالعو يا عيعتا ض  ع  عنواااأ ض 

تحقيووأل عاووى الوواضح العةنضيووة لاعوو يا ضاضوواه عوو  الةعوول ضبالتووالق فووا  ذلووك يوونة س افووع توو  ي إلووى 

ضبتقضيووة الةال ووة بووي  العوو يا ضالعةاعووي . هووذا ضاوواءأ فقوواة "غوواس الثقووة العتبا لووة  وا ووة طهوو افناالع 

 ضنااحنواوبينه ضبوي  العةاعوي  " ب ااوة عاتفةوة ض و  يةوض  ال وبب إلوى أ  الثقوة هوق أ واس الةال واأ 
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ةاعوووي " فالعوو يا النووااح يعوونح ثقتووه لعةاعيووه حتووى يبووو عضا ضاوواءأ فقوواة " تحقيووأل اطعوو  الووض يفق لاع

فووال  لاتاايووبوبالاتبووة اطخيوواة ض وو  يةووزى ذلووك إلووى أ  العوو ااس الخاصووة عقض هووا  وونضية ضبنووا فتووااأ 

 يقةا العةام باطع  الض يفق.

 اال تقاللية:ووو ُبة   6

( أ   ااة ععاا ة الع ااس اط ا ية الخاصة فق الةاصوعة 61أ ناأ النتاةج فق الا ضل )  

( بوووووانحااف عةيوووووااي 2022إذ باوووووغ العتض وووووط الح وووووابق ) و ععوووووا   انوووووأ عتض وووووطة فوووووق هوووووذا البةووووو

اط ا وية  يةوزى ذلوك إلوى أ  عو يا الع ا وة  ض  العتض طة(ضااءأ فقااأ هذا الُبة  بال ااة 1.22)

الخاصووووة  عض ووووف  بووووا ق العةاعووووي  ضلوووويس بعقوووو ضاه اتخوووواذ  ااااتووووه  ض  الااووووضع طصووووحاب الخبوووواة 

لوذلك ال  وضل اطضل ضاطخيوا عو  ع ا وته  نوض الع وف وضأصحاب القااا بالع ا وة أض عال نوا اط ا وق

ضاعتق  أ  هذا البة  صحق لعصاحة العةاعي  ضالةعل فالاعيع يقااك فق صنع  وينفا  باتخاذ القااا

 القااا لتحقيأل اطه اف .

 ووو ُبة  القفافية: 2

ةاصوعة ( أ   ااة ععاا ة الع ااس اط ا ية الخاصة فق ال60أ ناأ النتاةج فق الا ضل )  

(  1022( بوانحااف عةيوااي ) 2020إذ باغ العتض ط الح وابق)  وععا   انأ عتض طة فق هذا البة 

ض و  يةوزى  وضااءأ فقاة "تحقيأل أه اف الع ا ة ضا  تةااضأ عع أه افه القخصية" بالاتبة اطضلوى

 وقخصويةذلك أ  الع ااس الخاصة ع  أضلضياتنا تحقيأل أه افنا ضأ  تةااضأ عوع أهو اف العو يا ال

ضأ  العو يا عض وف  بوا ق  وابة ضننا ع   ة ابحية ت ةى لتحقيأل أه افنا لاذب ا با ع   ع  الط

الةاعاي  فأ  الخضف عاى ض يفته ياةاه يق م أهو اف الع ا وة الخاصوة عاوى أه افوه القخصوية ضأ  

 وض عاى ح واب أهو اف العو يا القخصويةأه اف الع ا ة ضل تحقيألضهذه  اهاة صحية  وتةااضأ 



109 

 

فالقوفافية  وهذا ضااءأ الفقاة " تانب العح ضبية عن  اتخاذ القوااا" بالاتبوة اطخيواة ضب ااوة عتض وطة

ض وو  يةووض  ذلووك أ  القطوواع الخوواص  وو  تتوو خل بووه  وهووق عووا ت ووةى لووه الع   وواأ بوواختالف تضاناتنووا

 الضا طة ضالعح ضبية.

 وو ُبة  الة الة:   2

ععاا ة الع ااس اط ا ية الخاصة فق الةاصوعة ( أ   ااة 66أ ناأ النتاةج فق الا ضل )  

( 1021( ضبوانحااف عةيوااي )2021إذ باوغ العتض وط الح وابق)  وععا   انأ عتض طة فق هوذا البةو 

إلوى ااتفواع الحوس  ض و  يةوزى ذلوكب ااة عاتفةوة " يزييااعق  اضف العةاعي   ض  تع" ة ضااءأ فقا 

ل ى الع يا فنض   ةة نابةة ع  اإلح اس بالع  ضلياإلن انق ضالقةضا باآلخاي  ضضاض  ع الة تن يعي

ضااءأ فقاة "تقضيم أ اء العةاعي  ع  خوالل عةواييا عضضوضعية"  ويااعق  اضف العةاعي   ض  تعيز

إلووى أ  الة الووة أ وواس الةعوول فووإذا قووةا العةاووم أ  هنوواك ع الووة بتضزيووع  ض وو  يةووزى  وب ااووة عاتفةووة

تعواء لاع ا وة أ  الاعيوع فوق نفوس ال فوة ضلويس هنواك أي العنعاأ فأنه يب ع فوق ععاوه ضيقوةا باالن

اص عاووى تضزيووع الحووضافز العا يووة  عاووى اعيووع أحووبالن ووبة لافقاة" أعووا ونووضع عوو  التعيووز بووي  العةاعووي 

الطبيةووة  أ  إلووىض وو  يةووض  ال ووبب فووق ذلووك  اطخيوواةتبووة ا العةاعووي   بقوو ل عووا ل" فقوو  اوواءأ فووق الع

ض   يةوض  ال وبب إلوى أ   والعالية يع   أ  ت ثا بانحياز الع يا البقاية عن عا يتةاأل اطعا باطعضا

  با ق الةاعاي  ال يتح م بالحضافز العا ية ي ض  عض ف الع يا فق الع ااس الخاصة 

 وووو ُبة  االهتعام بالعةاعي : 2

( أ   ااوة ععاا ووة العو ااس اط ا وية الخاصوة فوق الةاصووعة 62)أ نواأ النتواةج فوق الاو ضل 

( 1022)( ضبووانحااف عةيووااي 2022الح ووابق)إذ باووغ العتض ووط  البةوو أ عتض ووطة فووق هووذا ععووا   انوو

 إلوى"  و  حاوأ فوق الاتبوة اطضلوى ض و  يةوزى ذلوك أتةاعل عع العةاعوي  ب ول احتواام ضتقو يا "فقاة  ااء
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هوم أيقوضم بوه ض  أ عا يع    أ نلالعةاعي  هض  زعالةهالتةاعل باحتاام ضتق يا ع   بل الع يا عع  أ 

فقوو  اوواءأ فووق الاتبووة ع افووأة اط اء العتعيووز لاعةاعووي "  الفقوواة" أعووا. زعالةووهي  يووه تاوواه  أ ا يع وو  عوو

 اةعوا اط اء العتعيوز بال ااوة التوق ي وةى  ت وافا الخاصة ال أ  الع ااس إلىاطخياة ض   يةزى ذلك 

تحعل أعباء إضوافية لنا العةام ضذلك أ  الةقض  بالع ااس الخاصة  نضية    ال تا   الةق  حتى ال ت

 .لاعةاعي 

 نص::مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث والذي 

بااين القياادة متعااددة  (α≤3.35حصاائية عنااد مساتوى)إذات دًللااة  ارتباطيا:عالقااة  هنااكهال 

 التنظيمية؟العوامل لدى مديري المدارس األساسية في العاصمة عمان ودرجة توافر القيم 

إياابيووة ذاأ  اللوة إحصواةية عنوو   ااتباطيوه( إلوى ضاووض  عال وة 62فووق الاو ضل )أقوااأ النتواةج 

بوووي  ال ااوووة ال ايوووة لاقيوووا ة عتةووو  ة الةضاعووول ضال ااوووة ال ايوووة لاقووويم التن يعيوووة إذ  (α≤ 1010ع وووتضى )

إياابيووة ذاأ  اللووة إحصوواةية عنوو   ااتباطيووة(  عووا ضاوو أ عال ووة 1022باغووأ  يعووة عةاعوول االاتبوواط )

( بوووي  ال ااوووة ال ايوووة لاقيوووا ة عتةووو  ة الةضاعووول ضاعيوووع أبةوووا  القووويم التن يعيوووة إذ α≤ 1010ع وووتضى )

(. ضتقويا هوذه النتواةج أ  اطنعواط القيا يوة 1021( ض )1026تااضحأ  يم عةاعالأ االاتبواط عوا بوي  )

توضافا  ااوة التوق يعاا ونا عو ياض العو ااس اط ا وية فوق الةاصوعة ععوا  تو ثا اياابيوا عاوى  ةالثالث

تضافا القويم   ااة ض   يةض  ذلك إلى تأثيا هذه اطنعاط الثالثة بأبةا ها العتة  ة إلى ويةالقيم التن يع

التن يعيووة ضيوونة س هووذا عاووى أ اء العوو يا ض فاءتووه بعووا تتضووعنه هووذه القوويم عوو  قووفافية ضع الووة ضثقووة 

ن وانية ضبالتوالق يونة س عاوى أ اء العةاعوي  ضالننوض   ضا تقاللية ضاهتعوام بوالعةاعي  ض ويم أخال يوة ضاا

ض وووو  يةووووض  ال ووووبب إلووووى تووووضازي حااوووواأ اطفوووواا   ضتحقيووووأل اطهوووو اف. العطاووووضبوبالع ا ووووة لاع ووووتضى 

ال  ت اعوول ضا ووتعاااية العن عووة يةتعوو   وضالعن عووة التابضيووة لاقوويم التن يعيووة حااوواأ العاتعةوواأ لنووا
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ة ضالةوواعاي  لالاتبوواك ضالحيوواة عاووى العن ضعووة القيعيووة لوو ى العن عووة التابضيووة ضفقوو اننا يةووا  العن عوو

 ععا ي  ي إلى ع م اال تقااا. وضالتخبط

 :الدراسة الرابع والذي نص: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال

فااي درجااة ممارسااة مااديري  (α≤3.35حصااائية عنااد مسااتوى )إهاال هناااك فااروق ذات دًللااة  

مال تعازى لمتغيارات الجانس لقياادة متعاددة العوالفاي العاصامة عماان  الخاصاة المدارس األساسية

 العلمي؟والخبرة والمؤهل 

 تعأ عنا قة هذا ال  ال ح ب عتغيااته ض عا يأتق: 

 أ ااا متغير الجنس:

 ≥ α) ضاوض  فواضأل ذاأ  اللوة إحصواةية عنو  ع وتضى ال اللوة( 62أ نواأ النتواةج فوق الاو ضل)

فووق عحاف ووة الةاصووعة  العتض ووطاأ الح ووابية ل ااووة ععاا ووة عوو ياي العوو ااس اط ا ووية ( بووي 0.05

ععووا  لاقيووا ة عتةوو  ة الةضاعوول عوو  ضانووة ن ووا العةاعووي  ُتةووزى لعتغيووا الاوونس فووق ال ااووة ال ايووة إذ 

 عوا  انوأ  ويم )أ(  الوة  اإلنواثضلصوالح ( α≤10111ع وتضى)( عنو  -20222باغأ القيعوة التاةيوة )

أ ثووا ا يووة فووق القيووام  اإلنوواثأ   إلووىذلووك ض وو  يةووزى  لاعيووع العاوواالأ ضلصووالح اإلنوواث. إحصوواةيا

فضووال عوو  اإلنوواث  الةوواعاي وضأ ثووا تن يعووار فووق تق وويم اط ضاا ضالع وو ضلياأ عاووى  العطاضبووةوبالعنووام 

ضأنن  أ ثا عاطفة ضحنانا ع  الذ ضا ضبالتالق تم عااعاة  ضتنعيتناويتعيز  بإ اعة الةال اأ اإلن انية 

ياوووا  بيةوووة عووو  اطعووو   الوووذ ضا ففوووق الغالوووب  ووو  ت وووض   طعوووا و أعووواضااحتيااووواأ الةووواعاي  ضتابيتنوووا ضاا

 الةال اأ أ ثا ا ية ضا عية عع الةاعاي  فت ض  الحضااز بيننم ضتأثيا القاة  عاينم  ايل.

ض اا وووووة  (6102ض اا وووووة الايوووووا ) (6101ة عوووووع  اا وووووة القوووووايفق ضالتووووونح)اتفقوووووأ هوووووذه ال اا ووووو

 (.2010وWolfض اا ة ضضلف) (6102الة ضا )
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 :ب وو عتغيا الخباة

 αال اللة )( ع م ضاض  فاضأل ذاأ  اللة إحصاةية عن  ع تضى 62اأ النتاةج فق الا ضل )أ ن

فوووق  ااوووة ععاا وووة عووو ياي العووو ااس اط ا وووية لاقيوووا ة عتةووو  ة الةضاعووول لعووو ياي العووو ااس ( 0.05 ≥

إذ حصل أصحاب فةوة الخبواة )أ ول  اط ا ية فق عحاف ة الةاصعة ععا  تبةار لعتغيا الخباة لاعةام

(. ياوينم فةوة )عو  خعوس  ونضاأ إلوى أ ول 2020س  نضاأ( عاى أعاى عتض ط ح ابق باوغ )ع  خع

( فووق حووي  اوواء أصووحاب فةووة )عقووا  وونضاأ 2020الح ووابق ) باووغ عتض ووطنمعوو  عقووا  وونضاأ( إذ 

 لاعةاعووي ذلووك أ  عوو    وونضاأ الخبوواة (. ض وو  يةووزى 2021فووأ ثا( بالاتبووة اطخيوواة بعتض ووط ح ووابق )

تووأثيا فووق إ نوواا تبوواي  ا ووتااباأ إفوواا  الةينووة عوو   ااووة ععاا ووة القيووا ة لوويس لنووا   ثوواأ اووأ أم 

ضأ  العةاعوي  عو  فةواأ  ععا عتة  ة الةضاعل ل ى ع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق الةاصعة 

 إاابواتنمضلوم ي و  هنواك تبواي  فوق  لع ياينمالخباة الثالث عتفقض  فق ضصف القيا ة عتة  ة الةضاعل 

ع   عالح تنوا بضضوضح عو  العةاعوي   وضاء  وانضا عو  أصوحاب الخبواة القاياوة أم الخبواة ال  القيا ة ي

 الطضياة.

 (.6101ض اا ة القايفق ضالتنح) (6102اتفقأ نتياة هذه ال اا ة عع  اا ة الة ضا )

 (6102اختافأ نتياة هذه ال اا ة عع  اا ة الايا )

 ج ووووو عتغيا الع هل الةاعق:

 ( α ≤ 0.05)ع ووتضى ( ضاووض  فوواضأل ذاأ  اللووة إحصوواةية عنوو 69اوو ضل )أ نوواأ النتوواةج فووق ال

ل ى ع ياي الع ااس اط ا ية فق عحاف ة الةاصعة ععا  لاقيا ة عتة  ة الةضاعل باختالف الع هول 

(  عوا ضاو أ فواضأل ذاأ  اللوة إحصواةية  10111( ضبع تضى )060602الةاعق إذ باغأ  يعة "ف" )

(  α  ≤ 0.000 ( ضبع ووتضى ) 20226"التحضيايووة" )لوونعط القيووا ة "ف" لاعيووع اطبةووا  إذ باغووأ  يعووة 
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(  ضباغوأ  يعوة "ف" α  ≤ 0.000 ( ضبع وتضى ) 20222" التبا ليوة ) لونعط القيوا ة ضباغوأ  يعوة "ف" 

(  ضلعةافوة عاة يوه هوذه الفواضأل تووم α  ≤ 0.003 ( ضبع وتضى ) 20229" العت واهاة"  ) لونعط القيوا ة

( إلوى أ  21لاعقااناأ البة ية  التق أقوااأ نتاةاوه فوق الاو ضل ) (Scheffe)ه ا تخ ام اختباا قيفي

الفوواضأل بووي  العتض ووطاأ الح ووابية فووق القيووا ة العتةوو  ة الةضاعوول لوو ى عوو ياي العوو ااس اط ا ووية فووق 

تةزى ل فاا  الذي  يحعاض  ع هل عاعق)عاا تيا فأ ثا(.عقاانوة  والةاصعة ععا  فق ال ااة ال اية

أ  حعاوووة  إلوووىالنتياوووة  ضتةوووزى هوووذه وع هووول الةاعوووق)  باوووضم  ايوووة عاتعوووع ( ض )ب وووالضايضس(بحعاوووة ال

في وووةض  لتثبيوووأ أنف ووونم ضاثبووواأ  والعاا وووتيا فوووأ ثا طعضحووواتنم ضتطاةووواتنم الع وووتقباية بةيووو ة العووو ى

عقوو اتنم فووق إحوو اث التغيووا لتحقيووأل طعضحوواتنم بالحصووضل عضا ووع إ اايووة تع ووننم عوو  تحقيووأل أععووالنم 

ض و  ي وض  ال وبب تاقوق خبوااأ تةايعيوة أ ثوا ضانت وابنم إلوى  ضااأ أ ثوا خوالل  وم الع وتقبايةضأه افن

 خاصة ضأ  ا تانأ  اا تنم عع ععانم. وفتاة  اا تنم اط ا يعية

 (.6101ض اا ة القايفق ضالتنح) (و6102اتفقأ نتياة هذه ال اا ة عع  اا ة الة ضا )

 .(6102يا )هذه ال اا ة عع  اا ة الا  اختافأ نتياة

 مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس الذي نص:: 

( في درجة توافر القيم التنظيمية 3.35هل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى )

 العلمي؟في المدارس األساسية في العاصمة عمان تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل 

 ب متغيرات: وكما يأتي: تمت مناقشة هذا السؤال حس

 أ وو عتغيا الانس:

 ≥α)ة( ضاووض  فوواضأل ذاأ  اللووة إحصوواةية عنوو  ع ووتضى ال اللوو20أ نوواأ النتوواةج فووق الاوو ضل )

فووق عحاف ووة الةاصووعة ععووا  لاقوويم التن يعيووة عوو   اط ا وويةل ااووة ععاا ووة عوو ياي العوو ااس و(0.05
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( 20222إذ باغوووأ القيعوووة التاةيوووة ) فوووق ال ااوووة ال ايوووةالاووونس ضانوووة ن وووا العةاعوووي  ُتةوووزى لعتغيوووا 

ض انأ  ااة تضافا القيم التن يعية لو ى عو ياي العو ااس  واإلناث( ضلصالح 10111ضبع تضى  اللة )

ض و  يةوزى الفواأل لصوالح  وفق الةاصعة ععا  ضلصالح اإلناث فق اعيوع اطبةوا  الخاصة  اط ا ية

عنووووا القيعووووق ضخاصووووة أ  غالبيووووة العوووو ااس اإلنوووواث طبيةووووة العوووواأة ضح ا وووويتنا الزاةوووو ة ضخضفنووووا ضالتزا

 اعيوع تةاعالتنوا اط ا ية الخاصة بالةاصعة ععا  يةعا  بنا إنواث فوالعاأة بطبيةتنوا ضح ا ويتنا ضب

 .العاأة اأي ع  الناحية القيعية ع  خالل عا تة  ه ثقافة العاتعع عاى  افة  اض ت ض  أ ثا التزاعا 

ض اا ووة  و(6102ض اا ووة بنووق صووخا) (و6101افاة)اختافووأ نتياووة هووذه ال اا ووة عووع  اا ووة الاةوو

 (.6102ابااي )

 ب و عتغيا الخباة:

 ≥ α( عو م ضاوض  فواضأل ذاأ  اللوة إحصواةية عنو  ع وتضى )22أ نواأ النتواةج فوق الاو ضل ) 

فوق عحاف وة ععوا  لاقويم التن يعيوة تبةوار لعتغيوا  اط ا ويةفق  ااة ععاا ة ع ياي العو ااس ( 0.05

( ضبع وتضى 60122فقو  باغوأ  يعوة "ف" لا ااوة ال ايوة ) اطبةوا ل ااوة ال ايوة ضفوق الخباة لاعةام فق ا

 اآلخوواي  ضأ أ  القوويم التن يعيووة هووق أ وواس التةاعوول االياووابق عووع ذلووك إلووى . ض وو  يةووزى (10062)

القيم التن يعية لنا عفنضم ضاح  بالن بة لاعيع الخبااأ بغ  الن وا عو  عو ة خبوااتنم. حيوث يقوةا 

ة خوالل أ اءه لةعاوه  اخول اتااه ع يا بنفس القوةضا لعو ى ععاا وته لاقويم التن يعيو ةاعي اعيع العال

 ض وو  يةووزى أ  اعيووع الةوواعاي  عوو  بيةووة ضاحوو ة ضخافيووة ااتعاعيووة ضثقافيووة عتقووابنة إلووى حوو  الع ا ووة

 ضالقةضا ذاته. الطايأللا يا بنفس ضالتزاعا بقيم ال ي  الحنيف ضتةاليعه تقض  الاعيع   بيا

 (6102ض اا ة ابااي ) (6102أ نتياة هذه ال اا ة عع  اا ة الةتيبق)اتفق

 (6102ض اا ة القايب) (6101ال اا ة عع  اا ة الاةافاة)هذه نتياة اختافأ  
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 ج وووو عتغيا الع هل الةاعق:

( α ≤ 0.05ضاض  فاضأل ذاأ  اللة إحصاةية عن  ع تضى )إلى ( 22النتاةج فق الا ضل ) أأقاا 

فوووق عحاف وووة الةاصوووعة ععوووا  لاقووويم التن يعيوووة تبةوووار  اط ا ووويةة عووو ياي العووو ااس فوووق  ااوووة ععاا ووو

لعتغيووا الع هوول الةاعووق لاعةاووم فووق ال ااووة ال ايووة ضفووق اطبةووا   افووة فقوو  باغووأ القيعووة الفاةيووة لا ااووة 

الفووواضأل توووم ا وووتخ ام اختبووواا قووويفيه  عاة يوووه(. ضلتةوووا ف 10111( ضبع وووتضى  اللوووة )060602ال ايوووة )

(Scheffe)  الفواضأل بوي  العتض وطاأ  أ  إلوى( 22الاو ضل)التق أقااأ نتاةاوه فوق لاعقااناأ البة ية

لاقوويم التن يعيووة فووق  والح ووابية فووق ع ووتضى ععاا ووة  عوو ياي العوو ااس اط ا ووية فووق الةاصووعة ععووا 

 وتةوزى لاعةاعوي  ) باوضم  ايوة عاتعوع (عقاانوة عوع ذضي الع هول الةاعوق )ب والضايضس(  وال ااة ال اية

الخاصووة اط ا ووية فووق العوو ااس اط بووا  وونار ضتةووزى هووذه النتياووة ل ووضننم الفةووة  و)عاا ووتيا فووأ ثا(ض

ض وووو  ي ووووض  ال ووووبب اغبووووتنم  ولوووذلك ي ووووض  التووووزاعنم بووووالقيم التن يعيوووة ضحاصوووونم عاووووى تطبيقنووووا أ ثوووا

ض وض   باوضم  وبالعحاف ة عاى ععانم بالقطاع الخاص لة م تضفا فاص ععل لنم بالقطاع الح ضعق

 .ية العاتعع أصبح عخاااته  اياة ضفاص ععاه أيضا  اياة ا

 (.6102اتفقأ نتياة هذه ال اا ة عع  اا ة ابااي )

 (.6102القايب) ( ض اا ة6101اختافأ نتياة هذه ال اا ة عع  اا ة الاةافاة)

 التوصيات

 فق ضضء النتاةج التق تم التضصل إلينا يضصى بعا يأتق: 

ععاا ووة القيووا ة العتةوو  ة الةضاعوول لوو ى عوو ياي   ااووةأ  ضل فووق ال وو ال اطأ نوواأ النتوواةج  -

الع وتضى  ضبغا  افع هذه ال ااة إلى عتض طا ععا   ا الع ااس اط ا ية فق الةاصعة 

ضتضزيوع  عو تعااأضعقو   ععولضضاش  ت ايبيوةقتواح تن ويم  ضااأ يُ  أعاىالعطاضب ضالى  ااة 
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ضاعوول عوو  حيووث عفنضعنووا ضخصاةصوونا تتةاووأل بععاا ووة القيووا ة عتةوو  ة الة تيبوواأ ضنقووااأ 

 ضأعضا أخاى ذاأ عال ة بالعضضضع. التابضيةضأثاها عاى الةعاية  ضأنضاعنا

توووضافا القووويم التن يعيوووة لووو ى عووو ياي العووو ااس   ااوووة أ  فوووق ال ووو ال الثوووانقأ نووواأ النتووواةج  -

هذه ال ااة إلى الع تضى العطاضب  ضبغا  افع عتض طا ععا   ا اط ا ية فق الةاصعة 

ضتضزيووع  تيبوواأ  عوو تعااأضعقوو   ععوولضضاش  ت ايبيووةيقتوواح تن وويم  ضااأ  أعاووىى  ااووة ضالوو

 ضأثاها عاى الةعاية التابضية.  التن يعيةتتةاأل بتضضيح عفاهيم ضععاا اأ القيم  ضنقااأ

تضصوق الباحثوة بوإاااء  اا واأ ععاثاوة  الخاصوةأاايأ هذه ال اا ة عاى الع ااس اط ا ية  -

 ضالتةايم الةالق.  يالثانض عاى التةايم 

 ضالخاصة.إاااء  اا ة عقاانة ع  القيم التن يعية ل ى الع ياي  فق الع ااس الح ضعية  -

 ضنقووا  تيبوواأ ضنقووااأ ضأ لووة ععوول نوو ضاأ ضضاشضعقوو   عوو تعااأضعقوو   ت ايبيووةإاووااء بووااعج  -

 التن يعية.ضالقيم  الةضاعلتةنى بتثقيف الع ياي  الا   بالقيا ة عتة  ة 

  ى عوو يايالةضاعوول لووالقيووا ة عتةوو  ة  حووضل اإل ااة عاووال فووق ععاثاووة أخوواى  اا وواأإاااء -

أخوواى عوو  الععا ووة اطا نيووة  بيةوواأ فووق العيوو انق الضا ووع فووقالتن يعيووة ضتووضفا القوويم  الع ا ووة

 الناقعية.

 عووو  العزيووو  إلاوووااء اطا نيوووة الااعةووواأ فوووق اإل ااة أ  وووام فوووق الةايوووا ال اا ووواأ طابوووة تضايوووه-

فووق عتغيووااأ أخوواى عثوول  ض ضاهووا الع ا ووة التن يعيووة لعوو يا القوويم حووضل النضعيووة ال اا وواأض  البحووضث

 الع   ووواأ فوووق اإل ااي ضالقووو اة عاوووى حووول العقووو الأ ضاط اء الع   وووق ضااللتوووزام الوووض يفق اإلبووو اع

 بالععا ة.  التةايعية

 أخاى.وووووووو إاااء  اا اأ حضل القيا ة عتة  ة الةضاعل ضابطنا بعتغيااأ 
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 المراجع:

 العربية:المراجع 

 ععا :  اا أعضاج لاطباعة ضالنقا ضالتضزيع.  ،الفاعلةالقيادة التربوية (. 2002أعل لطفق) طاحض وأبض 

 .العاتعع الةابق لانقا ة: ع تب ععا و0ط ،التعليمية ةاإلدار  (.2002)احع . ضلي   وأ ة 

 ععا :  اا الف ا. ،التعليميةية في المؤسسات أساليب القيادة اًلدار (. 2002طااأل عب  الحعي ) الب ايو

الجامعة  ،دراساتمجلة  البناء القيمي لدى طلبة الجامعة األردنية.(. 2991هانق ) وضالطضيلعحع   والبطش
 .231-91و( 27) 39 واألردنية

سيات في التنوع الثقافي وعالقت: بالقيم التنظيمية داخل المنظمات متعددة الجن(. 1121العاي  )  عب وب اي
 : ااعةة  ضبا بضالية الحافة. االازاة و) ص األالةيض  ) اا ة عي انية بع تقفى طب  ،الجزائر

المديرين في مراكز الوزارات األردنية نحو اًللتزام بالقيم الثقافية  تاتجاها (.1115)الاطيف. ن اي  عب   والبنضي
 اطا  .ااعةة ع تة ال اك:  (وعنقضاة عاا تيا غيا ا الة) وميدانيةاًلجتماعية والتنظيمية دراسة 

درجة ممارسة رؤساء األقسام للقيادة األخالقية وعالقتها بمستوى (. 1127عحع  خال  الحعا ) صخاوبنق 
 الزا اء: لناقعيةا الااعةة عنقضاة(وا الة عاا تيا غيا ) ،األردنيةلديهم في الجامعات  النزاهة التنظيمية

 اطا  .

. درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية العامة األردنية لنمطي القيادتين التحويلية (1115 الم) وعطا بنق
أطاضحة   تضااه غيا ) ،المعلمينوالتبادلية وعالقتهما باًلحتراق النفسي والعالقات البينشخصية عند 

 اطا  . :ععا  والةاياععا  الةابية لا اا اأ  (. ااعةةعنقضاة

. عوذ اة ع عاوة لنيول )ا والة العاا وتيا التنظيمية وعالقتهاا بفاعلياة اإلدارة المدرساية القيم(. 1112أ وعاء ) وتا ق

 .و الازاةاب  اة ةااعة وتابيةغيا عنقضاة( فق عام االاتعاع تخصص 

)ا والة عاا وتيا غيوا  والايوا فوق ع ينوة  دراسة ميدانية مقارناة القايم التنظيمياة(. 2002)تا ق. صالح  والتا ق

 .الايا : الععا ة الةابية ال ةض ية و ةض العاك  . ااعةةعنقضاة(

ا الة ) ،األردنيةالشخصية والتنظيمية وأثرها في فاعلية المديرين في الوزارات  مالقي (.1113) سأن والتضياا
 . اطا  ال اك: وع تةااعةة  عنقضاة(و تيا غيا عاا
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التحويلية في الداخل الفلسطيني من وجهة نظر  القيم التنظيمية وعالقتها بالقيادة(. 1124ايع   ايعا ) وابااي 
 . اطا  أاب : الياعضك ة(. ااعة)ا الة   تضااه غيا عنقضاة ،المعلمين

تم زيااة  وعايض 23تاايم  و21325ع   جريدة اليوم(. اطنعاط القيا ية. 1117عب  اهلل ب  عب  الضاح  ) والاباي
 م عاى الاابط:2/7/1127العض ع فق 

http://www.alyaum.com/article/2489675 

القيم التنظيمية لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظة الكرك (. 1121صفاء اعيل ) والاةافاة
  . اطا  كع تة: ال ا . ااعةة عنقضاة()ا الة عاا تيا غيا  والقراروعالقتها بعملية اتخاذ 

القيادة التحويلية والتبادلية والمتساهلة لدى مديرات المدارس اًلبتدائية  طأنما (.1124الحعي ي ) اهي والاةعق
القاأل  ة(. ااعةا الة عاا تيا غيا عنقضاة) ،عملهنفي دولة الكويت وعالقتها برضا المعلمات عن 

 .اطا   اطض ط: ععا 

عع ا :  اا أ اعة لانقا ضالتضزيع ضنبالء ناقاض   و2. طلمعاصرةاإلدارة التربوية ا(. 1121 ايعا  ) وحاع 
 ضعضزعض .

 ععا :  اا العناهج لانقا ضالتضزيع. المستقبليةاإلشراف التربوي واقع: وآفاق: (. 1111) الحايايو ااف ه

لانقا   اا الع ياة: ععا  و2ط .التربوية ةاإلدار  (.1117عحع  ح ني  ) وضالةاعقإبااهيم ح   عحع   وح ا  
 .ضالتضزيع ضالطباعة

 اا الع ياة لانقا : ععا  2ط .التربوية ةاإلدار  (.1123عحع  ح ني  ) وضالةاعقإبااهيم ح   عحع   وح ا 
 .ضالتضزيع ضالطباعة

أثر النمط القيادي في سلوك المواطنة التنظيمياة دراساة مقارناة باين المصاارف (. 1121عحع  يا وي  ) وح ض 
  عقأل:  ضايا. ااعةة  وعنقضاة(. )ا الة عاا تيا غيا اصة في سوريةالتجارية العامة والخ

فووق اطانووزة الح ضعيووة  (. الصووااع بووي  القوويم االاتعاعيووة ضالتن يعيووة لوو ى العووض في 2002عحعوو  فووالح ) والحنيطووق
 .322-293( ص2)20,الااعةة اطا نية  واإلداريةمجلة دراسات العلوم  وتحاياية ةباطا  :  اا 

 

 

http://www.alyaum.com/article/2489675
http://www.alyaum.com/article/2489675
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عاى الثقة التن يعية ضالعقاا ة فق صنع القااااأ  (. أثا1111)عفضق.  عحع  وضال  ا بةنضال صالح  و ةالحضاع
 ةااعة والدراساتللبحوث  مؤتةمجلة  وعي انية اا ة  أعضاء هيةة الت ايس فق ااعةة ع تة اضا
 .294-242( ص1)25ع ته

التنظيمية لدى العاملين في المؤسسات العامة الصمت التنظيمي على الثقة  رأث (.1119ااعق عحع  ) والختاتنه
 .ال اك: اطا  ااعةة ع تة  و) عنقضاةعاا تيا غيا  ةا ال) .األردنية

الصراع بين القيم اًلجتماعية والقيم التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية (. 1117عب  اهلل عقاة ) والخزاعاة
ععا :  الةابيةععا  ااعةة  عنقضاة(واضحة   تضااه غيا أط. )العامة في األردن وعالقت: بأدائهم الوظيفي

 .اطا  

القيادة متعددة العوامل وعالقتها باستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي (. 1121العنتصا عحع  )  الم الخصاضنةو
. )ا الة التي يمارسها مديرو المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان من وجهة نظر المعلمين

 ععا : اطا  . اطض طااعةة القاأل  وعنقضاة(يا غيا عاا ت

. ععا :  اا طرائق تدريس التربية اإلسالمية وأساليبها وتطبيقاتها(. 1112)إ عاعيل. ناصا ضعي   والخضال ة
 حني  لانقا ضالتضزيع.

 .الح يث. إاب : عالم ال تب جديدة ىالتربوي: رؤ اإلدارة والتخطيط (. 1119أعا  عحعض  )  اا  ةو

عقتاح ل اا ة أ اضب القيا ة التحضياية ضالتع ي  عاى التزام عن ضبق  ا(. إطا1111اينا  عب  العنةم ) وااب
مجلة الدراسات المالية العبيةاأ تااه القا ة:  عح  اأ ط اضب البيع العضاه بالةعيل ضنضاتج اط اء. 

 ااعةة بنق  ضيف.  ،والتجارية

القيمي المرجعي للمشرفين التربويين في محافظات جنوب األردن من  رطااإل (.1114) الم. نايل  والاقاي ة
 ع تة ااعةة (وعنقضاةعاا تيا غيا  ا الة) ،الثانويةوجهة نظرهم ومن وجهة نظر مديري المدارس 

 . اطا  ال اك:

لثانوية في عالقة نمطي القيادتين التحويلية والتبادلية لمديري المدارس ا(. 1123زهااء  ي  عحع  ) والافاعق
اطض طو ااعةة القاأل  وعنقضاة(ا الة عاا تيا غيا ). نظرهمدولة الكويت بتمكين المعلمين من وجهة 

 اطا  . ععا 

عالقة القيادة التحويلية بتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع (. 1121احع  صا أل عحع  ) والا ب
 فا طي . غزة وهااطز )ا الة عاا تيا غيا عنقضاة( ااعةة  غزة.
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درجة الذكاء الثقافي لمديري المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج (. 1121ناعي  عيخاةيل عباس) والايا 
أجنبية ودولية في محافظة عمان وعالقتها بدرجة ممارسة المديرين لنمط القيادة التحويلية من وجهة 

 اطا  .  ععا  واطض طلقاأل ا عنقضاة( ااعةة. )ا الة عاا تيا غيا نظر المعلمين

نموذج مقترح للتوافق بين القيم الشخصية والقيم التنظيمية بمؤسسات (. 1121)احع . اهلل ب    عب والزهاانق
الععا ة الةابية  والع اعةع ة  والقاىااعةة أم  (وعنقضاة. )ا الة عاا تيا غيا التعليم العالي السعودي

  ال ةض ية. 

بالنفس والنمط القيادي لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية  ةالثق (.0999) ايعا .  قض أو  باغنة
 النااح فا طي .ااعةة  وعنقضاة()ا الة عاا تيا غيا  ،فلسطينفي محافظات شمال 

 
 الوظيفيالقيمي المرجعي لمديري المدارس في األردن وعالقت: بأدائهم  راإلطا (.1111). اعب  ال تاض ا   و اعا 

 اطا  . :و ال اكع تةااعةة  وعنقضاة(عاا تيا غيا  )ا الة

 الع ياة لانقا ضالتضزيع. اععا :  ا. التطوير التنظيمي واإلداري(. 1119بالل خاف ) وال  اانة

الصراع بين القيم اًلجتماعية وبين القيم التنظيمية لدى مديري مدارس التعليم (. 1123ععتاز ) والقايب
 . )ا الة عاا تيا غيا عنقضاة(.  عقأل  ضايا.الحكومي في مدينة دمشقاألساسي والثانوي 

(. اطنعاط القيا ية لع ياي اإل ااة فق ضزااة التابية ضالتةايم ضتأثيااتنا فق التغييا التابضي ضفأل 1114هيام) القاي ةو
 .171-117( 43الة  ) ،العربيةاتحاد الجامعات  ةمجل ".عن ضا ا  اء اط  ام

عتة  ة الةضاعل التق يعاا نا ا  اء اط  ام اط ا يعية فق  اياأ  ة(. القيا 1123باس عب  عن ي)ع القايفقو
مجلة اتحاد الجامعات العربية  الت ايسوااعةة القاأل االض ط فق ععا  ع  ضانة ن ا أعضاء هيةة 

 .322-319و( 1)33 ،للبحوث في التعليم العالي

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في دولة (. 1121عنال عحعض  عحع ) ضالتنحعباس  والقايفق
 (.45الة  ) وإن انيةعاضم  و عااةمعلميهماإلمارات العربية المتحدة القيادة التحويلية من وجهة نظر 

التنظيمية وأثرها على األداء الوظيفي دراسة تطبيقية على موظفي  ةالعدال (.1117)ع ام. عحع  ب   والقنفاي
 اطا  . :ع تةو ال اك (و ااعةة)ا الة عاا تيا غيا عنقضاة زير الدولة ومحافظ ظفار في عمانمكتب و 

ض اضك العا ض ي   عتغيا ض يط بي   يم ض اضك الا  اء ضالفاعاية التن يعية: بحث  م(.  ي2997) ض    القيمو
 .24-2(: 24الة  ) واطزهاااعةة  التجارة،المجلة العلمية لكلية  إ العقعي انق 
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 وعنقضاة(. )ا الة عاا تيا غيا القيم التنظيمية وعالقتها بتمكين الموارد البشرية(. 1124بض  قياه ي ه ) وصابا
 .الاعنضاية الازاةاية وب  اة ااعةة

أساليب القيادة السائدة ومتطلبات التحول نحو اقتصاد المعرفة: دراسة ميدانية (. 1115هالة أحع  ) وصباي
 اطا  .  و ععا اطا نية اا ة عي انية غيا عنقضاة(. ااعةة الزيتضنة ). ألردنيةالمؤسسات األعمال 

التزام المشرفين التربويين في محافظة الكرك بمعايير الشفافية من وجهة  ةدرج (.1119)ح  . اضا   والطةانق
 اطا  .: ع تةو ال اكااعةة  عنقضاة(وعاا تيا غيا ا الة ) ،والمعلمين ننظر المديري

 . ععا :  اا ضاةل لانقا ضالتضزيع.وآفاق مالتعليمية: مفاهياإلدارة (. 1112هانق عب  الاحع  ) وطضيلال

(. أثا القيا تي  التحضياية ضالتبا لية فق 1121ال تاا) و عب ضالةاقعحع  صبحق  وصالحابت ام عاق ضأبض  والضعضا
-511 و( 1)37. العلوم اإلدارية ةمجل ة.اطا نيإ  اب عناااأ التف يا النا   لاةاعاي  فق الع تقفياأ 

543. 

القيم ل ى ع ياي ضعةاعق الع ااس الثانضية لاذ ضا ضاإلناث فق  ة(. عن ضع1112ح ي   العة) ىأاض  الفتاحوعب  
ع يايتق ععا  اطضلى ضالثانية عةباا عننا ع  خالل التقايا الاف ق ل ل فةة ع  ضانة ن ا  ل فةة 

 : اطا  . اطا نيةو ععا غيا عنقضاة( الااعةة ا الة عاا تيا )باطخاى. 

وزارة التربية والتعليم في  اتجاهات المديرين نحو اًللتزام بالقيم التنظيمية في(. 1112 ة  هضي ي ) والةتيبق
 وع تةااعةة  عنقضاة(. )ا الة عاا تيا غيا المملكة العربية السعودية وأثرها على رضاهم الوظيفي

 .اطا  

درجة ممارسة ماديري المادارس الثانوياة للقياادة األخالقياة وعالقتهاا بقايمهم (. 1123حع  با ق عبااك )ا والةتيبق

. )ا ووالة عاا ووتيا غيووا عنقووضاة(. ااعةووة القوواأل التنظيميااة ماان وجهااة نظاار المعلمااين فااي دولااة الكوياات

 اطا  .: اطض طو ععا 

اًلبتدائية في دولة الكويت للقيادة التشاركية مان تطبيق مديري المدارس الثانوية و  ةدرج (.1121ناصوا) الةاعقو

 اطا  . :االض طو ععا ااعةة القاأل  عنقضاة(ا الة عاا تيا غيا )و المعلمينوجهة نظر 

نمااط القيااادة التحويليااة لمااديري الماادارس الثانويااة الحكوميااة فااي محافظااة  (.1125يض ووف صووالح) الةوو ضا و ضفوواء

ا ووالة عاا ووتيا ). المعلمااينلتنظيمااي فااي مدارسااهم ماان وجهااة نظاار البلقاااء وعالقتهااا بمسااتوى التغيياار ا

 ععا : اطا  . االض طوالقاأل  ة(. ااعةغيا عنقضاة
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 . ععا :  اا الصفاء لانقا ضالتضزيع. إدارة األعمال الحديثة(. 1123فتحق أحع  ) وعضا 

 .ضاةل لانقا  اا:  ععا ،األعمالالسلوك التنظيمي في منظمات ( 2002عحعض   اعا  ) والةعيا 

 و2ف ق. طالناألشراف التربوي والقيادة التربوية وعالقتها باًلحتراق (. 1112عة  عحعض  أحع  ) والةياصاة
 الحاع  لانقا ضالتضزيع. ععا :  اا

اًلتصال اإلداري وأساليب القيادة اإلدارية في المؤسسات (. 1111عحع  عحعض  ) ضالفاضلأحع   الةياصاةو عاق
  :  اا الحاع  لانقا ضالتضزيع. ععا التربوية.

  اا أ اعه لانقا ضالتضزيع ععا  اطا  . ،األفرادشؤون  ةإدار  (.1119 ايم. ) وعي ى

القيم لدى مديري المدارس الثانوية األكاديمية في محافظة اربد على  رأث (.2991)عحع .  عب  هللض  وغاابية
 اطا  .: و ععا اطا نية الااعةة (ا الة عاا تيا غيا عنقضاة) اإلداريسلوكهم 

 عةن  اإل ااة الةاعة. النياا " الايا عب  الاحع   تااعة“ التنظيميةالقيم (. 2995) .ض  ضك يفي   وفان يس

 ضالتضزيع. ااة لانقا  ععا :  اا التربويةاإلدارة والقيادة ( . 1121)العةطق. عب   غالب وفايااأ

 اطاقيف الةابق : ع   ة (. ععا2)ط .أردنيةشفافية  ونح (.1111) با م ض  انا  اة ة ال يالنقو

 .الااعةية: ال اا اإل  ن اية. التنظيمي ( ال اضك1113)احع .  وعاها

 صفاء لانقا ضالتضزيع. اععا :  ا. (. إدارة المنظمات1122عالء ال ي  عب  الغنق ) وعحعض 

 .00/2/6102ااة لاعا ز بتاايم . زيمركز الملكة رانيا العبد اهلل لتكنولوجيا التعليم المعلومات

 اا ووة تطبيقيووة  :اإلسااتراتيجيةأثاار القيااادة التبادليااة فااي تحقيااق األهااداف (. 2000)العاةوو . عبوو  الةزيووز  والعطيوواي
 ععا : اطا  .  اطض طوعاا تيا غيا عنقضاة(. ااعةة القاأل ا الة ) وال ضيتيةالصناعاأ النفطية   طاععاى 

تدريسي أخالقيات العمل في تعزيز المعرفة: دراسة آلراء عينة من  رأث (.1115عحع  عصام ) والعةاضي ي
 .الةااأل والعضصل والعضصلااعةة  عنقضاة(ا الة عاا تيا غيا ). الموصل جامعة

ممارسة مديري المدارس الثانوية العامة في األردن للعدالة التنظيمية  ةدرج (.1115)احع . عاق  والعةايطة
ااعةة ععا  الةابية  (وعنقضاةغيا  أطاضحة   تضااه) ،لمعلميهماطنة التنظيمية وعالقتها بسلوك المو 

 اطا  . والةايالا اا اأ 
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أعبيايقية.  ةضال اضك:  اا (. عال ة القيم الفا ية ضالتن يعية ضتفاعانا عع االتااهاأ 2994عب  الحفي  ) والعق م
 .12-41و( 2)11ااعةة ال ضيأ.  ،اًلجتماعيةمجلة العلوم 

األداء الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس  في تحسينالقيم الشخصية والتنظيمية  أثر (.1117)ااة ة.  وعضافق
 اطا  .: كو ال ا ع تةااعةة  (ا الة عاا تيا غيا عنقضاة) ،الخاصةفي الجامعات األردنية 

 انقا ضالتضزيع.. ععا :  اا الحاع  لالمدرسية الفعالة ةاإلدار  (.1112ضاصل اعيل ح ي ) والعضعنق

 .عي  قعس النضااي القاهاة: ع تبة. 21لل قرن(. اإلدارة: األصول واألسس العلمية 1111 ي  ) والنضااي

: الع تبة القاهاة والعشرونإدارة المؤسسات التعليمية في القرن الحادي (. 1111)القابينق قالنالل الناللقو
 الةصاية
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 (1الملحق )

 أداتاه الدراسة بصورتيهما األوليتين

 
 

 ................................................ وفق: اهلل:لفاضلسعادة الدكتورا

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركات: ....... وبعد
القياادة متعاددة العوامال لادى ماديري المادارس األساساية "  بإع ا  ا الة عاا وتيا عوة قضم الباحثت

 "ن وجهة نظر المعلمينبالعاصمة عمان وعالقتها بتوافر القيم التنظيمية في مدارسهم م

( التق أع ها أفضليض MLQ_5Xضلتحقيأل أه اف ال اا ة تم تااعة ا تبانة القيا ة عتة  ة الةضاعل )

( والتبادلية Transformational( العتضعنة طنعاط القيا ة التحضياية )Avolio & Bassضباس )

((Transactional( والمتساهلة(Laissez-Faire القيم التنظيمية بالرجوع 0 وتم إعداد استبانة

 العالقة0لألدب النظري والدراسات السابقة ذات 

ضخباة فق هذا العاال ضطهعية اأي م ال  ي  فق تحقيأل  عنعةضن اار لعا تتعتةض  به ع  ع انة تابضية 

ب اء  ةأه اف هذه ال اا ة نااض الت ام بتح يم هذه اال تبان ها   اأي م حضل عباااتنا ع  حيث انتعاضاا

 عحضا أض ع م انتعاةنا ضع ى عنا بة الصياغة الاغضية لاةباااأ. لا

 صالح ال هقا  الباحثة: ابت امأبض  ايم                       ال  تضا: أحع العقاف: اط تاذ

 :اآلتيةالرجاء كتابة البيانات 
  اًلسم

  كاديميةالرتبة األ 

  جهة العمل

  التخصص
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 :( في المكان الذي يمثل إجابتك√دراسة يرجى وضع إشارة )الخصائص الديموغرافية لعينة ال

 أنثى         : ذ االجنس

 

 :سنوات الخبرة

  نضاأ   00أ ثا ع         نضاأ   00أ ل ع  _         2 نضاأ    2أ ل ع  

 

 :  المؤهل العلمي

 عاا تيا فأ ثا     +  باضم  سب الضايض ب الضايضس 

  باضم  اية عاتعع   
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بصورتها االولية:أوال:استبانة  القيادة التحويلية   

 
 الرقم

 
 الفقرات

 صالحية الفقرة 

 صالحة
غير 
 صالحة

بحاجة 
إلى 
 تعديل

التعديل 
 المقترح

 ال عاأ(التأثيا العثالق ) اطضل:البة  

1.  Instills  pride  in  me for  being 
associated with him  / her. 

 اء فق نف ق الاتباطق بهيغاس ال باي

    

2.  Goes  beyond  Self-interest  for  the 
good  of   the  group 

 القخصية.يفضل العصاحة الةاعة عاى  

    

3.  Acts  in  ways  that  build my  respect 

 يتصاف بطاأل تةزز احتااعق له.

    

4.  Displays a sense of power and 
confidence. 

 ضالثقة.بالقضة  ي نا إح ا ا

    

 (المثالي)السلوكالتأثير  :الثانيالبعد 

1  

Talks about his/her most important 
values and beliefs. 

 أهعية.يتح ث ع  عبا ةه ضعةتق اته اط ثا 

    

2 
Specifies the importance of having a 

strong sense of purpose. 
 الن ف.بيح   أهعية اعتالك إح اس  ضي 

    

3 Concentrates his/her full attention on 

dealing with mistakesو complaintsو 

and failures.  يا ز انتباهوه ال اعول عاوى التةاعول
 ضاإلخفا اأ.عع اطخطاء ضالق اضى 

    

4 
Emphasizes the importance of 

having a collective sense of 
 .نعة العطاضب اناازهاي    أهعية اعتالك حس بالع
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 .اإللهامية الثالث: الدافعيةالبعد 
 
1 
 
 

Talks optimistically about the future. 

 .يتح ث بتفا ل ع  الع تقبل

    

2 Talks enthusiastically about what 

needs to be accomplished.  يتح ث بحعواس
 ععا ياب اناازه. 

    

3  Articulates a compelling vision of the 
future. 

 الع تقبل.يق م ا ية عقنةة ع  

    

4 Expresses confidence that the goals. 
Will be achieved. 

 تحقيقنا.ي نا ثقة بأ  اطه اف  ضف يتم  

    

 العقلية  الرابع: اًلستثارةالبعد 
1  Re- examines critical assumptions to 

question whether are appropriate. 

ُيةيوووو  فحووووص االفتااضوووواأ النا وووو ة لاتأ وووو  عوووو  عوووو ى 
 عنا بتنا.

    

2 Seeks differing perspectives when 
solving problems. 

يعيووووز بووووي  ضانوووواأ الن ووووا العختافووووة عنوووو  عةالاتووووه 
 لاعق الأ.

    

3 Gets me to look at problems from 
many different angles. 

ن وووا إلوووى العقووو الأ عووو  زضايوووا يةطوووق الفاصوووة لا 
 عختافة.

    

4 Suggests new ways of looking at how 
complete assignments.  

 يقتاح طا ار ا ي ة لان ا فق  يفية إ عال الضااباأ 

    

 الفردية  الخامس: اًلعتباريةالبعد 
1 Spends time teaching and coaching. 

 ضالت ايب.يقضق ض تار فق التةام 

    

2 Treats me as an individual rather than     
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just as a member of a group. 

 اعاعة.يةاعانق بضصفق فا  ضليس عضض فق  
3 Considers me as having different 

needsو abilitiesو and aspirations from 

others. 

ضعقوووو ااأ  احتيااوووواأوُيةوووو نق عوووو ياي قخصووووار ل يووووه 
 اآلخاي .ة ع  ضطعضحاأ عختاف

 

    

4 Helps me to develop my strengths. 
  ضتق.ي اع نق فق تطضيا نقاط 

    

 

 اطضلية.ثانيار: ا تبانة القيا ة التبا لية بصضاتنا 

 
 الرقم

 
 الفقرات

 صالحية الفقرة 

 صالحة 
غير 
 صالحة

بحاجة 
إلى 

 تعديل 

التعديل 
 المقترح

  العقاضطة ةالع افأ اطضل:البة  

1.  Provides me with assistance in 
exchange for my efforts. 

 أبذلنا.ي اع نق عقابل الانض  التق 

    

2.  Discusses in specific terms who is 
responsible for achieving performance 

targets. 

ينوووووا ش الع ووووو ضل عووووو  اناووووواز اطهووووو اف با وووووتخ ام 
 عصطاحاأ عح  ة.

    

3.  Makes clear what one can expect to 
receive when performance goals are 

achieved. 

يضضووح عووا يتض ووع الفووا  الحصووضل عايووه عنوو  تحقيووأل 
 اط اء.أه اف 

    

4.  Expresses satisfaction when I meet 
expectations. 

 التض ةاأ.يةبا الع يا ع  اضاه عن عا ألبق 
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 الرقم

 
 الفقرات

 صالحية الفقرة 

 صالحة 
غير 
 صالحة

بحاجة 
إلى 

 تعديل 

التعديل 
 المقترح

 ايجابية() باًلستثناء ةاإلدار  الثاني:البعد 

1 Focus attention on irregularitiesو 

mistakesوexceptionsو and deviations 

from standards. 

يا وووووووز االنتبووووووواه عاووووووووى عووووووو م االنت وووووووام ضاطخطوووووووواء 
 العةاييا.ضالتض ةاأ ضع م عطابقة 

    

2 Concentrates his/her full attention on 

dealing with mistakesوcomplaintsو and 

failures. 

يا وووووز اووووول اهتعاعوووووه عاوووووى التةاعووووول عوووووع اطخطووووواء 
 ضاإلخفا اأ.ضالق اضى 

    

3  
Keeps track of all mistakes.  

 اطخطاء.يتابع اعيع عااحل 
 

    

4 Directs my attention toward failures to 
meet standards. 

 العةاييا.يضاه انتباهق نحض اإلخفا اأ ع  أال تابية 

    

 سلبية(اإلدارة باًلستثناء ) الثالث:بعد ال
1  

Fail to interfere until problems become 
serious. 

 ا ية.ال يت خل إال عن عا تصبح العق الأ 

    

2 Waits for things to go wrong before 
taking action. 

 إاااء.ينت ا ح ضث الخطأ  بل اتخاذ أي 

    

3 Shows that he/she an affirm believer in 

“If it isn’t  brokeو don’t it” 

إذا لووم ي وو   ءالقووقي نووا اعتقووا ار بووالقضل "عوو م تصووايح 
 ع  ضاار "

    

4 Demonstrates that problems must 
become chronic before I take action. 
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 الرقم

 
 الفقرات

 صالحية الفقرة 

 صالحة 
غير 
 صالحة

بحاجة 
إلى 

 تعديل 

التعديل 
 المقترح

يبي  أ  العق الأ ياب أ  ت وض  عزعنوة  بول اتخواذ أي 
 إاااء.

 

 يتعلق بالفقرة التي تقيس القيم التنظيمية القسم الثاني

 الثقة( االستقاللية بالمعلميناالهتمام  ةالعدالة الشفافي)

التعددددددددديل 

 المقترح

 صالحية الفقرة 
 الفقرات

 الرقم 

غيددددددددر  بحاجة إلى تعديل   

 صالحة 

 صالحة 

 المدرسة:العــــــــــــــــــــــــــــــــدالة لدى مدير 

 0 بدون استثناء هام على المعلمينالمتوزيع     

 المالية علىيحرص على توزيع الحوافز     

 عادل  المعلمين بشكلجميع 

2 

على  اإلدارية المتخذةيطبق القرارات     

 جميع المعلمين بعدالة 

2 

خالل  المعلمين مناعمل على تقييم أداء     

 معايير عادلة 

3 

املين الع والواجبات بينأوزع األعمال     

 بدون تمييز  

2 

 أتجنب اتخاذ قراراتي بأسلوب متحيز    

 

6 

يحافظ المديرون على سير خط العمل في     

 مدارسهم 

7 

 3 األداء هو المعيار الحقيقي للمكافآت     

 المدرسة  لدى مديرالشفافـــــــــــــــــــــــــــــــــــية 

اذ يتجنب المحسوبية والواسطة عند اتخ     0 
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 القرارات وتقييمية لألداء 

يهتم بتحقيق أهداف المدرسة وان     

 تعارضت مع األهداف الشخصية 

2 

 2 بسرية تامة مع المعلمينيتعامل     

يعطي فرصة للمعلمين لطرح أفكار جديدة     

 لتطوير العمل 

3 

يتعامل بموضوعية مع عمليات التقييم     

 المختلفة 

2 

يطبق األنظمة  يحرص على أن    

 حرفي   والتعليمات بشكل

6 

يمنح األفراد ذو القدرات اإلدارية على     

 فرص حقيقية لتطوير مستقبلهم الوظيفي 

7 

 

التعدددددديل 

 المقترح
 الرقم الفقرات صالحية الفقرة

غيا  بحااة إلى تة يل  
 صالحة 

 صالحة

 المدرسة بالعاملين  اهتمـــــــــــــــــــــام مدير

 0 يتعامل مع المعلمين بكل احترام وتقدير     

 2 مع المعلمين  عالقات قوية ومرنهيسعى إلى تكوين     

اجتماعية مع المعلمين  تكوين عالقاتيحرص على     

 مناسباتهم االجتماعية خالل مشاركتهممن 

2 

تعاون مع المعلمين أثناء تأديتهم  يتيح أجواء    

 ألعمالهم 

3 

 2 مشاعر المعلمين ويحترم رغباتهم  يراعي    

 يهتم بمشاكل المعلمين ويحاول    

 حلها 

6 

 7 يكافأ األداء المتميز للمعلمين بسخاء    

 استقاللــــــــــــــية مدير المـــــــدرسة في كافــــــــة أعماله 
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 0 بعمله بشكل مستقل  ميحاول القيا    

 2 أي تأثير خارجي  نبنفسه دويتخذ جميع قراراته     

التي يحاول أن يتحرر من بعض التقاليد االجتماعية     

 على عمله   تؤثر

2 

يحرص على تقييم أداء المعلمين بعيدا عن الضغوط     

 االجتماعية  

3 

 القرارات ذاتاتخاذ  االستقاللية فييتمتع بدرجة من     

 الصلة بعمله 

2 

له دون أي توجيه يحرص على أن يقوم بأداء أعما    

 من اآلخرين

6 

يبذل جهود كبيرة لتطوير قدرات المعلمين من أجل     

 قدر من الكفاءة  أكبرتحقيق 

7 

 الثقــــــــــــــة المتبادلة بين المدير والمعلمين 

صناعة يشاركنا المعلمون في  على أنيحرص      

 القرار

0 

 2 يوجه النقد للمعلم المقصر في عملة     

 2 يناقش المعلمين بكل صراحة     

يحرص على أن تكّون ثقة متبادلة بينه وبين     

 المعلمين 

3 

 2 الوظيفي أثناء قيامهم بالعمل  المعلمين باألمنُيشعر     

 ةيمنح المعلمين الصالحيات الالزمة لممارس    

 أعمالهم   

6 
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 (2الملحق )

 المحكمين أسماء

 ن العملمكا التخصص اًلسم الرقم
عن ي عب  عباس  اط تاذ ال  تضا  .1

 القايفق
ااعةة القاأل  ا ااة تابضية

 اطض ط
ااعةة القاأل  عناهج ضطاأل ت ايس اط تاذ ال  تضا عحعض  الح ي ي  .2

 اطض ط
الااعةة الةابية  ا ااة تابضية ال  تضا أ ام عحعض  أبض إ عاعيل  .3

 العفتضحة
ااعةة القاأل  تابضية  ةإ اا  عحعض  عحع   اا  ة  ال  تضا أعا  .4

 اطض ط
 ااعةة ع تة ا ااة تابضية أحع  الصااياةال  تضا خال    .5
 حاةلااعةة  إ ااة تابضية خضلة ح ي  عايضة ال  تضاة  .6
القاأل ااعةة  عناهج ضطاأل ت ايس ال  تضا فضاز قحا ة   ..

 اطض ط
 ااعةة الزيتضنة عناهج ضطاأل ت ايس ال  تضا عحع  أبض عاق  .8
 ءالبتااااعةة  إ ااة تابضية عحع  عحعض  بنق عفاج ال  تضا  .9

ضأ اليب ت ايس عناهج  ال  تضا ع ام أبض  طام  .13
 الاغة االناايزية

 الزيتضنةااعةة 

ااعةة القاأل  ا ااة تابضية ال  تضا عنذا القبضل  .11
 االض ط
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 (3الملحق)

 أداتاه الدراسة بصورتهما النهائيتين

 

 

 .العحتام/ة......................................حضاة الزعيل/ة ..........

 ضبا اته:ال الم عاي م ضاحعة اهلل 

القياادة متعاددة العوامال لادى ماديري المادارس " ُتة  الباحثة ابت وام صوالح ال هقوا   اا وة بةنوضا  "
األساساااية بالعاصااامة عماااان وعالقتهاااا بتاااوافر القااايم التنظيمياااة فاااي مدارساااهم مااان وجهاااة نظااار 

ضذلك ا ت عاالر لعتطاباأ الحصضل عاى  ااة العاا تيا فق اإل ااة التابضية ع  ااعةوة  و"ينالمعلم
 اطا  (. والقاأل اطض ط )ععا 

( التووق أعوو ها MLQضلتحقيووأل أغوواا  ال اا ووة تووم اعتعووا  تااعووة ال ووتبانة القيووا ة عتةوو  ة الةضاعوول )
إلاابووة عوو  فقووااأ اال ووتبانة ضتااووض الباحثووة التفضوول با (2004 وAvoloi& Bass) أضلفيووض ضبوواس

تحوواي  آعاووه الخع ووةوأعووام  وول فقوواة تةبووا عوو  ضانووة ن ووا م عوو  اإلبوو ال )×( العافقووة بضضووع إقووااة 
البحووث   طغوواا عاعووا بووأ  بيانوواأ هووذه اال ووتبانة ال ت ووتخ م إال إاابووات موال  ووة ضالعضضووضعية فووق 

 .الةاعق

 ضتفضاضا بقبضل الق ا ضفاةأل التق يا

  انالح الدهشابتسام ص الباحثة:
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 شخصية األول: معلوماتالقسم 

 (  أمام اإلجابة التي تنطبق عليك Xيرجى وضع إشارة )  

 

 االجتماعي:النوع 

 ذكر                                       أنثى  

 

 الخبرة اإلدارية:   

 أكثر من عشر سنوات   سنوات      01إلى -5 سنوات 5أقل من 

 

 ي:المؤهل العلم

 دبلوم             ماجستير فأكثر                                      بكالوريوس + بكالوريوس
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أمااام الفقاارة )×( أوًل: اسااتبانة القيااادة متعااددة العواماال بصااورتها النهائيااة:) الرجاااء وضااع إشااارة 
 المناسبة(

 الرقم الفقرات مستوى التطبيق

 اا دائم غالباا  أحياناا  نادراا  أبداا 

  .0 تقدم اإلدارة مساعدة لي مقابل جهودي      

يعيد المدير فحص اًلفتراضات الناقادة للتأكاد      
 من مالءمتها ألي مقياس

2.  

  .3 يتدخل المدير عندما تتفاقم المشكالت فقط.     

يركااز ُجاال اهتماماا: علااى األخطاااء لتصااويبها      
 وفق المعايير المتبعة.

4.  

ا تطااارأ أماااور ايجابياااة يتجناااب التااادخل عنااادم     
 مهمة.

5.  

يتحاادث الماادير عاان قيماا: ومعتقداتاا: األكثاار      
 أهمية.

6.  

يغيااااب عنااااد الحاجااااة إلياااا: أوقااااات األزمااااات      
 والمشكالت 

7.  

يسااعى للحصااول علااى وجهااات نظاار مختلفااة      
 عند حل المشكالت. 

8.  

  .9 يتحدث بتفاؤل عن المستقبل.     

ماارتبط باا: يغاارس الكبرياااء فااي نفسااي ًلنااي      
 بكون: مديري.

11.  
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يتااابع المسااؤول عااان تحقيااق أهاااداف األداء      
 ويناقش:.

11.  

  .12 ينتظر حدوث الخطأ قبل اتخاذ أي أجراء.     

  .13 يتحدث بحماس عما يجب تحقيق:.     

القاااوي باااالغرض مماااا  اإلحسااااسيؤكاااد علاااى      
 يعكس إدارة قيادية صلبة.

14.  

  .15 يقضي وقتاا في التعليم والتدريب.     

يوضح ما يتوقع أن يحصال عليا: الفارد عناد      
 تحقيق أهداف األداء.

16.  

إذا  ءالشاييظهر اعتقاداا ثابتاا "بعدم تصاليح      
 لم يكن مكسوراا ".

17.  

يعماال مااان أجااال مصااالحة الجماعاااة متجااااوزا      
 مصلحت: الشخصية.

18.  

يعااااملني بوصااافي فااارداا ولااايس عضاااواا فاااي      
 الجماعة

19.  

مشاااكالت يجاااب أن تكاااون مزمناااة يباااين أن ال     
 قبل اتخاذ أي أجراء.

21.  

  .21 يتصرف بطرق تعزز احترام المعلمين ل:.     

 األخطااءيركز جل اهتمام: على التعامل ماع      
 والشكاوى واإلخفاقات.

22.  

يأخااذ فااي اًلعتبااار اآلثااار األخالقيااة المترتبااة      
 على القرارات التي يتم اتخاذها 

23.  
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  .24 خطاء.يتابع جميع األ     

  .25 يظهر إحساساا بالقوة والثقة.     

  .26 .مستقبل المدرسةيقدم رؤية مقنعة عن      

يوجاا: انتباااهي حااين وقااوع اإلخفاقااات بهاادف      
 تلبية المعايير المطلوبة للعمل الصحيح.

27.  

  .28 يتجنب اتخاذ القرارات.     

 احتياجاااات ومقااادراتيعتبرناااي شخصااااا لديااا:      
 اآلخرين.وطموحات مختلفة عن 

29.  

يمنحناااي فرصاااة النظااار إلاااى المشاااكالت مااان      
 زوايا مختلفة.

31.  

  .31 يساعدني في تطوير نقاط ضعفي.     

يقتاارح طرقااا جدياادة للنظاار فااي كيفيااة إكمااال      
 الواجبات.

32.  

  .33 يؤخر اإلجابة عن األسئلة الُملحة.     

يؤكااد أهميااة امااتالك حااس جماااعي برسااالة      
 المدرسة.

34.  

  .35 عن رضاه عندما تتحقق التوقعات. ُيعبر     

  .36 يظهر الثقة بأن األهداف ستتحقق.     
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 إشارةوضع ويرجى قراءة كل فقرة ة بالفقرات التي تقيس القيم التنظيمي الثاني: يتعلقالقسم 

(X)  عليك: أمام اإلجابة التي تنطبق- 

 الرقم الفقرة دائما غالبا أحيانا نادرا ابداا 
 ااااااااااااااااااااااااادالةالعاااااااااااا

 على:يعمل المدير 
دون  علاااااى المعلماااااينتوزياااااع المهماااااات      

 استثناء

0.  

جمياااااع  المادياااااة علاااااىتوزياااااع الحاااااوافز      
 المعلمين.

2.  

علااااى  اإلدارياااة المتخاااذةالقااارارات  تطبياااق     
 .جميع المعلمين بعدالة

3.  

خاااالل معاااايير  المعلماااين مااانأداء تقاااويم      
 موضوعية.

4.  

  .5 بدون تمييز.أي العاملين  يراعي ظروف     

  .6 بأسلوب متحيز. :تجنب اتخاذ قرارات     

 الشفافااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااية 
 على:يعمل مدير المدرسة 

  .7 عند اتخاذ القرارات  تجنب المحسوبية     

 تعارضات ماع نالمدرساة وا  أهاداف تحقيق      
 الشخصية  أهداف:

8.  

  .9 التعامل مع المعلمين بانفتاح      

فرصة للمعلمين لطرح أفكار جديادة  اءعطإ     
 لتطوير العمل 

01.  

التقااويم تعاماال بموضااوعية مااع عمليااات ال     
 المختلفة

00.  

  .02 بشفافية  تشريعات اإلدارية تطبيق ال     

 اًلهتماااااااااااااااااااااااااااام بالمعلمين 
 على:لمدرسة يعمل مدير ا

  .03 عامل مع المعلمين بكل احترام الت     

  .04 مع المعلمين إقامة عالقات ودية     
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اًلجتماعية ماع المعلماين  :تقوية عالقات       
مناساااااباتهم  فاااااي خاااااالل مشااااااركتهممااااان 

 اًلجتماعية

05.  

تعااااون ماااع المعلماااين أثنااااء  أتااايح أجاااواء     
 تأديتهم ألعمالهم 

06.  

ت المعلمااااااين إليجاااااااد اًلهتمااااااام بمشااااااكال     
 الحلول المناسبة لها  

07.  

  .08 .مكافأة األداء المتميز للمعلمين     

 اًلستقاللااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااية
 على:يعمل مدير المدرسة 

  .09 بشكل مستقل : اإلداري القيام بعمل ةحاولم     

  .21 دون أي تأثير خارجي  :قرارات اتخاذ جميع     

التي من بعض التقاليد اًلجتماعية التحرر      
 :عمل في تؤثر

20.  

أداء المعلمااين بعياادا عاان الضااغوط تقااويم      
 اًلجتماعية  

22.  

دون أي توجياااااا: ماااااان  القيااااااام بأعمالاااااا:     
 اآلخرين 

23.  

  .24 اتخاذ القرارات   باًلستقاللية فياًللتزام      

 اااااااااااااااااةالثقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 على:يعمل مدير المدرسة 

  .25 القرارفي صناعة مشاركة المعلمين       

  .26 :: النقد للمعلم المقصر في عملتوجي     

 المدرسااية بكاالباااألمور  المعلمااين مناقشااة     
 صراحة 

27.  

  .28 بين: وبين المعلمين متبادلة الثقة ال غرس     

  .29 للمعلمين الوظيفي  تحقيق األمن     
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 (4الملحق )

 كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط إلى وزارة التربية والتعليم
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 (5الملحق )

 بالع ااس اط ا ية  العةاعي  ضالعةاعاأاعيع إحصاةية ب
 (6102/ 6102عحاف ة الةاصعة عع ا  لاةام ال اا ق )فق 

 م العةاضعاأضالعتضفاة ل ى عا ز العا ة اانيا الةب  اهلل لت نضلضايا التةاي
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 (6الملحق )

 كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية إلى مديرية التعليم الخاص
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 (7الملحق )

 المدارس الخاصة ومديراتها كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية إلى مديرو

 


