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  :الملخص باللغة العربیة
ھدفت الدراسة للتعرف على القیادة التحویلیة لقائدات المدارس وعالقتھا باالنتماء المھني 

 من وجھة نظر المعلمات، اتبعت الدراسة المنھج الوصفي المسحي االرتباطي، وطبقت للمعلمات
معلمة من المدارس الثانویة ) ٢٤٧(االستبانة كأداة لجمع البیانات، وتكونت عینة الدراسة من 

  .الحكومیة في مدینة جدة
، كما أن )ةعالی(أظھرت الدراسة أن سمات القیادة التحویلیة لقائدات المدارس جاءت بدرجة 

) التأثیر المثالي، الحفز االلھامي، االعتبارات الفردیة، االستثارة الفكریة(مجاالت القیادة التحویلیة 
 ،)عالیة(لقائدة المدرسة جاءت بدرجة 

، وأن أبعاد االنتماء المھني )عالیة(كما أظھرت النتائج أن االنتماء المھني للمعلمات جاء بدرجة 
لدى معلمات المدارس الثانویة بمدینة جدة جاءت بدرجة ) مرار بالعملالوالء المھني، اإلست(
بدرجة عالیة جدَا، وكشفت النتائج وجود عالقة ارتباط ) اإللتزام المھني(، بنما جاء محور )عالیة(

التأثیر (موجبة وقویة ذات داللة إحصائیة بین درجة ممارسة القیادة التحویلیة لقائدات المدارس 
واالنتماء المھني )  ز االلھامي، االعتبارات الفردیة، االستثارة الفكریة، الدرجة الكلیةالمثالي، الحف

  ).الوالء المھني، االستمرار بالعمل، االلتزام المھني، الدرجة الكلیة(لدى المعلمات 
وتمثلت أبرز توصیات الدراسة؛ بضرورة اعتماد أسلوب القیادة التحویلیة لدى جمیع قائدات 

ظام ومنھجیة أساسیة للمدرسة ال یسمح بتجاوزھا، والعمل على تعمیق مبدأ العمل بروح المدارس كن
الفریق الواحد وتعزیز الشعور باألمان الوظیفي لدى العاملین بالمدرسة، وضرورة إعداد دورات 
تدریبیة لقائدات المدارس حول القیادة التحویلیة، خاصة للقائدات الجدد، وإعتماد اجتیاز الدورة 

  .تدریبیة كأحد شروط التكلیف لقائدة المدرسةال
  .القیادة التحویلیة، االنتماء المھني، قائدة المدرسة، المرحلة الثانویة: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
Transformational leadership of school leaders and their relation to the 
professional affiliation of teachers from the point of view of female 

teachers  
     The study was designed to identify the transformational leadership of 
the school leaders and their relation to the professional affiliation of the 
teachers. From the point of view of the teachers, the methodology followed 
the descriptive descriptive method. The questionnaire was applied as a data 
collection tool. The sample consisted of 247 teachers from the government 
secondary schools in Jeddah. 
    The study showed that the transformational leadership of  the school 
leaders came to a high level. The transformational leadership (Idealized 
Influence ,Inspirational Motivation, Individualized Consideration, 
Intellectual Simulation) of the school leader were high, 
    The results also showed that the professional affiliation of female 
teachers came to a high level, And that the factors of professional 
affiliation (professional loyalty, continuing work) among high school 
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teachers in Jeddah were high, and The factorof "professional commitment" 
is very high, The results showed a significant and positive correlation 
between the degree of transformational leadership of school leaders 
(Idealized Influence , Inspirational Motivation, Individualized 
Consideration, Intellectual Simulation, total score) and professional 
affiliation among teachers (professional loyalty, continuing work, 
professional commitment, total score). 
    The most recommendations of  the study; the need to adopt the method 
of transformational leadership of all school leaders as a basic system and 
methodology for the school can not be exceeded, And work to deepen the 
principle of teamwork and enhance the sense of job security among school 
staff, And the need to prepare training courses for school leaders on 
transformational leadership, especially for new leaders, and the adoption of 
passing the training course as one of the terms of reference for the leader of 
the school. 
Keywords: transformational leadership, professional affiliation, school 
leader, secondary level. 

  :المقدمة
     یعتمد نجاح العمل الجماعي في كل المجاالت بوجود قیادة تشرف على تخطیط العمل، وتنسیق 
جھود العاملین فیھ، وتوجیھھا نحو األھداف المرسومة، وعلى القائد أن یتصف بصفات شخصیة 

  .علیا حتى یستطیع اكتساب العاملین والتعامل معھم
فترة غیر مسبوقة من التغیرات المتسارعة بسبب تأثیر       وفي عصر تشھد فیھ المنظمات 

العوامل التكنولوجیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة، تحتم على منظمات القطاع العام 
 Michalopoulos and et(والخاص أن تخضع لتغییرات ھیكلیة جذریة في كافة مناحي العمل 

al, 2010(دید من المنظمات التعلیمیة في أنحاء العالم ، وھذه التغییرات بطبیعتھا أجبرت الع
للتعامل مع المتغیرات التعلیمیة بكفاءة، لتحقیق االستمراریة في عصر یضج بالتحدي والتغیر 

ومن ). Jorgensen, 2004(المطرد وعمل تحوالت جوھریة من أجل االستمرار واالزدھار 
وى العملیة التعلیمیة وتحدیثھا بكافة ضمن ذلك النمو المستمر والسعي الدائم إلى االرتقاء بمست

جوانبھا، فبرزت الحاجة الماسة لمفھوم التطویر التنظیمي، للقیادات التعلیمیة اإلداریة، للتكیف مع 
حیث یظھر االحتیاج إلى فكر إداري . المتغیرات، وإعادة تحدید حتى الثابت من الرؤى والممارسات

  .یرھا إلى األفضل ضمن ما یدخل في دور القیادة التحویلیةشامل یھتم بتحدیث العملیة التعلیمیة وتغی
فالقیادة التحولیة تقود المنظمات لتوظیف التحوالت الجوھریة المناسبة لتحقیق أھداف المنظمة،      

وتضع رؤیة للمستقبل وتعمل على انتھاز الفرص المحتملة وُتفجر الطاقات اإلبداعیة الكامنة لدى 
 بالعدالة، مما یولد االلتزام واالنتماء لدیھم، وتزید من قیم الوالء للمنظمة العاملین وتعزز الشعور

  ).Ghaderi, 2009(التي یعملون بھا 
وُتعتبر الموارد البشریة أھم الموارد االستراتیجیة واألساسیة لكل منظمة، ویعتمد نجاح أي        

د حیث أنھا مصدر المیزة التنافسیة منظمة أو بیئة عمل بشكل مباشر على كفاءة استخدام ھذه الموار
المستدامة للمنظمة، ویعد المعلمون أھم جوانب العملیة التعلیمیة بدورھم األساسي في رفع جودة 
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إن التحدیات المستمرة التي تواجھ . التعلیم، وتحسین العملیة التعلیمیة التربویة وتحقیق أھدافھا
فراد، ففي الماضي كانت المصادر المالیة ھي المنظمات أدت إلى تغییر االتجاھات واألفكار لأل

العامل الحاسم لنجاح المنظمات، ومع تطور االحتیاجات اإلنسانیة، فإن األخالقیات وجودة الحیاة 
والرضاء الوظیفي وغیرھا من المفاھیم أصبحت ھي محددات نجاح واستقرار المنظمات 

)Koonmee and et al, 2010 .(ت البحثیة في السنوات الماضیة واھتمت العدید من الدراسا
وتشیر العدید ). ٢٠١٤ماضي، (بموضوع جودة الحیاة الوظیفیة تحت أبعاد متعددة وتحدیات جدیدة 

من الدراسات إلى العوائد االیجابیة لتوافر أبعاد جودة الحیاة الوظیفة في المنظمات حیث تعتبر قوة 
وأظھرت . ة إنتاجیة العمل ورفع مستوي األداءدافعھ تخلق الرضا واالنتماء المھني بما یؤدي لزیاد

العدید من الدراسات أن أنماط القیادة التحویلیة وشعور العاملین بالعدالة التنظیمیة من العوامل 
  ). Shekarian and et al, 2014(الرئیسیة التي تؤثر على جودة الحیاة الوظیفیة 

 الكثیر من االھتمام من قبل الباحثین والتربویین        ویعد االنتماء المھني من المفاھیم التي نالت
في قطاعات التربیة والتعلیم، وھو من األساسیات التي تحفز العاملین للعمل باتجاه ترضي عنھ 

كما أن االنتماء المھني یعتبر من األمور بالغة . المجموعة التي یرغب ذلك الفرد باالنتماء لھا
ف جوانب حیاتھ سواء االجتماعیة أو العملیة، فھو نتیجة األھمیة و مؤشر لنجاح الفرد في مختل

مباشرة الھتمام المنظمات باألفراد العاملین واعطائھم العنایة المناسبة، وبذل الجھد واستثمار 
وتدریبھم تدریبا مناسبا یتفق مع متطلبات العمل، ومنحھم الحوافز المالیة ، األموال لتطویر الكفاءات
المعنویة، مما یشعر العاملین باالنتماء الشدید لھذه المنظمات واإلخالص والمعنویة ورفع روحھم 

في خدمتھا وتقدیم األداء المتمیز وإظھار الرغبة القویة في االستمرار فیھا و عدم التفكیر في 
ومن أھم ). ٢٠٠١القریوتي، (االنتقال منھا إلى غیرھا، مما یضمن االستمراریة واالستقرار 

مھني، العالقات مع الرؤساء المباشرین ونوعیة االشراف حینما یكون المشرف عناصر االنتماء ال
محامًیا عن اإلدارة والعاملین في آٍن واحد، مما یوطد العالقات الطیبة بین العاملین بعضھم البعض 

وسیاسة اإلدارة في تنظیم وتوفیر الظروف المالئمة، ومنھا الراتب المجزي، . وبینھم وبین اإلدارة
ر فرص الترقیة والتقدم في العمل، وتحسین بیئة العمل في المنشاة التعلیمیة، وتوفیر األمن وتوفی

والسالمة واالستقرار الوظیفي، وتقدیر مسؤولیة العامل وإنجازاتھ واحترام المكانة الوظیفیة للفرد 
  ).٢٠٠٣عریقات ،(واالعتراف بھ 

ي العام في المملكة العربیة السعودیة، بما     وبالرغم من التوجھ السائد لتحدیث النظام التعلیم
، وما بذلتھ وزارة التعلیم من جھود حثیثة لتطویر وتحسین )٢٠٣٠(یتوافق مع رؤیة الدولة 

اإلدارات المدرسیة وبخاصھ تطویر القائدات من حیث االختیار والتأھیل والتقویم على أسس تربویة 
ورا حیویا في تسییر العملیة التعلیمیة، فھو ویقع على عاتق مدیر المدرسة د. وتعلیمیة حدیثة

المسؤول عن توفیر بیئة تربویة وتعلیمیة تسھم في بذل المزید من الجھد نحو تحقیق أھداف 
الوزارة، ولذلك البد من تطویر النمط القیادي بحیث یكون قادًرا على تحقیق البیئة التربویة اإلیجابیة 

عبد الملك، (ن بصفة عامة، وللمعلمین بصفة خاصة مما یحقق الرضا الوظیفي لجمیع العاملی
وفي ضوء ما سبق، فان الدراسة الحالیة تھدف وبشكل رئیسي لبحث أثر سمات القیادة ). ٢٠٠٨

التحویلیة لدى قائدات المدارس على االنتماء المھني لمعلمات المرحلة الثانویة بمدارس جدة، مما 
الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبد العزیز ال سعود یثري توجھ الدولة الكریمة،  بقیادة خادم 

، ومنھا تعلیم "بأن تكون بالدنا نموذًجا ناجًحا ورائًدا في العالم على كافة األصعدة" حفظھ اهللا 
إعداد مناھج تعلیمیة متطورة تركز على المھارات "منافس یسھم في دفع عجلة االقتصاد، من خالل 

  ".ر المواھب وبناء الشخصیة، وتعزیز دور المعّلم ورفع تأھیلھاألساسیة باإلضافة إلى تطوی
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  :مشكلة الدراسة وتساؤالتھا
      من ال یسعى إلى التطویر فإنھ یحمل في طیاتھ بذور الفناء فمن ال یتطور فمصیره الفناء والتبدد 

  .ومن أھم مجاالت ھذا التطور المجال القیادي واإلداري
ري المضطرد، یفرض العالم المعاصر ضغوًطا شدیدة على       وفي ظل التطور الحضا

المجتمعات والدول خصوًصا النامیة منھا، في كل المجاالت السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة لكي 
فیظھر االحتیاج إلى فكر إداري متكامل یھتم بتحدیث المنظمات . تتخذ أشكاًلا جدیدة من القیم الحدیثة

 الفكر الخاص بالتطویر التنظیمي الذي یرتكز على التطویر الفعال في وتغییرھا إلى األفضل وھو
  ).٢٠٠٦الجندي، (النظم التربویة بشكل عام وادارتھا بشكل خاص 

       ومن خالل اطالع الباحثة على الواقع التعلیمي والتربوي في مدارس التعلیم العام، وبالرُّغم 
لعام في المملكة العربیة السعودیة، وما بذلتھ وزارة من التوجھ السائد لتطویر النظام التعلیمي ا

التعلیم من جھود حثیثة لتطویر وتحسین اإلدارات المدرسیة؛ وبخاصھ تطویر القائدات من حیث 
االختیار والتأھیل والتقویم على أسس تربویة وتعلیمیة حدیثة، فبالرغم من ذلك، مازال ھناك تباین 

دارس، وتتمسك البعض بالقیادة التقلیدیة التسلطیة، مما ینعكس سلًبا في األنماط القیادیة لقائدات الم
على أداء المعلمین وبالتالي على التحصیل الدراسي للطالبات، وعدم تفعیلھن ألنماط القیادة الحدیثة 

إلى أن اإلدارات التعلیمیة في المملكة العربیة ) ٢٠٠٧(والفعالة، وقد توصلت دراسة المنیع 
ضعف : خص اإلدارة المدرسیة  تواجھ العدید من المشكالت التي من أھمھاالسعودیة، وباأل

الممارسات الشوریة من قبل القیادات التربویة، وعدم ممارستھم لألنماط القیادیة الفعالة التي من 
  .أھمھا نمط القیادة التحویلیة

ًحا ورائًدا في العالم على نموذًجا ناج"ألن تكون بالدنا ) ٢٠٣٠(      وفي إطار رؤیة الدولة الشاملة 
، ولتحقیق ھذا التوجھ "تعلیم تنافسي یسھم في دفع عجلة االقتصاد"، ومن أھمھا "كافة األصعدة

المبارك، ترى الباحثة أن أسلوب القیادة التحویلیة، ھو األسلوب األمثل لتغییر الواقع القیادي في 
القیادة الحدیثة والفعالة، والذي لھ األثر المباشر مدارس التعلیم العام، من القیادة التقلیدیة الى أسلوب 

  .على أداء المعلمات واالنتماء المھني لھن
      وألھمیة ما سبق تسعى الدراسة الحالیة للتعرف على االنتماء المھني للمعلمات وعالقتھ بسمات 

دراسة باإلجابة عن القیادة التحویلیة لدى قائدات المدارس الثانویة في مدینة جدة، وتتلخص مشكلة ال
  :السؤال الرئیسى التالي

ما العالقة بین القیادة التحویلیة لقائدات المدارس واالنتماء المھني للمعلمات من وجھة نظر 
  المعلمات؟

  :         ویتفرع عن ھذا السؤال عدة أسئلة فرعیة كاآلتي
  نظر المعلمات؟ما درجة ممارسة قائدات المدارس سمات القیادة التحویلیة من وجھة  -١
  ما درجة االنتماء المھني لدى معلمات المدارس الثانویة في مدینة جدة ومن وجھة نظرھن؟ -٢
ما درجة ارتباط ممارسة القیادة التحویلیة لقائدات المدارس باالنتماء المھني لدى المعلمات ومن  -٣

  وجھة نظر المعلمات؟
  :أھداف الدراسة

  :إلى تحقیق األھداف التالیة وذلك بالتعرف على          تسعى الدراسة الحالیة 
  .درجة ممارسة سمات القیادة التحویلیة لدى قائدات المدارس الثانویة بمدینة جدة -١
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  .درجة الشعور باالنتماء المھني لمعلمات المدارس الثانویة في مدینة جدة -٢
ة في مدینة جدة باالنتماء المھني درجة ارتباط ممارسة القیادة التحویلیة لقائدات المدارس الثانوی -٣

  .لدى المعلمات
  :أھمیة الدراسة

قد تسھم ھذه الدراسة في تقدیم مؤشرات كمیة إلدارات التعلیم، عن درجة ممارسة القائدات  -١
  .لسمات القیادة التحویلیة

في قد تسھم ھذه الدراسة في تقدیم مؤشرات كمیة، عن درجة االنتماء المھني لمعلمات المدارس  -٢
  .مدینة جدة

قد تسھم ھذه الدراسة في تقدیم مؤشرات كمیة، عن درجة ارتباط أسلوب القیادة التحویلیة لقائدات  -٣
  .المدارس في مدینة جدة واالنتماء المھني لدى المعلمات

قد تسھم ھذه الدراسة مساھمة فاعلة في معرفة الواقع القیادي لإلدارات المدرسیة في مدینة جده،  -٤
  .ومن ذلك تأثیر القیادة التحویلیة.  طبیعة بیئة العمل للمعلماتومعرفة

قد تفید ھذه الدراسة أصحاب القرار والمسؤولین عن التدریب في وزارة التعلیم في تصمیم  -٥
برامج تدریبیة لتطبیق أسالیب القیادة الحدیثة لرفع الكفاءة القیادیة لدى قائدات المدارس من 

  .، للوصول إلى مستوى إیجابي من الرضاء الوظیفي للمعلماتمنظور القیادة التحویلیة
قد تفید المعلمات في تعزیز دورھن والرفع من انتمائھن المھني، ومتابعة مستوى التقدم في ھذا  -٦

الجانب، ونشر نتائج درجة الرضاء واالنتماء المھني والذي ینعكس مباشرة على مخرجات 
  ).٢٠٣٠(التعلیم، لتحقیق رؤیة 

  :الدراسةحدود 
  :      خضعت الدراسة لعدة حدود ھي

اقتصرت الدراسة الحالیة على معلمات المدارس الحكومیة الثانویة في مدینة : الحد البشري -١
  .جده

  .اقتصرت الدراسة الحالیة على المدارس الحكومیة الثانویة بمركز شمال جدة: الحد المكاني -٢
اني في الدراسة الحالیة  خالل الفصل الدراسي یحدد اإلطار الزمني للجزء المید: الحد الزماني -٣

  .ھـ١٤٣٨/ھـ١٤٣٧الثاني للعام الدراسي 
التأثیر المثالي، الحفز ( اقتصرت الدراسة على القیادة التحویلیة بمحاور : الحدود الموضوعیة -٤

 الوالء المھني،( ، واالنتماء المھني بمحاور )االلھامي، االعتبارات الفردیة، االستثارة الفكریة
  .،)اإلستمرار بالعمل، اإللتزام المھني

  :مصطلحات الدراسة
  : القیادة التحویلیة

عملیة یسعى من خاللھا كل من القائد والتابعین لھ إلى رفع " بأنھا) ٢٠٠٢(      عرفھا مصطفي 
  ".كل منھما اآلخر إلى أعلى مستویات الدافعیة واألخالق

الباحثة بالقیادة التحویلیة إجرائًیا في ھذه الدراسة بأنھا وتقصد : التعریف االجرائي للقیادة التحویلیة
األسلوب القیادي الذي تتشارك فیھ قائدة المدرسة والمعلمات من أجل تنمیة الوالء المھني، 
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واإلستمرار بالعمل، واإللتزام المھني، ورفع مستوى األداء مما ینعكس على درجة اإلنجاز والتقدم 
  .واضحة لجمیع العاملین في المدرسةمن أجل تحقیق رسالة ورؤیة 

  : االنتماء المھني
     ھو استثمار متبادل بین الفرد والمنظمة باستمرار العالقة التعاقدیة یترتب علیھ أن یسلك الفرد 
سلوكا یفوق السلوك الرسمي المتوقع منھ والمرغوب فیھ من جانب المنظمة ورغبة الفرد في إعطاء 

ام في نجاح واستمراریة المنظمة كاالستعداد لبذل مجھود أكبر والقیام جزء من جھده من أجل االسھ
المنتدى العربي إلدارة الموارد البشریة االنتماء (بأعمال تطوعیة وتحمل مسؤولیات إضافیة 

  ). ٢٠١٣المھني، 
أنھ        وتعرف الباحثتھ االنتماء المھني إجرائًیا بأنھ یدل على االندماج والمحبة وشعور الموظف ب

  .جزء مكمل ومرتبط بھذه المنظومة
  :منھج الدراسة

  .      تم استخدام المنھج الوصفي المسحي والمنھج االرتباطي لمناسبتھ لموضوع البحث
  :مجتمع الدراسة

معلمة في المدارس الثانویة في إدارة تعلیم شمال مدینة جدة، ) ٩٥٤(       بلغ مجتمع الدراسة 
  .ھـ١٤٣٨- ١٤٣٧م في الفصل الدراسي الثاني من العام بحسب إحصائیة وزارة التعلی

  :عینة الدراسة
الثانویة في إدارة تعلیم شمال مدینة       تكونت عینة البحث من جمیع معلمات مدارس المرحلة 

معلمة، تم اختیارھن بأسلوب الحصر الشامل، وبعد توزیع االستبانات ) ٩٥٤(، والبالغ عددھن جدة
استبانة، وبنسبة ) ٢٤٧(مدرسة یتناسب مع عدد المعلمات، تم جمع علیھن على عدد من كل 

  من مجتمع الدراسة،)% ٢٥٫٩(
  :إجراءات الدراسة

  :لتنفیذ البحث اتبعت الباحثة اإلجراءات التالیة     

 االطالع على االدب النظري والدراسات السابقة. 
 تحدید منھج البحث. 
 تحدید مجتمع وعینة البحث. 
 تبانةتم بناء ادة االس.  

  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
        تقوم الباحثة بعرض للموضوعات المتعلقة بالقیادة التحویلیة، من خالل عرض مفھوم القیادة 
التحویلیة، وأبعادھا والتي تمثلت بالتأثیر المثالي، والحفز االلھامي، واالعتبارات الفردیة، 

اض االنتماء المھني ابتداًءا بإیضاح المفھوم ومن ثم التطرق واالستثارة الفكریة، وبعد ذلك تم استعر
ألبعاد االنتماء المھني، والتي تمثلت بالوالء المھني، واإلستمرار بالعمل، واإللتزام المھني، كما 
تناول ھذا الفصل عرض الدراسات السابقة في ثالثة أقسام، حیث استعرض القسم األول الدراسات 

 الصلة بالقیادة التحویلیة وعالقتھا باالنتماء المھني، وجاء القسم الثاني العربیة واألجنبیة ذات
بالدراسات المتعلقة بالقیادة التحویلیة، في حین جاء القسم الثالث بالدراسات المتعلقة باالنتماء 

  .المھني، وُختم ھذا الفصل بالتعقیب على ھذه الدراسات
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  :القیادة التحویلیة: أوًلا
التربویة ھي األساس الذي یعتمد علیھ تقدم المؤسسات التربویة، وبغیره ال یمكن      إن القیادة 

تحقیق أي نقلھ فعلیة، أو تطور حقیقي في ھذه المؤسسة، فالقیادة التربویة تتعامل مع أفراد مختلفي 
الثقافات، ومتعددي االتجاھات، وھذا یتطلب منھا قدرة على التعامل معھم بغض النظر عن اختالف 

فراد مع ضرورة تنسیق جھودھم من أجل الوصول إلى اھدافھم المنشودة فمن ھذا المنطلق األ
  ).٢٠٠٧الداعور، (احتلت القیادة التربویة مكاًنا رئیًسا في علم اإلدارة 

       وتعددت التعریفات للقیادة واختلفت، فمنھم من نظر إلیھا من جھة تربویة، ومنھم من اعتبرھا 
منھم من ربطھا بشخصیة القائد، لذا یصعب أن تجد تعریًفا موحًدا جامًعا لھا، وظیفة اجتماعیة، و

فن التعامل مع اآلخرین على اختالف أجناسھم وثقافاتھم ودیاناتھم " بأنھا) ٢٠١٣(حیث ذكر مددین 
  ".وأنماط سلوكھم، والقدرة على كسب احترامھم، وطاعتھم، وثقتھم، وتعاونھم

القدرة على التأثیر في المرؤوسین، أو المساعدین من خالل " بأنھا) ٢٠٠٩(        وعرفھا الحدیدي 
  ".االتصال، والحفز، والتوجیھ، لتھیئة وتنمیة روح الفریق بما یؤدي لتحقیق األھداف المخططة

القیادة إلى القیادة الرسمیة وھي القیادة التي تمارس مھامھا وفًقا ) ٢٠٠١(       ویصنف علیوه 
التي تنظم أعمال المنظمة، فالقائد الذي یمارس مھامھ من ھذا ) أي اللوائح والقوانین(لمنھج التنظیم 

. المنطلق تكون سلطاتھ ومسؤولیاتھ محددة من قبل مركزه الوظیفي والقوانین واللوائح المعمول بھا
اتھم وھي تلك القیادة التي یمارسھا بعض األفراد في التنظیم وفًقا لقدر: أما القیادة غیر الرسمیة

ومواھبھم القیادیة ولیس من مركزھم ووضعھم الوظیفي، فقد یكون البعض منھم في مستوى اإلدارة 
التنفیذیة أو اإلدارة المباشرة إال أن مواھبھ القیادیة وقوة شخصیتھ بین زمالئھ وقدرتھ على 

  .التصرف والحركة والمناقشة واإلقناع یجعل منھ قائًدا ناجًحا
  :لیةمفھوم القیادة التحوی

      ُیعد مدخل القیادة التحویلیة مدخًلا جدیًدا للقیادة اإلداریة، مقابًلا للقیادة التبادلیة؛ ففي القیادة 
التبادلیة یمارس القائد اإلدارة بالتبادل بینھ وبین المرؤوسین، إذ یقدم المرؤوسون إنجاز األعمال، 

دة التحویلیة یسعى القائد إلحداث تغییرات بینما یقدم القائد المكافآت أو العقوبات، لكن في القیا
إیجابیة في طریقة العمل، إذ یأخذ بمبدأ اإلدارة باالستثناء، فال یتدخل في العمل طالما سار بشكل 
طبیعي ودون أحداث استثنائیة غیر عادیة تبرر تدخلھ، وھو ھكذا یتابع أداء مرؤوسیھ ویصحح ما 

  ).٢٠٠٨الصالحي، (یحدث من انحرافات في األداء 
       وتعمل القیادة التحویلیة على تغییر األفراد وتحویلھم إلى قادة، وھي تركز على القیم واألخالق 
والمعاییر واألھداف طویلة األجل، وتشمل تقدیم دوافع األفراد وإشباع حاجاتھم ومعاملتھم بإنسانیة، 

تحویلي یقدر الطاقة الكامنة داخل وھي عملیة تندرج ضمن القیادة ذات الرؤیة المستقبلیة، فالقائد ال
أبو النور، (المرؤوسین بحیث یزید مقدرتھم إلنجاز االلتزامات الحالیة والمستقبلیة المطلوبة منھم 

كما وتعّد القیادة التحویلیة مدخًلا یمكن استخدامھ لوصف مدى واسع من القیادة من ). ٢٠١٢
وى الفردي إلى المحاوالت األكثر اتساًعا؛ المحاوالت الدقیقة للتأثیر في المرؤوسین على المست

للتأثیر في المنظمات كلھا والثقافات بأكملھا، وعلى الرغم من أن القائد التحویلي یؤدي دوًرا 
محورًیا في تسریع حدوث التغییر إال أن المرؤوسین والقادة یرتبط كل منھم باآلخر في العملیة 

  ).٢٠١٠الرقب، (التحویلیة 
قیادة التحویلة العملیة التي یسعى من خاللھا كل من القائد والتابعیین إلى رفع كل        ویقصد بال

منھما اآلخر إلى أعلى مستویات الدافعیة واألخالق، وتحتوي على أربع أبعاد أساسیة ھي الجاذبیة 
مخطط ، والحفز اإللھامي، والتحفیز الذھني، واالعتبار الفردي، وھي قیادة الجھد ال)التأثیر المثالي(
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والمنظم للوصول إلى تحقیق األھداف المنشودة للتغییر، من خالل التوظیف العلمي السلیم للموارد 
  ).٢٠١٠خلف، (البشریة والمادیة والفنیة والتقنیة المتاحة للمؤسسة التعلیمیة 

أن جوھر القیادة التحویلیة یركز على القدرة على مواءمة الوسائل ) ٢٠٠٨(      وأشارت عیسى 
الغایات، وتشكیل وإعادة تشكیل المؤسسات لتحقیق أغراض إنسانیة عظیمة وتطلعات أخالقیة، مع 

ویقوم ھذا النمط القیادي على إدراك الحاجات الظاھرة و الكامنة للمرؤوسین والعمل على إشباع 
 .تلك الحاجات واستثمار أقصى طاقات المرؤوسین بھدف تحقیق تغییر مقصود

  :یةأبعاد القیادة التحویل
، والحفز )التأثیر المثالي(     تحتوي القیادة التحویلیة على أربع أبعاد أساسیة ھي الجاذبیة 

  ).اإللھامي، والتحفیز الذھني، واالعتبار الفردي
 ):التأثیر المثالي(الجاذبیة  -١

      تعتبر الجاذبیة  ذلك السلوك الذي یشجع المرؤوسین على النظر إلى القادة كنماذج للدور، 
یتمثل جوھر الجاذبیة في إیجاد القیم التي تلھم وتوفر معاني العمل للمرؤوسین، ویعّد مفھوم شدید و

االرتباط بمفھوم الكاریزما والقیادة الكاریزمیة، فالكاریزما ھي مجموعة الصفات وأنماط السلوك 
أنھم یكونون محل التي یصبح القادة بمقتضاھا ُمُثًال علیا یحتذى بھا من قبل المرؤوسین، إلى جانب 

  ).٢٠١٣شقوارة، (إعجاب اآلخرین وتقدیرھم وثقتھم 
     ویتمّیز القائد المثالي بأنھ یتحّدث عن قیمھ ومعتقداتھ، وبتحدید أھمیة وجود حّس قوي للھدف، 
وبزرع االعتزاز في اآلخرین الرتباطھم بھ، إضافة إلى أنھ یذھب إلى أبعد من مصالحھ الذاتیة من 

جماعة، ویتصرف بطرق تؤدي إلى احترام اآلخرین لھ، ویأخذ بالحسبان النتائج أجل مصلحة ال
األخالقیة والمھنیة للقرارات التي یصدرھا، ویظھر حًسا بالقّوة والثقة بالنفس، فالقائد یضع المعنى 
أو المغزى من خالل الفھم والتواصل المستمرین مع العاملین، كما أنھ یمتلك مقدرة عالیة على 

ع ویطرح رؤى وأفكاًرا عن مستقبل المنظمة، فالقادة المثالیون یمكن تمییزھم عن غیرھم من اإلقنا
القادة من حیث استخدامھم لممارسات إداریة مھنیة مصقولة ُتحدث تأثیًرا وتترك انطباًعا واضًحا 

  ).Kirkland, 2011(لدى العاملین 
جات مرتفعة من المثابرة، والروح أن القائد المثالي تتوافر لدیھ در) ٢٠٠٨(وذكرت مرعي     

المعنویة، والقیم األخالقیة التي تجعل الجمیع یلتفون حولھ، ویتأثرون بھ إلى جانب مقدرتھ على 
االرتقاء بقیم المرؤوسین من خالل توفیر الرؤیة المثالیة واإلحساس العمیق بالرسالة وعدم 

  .استخدامھ لسلطتھ الرسمیة بما یحقق مصالحھ الشخصیة
  : الحفز اإللھامي  .-٢

      القائد الذي یعتمد على الدافعّیــة اإللھامّیــة لدیـھ المقدرة على تحفیز المرؤوسین إلى مستوى 
األداء األعلى، فالقادة الممـــارسون للدافعّیة اإللھامّیة یمیلون للتحدث بحماسـة عما یجب إنجازه، 

ـة المستقبلّیــة، وُیؤّكدون على أھمیـــة وجـــود ویتحدثون بتفاؤل عن المستقبــل، ویوّضحون الرؤیـ
 ,Kirkland(حـــس جماعــي برسالــة المنظمة، وُیعّبرون بكل ثقة بأن األھــداف ستتحقــق 

2011.(  
     والقائد التحویلي یعمل على إلھام المرؤوسین وتحفیزھم من خالل توفیر روح التحدي في   

لقویة مع المرؤوسین، وذلك من خالل االتصاالت المتفاعلة التي العمل إلى جانب بناء العالقات ا
تكّون الروابط الثقافیة بین المشاركین، وتؤدي إلى تحویل قیم الطرفین إلى قیم مشتركة، وھناك 
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مجموعة من األدوات التي یستعین بھا القائد المحفز اإللھامي بھدف إیجاد رؤیة مشتركة بینھ وبین 
  ).٢٠١٠الرقب، (ة، والرموز، والصور الذھنیة اللغ: المرؤوسین منھا

  :االعتبارات الفردیة-٣
      ھي مجموعة من أنماط السلوك التي یستطیع القائد من خاللھا أن یعطي اھتماًما شخصًیا لكل 
مرؤوس، وذلك من خالل التعرف إلى مستوى االحتیاجات والرغبات الخاصة بكل مرؤوس 

  ).٢٠١٠الرقب، (مرؤوسین عند إشباع ھذه االحتیاجات ومراعاة الفروق الفردیة بین ال
      وھنا ُیعامل القائد اآلخرین أفراًدا أكثر من كونھم مجّرد أعضاء في جماعة، ویھتم بالفرد ألن 
لدیھ احتیاجات وقدرات وطموحات مختلفة عن اآلخرین، وُیساعد اآلخرین على دعم نقاط القوة 

خرین وتدریبھم، وأن ھذا العامل یمثل القادة الذین یوّفرون المناخ لدیھم، ویقضي وقًتا في تدریس اآل
المساند، الذي ینصتون فیھ بعنایة لحاجات المرؤوسین الفردیة، ویتصرف القادة كالمدیرین 
والمستشارین في أثناء محاولتھم مساعدة األفراد في أن یحققوا ذواتھم، فھؤالء القادة ربما 

شقوارة، (اعدة المرؤوسین على النمو من خالل التحدیات الشخصیة یستخدمون التفویض وسیلة لمس
٢٠١٣.(  

     أن االھتمام باألفراد یعّد خدمة وتضحیة وإیثاًرا من القائد التحویلي كي ال یكون مجرد سلطة 
رقابیة على ھؤالء األفراد، وأن ھذه القیادة تعمل على إثارتھم واالتصال معھم على نحو دائم وأنھا 

 عن تقدیم التدریب والتعلیم المستمرْین لھم، ومنحھم الفرص المختلفة، فالقائد التحویلي مسؤولة
یركز االنتباه حول تطویر مرؤوسیھ باتجاھھ لیكونوا تحویلیین أیًضا ومؤكدین أیًضا على األھداف 

  ).٢٠١٠الرقب، (المشتركة الممكن تحقیقھا 
  :االستثارة الفكریة -١

للتفكیر بطرق جدیدة في حل المشكالت، واستخدام التفكیر المنطقي قبل وتعني إثارة العاملین      
اإلقدام على أیة ممارسة أو تصّرف، فالقائد التحویلي یجب أن یعمل على إیجاد مبررات قویة تدعو 
العاملین إلى إعادة النظر في طرق تفكیرھم اتجاه مشكالت العمل التقنیة واإلنسانیة وقیمھم 

دھم على حل مشكالتھم بطرق جدیدة من خالل الحوار وتقدیم األدلة الشخصّیة، وأن یساع
والبراھین الداعمة للحلول اإلبداعّیة، ویعمل القائد الذي یرّوج االستثارة العقلّیة بین المرؤوسین 
على إعادة فحص االفتراضات الناقدة لتحدید فیما إذا كانت مالئمة أم ال، ویبحث عن تصّورات 

شكالت، ویقترح طرًقا جدیدة للنظر في كیفیة إتمام المھّمات، ویحث اآلخرین مختلفة عند حل الم
  ).Kirkland, 2011. (إلى النظر إلى المشكالت من جوانب مختلفة

     والقائد التحویلي یستطیع إیجاد المناخ الذي یشعر بھ األعضاء باألمان عند تقدیمھم أفكاًرا جدیدة 
اس لدى المرؤوسین بالمعنى الذي یؤّدونھ، وأن العقالنیة، وحّل للعمل وأن ھذا المناخ یزید اإلحس

  ).٢٠١٣شقوارة، (المشكالت، واإلبداع، والتعزیز، ُتعد من سمات ُبعد االستثارة الفكریة 
  :أھداف القیادة التحویلیة في المدرسیة

م بھا، وأشار       ھناك عدة أھداف للقیادة التحویلیة المدرسیة تحث قائدة المدرسة علـى االلتزا
  :إلى أبرز ھذه األھداف والتي تتمثل باآلتي) ٢٠٠٨عیسى، (
 مساعدة فریق العمل على تطویر وتحقیق ثقافة مھنیة ومعاونة مدرسیة؛ وذلك یتم عن طریق -  ١

وضع ھدف تعاوني تسعى المدرسة إلى تحقیقھ، وتقلیل عزلـة المعلمة، واستخدام آلیات روتینیة 
ثقافیـة، واالتـصال بفاعلیـة بـالقیم والمعتقدات والمعاییر الثقافیة بالمدرسة، لتأیید التغییـرات ال
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ومشاركة القیادة مع اآلخرین وذلك بتفویض السلطة لفریق عمل معین بالمدرسة قادر على التحسین 
  والتطویر

دة  مساعدة المعلمات على حل مشاكلھن بطریقة أكثر فاعلیة؛ فالمشاركة بین المعلمات والقائ- ٢
التربویة یمكن أن تؤدي إلى تفسیر المشكلة ومن جھات نظر عدیدة ورؤى مختلفة، وضع الحلول 
البدیلة بناء على مناقشات المجموعـة، تجنـب االلتـزام بحلول محددة مسبقًا، ورؤى االعتبارات 
 الشخصیة، االستماع بطریقة فعالة لـآلراء المختلفـة وتوضیحھا، وتوضیح وتلخیص المعلومات

  .الرئیسیة عن موضوع المشكلة أثناء االجتماعـات
 تعزیز تنمیة المعلمة؛ فدافعیة المعلمة لتنمیتھا یتم تعزیزھا من خالل تبنیھا لمجموعـة مـن -  ٣

األھـداف الداخلیة للنمو المھني، ویتم تسھیل ھذه العملیة حینما ترتبط ارتباًطا وثیًقا بأھداف ومـنھج 
  . ملنزمة بھا بشكل قويالمدرسة وتشعر بذلك أنھا

إعطـائھا دور ایجابي في :       مما سبق تالحظ الباحثة أنھ یتم تنمیة المعلمة وتعززھا عن طریق
حل مشاكل المدرسة غیر الروتینیة بھدف تحقیق اإلصالح المدرسي والتأكید على وضع األھداف 

  .وواقعیتھا
  :   االنتماء المھني: ثانًیا

تماء من أكثر المفاھیم انتشاًرا في الحیاة الیومیة بوجھ عام، كما أنھ كغیره من       یعتبر مفھوم االن
المفاھیم األخرى في مجال العلوم اإلنسانیة یعتریھ كثیًرا من الخلط والتضارب، فھناك من یرى 
االنتماء عضویة الفرد في الجماعة، أي ضرورة أن یكون الفرد جزء من ھذه الجماعة دون 

شكل تام، وھناك من یرى ضرورة أن یكون الفرد جزء من الجماعة وارتباطھ بھا في االرتباط بھا ب
  ).٢٠٠٩جعارة، (الوقت نفسھ 

بأن االنتماء المھني حالة وجدانیة لدى الفرد تدل على ارتباطھ بمھنتھ، ) ٢٠١٠(    وذكر عابدین 
  .واتجاھاتھ نحوھا، وشعوره بتماثل قیمھ وأھدافھ مع قیمھا وأھدافھا

  واالنتماء المھني من الركائز الھامة لتحقیق المنظمة أھدافھا، وھو من المفاھیم التي القت     
اھتماًما في میدان اإلدارة التربویة نظًرا لعالقتھ بفعالیة وإنجاز األعمال، ویشیر االنتماء المھني إلى 

ا وإلى السلوكیات التي اإلرتباط النفسي الذي یربط الفرد بالمنظمة التي یعمل فیھا واتجاھاتھ نحوھ
یقوم بھا المدیر أو المعلم في المدرسة، وتدل على مدى التزامھ بالقواعد األخالقیة التي تحدد عالقتھ 

عابدین، (بعملھ، وعلى الراحة النفسیة والرضا عن وظیفتھ، واالعتزاز بھا وتفضیِلھا على غیرھا 
٢٠١٠.(  

  :أبعاد االنتماء المھني
الدراسات إلى تشخیص عدد من األبعاد لالستدالل بھا عن مستوي االنتماء      اتجھت العدید من 

أن أبعاد ) ٢٠٠٦(المھني وتحدید طبیعة تأثیره في المتغیرات التنظیمیة والسلوكیة، وذكر حنومة 
االنتماء المھني یمكن تقسیمھا إلى عدة تقسیمات؛ تتمثل بالتطابق بین أھداف وقیم الفرد والمنظمة، 

العاطفي بالمنظمة، وھناك تقسیم آخر ألبعاد االنتماء المھني یتمثل بكل من الوالء واالرتباط 
للمنظمة، والمسئولیة التي یشعر بھا الفرد اتجاه منظمتھ، والرغبة في االستمرار في العمل بھا، 

  .باإلضافة إلي اإلیمان بھا، جمیعھا أبعاًدا یمكن من خاللھا التعبیر عن االنتماء المھني
الوالء المھني، واالستمرار في العمل، : تعتمد الدراسة الحالیة ثالثة أبعاد لالنتماء المھني وھي     و

  .والتي یمكن من خاللھا التعبیر عن االنتماء المھني في الدراسة الحالیة) وااللتزام المھني
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 : الوالء المھني -١
ابط بین أفراد الجماعة الواحدة،      یعد الوالء جوھر االنتماء، ویدعم الھویة الذاتیة، ویقوي التر

وكما أنھ . ویركز على المسایرة، ویدعو إلى تأیید الفرد لجماعتھ، ویشیر إلى مدى االنتماء إلیھا
األساس القوي الذي یدعم الھویة، إال أنھ في اللحظة نفسھا یعتبر الجماعة مسؤولة عن االھتمام بكل 

  ).٢٠١٠جعارة، (حاجات أعضائھا 
لمھني مفھوم متعدد األبعاد، ُیشیر إلى مدى االنسجام والترابط بین الفرد والمنظمة،      والوالء ا

ومدى استعداد األفراد لبذل المزید من الجھد من أجل تحقیق أھدافھا، وزیادة فعالیتھا، فضًال عن 
 الوالء المھني إلى ثالثة أبعاد تتمثل) ٢٠٠٩(الرغبة في البقاء فیھا، وقسم خلیفات والمالحمة 

  :باآلتي
والذي یقصد بھ تخصیص الفرد لحیاتھ من أجل بقاء حیاة الجماعة واستمرارھا، :  الوالء المستمر-أ

  . ویتم ھذا من خالل تضحیة الفرد واستثماراتھ الشخصیة
ویقصد بھ ارتباط الفرد بعالقات اجتماعیة متمثلة بسلوك الفرد :  الوالء التنظیمي التالحمي-ب

حساس بتماسك وتالحم المجموعة، والتخلي عن السلوك المؤدي إلى المؤدي إلى تقویم اإل
  . التفكك واالنفصال عن الجماعة

ُیعد من أبعاد الوالء المھني وھو االرتباط بمبادئ الجماعة :  الوالء التنظیمي المنضبط-ج
وبمعاییرھا من خالل تنصل الفرد لمبادئھ السابقة، واستسالمھ الكامل لقرارات وسلطة 

  .ةالجماع
 : االستمرار بالعمل -٢

      یتمثل ُبعد االستمرار بالعمل في المنظمة ببعد االنتماء المھني المستمر، وإن درجة التزام الفرد 
في ھذه الحالة تقاس بالقیمة االستثماریة والتي من الممكن أن یحققھا الفرد لو استمر في المنظمة 

ث إن تقییم الفرد ألھمیة البقاء مع المنظمة یتأثر مقابل ما سیفقده لو قرر االلتحاق بجھات أخري، حی
بمجموعة من العوامل ومنھا التقدم في السن وطول مدة الخدمة والتي تعتبر من المؤشرات الرئیسة 
لوجود رغبة لدى الفرد في االستمرار في عملھ، حیث أن الفرد استثمر جزًءا ال باس بھ من حیاتھ 

 قبلھ یعتبر بمثابة خسارة لھ خاصة إذا كانت أوجھ االستثمار في المنظمة وأي تفریط أو تساھل من
ھذه غیر قالبة للنقل إلى عمل أخر، وبما أن الفرد یعطي قیمة للعالقات الشخصیة مع زمالء العمل 
والتي بنیت عبر السنین، ونظام التقاعد قد یختلف من منظمة ألخرى والمھارات النادرة قد ترتبط 

فراد الذین تقدمت بھم السن قد یفضلون البقاء بالمنظمة نظًرا لتضاؤل بمنظمة دون األخرى، فاأل
  ).٢٠٠٦حنونة، (فرص العمل بالنسبة لھم في أماكن أخرى 

 : االلتزام المھني -٣
     یزداد الدور الذي تلعبھ الوظیفة في مختلف دول العالم، نظرًا لزیادة التخصصات في الدول 

قانونیة ( ین علیھا التزامات، وتحملھم مسئولیات إداریة الحدیثة، وتؤتى الوظیفة على القائم
، ال بد أن یعیھا الموظف حتى یستطیع القیام بدوره دون أن یقع تحت طائلة ھذه )وأخالقیة

المسئولیات، والمسئولیة في معناھا العام ھي المؤاخذة أو التبعیة وقد یكون من الصعب تحید مفھوم 
سبب تعارض اآلراء حول ھذا المفھوم إال أنھ یمكن حصر معناھا في المسئولیة اإلداریة أو قیاسھا ب

معنیین رئیسیین ھما، المسئولیة القانونیة، واألخالقیة، أما المسئولیة القانونیة فھي شبیھة في معناھا 
للمسائلة وتعني محاسبة الموظف المقصر من قبل رؤساءه اإلداریین والسیاسیین الذین یمكنھم توقیع 

لیھ، أما المسئولیة األخالقیة فھي شبیھة في معناھا للوالء أو االنتماء ویقظة الضمیر، العقوبة ع
  ).٢٠٠٦حنونة، (المسئولیة التي یشعر بھا الموظفون تجاه الفعالیات التي یتصل بھا عملھا : وتعني
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لجماعیة ومن ھذا المنطلق تؤكد ا.      و یبرز االلتزام عند التمسك بالمعاییر، والنظم االجتماعیة
على االنسجام، واإلجماع؛ لذا فإنھا تولد ضغوطات فاعلة نحو االلتزام بمعاییر الجماعة إلمكانیة 

  ).٢٠١٠جعارة، (اإلقبال، واإلذعان كآلیة رئیسیة لتحقیق اإلجماع وتجنب النزاع 
  :أثر االنتماء المھني

ھو ظاھرة نفسیة كغیره من     االنتماء المھني صفة جماعیة كما أنھ صفة فردیة على حد سواء، و
الظواھر التي ال تخضع للمالحظة المباشرة والتي تنبع من داخـل الفـرد، ویمكـن اإلحساس بھ من 
خالل آثاره ونتائجھ، وھو شرط للجماعة العاملة مًعا في عمل واحـد مشـترك والتي یرتبط أفرادھا 

 األفـراد داخل ھذه الجماعة فیما بینھم بمجموعة من األغراض المحددة الواضحة بحیث یشعر
بأھمیة ھذه األغراض وانسجامھا وتكاملھا وتوافقھا مع أغراضـھ الخاصـة، باإلضافة إلى شعور 
أفراد الجماعة بالثقة واالطمئنان إلى ھذه األغراض، وفي جماعة الـزمالء في العمل والمتعاونین 

یت فـي مجال االنتماء المھني أن على تحقیق ھذه األغراض، وقد أفادت معظم الدراسات التي أجر
أكثر األفراد انتماء لمؤسساتھم ھم الذین تقل نسـب غیـابھم ویكـون رضاھم الوظیفي في ازدیاد 

كما وأن نسبة االضطرابات في العمل تكون قلیلة، وعلـى ھذا األساس فإن القدرة على . مستمر
 مـا تسعى إلیھ معظم الدول االنجاز واإلبداع تكون نتیجة ضروریة وحتمیة لما سبق، وھو

  ).٢٠٠٣سالمة، (والمؤسسات من خالل توفیر المناخ والجو التنظیمي والمھني المناسـب 
على أن ھناك عدة أسباب قد أدت إلى االھتمام المتزاید باالنتماء ) ٢٠٠٥(       وأشار عبدالباقي 

یــد مــن النــواحي الــسلوكیة، المھني، ألنھ یمثــل إحــدى المؤشــرات األساســیة للتنبــؤ بعد
فمــن المفــترض أن األفــراد المنتمــین ســیكونون أطــول بقــاء . وخاصــة معــدل دوران العمــل

في المنظمــة، وأكثــر عمــًلا نحــو تحقیــق أھدافھا، كما أن االنتماء المھني یمكــن أن یــساعد إلى 
  .ــاد األفراد ھدًفا لھم في الحیاةحــد مــا في تفــسیر كیفیــة إیج

  :الدراسات السابقة: الجزء الثاني
عرضت الدراسة الحالیة في ھذا الجزء أھم الدراسات العربیة واألجنبیة التي أمكن االطالع 
علیھا والمتعلقة بمتغیرات الدراسة، وقد تم ترتیب ھذه الدراسات وفقًا لتسلسلھا الزمني من األحدث 

ثالث محاور؛ دراسات تناولت كًلا من االنتماء المھني والقیادة التحویلیة، ودراسات إلى األقدم وفي 
  .تتعلق باالنتماء المھني، ودراسات تتعلق بالقیادة التحویلیة، وذلك على النحو اآلتي

  .الدراسات التي تناولت كًلا من القیادة التحویلیة واالنتماء المھني: المحور األول
دراء  ) ٢٠١٤(عان ھدفت دراسة كن        إلى التعرف على درجة توفر سمات القیادة التحویلیة لدى م

ي            ین ف ر المعلم ة نظ ن وجھ ین م ي للمعلم اء المھن ا باالنتم ة وعالقتھ ة الثانوی دارس الحكومی الم
ة الدراسة               ي، وبلغت عین نھج الوصفي التحلیل ) ٥٦٥(محافظات شمال فلسطین، اتبعت الدراسة الم

رت النتائج أن درجة توفر سمات القیادة التحویلیة لدى مدراء المدارس الحكومیة معلًما ومعلمة، أظھ 
دى           ة ل ادة التحویلی مات القی وفر س ین درجة ت اط ایجابي دال إحصائًیا ب ة، ووجود ارتب ة عالی الثانوی
ة إحصائیة              روق ذات دالل ائج وجود ف ا أظھرت النت ین، كم مدراء المدارس واالنتماء المھني للمعلم

 توفر سمات القیادة التحویلیة لدى المدراء تعزى لمتغیر الجنس ولصالح الذكور، كما أظھرت    لدرجة
  ). سنوات٥أقل من (النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الخبرة ولصالح الفئة 

اجي      ي           ) ٢٠١١(   وھدفت دراسة ن ة ف ي والجدی اء المھن ین االنتم ة ب وع العالق ى ن ى التعرف عل إل
ضفة   ا ات ال ي محافظ ة ف ة الثانوی دارس الحكومی دیرات الم دیري وم دى م ة ل اط القیادی ل واألنم لعم

ة اط    . الغربی ي واألنم اء المھن تبانة االنتم ق اس م تطبی ي، وت في التحلیل نھج الوص ة الم ت الدراس اتبع
ة الد    ت عین ل، وبلغ ي العم ة ف اس الجدی ھ لقی م تعدیل ذي ت ا ال ادي وكوباس اس م ة، ومقی ة القیادی راس
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ي العمل  جاءت بدرجة           . مدیرًا ومدیرة ) ١٩٠( ة ف أظھرت النتائج أن درجة االنتماء المھني والجدی
ة      ستوى الدالل د م صائیة عن ة إح رة ذات دالل ة كبی ة موجب ود عالق ائج وج رت النت ا أظھ ة، كم عالی

)α=0.05 (   دارس الثانوی دیرات الم دیري وم دى م ل ل ي العم ة ف ي والجدی اء المھن ین االنتم ي ب ة ف
ة     محافظات الضفة الغربیة، و ستوى الدالل د م صائیة عن ة إح ة ذات دالل ة موجب د عالق توج

)α=0.05 (         ي ة ف دارس الثانوی دیرات الم دیري وم دى م ة ل اط القیادی ي واألنم اء المھن ین االنتم ب
  .محافظات الضفة الغربیة

ة     ) ٢٠١٠(      كما ھدفت دراسة الخیطي وآخرون      ى العالق ى التعرف عل ة    إل اءة اإلداری ین الكف ب
ى  : لمدیري المدارس الثانویة واالنتماء المھني للمعلمین في ظل متغیرات الدراسة    الجھة المشرفة عل

ة           اءة اإلداری ع الكف اس واق المدرسة، وجنس المعلم، ومؤھلھ العلمي، واستخدام الباحثین استبانتین لقی
قھما وثباتھما بالطریق التربویة واإلحصائیة  للمدیرین واالنتماء المھني للمعلمین بعد التحقق من صد      

ة             . المناسبة اءة اإلداری ري الكف ین متغی ة ب ة وقوی أظھرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطیة موجب
ا أظھرت     ) ٠،٦٨(للمدیرین واالنتماء المھني للمعلمین، مقدارھا       اط بیرسون، كم حسب معامل ارتب

دی   ة للم اءة اإلداری ة الكف ائج أن درج ي     النت اء المھن ة االنتم ت درج ین كان ي ح ة، ف ت عالی رین كان
  .للمعلمین متوسطة

  .دراسات تتعلق بالقیادة التحویلیة: المحور الثاني
اك وآخرون      دفت دراسة م اع       ) Mc and et.all, 2016 (      ھ ین اتب ة ب ن العالق ى الكشف ع إل

تبانة    واستخدمت الم   . القیادة التحویلیة ومدى توافر مناخ مدرسي إیجابي         ت االس نھج الوصفي وطبق
دارس حي الحضیرة           ٣٩٩على عینة ھادفة من      ي م ة ف دارس ثانوی س م ون خم ین، یمثل ن المعلم  م

اخ       . جنوب شرق والیة تكساس    م عناصر المن أظھرت النتائج وجود عالقة بین القیادة التحویلیة ودع
  .المدرسي

دفت   ) Nanjundeswaraswamy & Swamy, 2015( وسوامي   نانجونزسویم دارسھ       وھ
ة                  اة الوظیفی اد جودة الحی ة وأبع ة والتبادلی ادة التحویلی اط القی ین أنم ة ب ى العالق م  . إلى التعرف عل وت

ن         ة م ة مكون ى عین ي   ) ١٥٠٠(تطویر استبانة لقیاس متغیرات الدراسة، ُوزعت عل ) ٣٠٠(عامل ف
) ٢٤٠(استبانة من ) ١٠٩٢(في الھند وقد تم استرداد ) بنجلون(شركة متوسطة وصغیرة الحجم في   

ى أن   . شركة من مجتمع الدراسة   شركات المبحوث راضون     %) ٢٥(وقد توصلت الدراسة إل ن ال م
نمط               و ال شركات ھ ذه ال سائد بھ ادي ال نمط القی دة، وأن ال سبة جی ة وبن اة الوظیفی عن توافر جودة الحی

سبة    ویلي بن ادي التح ادة التحو  %).٥٦(القی ائج أن القی ت النت ا وبین رتبط   كم ة ت ادة التبادلی ة والقی یلی
ي               اون واالستقاللیة ف ات التع ة العمل، عالق ة وھي بیئ ادة الوظیفی ارتباطا إحصائیا بأبعاد جودة الحی

ل ي   ) العم ة وھ اة الوظیفی ودة الحی ة لج ستة المتبقی اد ال ع األبع صائیًا م اط دال إح د ارتب ا ال یوج بینم
وظیفي،     الثقافة التنظیمیة، التدریب والتطویر، الم    ( ان ال كافأة والتعویضات، التسھیالت، الرضا واألم

ة ال         ). كفایة المصادر  ة والتبادلی ادة التحویلی ن القی وأظھرت النتائج أن أبعاد جودة الخدمة تحت كل م
  ).عمر الشركة، التكلفة وحجم الشركة(ترتبط بالخصائص الخاصة بالشركات مثل 

م          ة اهللا ألھ ادة         ) ٢٠١٤(      بینما ھدفت دراسة ھب ة وعناصر القی ادة التحویلی وم القی د مفھ ى تحدی إل
ة  ة التربوی ي    . التحویلی یم األساس دارس التعل دیري م ة األداء اإلداري لم ى طبیع رف عل ع التع . م

ادة       لوب القی ي ألس یم األساس ن التعل ى م ة األول دارس الحلق دیري م ة م ع ممارس ن واق شف ع والك
یم    ثم وضع تصور مقترح لتحسین   . التحویلیة ن التعل ى م األداء اإلداري لمدیري مدارس الحلقة األول

ة     نھج الوصفي     . األساسي بجمھوریة مصر العربیة باستخدام أسلوب القیادة التحویلی م استخدام الم وث
دیري ومعلمي          ى م تبانة موجھ إل لتحقیق أھداف البحث، واعتمد البحث في دراستھ المیدانیة على اس

ادة    . لیم األساسي في مصرمدارس الحلقة األولى من التع    دیرون یمارسون القی أظھرت النتائج أن الم
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ادة           ون القی دیرین یمارس ون أن الم رى المعلم ا ی رھم، بینم ة نظ ن وجھ رة م ة كبی ة بدرج التحویلی
  .التحویلیة بدرجة متوسطة

د     ات        ) Kirkland, 2011(   وجاءت دراسة كیركالن ى الكفای اطفي عل ذكاء الع ر ال ن أث للكشف ع
أ    العا اطفي یتنب ذكاء الع ن ال الي م ستوى الع ة أن الم ائج الدراس رت نت ة، أظھ ادة التحویلی ة والقی طفی

ة   ادة التحویلی أ بالقی دورھا تتنب ي ب ة، والت ات عاطفی ة   . بكفای ة العاطفی ا للكفای ة دعًم دم الدراس م تق ول
ین القی                ة ب ؤ بالعالق م مختلط للتنب اك دع ان ھن ا ك ات   وسیًطا للقیادة التحویلیة بینم ة والكفای ادة العاطفی

  .العاطفیة، وبین الكفایات العاطفیة والقیادة التحویلیة
ام   ة باش ا دراس ھ     (Basham, 2010)     أم ي تواج وعات الت ى الموض رف عل ى التع دفت إل  فھ

واجھھم              ي ت ة لحل المشكالت الت ادة التبادلّی ة والقی ادة التحویلی . رؤساء الجامعات الذین یمارسون القی
تخدم  لوب  واس ة أس ي الدراس ي"ف ل أداء  " دلف ى تحلی اد عل یم  ) ٥٢(باالعتم راء التعل ن خب ًرا م خبی

محكًا تضم العدید ) ٤١(وأظھرت النتائج أن الخبراء اختاروا . العالي في الوالیات المتحدة األمریكیة  
ال    یم الع سات التعل اء مؤس ي رؤس ا ف ب توافرھ ة الواج ة الناجح اھیم اإلداری ات والمف ن الممارس ي م

ات( ّد    %) ٦١(، وأن )الجامع ا ع طة بینم ات متوس ذه المحّك ن ھ ستوى دال  %) ٥٦(م ا ذات م منھ
دًیا، وأن     د تقلی وح المعتم یس بالوض ة ل ادة التحویلی ة والقی ادة التبادلّی ین القی ز ب صائًیا، وأن التمیی إح

ى رؤ           ة، وعل ادة التحویلی ات   غالبیة رؤساء مؤسسات التعلیم العالي ُیفضلون ممارسة القی ساء الجامع
لضمان إحداث تغییر على مستوى األفراد والكلیات نتیجة  ) التبادلّیة والتحویلیة (تطبیق نمطْي القیادة    

  .لالھتمام الشخصي بھما
ة    ) Deberry, 2010(      وكشفت دراسة دیبري  ة التنظیمی ة والبیئ عن العالقة بین القیادة التحویلی

نھ ة الم ت الدراس ومي، اتبع اع الحك ین  للقط ة ب ود عالق ا وج رت نتائجھ ل،  وأظھ في التحلی ج الوص
افي      م اإلض ي عملھ وظفین، وف ة الم ي فاعلی ًاا ف ًرا إیجابی ة أث ادة التحویلی رین، وأن للقی ذین المتغی ھ

ة، إذ ارتبطت       . ورضاھم الوظیفي  ادة التبادلّی ى القی ة عل وأظھرت أیضًا تفضیل أنماط القیادة التحویلی
ًدا        القیادة التحویلیة إیجا   ب مزی د تتطل ا ق ة، لكنھ بًیا بالثقافة التنظیمیة في العدید من القطاعات الحكومی

  .من الدمج بین نظریات القیادة التحویلیة والقیادة التبادلّیة
دارس        ) ٢٠١٠(     أما دراسة الشریفي والتنح      دیري الم فھدفت إلى التعرف على درجة ممارسة م

ا،          الثانویة الخاصة في دولة االمارات ال      ین فیھ ة نظر معلم ن وجھ ة م ادة التحویلی دة للقی ة المتح عربی
ع       ) ٦٩٠(وقد تكونت العینة البحث من       ن جمی ة العشوائیة م ة الطبقی معلما ومعلمة، اختیروا بالطریق

دة      ة المتح ارات العربی ة االم ي دول ة ف اطق التعلیمی اس   . المن ل لقی ددة العوام تبانة متع تخدمت اس واس
ائج        درجة ممارسة القیادة     ة، أظھرت النت ة اإلمارتی ا للبیئ ة وتكیفیھ ى العربی التحویلیة بعد ترجمتھا إل

ادة       دة للقی ة المتح ارات العربی ة االم ي دول ة ف ة الخاص دارس الثانوی دیري الم ة م ة ممارس أن درج
ات          ین والمعلم ة نظر المعلم ن وجھ ة م ي     . التحویلیة بشكل عام كانت مرتفع ین التوصیات الت ن ب وم

ة              أوصي بھا ا   ي مؤسسات تربوی ة ف ادة التحویل ن القی ل للبحث الحالي ع لباحث أن إجراء بحث مماث
  .أخرى، مع تناول متغیرات أخرى لمعرفة أثرھا

ب    ة          ) ٢٠١٠(    وھدفت دراسة الرق ا األربع ة بأبعادھ ادة التحویلی ین القی ة ب ن العالق ى الكشف ع إل
ز الف( ة، والحف ة اإللھامی الي، والدافعّی أثیر المث رادالت ة األف ري، ورعای ي ) ك املین ف ین الع وتمك

ع        ار مجتم م اختی اطي، وت نھج المسحي االرتب ا الم زة، واستخدم فیھ سطینیة بقطاع غ ات الفل الجامع
سة    تبانة أداة رئی ى االس د عل د اعتم ّزة وق اع غ سطینیة بقط ات الفل ي الجامع املین ف ن الع ة م الدراس

ة     ة الدراس ت عین ات، وبلغ ع البیان ي    . رًداف) ٥٦٧(لجم ین ف ر التمك وافر عناص ائج ت رت النت أظھ
طة، وأن        ة متوس رى بدرج رة وأخ ة كبی ر بدرج ض العناص وافرت بع سطینیة إذ ت ات الفل الجامع

ي  ) التأثیر المثالي، والدافعّیة اإللھامیة، والحفز الفكري، ورعایة األفراد  (األنماط السلوكّیة    متوافرة ف
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ة        الجامعات الفلسطینیة قید الدراسة، وأ  ادة التحویلی ین القی ة ب ة إیجابی ى وجود عالق شارت الدراسة إل
راد   (بأبعادھا   ة األف ي    ) التأثیر المثالي، والدافعّیة اإللھامیة، والحفز الفكري، رعای املین ف ین الع وتمك

  .الجامعات الفلسطینیة بقطاع غّزة
لقیادة التحویلیة للتعرف على درجة توافر وممارسة خصائص ا    ) ٢٠١٠(      وجاءت دراسة العمر    

ى مستوى                ن سعود اإلسالمیة، والتعرف عل د ب ام محم ة االم ي جامع ة ف سام العلمی لدى رؤساء األق
ة              ین ممارس ة ب ن العالق شف ع ة، والك ي الجامع دریس ف ة الت ضاء ھیئ دى أع ة ل روح المعنوی ال

 المنھج الوصفي  خصائص القیادة التحویلیة ومستوى الروح المعنویة بأبعادھا المختلفة، وتم استخدام   
ة الدراسة    ) ٩٥(التحلیلي ، واشتملت االستبانة على    ن أعضاء    ) ١٤٣(عبارة، وبلغت عین عضوا م

دى              ة ل ادة التحویلی وافر محاور خصائص القی ا أن ت ائج منھ دة نت ھیئة التدریس، وأبرزت الدراسة ع
دا        محوري خصائص   رؤساء األقسام العلمیة، قد حصل على موافقة أعضاء العینة بدرجة كبیرة، ع

  .فقد حصلوا على موافقة األعضاء بدرجة متوسطة) التحفیز والتشجیع والرؤیة والرسالة( 
سي     و وبال ن تصورات معلمي      ) AKu & Balci، 2009(     كما ھدفت دراسة أك ى الكشف ع إل

دیري          دى م ة ل ادة التحویلی لوكیات القی ول س ي وح والء التنظیم ستوى ال ول م ة ح ة الثانوی المرحل
ة      ال ي المرحل دى معلم ي ل والء التنظیم ستوى ال ي الم روق ف ن الف شف ع ى الك دفت إل دراس، وھ م

ة      ادة التحویلی لوكیات القی ر س ن أث شف ع ى الك دفت إل ا ھ رات، كم ض المتغی وء بع ي ض ة ف الثانوی
ة                ة الثانوی دى معلمي المرحل والء التنظیمي ل ى ال ن     . لمدیري المدارس عل ة الدراسة م ت عین وتكون

ة   ٩ من المرحلة الثانویة تم اختیارھم من        معلما ٣٣٠ ن والی  مدارس ثانویة في المقاطعات الغربیة م
والء           . نیوھامشر االمریكیة  دني ال ائج ت تبانة المسحیة وأظھرت النت ات باستخدام االس ع البیان وتم جم

ر للق           دم وجود أث ى ع ادة  التنظیمي لدى معلمي المرحلة الثانویة والذي كان منخفضا، كما أشارت إل ی
  .التحویلیة على مستوي الوالء التنظیمي لدى المعلمین

وبزنك  ة س دفت دراس ًرا ھ ة  ) Supising، ٢٠٠١(    وأخی ادة التحویلی ط القی ى نم رف عل ى التع إل
ا                 ي أمیرك ة ف ة الثامن ة التعلیمی ام بالمنطق یم الع سم التعل ي ق ة ف دارس الثانوی دیرو الم . الذي یمارسھ م

ل       ٣٤٤تكون مجتمع الدراسة من     ددة العوام ادة متع تبانة القی دیًرا، واستخدمت اس ع  ) MLQ( م لجم
ان بمستوى               . البیانات دارس ك دیرو الم ستخدمھ م ذي ی ادي التحویلي ال نمط القی أظھرت النتائج أن ال

رة   ات ذوي الخب ن فئ دیرون م صف الم د، وات أثیر ) ١٥-١١(جی ة للت ة عالی تھم وبدرج نة بممارس س
  .یز العقلي، واالعتباریة الفردیة، وھي من أھم مجاالت القیادة التحویلیةالمثالي، واإلثارة والتحف

  .دراسات تتعلق باالنتماء المھني: المحور الثالث
ة         ) ٢٠١٠(     ھدفت دراسة عابدین    ة الحكومی دارس الثانوی دیرات معلمي الم ى تق ى التعرف عل إل

ر لك       رف اآلخ ي للط زام المھن ة االلت دیریھا لدرج سطینیة وم نھج    الفل ة الم ت الدراس نھم، اتبع ل م
ة      ة الدراس ت عین ات، وبلغ ع البیان أداة لجم تبانة ك ت االس ي، وطبق في التحلیل دیًرا، ) ٢٧٠(الوص م

أظھرت النتائج أن درجة االلتزام المھني لدى المدیرین كما یراھا المعلمون       . معلًما ومعلمة ) ٥٦٤(و
ة إحصائیة     )متوسطة(، وأنھا لدى المعلمین كما یراھا المدیرون   )عالیة( ا ذات دالل اك فروًق ، وأن ھن

دى بعضھم                   ي ل زام المھن د درجة االلت ین لتحدی دیرین والمعلم ن الم بین متوسطات استجابات كل م
  .بعًضا لصالح المعلمین

ة    ) ٢٠١٣(     كما ھدفت دراسة نصار     رة التربی ي دائ إلى التعرف على مستوى جودة حیاة العمل ف
ى        والتعلیم بوكالة الغوث    ووازرة التربیة والتعلیم الحكومي، وتحدید أثر عوامل جودة حیاة العمل عل

ستین    ا المؤس ي كلت وظفین ف وظیفي للم تغراق ال ذین    . االس املین ال ن الع ة م ع الدارس ون مجتم وتك
دارس          ي م دیر مدرسة ف ساعد م دیر مدرسة وم ة م شغلون وظیف ة  )١٢٥٧(ی ) ٤٠٦(، وبلغت العین
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د عالقة جوھریة بین جودة حیاة العمل وتنمیة االستغراق الوظیفي وتوفیر  فرًد، أظھرت النتائج وجو   
كما وأن درجة شعور العاملین باالستغراق الوظیفي كانت أعلى في . جودة حیاة العمل بدرجة مقبولة   

  .دائرة التعلیم مقارنة بالعاملین بمدارس التربیة والتعلیم
ب      ى التع  ) ٢٠١٢(     بینما ھدفت دراسة النقی ض        إل ن بع اتج ع ل الن ى مستوى ضغط العم رف عل

ى           د الباحث عل ة، واعتم ل المادی ة العم دور وبیئ العوامل التنظیمیة ممثلة بصراع الدور وغموض ال
ح         أثیر واض اك ت ى أن ھن ة إل لت الدراس سحي وتوص نھج الم ستخدما الم تھ، م ي دراس تبانة ف االس

  .لمؤشرات ضغوط العمل على االنتماء الوظیفي
والء      ) ٢٠١١(دراسة الفارس         أما   ھدفت إلى التعرف على كل من مفھومي سیاسات التحفیز وال

ین سیاسات              ة ب ان العالق األدب اإلداري وتبی شأن ب ذا ال التنظیمي نظریا باالعتماد على ما ورد في ھ
ي   والء التنظیم ز وال وم          . التحفی ى مفھ وظفین عل ي رؤى الم اع ف ود إجم دم وج ى ع لت إل وتوص

سیاسات الت صیة   ال ل الشخ والء والعوام ة ال ى درج وظفین عل سام الم ي وانق والء التنظیم ة وال حفیزی
والء      ز وال ین التحفی ة ب ستخدمة وإیجابی ز الم ات التحفی ین سیاس ات ب ود عالق دم وج وظفین، وع للم

  .التنظیمي
ى  ) ٢٠١١(      وكشفت  دراسة أبو شرخ   عن أثر الحوافز على مستوى األداء الوظیفي، وھدفت إل

ائج الدراسة                   تق املین، أظھرت  نت ة نظر الع ن وجھ وظیفي م ى مستوي األداء ال وافز عل ر الح ییم أث
ات واألداء               ین الترقی ة نظام الحوافز وأداء الموظفین وب ین فاعلی وجود عالقة ذات داللة إحصائیة ب

وظیفي اییر     . ال ام ومع یاغة نظ ادة ص رورة إع ة، وض الحوافز المادی ام ب ضرورة االھتم ت ب وأوص
  .لترقیات للموظفین وأن تكون بناء على الكفاءة المتوفرة في الفرد للوظیفة الجدیدةا

رفج   ة الع ا دراس یم  ) ٢٠٠٨(     أم سات التعل ي مؤس ز ف ب التحفی ى جوان رف عل ى التع دفت إل فھ
ة                   ي بیئ دریس، والمثبطات ف ة الت ة عمل ھیئ ي شملت طبیع العالي في المملكة العربیة السعودیة والت

وتوصلت إلى أن حوالي نصف  . والتمكین والتدریب واالتصال والمكافئات المعنویة والمادیة   العمل،  
دریس             ة الت دعم والء أعضاء ھیئ اال ال ت ة، إجم ة العمل الجماعی رون أن بیئ أعضاء ھیئة التدریس ی

لدى للجامعة التي یعملون بھا، كما أن الحوافز األخرى التي قاستھا الدراسة لم تصل لمستوى القبول   
ي             سبة تصل أل رى      % ٢٥أعضاء ھیئة التدریس باإلضافة إلى وجود ن دریس ت ة الت ن أعضاء ھیئ م

  .في بیئة العمل من المثبطات
ن       دفت دراسة شو، ووای ًرا ھ ع      (Choe and wayne, 2006)     وأخی ر دف ى أث ى التعرف عل  إل

ر أداء الموظفین   مبالغ مغریة للعاملین كحافز مقابل حضور تدریب عمل إضافي وأثر ذلك عل      ى تغی
المعنیین، وشمل مجتمع البحث فریق من الناس ثم تشجیعھم على ممارسة عمل في الوقت اإلضافي      
م،                دفع لھ م ی ن ل رھم م ع غی ى م ال حافز لمستوى أعل ائج أن الم مقابل مبلغ لتحفیزھم ، أظھرت النت

  .ویصبح ممارستھم للتدریب بدون حوافز اقل أو عدم استمراریتھم للتدریب
  :التعلیق على الدراسات السابقة

      بالنظر إلى الدراسات السابقة یتضح أن الدراسة الحالیة اختلفت عن الدراسات السابقة من حیث 
موضوع الدراسة وبیئتھا في حین تشابھت مع بعضھا في المنھج واألداة واألسالیب اإلحصائیة، 

لعالقة بین االنتماء المھني والقیادة وأن بعض الدراسات السابقة تتعلق بطرق غیر مباشرة ل
  : التحویلیة وسیتم تناول ذلك تباعًا على النحو التالي

  
  



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

١٩٦

  : موضوع الدراسة: أوال
  :     یتضح من عرض الدراسات السابقة أنھا ركزت في مواضیعھا على جانبین ھامین ھما

ب  )٢٠١٣(االنتماء المھني كدراسة كل من نصار     -١ ارس  )٢٠١٢(، النقی و  )٢٠١١(، الف ، أب
 ).٢٠١١(شرخ 

 ، نانجونزسویم)Mc and et.all, 2016 ( القیادة التحویلیة كدراسة كل من ماك وآخرون  -٢
د  )Nanjundeswaraswamy & Swamy, 2015( وسوامي    ,Kirkland(، كیركالن

  .(Basham, 2010)، باشام )2011
رین     ن المتغی ا م ت كًل ي تناول ات الت ا الدراس ة  (أم ادة التحویلی يالقی اء المھن ر  ) واالنتم م تعث ل

ع  )٢٠١٤(الباحثة إال على دراسة واحدة وھي دراسة كنعان    ، حیث اتفقت الدراسة الحالیة بالھدف م
ان  ة كنع دى   ) ٢٠١٤(دراس ة ل ادة التحویلی مات القی وفر س ة ت ى درج رف عل ى التع دفت إل ي ھ والت

ي لل        اء المھن ا باالنتم ة وعالقتھ ة الثانوی دارس الحكومی دراء الم ین،      م ة نظر المعلم ن وجھ ین م معلم
ع دراسة الخیطي وآخرون                 ر مباشرة م ة غی ى    ) ٢٠١٠(بینما اتفقت بالھدف بطریق دفت إل ي ھ والت

ا  . التعرف على العالقة بین الكفاءة اإلداریة لمدیري المدارس الثانویة واالنتماء المھني للمعلمین      بینم
ة بالكشف     اختلفت الدراسة الحالیة عن غالبیة الدراسات السابق    زت الدراسة الحالی ة بالھدف حیث تمی

  .عن العالقة بین االنتماء المھني والقیادة التحویلیة
  : منھج الدراسة: ثانًیا

نھج          ا بم ع معظمھ ت م د اتفق ة ق ة الحالی سابقة أن الدراس ات ال تعراض الدراس ن اس ضح م       یت
ن كن     ان  الدراسة حیث اتبعت المنھج الوصفي التحلیلي، كدراسة كل م ، )٢٠١٣(، نصار  )٢٩١٤)ع

ع دراسة باشام     ). ٢٠١١(، أبو شرخ    )٢٠١١(، الفارس   )٢٠١٢(النقیب   واختلفت بمنھج الدراسة م
(Basham, 2010)والتي اتبعت أسلوب دلفي .  

  :أھمیة الدراسات السابقة للدراسة الحالیة: ثالًثا
جع ومصادر متعلقة باألدب       تم اإلفادة من الدراسات السابقة في العدید من األمور كمرا

التربوي، وتحدید مشكلة الدراسة الحالیة وصیاغة أھدافھا، وبناء اإلطار النظري، واالطالع على 
مناھج البحث المستخدمة، واختیار المنھج المناسب لھذه الدراسة، وبناء أدوات الدراسة، واختیار 

م استخالص النتائج وتفسیرھا، واإلفاد أفضل األسالیب اإلحصائیة المناسبة لمعالجة البیانات ومن ث
من خبرات الباحثین في كیفیة تناولھم لمشاكل بحثھم ومصادر معلوماتھم وطریقة عرضھم وتحلیلھم 

  .ومناقشتھم للنتائج
  :المنھج وإجراءات الدراسة

  : منھج الدراسة
في ا   نھج الوص تخدام الم م اس ع مع        ت ى جم د عل لوب یعتم ھ أس رف بان ذي یع سحي وال ات لم لوم

ا    اھرة م ن ظ ات ع ا  ، وبیان دث م ا  ،او ح ع م ا او واق ي م اھرة   ، او ش ى الظ رف عل ك بقصد التع وذل
دى                ة م ن أجل معرف وة والضعف م ب الق ى جوان المدروسة وتحدید الوضع الحالي لھا والتعرف عل

ھ   یة فی ة أو أساس رات جزئی داث تغی ة إلح دى الحاج ع أو م ذا الوض الحیة ھ رون (ص دات، واخ عبی
سحي .) م٢٠١٦ في الم نھج الوص تخدام الم م اس ادة  وت لوب القی ة اس أثیر ممارس ى ت رف عل للتع

ر              ھ نظ ن وجھ دة م دارس ج ي م ة ف ة الثانوی ات المرحل ي لمعلم اء المھن ى درجة االنتم ة عل التحویلی
  .المعلمات فیھا
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ة لقائ        كما تم استخدام المنھج االرتباطي  للتعرف على       دارس   العالقة بین القیادة التحویلی دات الم
  واالنتماء المھني للمعلمات

  : مجتمع الدراسة
معلمة في المدارس الثانویة في إدارة تعلیم شمال مدینة جدة، ) ٩٥٤(       بلغ مجتمع الدراسة 

  .ھـ١٤٣٨- ١٤٣٧بحسب إحصائیة وزارة التعلیم في الفصل الدراسي الثاني من العام 
  :عینة الدراسة

ن     ة            تكونت عینة البحث م دارس المرحل ات م ع معلم ة       جمی یم شمال مدین ي إدارة تعل ة ف الثانوی
دة ددھن  ج الغ ع تبانات      ) ٩٥٤( ، والب ع االس د توزی شوائیة ، وبع ة ع ارھن بطریق م اختی ة، ت معلم

من مجتمع )% ٢٥٫٩(استبانة، وبنسبة ) ٢٤٧(علیھن على عدد یتناسب مع عدد المعلمات، تم جمع     
دد سنوات   (نة الدراسة وفًقا للمتغیرات الدراسة، وفیما یلي وصف لعی     التخصص، المؤھل العلمي، ع

  ).١(، ویوضح ذلك الجدول رقم )الخبرة
 )١(جدول 

  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المؤھل العلمي، عدد سنوات الخبرة

  المتغیر  الفئة التكرار %النسبة 
  إنساني                 ١٦٠  %٦٤٫٨
                 علمي       ٨٧  %٣٥٫٢

  التخصص

 المجموع ٢٤٧ %١٠٠
  بكالوریوس                  ١٦٩  %٦٨٫٤٢
  ماجستیر فأعلى   ٧٨  %٣١٫٥٨

  المؤھل العلمي

 المجموع ٢٤٧ %١٠٠
   سنوات) ٥(أقل من   ٣٨  %١٥٫٤
سنوات                 ) ١٠(إلى ) ٥(من   ٨٧  %٣٥٫٢
       سنوات    ) ١٠(أكثر من   ١٢٢  %٤٩٫٤

  سنوات الخبرة

 المجموع ٢٤٧ %١٠٠
) ١٦٠(، وبلغ عددھن )إنساني(أن تخصص أكثریة أفراد عینة الدراسة ) ١(      یتضح من الجدول 
معلمة وبنسبة مئویة ) ٨٧(، یلیھ التخصص العلمي وبلغ عددھن %)٦٤٫٨(معلمة، وبنسبة مئویة 

)٣٥٫٢.(%  
) بكالوریوس(ى الشھادة الجامعیة األولى       وأن غالبیة أفراد عینة الدراسة من الحاصالت عل

، تلتھا الدرجة العلمیة ماجستیر فأعلى وبلغ عددھن %)٦٨٫٤٢(معلمة وبنسبة ) ١٦٩(وبلغ عددھن 
  %).٣١٫٥٨(معلمة وبنسبة ) ٧٨(

معلمة ) ١٢٢(وبلغ عددھن )  سنوات) ١٠(أكثر من (     في حین جاءت سنوات الخبرة للفئة 
معلمة وبنسبة ) ٨٧(وبلغ عدده ) سنوات) ١٠(إلى ) ٥(من (لفئة ، تلتھا ا%)٤٩٫٤(وبنسبة 

  %).   ١٥٫٤(معلمة وبنسبة ) ٣٨(وبلغ عددھن ) سنوات) ٥(أقل من (، وأخیًرا جاءت الفئة %)٢٩(
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  :أداة الدراسة 
، نصار )٢٠١٤(، بعد االطالع على دراسة كل من كنعان )االستبانة(تم بناء أداة الدراسة       

دراسة الخیطي وآخرون ). ٢٠١١(، أبو شرخ )٢٠١١(، الفارس )٢٠١٢(قیب ، الن)٢٠١٣(
، حیث تم تحلیلھا وتحدید المحاور والفقرات المتضمنة في ھذه الدراسات، وتم حذف بعض )٢٠١٠(

المحاور والفقرات، وتم تكییف عبارات االستبانة بما یتماشى مع طبیعة الدراسة الحالیة، أصبحت 
  : األولیة مكونة من ثالثة أقسامأداة الدراسة بصورتھا

والتي تحتوى على المتغیرات الشخصیة والوظیفیة ألفراد عینة ) البیانات األولیة: (القسم األول -
  ).التخصص، المؤھل العلمي، سنوات الخبرة(الدراسة 

) ٤٠(؛ حیث تتضمن مجموعة من الفقرات بلغ عددھا )استبانة القیادة التحویلیة: (القسم الثاني -
التأثیر المثالي، الحفز االلھامي، االعتبارات الفردیة، (، وصنفت في أربعة محاور وھي فقرة

  .، تقیس في مجملھا القیادة التحویلیة لدى قائدة المدرسة)االستثارة الفكریة
فقرة، ) ٢٧(تضمن مجموعة من الفقرات بلغ عددھا ) استبانة االنتماء المھني:(القسم الثالث  -

، تقیس في )الوالء المھني، اإلستمرار بالعمل، اإللتزام المھني(ر وھي وصنفت في ثالثة محاو
مجملھا اإلنتماء المھني للمعلمات، ویقابل كل فقرة من فقرات أداة الدراسة مقیاس لیكرت 

  ).١ - ١(الخماسي، كما یوضح ذلك ملحق رقم 
  : تقنین األداة

 :صدق أداة الدراسة:أوال
ق الظاھري ألداة الدراسة من خالل عرض الفقرات موزعة تم تحدید الصد: الصدق الظاھري. أ

حسب المحور الذي تنتمي لھ كل فقرة، على مجموعة من المحكمین المختصصین من ذوي الخبرة 
، للحكم على مدى صحة وشمولیة الفقرات )٢- ١ملحق (محكمین ) ١٠(والكفاءة والبالغ عددھم 

نفت فیھ، وفي ضوء التغذیة الراجعة من المحكمین، وسالمتھا اللغویة وانتمائھا إلى المحور الذي ص
  :تم اعتماد أداة الدراسة لتصبح في صورتھا النھائیة تتكون من استبانتین

البیانات األولیة؛ والتي تضمنت المتغیرات الشخصیة والوظیفیة ألفراد عینة الدراسة :  القسم األول-
  ).التخصص، المؤھل العلمي، سنوات الخبرة(

) ٤٤(؛ حیث تضمنت مجموعة من الفقرات بلغ عددھا )استبانة القیادة التحویلیة: (اني القسم الث-
التأثیر المثالي، الحفز االلھامي، االعتبارات الفردیة، (فقرة، وصنفت في أربعة محاور وھي 

  :، تقیس في مجملھا القیادة التحویلیة لدى قائدات المدارس؛ كاآلتي)االستثارة الفكریة
  ).١٣-١(فقرة، ذات األرقام ) ١٣(واشتمل على :  التأثیر المثالي: ول المحور األ-١
  ).٢٣  -١٤(فقرات، ذات األرقام ) ١٠(واشتمل على : الحفز االلھامي:  المحور الثاني-٢
  ).٣٤ -٢٤(فقرة، ذات األرقام ) ١١(واشتمل على :  االعتبارات الفردیة:  المحور الثالث-٣
  ).٤٤ - ٣٥(فقرات، ذات األرقام ) ١٠(واشتمل على :   الفكریةاالستثارة:   المحور الرابع-٤

فقرة، ) ٢٧(؛ تضمن مجموعة من الفقرات بلغ عددھا ) استبانة االنتماء المھني:(القسم الثالث  -
، والتي )الوالء المھني، اإلستمرار بالعمل، اإللتزام المھني(وصنفت في ثالثة محاور وھي 
  :للمعلمات، كاآلتيتقیس في مجملھا اإلنتماء المھني 

  ).١٠ -١(فقرات، ذات األرقام ) ١٠(واشتمل على : الوالء المھني:  المحور األول-١
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  ).١٨ -١١(فقرات، ذات األرقام ) ٨(واشتمل على : اإلستمرار بالعمل:  المحور الثاني-٢
  ).٢٧ -١٩(فقرات، ذات األرقام ) ٩(واشتمل على : اإللتزام المھني:  المحور الثالث-٣
غیر موافق بشدة، غیر موافق، (  ویقابل كل فقرة من فقرات أداة الدراسة مقیاس لیكرت الخماسي    

  ).٣ -١(، كما یوضح ذلك ملحق رقم )موافق لحد ما، موافق، موافق بشدة
للتحقق من صدق بناء االستبانة تم اختبارھا على عینة استطالعیة : صدق االتساق الداخلي.ب 

 Pearson(من خارج عینة الدراسة، وحساب معامل ارتباط بیرسون معلمة و) ٣٠(مكونة من 
Correlation Coefficient ( بین درجة المحور والدرجة الكلیة لالستبانة وحساب معامل

 بین درجة الفقرة ودرجة المحور (corrected item-total correlation)االرتباط المصحح 
  : كاآلتيالذي تنتمي إلیھ والدرجة الكلیة لالستبانة؛

  : استبانة القیادة التحویلیة-أ
 Pearson Correlation(معامل ارتباط بیرسون ) ٢(     یوضح الجدول التالي رقم 

Coefficient (بین درجة المحور والدرجة الكلیة الستبانة القیادة التحویلیة.  
  )٢(جدول رقم 

   القیادة التحویلیةمعامل ارتباط بیرسون بین درجة كل محور الدرجة الكلیة الستبانة
   في العینة االستطالعیة

  معامل االرتباط  المحور  الرقم
  **٠٫٨٨  التأثیر المثالي  ١
 **٠٫٨٧  الحفز االلھامي  ٢
 **٠٫٨٩  االعتبارات الفردیة  ٣
  **٠٫٨٦  االستثارة الفكریة  ٤

  )α = 0.01(وجود داللة إحصائیة عند مستوى الداللة          **
أن قیم معامالت االرتباط لمحاور استبانة القیادة التحویلیة مع ) ٢(ل رقم      یتضح من الجدو

 = α(وذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) ٠٫٨٩(و) ٠٫٨٦( الدرجة الكلیة تراوحت ما بین 
، مما یعني وجود درجة عالیة من االتساق الداخلي بما یعكس درجة مقبولة من صدق )0.01

  .االستبانة
بین الفقرة ) Pearson Correlation Coefficient( معامل ارتباط بیرسون     ولحساب

یوضح معامل االرتباط بین درجة الفقرة ودرجة ) ٣(والمحور الذي تنتمي إلیھ، والجدول رقم 
  .والذي تنتمي إلیھ الفقرة) التأثیر المثالي(المحور األول 
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  )٣(جدول رقم 
  ) التأثیر المثالي(بین درجة الفقرة ودرجة المحور األول معامل ارتباط بیرسون 

  معامل االرتباط   رقم الفقرة  معامل االرتباط  رقم الفقرة
٠٫٥٩٠  ٨  **٠٫٤٤٢  ١**  
٠٫٤٩٩ ٩  **٠٫٥١٩  ٢**  
٠٫٦٩١ ١٠  **٠٫٦٦٢  ٣**  
٠٫٧٠٣ ١١  **٠٫٥٦٤  ٤**  
٠٫٦١٨ ١٢  **٠٫٦٠٥  ٥**  
٠٫٥٩٣  ١٣  **٠٫٦٧١  ٦**  
٠٫٦٥٥  ٧**    

  )α = 0.01( داللة إحصائیة عند مستوى الداللة وجود**
یوضح معامل االرتباط المصحح ) ٤(، فالجدول رقم )الحفز االلھامي(     وبالنسبة للمحور الثاني 

  .بین درجة الفقرة ودرجة المحور الذي تنتمي إلیھ الفقرة والدرجة الكلیة
  )٤(جدول رقم 

  ) الحفز االلھامي(المحور الثاني معامل ارتباط بیرسون بین درجة الفقرة ودرجة 
  معامل االرتباط   رقم الفقرة  معامل االرتباط   رقم الفقرة

٠٫٦٠٢  ١٩  **٠٫٥٤١  ١٤**  
٠٫٥٩٠ ٢٠  **٠٫٤٣٩  ١٥**  
٠٫٣٤٩ ٢١  **٠٫٤٤٠  ١٦**  
٠٫٦٢٠ ٢٢  **٠٫٣٤١  ١٧**  
٠٫٥٦٢  ٢٣  **٠٫٣٦٢  ١٨**  

  )α = 0.01(وجود داللة إحصائیة عند مستوى الداللة **
یوضح معامل ارتباط ) ٥(، فالجدول رقم )االعتبارات الفردیة(  أما بالنسبة للمحور الثالث     

  .بیرسون بین درجة الفقرة ودرجة المحور الذي تنتمي إلیھ الفقرة
  )٥(جدول رقم 

  ) االعتبارات الفردیة(معامل ارتباط بیرسون بین درجة الفقرة ودرجة المحور الثالث 

  معامل االرتباط   رقم الفقرة  تباط معامل االر  رقم الفقرة

٠٫٥٢١  ٣٠  **٠٫٤٢٢  ٢٤**  
٠٫٥١٩ ٣١  **٠٫٤٦٤  ٢٥**  
٠٫٤٨٩ ٣٢  **٠٫٤٥٢  ٢٦**  
٠٫٤٧١ ٣٣  **٠٫٤٧١  ٢٧**  
٠٫٤٠٤  ٣٤  **٠٫٥٠٢  ٢٨**  
٠٫٥٢١  ٢٩**    

  )α = 0.01(وجود داللة إحصائیة عند مستوى الداللة **
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یوضح معامل ارتباط بیرسون ) ٦(، فالجدول رقم )ریةاالستثارة الفك(   أما بالنسبة للمحور الرابع 
  .بین درجة الفقرة ودرجة المحور الذي تنتمي إلیھ الفقرة
  )٦(جدول رقم 

  ) االستثارة الفكریة(معامل ارتباط بیرسون بین درجة الفقرة ودرجة المحور الرابع 

  معامل االرتباط   رقم الفقرة  معامل االرتباط   رقم الفقرة
٠٫٤٥٢  ٤٠  **٠٫٣٣٩  ٣٥**  
٠٫٤٨١ ٤١  **٠٫٤٥٣  ٣٦**  
٠٫٤٩٩ ٤٢  **٠٫٣٧٨  ٣٧**  
٠٫٤٣٣ ٤٣  **٠٫٤٠٢  ٣٨**  
٠٫٤٣١  ٤٤  **٠٫٤٨٩  ٣٩**  

  )α = 0.01(وجود داللة إحصائیة عند مستوى الداللة **
أن معامل ارتباط بیرسون للفقرات مع المحور الذي تنتمي ) ٦، ٥، ٤، ٣(      یتضح من الجداول

،    )α = 0.01(، وذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة )٠٫٧٠٣ – ٠٫٣٠٤ (إلیھ تراوحت بین 
فقرة موزعة على أربعة ) ٤٤(وعلیھ تصبح استبانة القیادة التحویلیة في صورتھا النھائیة مكونة من 

  ).٣ -١(محاور، كما ھو موضح في الملحق رقم 
  : استبانة االنتماء المھني-ب

 Pearson Correlation(معامل ارتباط بیرسون ) ٧(م      یوضح الجدول التالي رق
Coefficient (بین درجة المحور والدرجة الكلیة الستبانة االنتماء المھني.  

  )٧(جدول رقم 
  معامل ارتباط بیرسون بین درجة كل محور الدرجة الكلیة الستبانة االنتماء المھني

   في العینة االستطالعیة

  معامل االرتباط  المحور  الرقم
  **٠٫٨٣  الوالء المھني  ١
 **٠٫٨١  اإلستمرار بالعمل  ٢
 **٠٫٨٥  اإللتزام المھني  ٣

  )α = 0.01(وجود داللة إحصائیة عند مستوى الداللة        **
أن قیم معامالت االرتباط لمحاور استبانة االنتماء المھني مع الدرجة ) ٧(     یتضح من الجدول رقم 

، )α = 0.01(وذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) ٠٫٨٥(و) ٠٫٨١( الكلیة تراوحت ما بین 
  .مما یعني وجود درجة عالیة من االتساق الداخلي بما یعكس درجة مقبولة من صدق االستبانة

بین الفقرة ) Pearson Correlation Coefficient(    ولحساب معامل ارتباط بیرسون 
یوضح معامل ارتباط بیرسون بین درجة الفقرة ) ٨(والمحور الذي تنتمي إلیھ، والجدول رقم 

  .والذي تنتمي إلیھ الفقرة) الوالء المھني(ودرجة المحور األول 
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  )٨(جدول رقم 
  ) الوالء المھني(معامل ارتباط بیرسون بین درجة الفقرة ودرجة المحور األول 

  معامل االرتباط   رقم الفقرة  معامل االرتباط   رقم الفقرة
٠٫٥١٠  ٦  **٠٫٥٣١  ١**  
٠٫٤١٣ ٧  **٠٫٤٧٩  ٢**  
٠٫٥٢٩ ٨  **٠٫٥٧١  ٣**  
٠٫٦٢٥ ٩  **٠٫٤٤٠  ٤**  
٠٫٥٤٠ ١٠  **٠٫٥٨٠  ٥**  

  )α = 0.01(وجود داللة إحصائیة عند مستوى الداللة      **
یوضح معامل ارتباط بیرسون ) ٩(، فالجدول رقم )اإلستمرار بالعمل(    وبالنسبة للمحور الثاني 

  .جة المحور الذي تنتمي إلیھ الفقرةبین درجة الفقرة ودر
  )٩(جدول رقم 

  ) الحفز االلھامي(معامل ارتباط بیرسون بین درجة الفقرة ودرجة البعد الثاني 

رقم 
  الفقرة

  معامل االرتباط 
  

رقم 
  الفقرة

  معامل االرتباط 
  

٠٫٦٠٢  ١٥  ٠٫٥٤١  ١١  
٠٫٥٩٠ ١٦  ٠٫٤٣٩  ١٢  
٠٫٣٤٩ ١٧  ٠٫٤٤٠  ١٣  
٠٫٦٢٠ ١٨  ٠٫٣٤١  ١٤  

  )α = 0.01(وجود داللة إحصائیة عند مستوى الداللة       **   
یوضح معامل ارتباط بیرسون ) ١٠(، فالجدول رقم )اإللتزام المھني(  أما بالنسبة للمحور الثالث 

  .بین درجة الفقرة ودرجة المحور الذي تنتمي إلیھ الفقرة
  )١٠(جدول رقم 

  ) اإللتزام المھني(محور الثالث معامل ارتباط بیرسون بین درجة الفقرة ودرجة ال

  معامل االرتباط   رقم الفقرة  معامل االرتباط   رقم الفقرة

٠٫٤٣٩  ٢٤  **٠٫٥٦١  ١٩**  
٠٫٤٧٧ ٢٥  **٠٫٤٤٩  ٢٠**  
٠٫٤٥٨ ٢٦  **٠٫٤٩٠  ٢١**  
٠٫٤٦٢ ٢٧  **٠٫٤٣٢  ٢٢**  
٠٫٥٣٤  ٢٣**    

  )α = 0.01(وجود داللة إحصائیة عند مستوى الداللة         **



  

  م٢٠١٩لسنة ) ١٠ج( العشرونالعدد                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٢٠٣

أن معامل ارتباط بیرسون للفقرات مع المحور الذي تنتمي ) ١٠، ٩، ٨( تضح من الجداول      ی
،  )α = 0.01(وذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ) ٠٫٦٢٥ – ٠٫٣٠٤(إلیھ تراوحت بین  

فقرة موزعة على ثالثة ) ٢٧(وعلیھ تصبح استبانة االنتماء المھني في صورتھا النھائیة مكونة من 
  ).٣ -١( كما ھو موضح في الملحق رقم محاور،

   ثبات أداة الدراسة : ثانیا
 Cronbachs(كرونباخ  "ألفا"الداخلي بتطبیق معادلة  االتساق       تم تقدیر معامل ثبات

Alpha( لجمیع محاور االستبانة واالستبانة ككل على العینة االستطالعیة التي بلغت ،)معلمة ) ٣٠
  .معامل ثبات استبانة القیادة التحویلیة) ١١( ویوضح جدول رقمومن خارج عینة الدراسة، 

  )١١(جدول رقم 
  لمحاور استبانة القیادة التحویلیة، واالستبانة ككل" α"معامالت ثبات ألفا كرونباخ 

   في العینة االستطالعیة

  "α" كرونباخ ألفا  معامالت ثبات  المحور  الرقم
  ٠٫٨٠  التأثیر المثالي  ١
 ٠٫٧٧  اميالحفز االلھ  ٢
 ٠٫٨٣  االعتبارات الفردیة  ٣
  ٠٫٧٩ االستثارة الفكریة  ٤
  ٠٫٩٢  االستبانة ككل  ٧

أن قیم معامالت الثبات لمحاور استبانة القیادة التحویلیة جاءت بقیم مرتفعة ) ١١(    ُیظھر الجدول 
 وھي قیم ،)٠٫٩٢(، وقد معامل الثبات الكلیة لالستبانة )٠٫٩٢-٠٫٨٣(ومقبولة  قد تراوحت بین 

  مرتفعة 
الداخلي بتطبیق معادلة  االتساق       أما ما یخص استبانة االنتماء المھني، فقد تم تقدیر معامل ثبات

، لجمیع محاور االستبانة واالستبانة ككل على العینة )Cronbachs Alpha(كرونباخ  "ألفا"
معامل ) ١٢(  جدول رقممعلمة ومن خارج عینة الدراسة، ویوضح) ٣٠(االستطالعیة التي بلغت 

  .ثبات استبانة االنتماء المھني
  )١٢(جدول رقم 

  لمحاور استبانة االنتماء المھني، واالستبانة ككل" α"معامالت ثبات ألفا كرونباخ 
   في العینة االستطالعیة

  "α" كرونباخ ألفا  معامالت ثبات  المحور  الرقم
  ٠٫٨٢  الوالء المھني  ١
 ٠٫٨٠  اإلستمرار بالعمل  ٢
 ٠٫٧٩ اإللتزام المھني  ٣
  ٠٫٨٥  االستبانة ككل  ٧
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أن قیم معامالت الثبات لمحاور استبانة االنتماء المھني جاءت بقیم مرتفعة ) ١٢(    بین الجدول 
، وقد بلغ معامل الثبات الكلي )٠٫٨٢ -٠٫٧٩(ومقبولة ألغراض تطبیق الدراسة حیث تراوحت بین 

  ). ٠٫٨٥(لالستبانة 
   :ة وصف أداة الدراس

، أمام كل فقرة )استبانة القیادة التحویلیة، استبانة االنتماء المھني(     لقت احتوت أداة الدراسة 
   :مقیاس لیكرت الخماسي، والذي یعكس درجة موافقة أفراد عینة الدراسة كاآلتي

 )أعطیت درجة واحدة) غیر موافق بشدة . 
 )أعطیت درجتین) غیر موافق. 
 ) درجات٣أعطیت ) موافق لحد ما . 
 )درجات٤أعطیت ) موافق . 
 )درجات٥أعطیت ) موافق بشدة . 

    ولتحدید درجة الموافقة من حیث قوتھا أو ضعفھا وتحدید االتجاه لمقیاس لیكرت الخماسي تم 
  ).١٣(استخدام معادلة المدى، ویوضح ذلك الجدول رقم 

 )١٣(جدول رقم 
  فھا وتحدید االتجاهحساب األوزان لدرجة الموافقة من حیث قوتھا أو ضع

  . وفقًا لمقیاس لیكرت الخماسي

  درجة الممارسة  المتوسط المرجح

  عالیة جدًا  ٥ إلى ٤٫٢٠من 

  عالیة  ٤٫١٩ إلى ٣٫٤٠من 

  متوسطة  ٣٫٣٩ إلى ٢٫٦٠من 

  منخفضة  ٢٫٥٩ إلى ١٫٨٠من 

  منخفضة جدًا  ١٫٧٩ إلى ١من 

  : إجراءات تطبیق أداة الدراسة
االعتماد على األدب النظري والدراسات السابقة، وتم تجھیز األداة تم بناء أداة الدراسة ب -١

 .بصورتھ األولیة
لالستبانة من جالل عرضھا على لجنة )صدق المحكمین(تم التأكد من الصدق الظاھر  -٢

  .المحكمین
 .تم التأكد من صدق االتساق الداخلي وثبات األداة -٣
 .تم حساب معامالت الصدق والثبات)SPSS( تم إدخال بیانات االستبانات یاستخدام برنامج-٤
  .ھـ١٤٣٧/١٤٣٨ تم تطبیق أداة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي -٥
 . تم تفریغ االستبانة واستخراج النتائج وتوصیاتھ-٦
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  :متغیرات الدراسة
 سنوات القیادة التحویلیة لقائدة المدرسة، التخصص، المؤھل العلمي،: (المتغیرات المستقلة -

 ).الخبرة
 .االنتماء المھني للمعلمات: المتغیر التابع -

  :األسالیب اإلحصائیة
    بناء على طبیعة الدراسة واالھداف التي سعت الى تحقیقھا، تم تحلیل البیانات باستخدام 

واستخرج النتائج وفقا لألسالیب (SPSS)   برنامج الحزمة اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة
  :الیةاإلحصائیة الت

  معامل ارتباط بیرسون)Pearson (للتحقق من صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة. 
  معادلة ألفا كرونباخ)Cronbachs Alpha(لحساب  معامالت الثبات لعبارات االستبانة ،. 
 والمتمثل في التكرارات والنسب المئویة للتعرفھ على خصائص : اإلحصاء الوصفي البسیط

ا للمعلومات األولیة، والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وذلك أفراد الدراسة وفق
لحساب القیمة التي یعطیھا أفراد مجتمع الدراسة لكل فقرة من فقرات المحور، والمتوسط 
الحسابي العام لكل محور، واالنحرافات المعیاریة للتعرف على التباین في استجابات 

 .ة من فقرات االستبانةالمشاركین في الدراسة على كل فقر
  معامل ارتباط بیرسون)Pearson ( للتعرف على العالقة بین القیادة التحویلیة لقائدة المدرسة

 .واالنتماء المھني للمعلمات
  : عرض نتائج الدراسة وتفسیرھا ومناقشتھا

      یتناول ھذا الفصل عرض وتفسیر ومناقشة النتائج التي تم الوصول الیھا من خالل عینة
  :الدراسة، وتم تحلیلھا من خالل المعالجة اإلحصائیة، وفیما یلي عرًضا لھا

ما درجة ممارسة قائدات المدارس سمات القیادة :" النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال
 التحویلیة من وجھة نظر المعلمات؟

لمعیاریة، لكل فقرة من      لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابیة واالنحرافات ا
التأثیر المثالي، الحفز االلھامي، االعتبارات الفردیة، (فقرات سمات القیادة التحویلیة لقائدة المدرسة 

  .یوضح محور التأثیر المثالي) ١٤(، والجدول التالي رقم )االستثارة الفكریة
  )١٤(جدول 

الدراسة لسمات القیادة التحویلیة لقائدة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري الستجابة أفراد عینة 
  .المدرسة في محور التأثیر المثالي مرتبة ترتیًبا تنازلًیا

رقم 
المتوسط   الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

الحكم على 
  المتوسطات

  عالیة جدًا  ٠٫٨٧٠  ٤٫٣٨  تمتلك قائدة المدرسة اللباقة المھنیة ٢
 عالیة جدًا  ٠٫٩١٧  ٤٫٢١  لمعلماتتحظى قائدة المدرسة بثقة ا ٣
تحفز قائدة المدرسة منسوبات المدرسة على تجریب  ٦

 عالیة  ٠٫٩٢٤  ٤٫١٩  استراتیجیات عمل جدیدة

تبتعد قائدة المدرسة عن استغالل نفوذھا في تحقیق مكاسب  ١٣
 عالیة  ٠٫٨٥٤  ٤٫١٨  شخصیة

  عالیة  ٠٫٩٤٥  ٤٫١٧  تتسم قائدة المدرسة بالصدق مع المعلمات ٤
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تحظى قائدة المدرسة بتقدیر واحترام جمیع منسوبات  ٥
  عالیة  ٠٫٨٢٩  ٤٫٠٦  المدرسة

تھتم قائدة المدرسة بالنواحي األخالقیة للمھنة عند انجاز  ٨
  عالیة  ٠٫٨٦٦  ٤٫٠٣  المھمات

  عالیة  ٠٫٨١٤  ٣٫٩٩  تتسم قائدة المدرسة بقوة الشخصیة ١
  عالیة  ٠٫٩٠٨  ٣٫٩٦  تلتزم قائدة المدرسة بالقیم المثلى في سلوكھا ١١
  عالیة  ٠٫٩٢٤  ٣٫٨٩  تمتلك قائدة المدرسة قیم وقناعات واضحة وقویة ١٢
تقوم قائدة المدرسة بتوفیر احتیاجات المعلمات قبل توفیر  ٧

  عالیة  ١٫١٩٤  ٣٫٨١  احتیاجاتھا الشخصیة

 عالیة  ١٫١٤٠  ٣٫٦٥  تركز قائدة المدرسة على تقدیم نماذج ذات قیمة في العمل ١٠
م قائدة المدرسة بوضع اھداف مشتركة بین مجموعات تھت ٩

 عالیة ١٫٣٨٠ ٣٫٤٤  العمل المختلفة

  عالیة  ٣٫٩٩٧  التأثیر المثالي: المحور األول
أن سمات القیادة التحویلیة لقائدة المدرسة في محور التأثیر ) ١٤(      یتضح من الجدول رقم 

  ). ٣٫٩٩٧(حسابي لھذا المحور حیث بلغ المتوسط ال). عالیة(المثالي جاءت بدرجة 
تمتلك قائدة " والتي تنص على) ٢(     أما بالنسبة لفقرات ھذا المحور جاء أعالھا للفقرة رقم 

وانحراف معیاري بلغ ) ٤٫٣٨(حیث حازت على متوسط حسابي بلغ " المدرسة اللباقة المھنیة
تحظى قائدة المدرسة بثقة " ىوالتي تنص عل) ٣(وبدرجة عالیة جدًا، تلیھا الفقرة رقم ) ٠٫٨٧٠(

وبدرجة ) ٠٫٩١٧(وانحراف معیاري بلغ ) ٤٫٢١(وحازت على متوسط حسابي بلغ " المعلمات
  عالیة جدًا، 

بالترتیب قبل ) ١٠(       أما بالنسبة ألقل فقرتین من فقرات ھذا المحور، حیث جاءت الفقرة رقم 
وحازت على " م نماذج ذات قیمة في العملتركز قائدة المدرسة على تقدی" األخیر والتي تنص على

وبدرجة عالیة، وأخیرًا جاءت الفقرة ) ١٫١٤٠(وانحراف معیاري بلغ ) ٣٫٦٥(متوسط حسابي بلغ 
تھتم قائدة المدرسة بوضع اھداف مشتركة بین مجموعات العمل " والتي تنص على) ٩(رقم 

وبدرجة ) ١٫٣٨٠( بلغ وانحراف معیاري) ٣٫٤٤(وحازت على متوسط حسابي بلغ " المختلفة
  .عالیة

على المرتبة األولى، حتى ) تمتلك قائدة المدرسة اللباقة المھنیة(      وتفسر الباحثة حصول الفقرة 
تكون قائدة المدرسة مثال یقتدى بھا، وتقدیم القائدة قاعدة حیة لألعمال فأنھ یضع أساس للمعاییر 

  . إلى ممارستھوالتوقعات للسلوك المناسب والذي یدعو المعلمات
على المرتبة الثانیة یعود إلى ) تحظى قائدة المدرسة بثقة المعلمات(  وتفسر الباحثة حصول الفقرة 

تمثل المعلمات بسلوكایات قائدة المدرسة واعتبارھا نموذج یحتذى بھ خاصة عندما تحظى قائدة 
لیة  والتي تتمثل بالتأثیر المدرسة بثقة المعلمات، وھذا مؤشر على امتالك سلوكات القیادة التحوی

المثالي في أدائھا القیادي، وتعزیز الثقة في القائدة یحفز المعلمات إلى أئداء أعلى من المتوقع، 
  .ویبذلن الجھد المضاعف لقائدة یثقون بھا ویحبونھا

والتي أشارت إلى وجود عالقة إیجابیة بین ) ٢٠١٠(     وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة الرقب 
  .ر المثالي وتمكین العاملینالتأثی

على ) تركز قائدة المدرسة على تقدیم نماذج ذات قیمة في العمل(    وتفسر الباحثة حصول الفقرة 
الترتیب قبل األخیر وبدرجة عالیة، إلى أھمیة أن تكون القائدة نموذج حي للمعلمات، وأن سلوكیات 

  .ا وتقلیدھاالقائدة المثالیة في العمل تحفز المعلمات على اتباعھ
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تھتم قائدة المدرسة بوضع اھداف مشتركة بین مجموعات العمل (     وتفسر الباحثة حصول الفقرة 
، إلى تكون القائدة ناجحة في تشكیل فرق العمل من أجل تحقیق أھداف المدرسة، یجب )المختلفة

بینھم انسجام علیھا وضع أھداف مشتركة بین فرق العمل، وتسعى إلى تمكین المعلمات حتى یكون 
  .وھدف مشترك یسعون إلى تحقیقھ

والتي أظھرت وجود عالقة بین ) Deberry, 2010(      وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة دیبري 
القیادة التحویلیة والبیئة التنظیمیة، وأن للقیادة التحویلیة أثًرا إیجابیًا في فاعلیة الموظفین، وفي 

  .عملھم اإلضافي ورضاھم الوظیفي
وبزنك          ة س ع دراس ة م ذه النتیج ق ھ ي   ) Supising، ٢٠٠١(وتتف ادة ف رت أن الق ي أظھ والت

ادة       االت القی م مج ن أھ د م ي تع الي، والت أثیر المث ة الت ة عالی ون وبدرج ة یمتلك سات التعلیمی المؤس
  ).١٥(أما بالنسبة للمحور الثاني الحفز االلھامي، ویوضح ذلك الجدول التالي رقم . التحویلیة

  )١٥ (جدول
المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري الستجابة أفراد عینة الدراسة الدراسة لسمات القیادة 

  .التحویلیة لقائدة المدرسة في محور الحفز االلھامي مرتبة ترتیًبا تنازلًیا
رقم 
المتوسط   الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

الحكم على 
  المتوسطات

 عالیة جدًا  ٠٫٨٦٥  ٤٫٣٠  ة لتطویر منسوبات المدرسةتسعى قائدة المدرس ١٩
تسعى قائدة المدرسة لتحقیق التمیز في إنتاجیة  ٢٣

  المنسوبات
 عالیة جدًا  ٠٫٨٧٩  ٤٫٢٥

تثق قائدة المدرسة بقدرات منسوبات المدرسة على  ١٨
  االنجاز

 عالیة جدًا  ٠٫٨٨١  ٤٫٢٢

 عالیة  ٠٫٧٣٨  ٤٫١٧  تعمل قائدة المدرسة بشكل جاد ٢١
 عالیة  ١٫٠٦٦  ٤٫٠٤  تعترف قائدة المدرسة باألخطاء عند اكتشافھا ٢٢
تركز قائدة المدرسة على انجاز المھام بروح الفریق  ١٦

  والعمل الجماعي
 عالیة  ٠٫٨١٠  ٤٫٠٤

 عالیة  ٠٫٩٠٢  ٣٫٨٢  تمتلك قائدة المدرسة القدرة على تقدیم النصح واالقناع ١٧
ح التحدي بین تعمل قائدة المدرسة على استثارة رو ١٤

  منسوبات المدرسة
 عالیة  ٠٫٩٠٧١  ٣٫٧٤

تشرك قائدة المدرسة المنسوبات في صیاغة رؤیة  ٢٠
  المدرسة

 عالیة  ١٫٠٣٩  ٣٫٧٣

تمتلك قائدة المدرسة القدرة على إیضاح توقعاتھا الى  ١٥
  المعلمات

٠٫٨٧٢ ٣٫٦٣ 
  عالیة

  عالیة   ٣٫٩٩٤  الحفز االلھامي: المحور الثاني
أن سمات القیادة التحویلیة لقائدة المدرسة في محور الحفز ) ١٥( الجدول رقم      یتضح من

  ، )٣٫٩٩٤(، حیث بلغ المتوسط الحسابي لھذا المحور )عالیة(االلھامي جاءت بدرجة 
تسعى قائدة " والتي تنص على) ١٩(     أما بالنسبة لفقرات ھذه المحور جاءت أعالھا للفقرة رقم 

وانحراف ) ٤٫٣٠(حیث حازت على متوسط حسابي بلغ " ات المدرسةالمدرسة لتطویر منسوب
تسعى قائدة المدرسة لتحقیق " والتي تنص على) ٢٣(، تلتھا الفقرة رقم )٠٫٨٦٥(معیاري بلغ 
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وانحراف معیاري بلغ ) ٤٫٢٥(حیث حازت على متوسط حسابي بلغ " التمیز في إنتاجیة المنسوبات
)٠٫٨٧٩.(  

تشرك قائدة المدرسة المنسوبات في صیاغة " والتي تنص على) ٢٠(م     بینما جاءت الفقرة رق
وانحراف ) ٣٫٧٣(في الترتیب قبل األخیر، حیث حازت على متوسط حسابي بلغ " رؤیة المدرسة
تمتلك " والتي تنص على) ١٥(وبدرجة عالیة، وأخیرًا جاءت الفقرة رقم ) ١٫٠٣٩(معیاري بلغ 

حیث حازت على متوسط حسابي بلغ " وقعاتھا الى المعلماتقائدة المدرسة القدرة على إیضاح ت
  .وبدرجة عالیة) ٠٫٨٧٢(وانحراف معیاري بلغ ) ٣٫٦٣(

على الترتیب ) تسعى قائدة المدرسة لتطویر منسوبات المدرسة(    وفسر الباحثة حصول الفقرة 
نسوبات یعود األول إلى أھمیة التنمیة المھنیة والتدریب لدى المنسوبات، وتطویر قدرات الم

باالیجابیة الكبیرة على الدقة بانجاز العمل وبأقصر وقت ممكن، وبالتالي إلى تحقیق األھداف التي 
  .تسعى القائدة لتحقیقھا

 & Nanjundeswaraswamy( وسوامي     وتختلف ھذه النتیجة مع دراسة انجونزسویم
Swamy, 2015 (باطًا داًال إحصائیًا مع التدریب والتي أظھرت أن القیادة التحویلیة ال ترتبط ارت

  .والتطویر
على ) تسعى قائدة المدرسة لتحقیق التمیز في إنتاجیة المنسوبات(    وتفسر الباحثة حصول الفقرة 

الترتیب الثاني، إلى تمیز المنسوبات في عملھن یعود بالفائدة على المدرسة والرفع من شأنھا، 
  .وبالتالي یعد انجاز للقائدة

  والتي أظھرت أن غالبیة قادة (Basham, 2010)ھذه النتیجة مع دراسة باشام    وتتفق 
المؤسسات التعلیمة ُیفضلون ممارسة القیادة التحویلیة، لضمان إحداث تغییر على مستوى األفراد 

  .والكلیات نتیجة لالھتمام بھما
) رؤیة المدرسةتشرك قائدة المدرسة المنسوبات في صیاغة (   وتفسر الباحثة حصول الفقرة 

الترتیب ما قبل األخیر وبدرجة عالیة، عندما یتم اشراك المنسوبات في صیاغة رؤیة المدرسة، 
یحفز لدیھن التعاون والعمل االبداعي من أجل تحقیق ھذه الرؤیة، وبالتالي تحقیق األھداف التي 

  ،تسعى القائدة إلى تحقیقھا
 والتي أظھرت أن توافر محاور خصائص القیادة )٢٠١٠(   وتختلف ھذه النتیجة مع دراسة العمر 

التحویلیة لدى القادة قد حصل على موافقة أعضاء العینة بدرجة كبیرة، عدا محوري خصائص 
  .فقد حصلوا على موافقة األعضاء بدرجة متوسطة) التحفیز والتشجیع والرؤیة والرسالة(

) رة على إیضاح توقعاتھا الى المعلماتتمتلك قائدة المدرسة القد(   وتفسر الباحثة حصول الفقرة 
على الترتیب األخیر وبدرجة عالیة، إلى مھارات االتصال التي تمتلكھا القائدة، مما یجعلھا قادرة 

  .على توضیح توقعاتھا إلى المعلمات
والتي أظھرت وجود ) Mc and et.all, 2016 (   وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة ماك وآخرون 

  .دة التحویلیة ودعم عناصر المناخ المدرسيعالقة بین القیا
       أما بالنسبة لسمات القیادة التحویلیة لقائدة المدرسة في المحور الثالث االعتبارات الفردیة، 

  ).١٦(ویوضح ذلك الجدول التالي رقم 
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  )١٦(جدول 
ة التحویلیة في المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري الستجابة أفراد عینة الدراسة لسمات القیاد

  .المحور الثالث االعتبارات الفردیة مرتبة ترتیًبا تنازلًیا

رقم 
المتوسط   الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

الحكم على 
  المتوسطات

  عالیة جدًا  ٠٫٨٩٨  ٤٫٣٠  تقدر قائدة المدرسة مجھودات المعلمات ٢٨
تعتمد القائدة على االتصال المفتوح والمباشر مع  ٢٧

  المعلمات
  عالیة جدًا  ٠٫٩٥٦  ٤٫٢١

  عالیة  ٠٫٨١٩  ٤٫١٩  تعترف قائدة المدرسة بمجھودات المعلمات ٢٩
  عالیة  ٠٫٩٨٥  ٤٫١٥  تتبني القائدة استراتیجیة التقدیر والتعزیز اإلیجابي ٢٦
تھتم قائدة المدرسة بمشاعر منسوبات المدرسة من حیث  ٢٤

  التوجیھ والتشجیع
  عالیة  ٠٫٩٣٨  ٣٫٩٧

ل قائدة المدرسة على تلبیة احتیاجات منسوبات تعم ٢٥
  المدرسة

  عالیة  ١٫٠٥٨  ٣٫٩٥

  عالیة  ٠٫٨٥٠  ٣٫٩٣  تراعي قائدة المدرسة الفروق الفردیة بین المعلمات ٣٢
تعمل على تدریب وتنمیة قدرات جمیع منسوبات  ٣٠

  المدرسة
  عالیة  ٠٫٨٥٧  ٣٫٩٣

  عالیة  ٠٫٩٣١  ٣٫٩٢  تستمع قائدة المدرسة جیًدا لمن یتحدث إلیھا ٣٤
تولى القائدة اھتمامھا بكل منسوبات المدرسة دون تحیز  ٣١

  او استثناء
  عالیة  ٠٫٩٩٩  ٣٫٨٨

تشجع قائدة المدرسة التعبیر عن األفكار حتى لو  ٣٣
  تعارضت مع أفكارھا

  عالیة ٠٫٩٩١ ٣٫٧٣

  عالیة  ٤٫٠١  االعتبارات الفردیة: المحور الثالث

أن سمات القیادة التحویلیة لقائدة المدرسة في محور االعتبارات ) ١٦(     یتضح من الجدول رقم 
، وجاءت جمیع )٤٫٠١(، حیث بلغ المتوسط الحسابي لھذا المحور )عالیة(الفردیة جاءت بدرجة 

  ).عالیة(فقرات ھذا المحور بدرجة 
قدر قائدة ت" والتي تنص على) ٢٨(      أما بالنسبة لفقرات ھذا المحور جاء أعالھا للفقرة رقم 

وانحراف معیاري ) ٤٫٣٠(حیث حازت على متوسط حسابي بلغ " المدرسة مجھودات المعلمات
" والتي تنص على) ٢٧(، وبدرجة عالیة جدًا، تلتھا في الترتیب الثاني الفقرة رقم )٠٫٨٩٨(بلغ 

لغ حیث حازت على متوسط حسابي ب" تعتمد القائدة على االتصال المفتوح والمباشر مع المعلمات
  .وجاءت بدرجة عالیة جدًا) ٠٫٩٥٦(وانحراف معیاري بلغ ) ٤٫٢١(

تولى القائدة اھتمامھا بكل " بالترتیب قبل األخیر والتي تنص على) ٣١(    وجاءت الفقرة رقم 
وانحراف ) ٣٫٨٨(حیث حازت على متوسط حسابي بلغ " منسوبات المدرسة دون تحیز او استثناء

تشجع " والتي تنص على) ٣٣(الیة، وأخیًرا جاءت الفقرة رقم وبدرجة ع) ٠٫٩٩٩(معیاري بلغ 
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حیث حازت على متوسط حسابي " قائدة المدرسة التعبیر عن األفكار حتى لو تعارضت مع أفكارھا
  .وبدرجة عالیة) ٠٫٩٩١(وانحراف معیاري بلغ ) ٣٫٧٣(بلغ 

على الترتیب األول، قد ) تقدر قائدة المدرسة مجھودات المعلمات(   وتفسر الباحثة حصول الفقرة 
یعود إلى أھمیة ما تقدمھ قائدة المدرسة من اھتمام بالمعلمات، وإثارة دافعیتھن، وإشباع حاجاتھن 

  .األمر الذي یدفع المعلمات ذاتیَا إلى االندماج بأھداف المدرسة وبذل الجھود اإلضافیة لتحقیقھا
تي أظھرت توافر رعایة األفراد في وال) ٢٠١٠(       وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة الرقب 

رعایة (المؤسسة التعلیمیة، كما أشارت إلى وجود عالقة إیجابیة بین القیادة التحویلیة ببعدھا 
) Basham, 2010(وتتفق أیًضا مع دراسة باشام . وتمكین العاملین في ھذه المؤسسات) األفراد

ضمان إحداث تغییرات على مستوى والتي أظھرت أنھ یجب تطبیق نمطْي القیادة التحویلیة  ل
  .األفراد والكلیات نتیجة لالھتمام الشخصي بھما

على ) تعتمد القائدة على االتصال المفتوح والمباشر مع المعلمات(    وتفسر الباحثة حصول الفقرة 
الترتیب الثاني، إلى أن االتصال المفتوح والمباشر ینمي عالقات جیدة وطیبة بین القائدة 

  .ات، مما یترك األثر الطیب في نفوسھن، وبالتالي تحفیزھن على العمل واإلنجازوالمنسوب
 & Nanjundeswaraswamy( وسوامي  نانجونزسویمدارسھ    وتختلف ھذه النتیجة مع 

Swamy, 2015 ( والتي أظھرت عدم وجود ارتباط دال إحصائیًا بین القیادة التحویلیة وكفایة
  .المصادر

تولى القائدة اھتمامھا بكل منسوبات المدرسة دون تحیز او (صول الفقرة    وتفسر الباحثة ح
على الترتیب قبل األخیر وبدرجة عالیة، إلى االحترافیة المھنیة التي تمتلكھا قائدات ) استثناء

المدارس، كما أن للعدل بین الجمیع لھ أھمیة كبیرة حتى تظھر القائدة بالصورة المحببة من الجمیع، 
ح التعاون بین المنسوبات، وبالتالي یعود علیھا باالیجابیات الكبیرة وتحقیق أھداف وتنمیة رو

  .المدرسة
والتي ظھرت أن المستوى العالي ) Kirkland, 2011(   وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة كیركالند 

  .من الذكاء العاطفي یتنبأ بكفایات عاطفیة، والتي بدورھا تتنبأ بالقیادة التحویلیة
  أما بالنسبة لسمات القیادة التحویلیة لقائدة المدرسة في المحور الرابع االستثارة الفكریة،      

  ).١٧(ویوضح ذلك الجدول التالي رقم 
  )١٧(جدول 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري الستجابة أفراد عینة الدراسة لسمات القیادة التحویلیة لقائدة 
  .كریة مرتبة ترتیًبا تنازلًیاالمدرسة في محور االستثارة الف

رقم 
المتوسط   الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

الحكم على 
  المتوسطات

 عالیة  ٠٫٩٤٧  ٤٫١٨  تطور البیئة المدرسیة لتالئم متطلبات التغیر واالبداع ٤٠
تساعد قائدة المدرسة المعلمات على اظھار أقصى  ٣٧

  قدراتھن
 عالیة  ٠٫٨٣٩  ٤٫٠٥

 عالیة  ٠٫٨٢٣  ٤٫٠٣  العون والمساندة للعاملین معھا لتقدیم إفكار جدیدةتقدم  ٤١
 عالیة  ٠٫٨٢٨  ٤٫٠٢  تعمل على توطین ثقافة التغییر والتطویر في المدرسة ٣٨
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 عالیة  ٠٫٨٣١  ٣٫٩٩  تنمي قائدة المدرسة التفاؤل بالمستقبل ٤٣
 عالیة  ٠٫٨٨٢  ٣٫٩٥  تحفز المنسوبات على التقویم الذاتي ألدائھن ٣٦
 عالیة  ٠٫٨٦٥  ٣٫٩٤  تستثیر قائدة المدرسة في مرؤوسیھا اإلبداع والتجدید ٤٤
توفر فرصة النمو المھني لمنسوبات المدرسة بشكل  ٣٩

  مستمر
 عالیة  ٠٫٨٣٤  ٣٫٩٣

  عالیة  ٠٫٩١٦  ٣٫٩٢  تشجع قائدة المدرسة حل المشكالت بطریقة ابتكاریة ٣٥
 المحسوبة تسمح قائدة المدرسة بقدر كبیر من المخاطرة ٤٢

  في اتخاذ القرارات
  عالیة ١٫٠٢٣ ٣٫٥١

  عالیة  ٣٫٩٥٢  االستثارة الفكریة: المحور الرابع

أن سمات القیادة التحویلیة لقائدة المدرسة في محور االستثارة ) ١٧(     یتضح من الجدول رقم 
  ،)٣٫٩٥٢(، حیث بلغ المتوسط الحسابي لھذا المحور )عالیة(الفكریة جاءت بدرجة 

تطور البیئة " والتي تنص على) ٤٠(  أما بالنسبة لفقرات ھذه المحور جاءت أعالھا للفقرة رقم   
وانحراف ) ٤٫١٨(حیث حازت على متوسط حسابي بلغ " المدرسیة لتالئم متطلبات التغیر واالبداع

" علىوالتي تنص ) ٣٧(وبدرجة عالیة، تلتھا في المرتبة الثانیة الفقرة رقم ) ٠٫٩٤٧(معیاري بلغ 
حیث حازت على متوسط حسابي بلغ " تساعد قائدة المدرسة المعلمات على اظھار أقصى قدراتھن

  .وبدرجة عالیة) ٠٫٨٣٩(وانحراف معیاري بلغ ) ٤٫٠٥(
تشجع قائدة المدرسة حل " بالترتیب قبل األخیر والتي تنص على) ٣٥(      وجاءت الفقرة رقم 

وانحراف معیاري بلغ ) ٣٫٩٢(لى متوسط حسابي بلغ حیث حازت ع" المشكالت بطریقة ابتكاریة
تسمح قائدة المدرسة " والتي تنص على) ٤٢(وبدرجة عالیة، وأخیًرا جاءت الفقرة رقم ) ٠٫٩١٦(

حیث حازت على متوسط حسابي بلغ " بقدر كبیر من المخاطرة المحسوبة في اتخاذ القرارات
  .وبدرجة عالیة) ١٫٠٢٣(وانحراف معیاري بلغ ) ٣٫٥١(

على ) تطور البیئة المدرسیة لتالئم متطلبات التغیر واالبداع(     وتفسر الباحثة حصول الفقرة 
الترتیب األول وبدرجة عالیة، إلى أھمیة االستثارة الفكریة الناتجة عن القوة التأثیریة للقائدة، 

تطلبات التغییر واحساس المعلمة بأھمیة القائدة التي تسعى لتطویر البیئة المدرسیة المالئمة لم
  .والتطویر، مما ینمي لدیھا الرغبة في االبداع

والتي أظھرت وجود ) Mc and et.all, 2016 (     وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة ماك وآخرون 
  .عالقة بین القیادة التحویلیة ودعم عناصر المناخ المدرسي

على ) على اظھار أقصى قدراتھنتساعد قائدة المدرسة المعلمات (   وتفسر الباحثة حصول الفقرة 
الترتیب الثاني وبدرجة عالیة، إلى أھمیة التحفیز والتشجیع للمعلمات من قبل قائدة المدرسة، وأن 

  .ھذا التشجیع یدفع المعلمات إلى بذل الجھود الكبیرة في تحقیق أھداف المدرسة
 محاور خصائص القیادة والتي أظھرت أن توافر) ٢٠١٠(   وتختلف ھذه النتیجة مع دراسة العمر 

فقد حصلوا على موافقة األعضاء بدرجة ) التحفیز والتشجیع( التحویلیة عدا محوري خصائص 
  .متوسطة

على ) تشجع قائدة المدرسة حل المشكالت بطریقة ابتكاریة(    وتفسر الباحثة حصول الفقرة 
ة على استثارة الجھود التفكیریة، الترتیب قبل األخیر وبدرجة عالیة، إلى امتالك قائدة المدرسة القدر
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والتحلیلیة المبدعة لمن یعملون معھا وتحت قیادتھا، مما یمكنھن من ممارسة السلطة بالقدر الالزم، 
  .واالستمرار في المشاركة في صنع القرارات

 والتي أظھرت أن غالبیة القادة یفضلون (Basham, 2010)   وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة باشام 
  .ة القیادة التحویلیة لحل المشكالت لحل المشكالت التي تواجھھمممارس

تسمح قائدة المدرسة بقدر كبیر من المخاطرة المحسوبة في (       وتفسر الباحثة حصول الفقرة 
على درجة عالیة، إلى أن عملیة االبداع ال بد أن یترتب علیھا قدر من المخاطرة، ) اتخاذ القرارات

  .ات بقدر من المخاطرة یسمح لدیھن ممارسة عملیة االبداع بكل یسر وسھولةوأن السماح للمنسوب
 ,Nanjundeswaraswamy & Swamy( وسوامي  وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة نانجونزسویم

والتي بینت أن القیادة التحویلیة ترتبط ارتباطا إحصائیا بأبعاد جودة الحیادة الوظیفیة وھي ) 2015
  .التعاون واالستقاللیة في العملبیئة العمل، عالقات 

) عالیة(     أظھرت النتائج أن الدرجة الكلیة لسمات القیادة التحویلیة لقائدة المدرسة، جاءت بدرجة 
  ).١٨(، ویوضح ذلك الجدول التالي رقم )٣٫٩٨٨(بمتوسط حسابي بلغ 

  )١٨(جدول 
تحویلیة لقائدة المدرسة مرتبة ترتیًبا المتوسط الحسابي الستجابة أفراد عینة الدراسة لسمات القیادة ال

  .تنازلًیا

المتوسط   المحور  الرقم
  الحسابي

الحكم على 
  المتوسطات

  عالیة  ٤٫٠١  االعتبارات الفردیة: المحور الثالث ١
 عالیة  ٣٫٩٩٧  التأثیر المثالي: المحور األول ٢
 عالیة  ٣٫٩٩٤  الحفز االلھامي: المحور الثاني ٣
 عالیة  ٣٫٩٥٢  تثارة الفكریةاالس: المحور الرابع ٤

الدرجة الكلیة لسمات 
  عالیة  ٣٫٩٨٨  القیادة التحویلیة

) عالیة(أن سمات القیادة التحویلیة لقائدة المدرسة، جاءت بدرجة ) ١٨(     یتضح من الجدول رقم 
االعتبارات الفردیة أعالھا بمتوسط حسابي بلغ : ولجمیع المحاور، حیث جاء المحور الثالث

: ، ثم تاله المحور الثاني)٣٫٩٩٧(التأثیر المثالي بمتوسط حسابي بلغ : ، تاله المحور األول)٤٫٠١(
االستثارة الفكریة : ، وأخیًرا جاء المحور الرابع)٣٫٩٩٤(الحفز االلھامي بمتوسط حسابي بلغ 

  ). ٣٫٩٥٢(بمتوسط حسابي بلغ 
تحویلیة والتي تعزز من جھود    وترى الباحثة أن السبب في ذلك یعود إلى أھمیة القیادة ال

المنسوبات، وذلك باالعتمام بمشاعر منسوبات المدرسة من حیث التوجیھ والتشجیع، وتلبیة 
  .احتیاجاتھن، فینمي لدیھن التفاني بالعمل لتحقیق أھداف المدرسة

والتي أظھرت أن درجة توفر سمات القیادة ) ٢٠١٤(   وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة كنعان 
) ٢٠١٠(لیة لدى مدراء المدارس جاءت بدرجة عالیة، كما وتتفق مع دراسة الشریفي والتنح التحوی

والتي أظھرت أن درجة ممارسة مدیري المدارس للقیادة التحویلیة بشكل عام كانت مرتفعة من 
والتي ) Supising، ٢٠٠١(وتتفق أیًضا مع دراسة سوبزنك . وجھة نظر المعلمین والمعلمات
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مط القیادي التحویلي الذي یستخدمھ قادة المدارس كان بمستوى جید، واتصف القادة أظھرت أن الن
بممارستھم وبدرجة عالیة في التاثیر المثالي، واإلثارة والتحفیز العقلي، واالعتبارات الفردیة، وھي 

  .من أھم مجاالت القیادة التحویلیة
تماء المھني لدى معلمات المدارس الثانویة ما درجة االن:" النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانًیا

 ".في مدینة جدة ومن وجھة نظرھن؟
     لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، لكل فقرة من 

لدى معلمات المدارس ) الوالء المھني، اإلستمرار بالعمل، اإللتزام المھني(فقرات االنتماء المھني 
یوضح درجة الوالء المھني ) ١٩(لثانویة في مدینة جدة ومن وجھة نظرھن، والجدول التالي رقم ا

  .لدى معلمات المدارس الثانویة في مدینة جدة ومن وجھة نظرھن
  )١٩(جدول 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري الستجابة أفراد عینة الدراسة لدرجة الوالء المھني لدى 
  .ثانویة في مدینة جدة مرتبة ترتیًبا تنازلًیامعلمات المدارس ال

رقم 
المتوسط   الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

الحكم على 
  المتوسطات

احرص أن أكون عضوة فعالة في مدرستي واعمل  ٦
  لصالحھا

٠٫٥٩٩  ٤٫٥٧  
  عالیة جدًا

یمكن الحصول على مكاسب كثیرة عند االنتماء  ٧
  لمدرستي

٠٫٩٥٤  ٤٫٢٦  
  ة جدًاعالی

  عالیة  ٠٫٧٣٦  ٤٫١٧  تستحق مدرستي اإلخالص والوالء ٤

  عالیة  ٠٫٨٨٩  ٤٫١٤  ثقتي بأغلب منسوبات المدرسة كبیرة ٥

  عالیة  ٠٫٨٥٥  ٤٫١٢  اشعر باالعتزاز وأنا أتحدث لآلخرین عن مدرستي ٩

أتحدث مع صدیقاتي عن مدرستي باعتبارھا مكانًا رائعًا  ١٠
  للعمل فیھا

٠٫٩١٨  ٤٫١١  
  عالیة

 احرص الذي بیتي وكأنھا كما لمدرستي باالنتماء اشعر ٣
  علیھ

٠٫٩٠٧  ٤٫٠٢  
  عالیة

  عالیة  ٠٫٨٦٢  ٣٫٩٨  یتطلب االنتماء لمدرستي جھود كبیرة من قبل المعلمات ٨

  عالیة  ١٫٠٢٤  ٣٫٨٤  احرص على عدم انتقالي لمدرسة أخرى ١

  عالیة ١٫٠٣٤ ٣٫٨٢  اعتبر مشاكل مدرستي ھي مشاكلي الشخصیة ٢

  عالیة  ٤٫١٠٣  الوالء المھني: لمحور األولا

أن درجة الوالء المھني لدى معلمات المدارس الثانویة في مدینة ) ١٩(یتضح من الجدول رقم 
  ). ٤٫١٠٣(حیث بلغ المتوسط الحسابي لھذا المحور ). عالیة(جدة جاءت بدرجة 

احرص أن "  تنص علىوالتي) ٦(أما بالنسبة لفقرات ھذا المحور جاءت أعالھا للفقرة رقم 
) ٤٫٥٧(حیث حازت على متوسط حسابي بلغ " أكون عضوة فعالة في مدرستي واعمل لصالحھا
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والتي ) ٧(وبدرجة عالیة جدًا، تلتھا في الترتیب الثاني الفقرة رقم ) ٠٫٥٩٩(وانحراف معیاري بلغ 
ى متوسط حیث حازت عل" یمكن الحصول على مكاسب كثیرة عند االنتماء لمدرستي" تنص على

  وبدرجة عالیة جدًا،) ٠٫٩٥٤(وانحراف معیاري بلغ ) ٤٫٢٦(حسابي بلغ 
احرص على عدم انتقالي " بالترتیب قبل األخیر والتي تنص على) ١( وجاءت الفقرة رقم 

) ١٫٠٢٤(وانحراف معیاري بلغ ) ٣٫٨٤(حیث حازت على متوسط حسابي بلغ " لمدرسة أخرى
اعتبر مشاكل مدرستي ھي " والتي تنص على) ٢(رة رقم وبدرجة عالیة، وأخیرًا جاءت الفق

وانحراف معیاري بلغ ) ٣٫٨٢(حیث حازت على متوسط حسابي بلغ " مشاكلي الشخصیة
  .وبدرجة عالیة) ١٫٠٣٤(

) احرص أن أكون عضوة فعالة في مدرستي واعمل لصالحھا(وتفسر الباحثة حصول الفقرة 
د إلى رضا المعلمات على المزایا والحوافز المادیة على الترتیب األول بدرجة عالیة جدًا، یعو

  .والمعنویة وفرص الترقیة، والتعامل الراقي مع المعلمات، وكذلك الشعور باالستقرار الوظیفي
ع  دراسة الخیطي وآخرون          والء     ) ٢٠١٠(      وتختلف ھذه النتیجة م ي أظھرت أن درجة ال والت

ا  . المھني للمعلمین جاءت بدرجة متوسطة   سي      كم و وبال ع دراسة أك ف م  & AKu، ٢٠٠٩(تختل
Balci (والتي أظھرت تدني الوالء التنظیمي لدى معلمي المرحلة الثانویة والذي كان منخفًضا.  

اء لمدرستي       (    وتفسر الباحثة حصول الفقرة      د االنتم رة عن ى  ) یمكن الحصول على مكاسب كثی عل
سوبات،  الترتیب الثاني وبدرجة عالیة جدًا، إلى االنتماء   إلى بیئة العمل یقرب وجھات النظر بین المن

  .وینمي لدیھن عالقات اجتماعیة طیبة، وتنال بالتالي الدعم والتقدیر سواء كان معنویا أو مادیًا
ة      ) ٢٠١٠(    وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة الخیطي وآخرون     ة ارتباطی ي أظھرت وجود عالق والت

  .داریة واالنتماء المھنيموجبة وقویة بین متغیري الكفاءة اإل
رة   صول الفق ة ح سر الباحث رى  (   وتف ة أخ الي لمدرس دم انتق ى ع رص عل ل  ) اح ب قب ى الترتی عل

ر           دم تفكی وظیفي، وع األخیر وبدرجة عالیة، إن الوالء المھني لدى المعلمات یؤدي إلى االستقرار ال
  .المنسوبات لالنتقال إلى مدارس أخرى

والتي أظھرت أن درجة االنتماء المھني والجدیة في ) ٢٠١١(سة ناجي    وتتفق ھذه النتیجة مع درا  
ین       العمل  جاءت بدرجة عالیة، كما أظھرت النتائج وجود عالقة موجبة كبیرة ذات داللة إحصائیة ب

  .االنتماء المھني والجدیة في العمل
رة  صول الفق ة ح سر الباحث صیة (    وتف شاكلي الشخ ي م تي ھ شاكل مدرس ر م ى) اعتب ب عل  الترتی

ارب وااللتصاق الشخصي             ات التق دى المعلم ذي ینمي ل األخیر وبدرجة عالیة، إلى الوالء المھني ال
ذا           شاكل تمسھن شخصیًا، وھ ن م ارة ع ي المدرسة عب بعملھن، حیث یعتبرن المشاكل التي تحدث ف

  .بدوره یحفزھن على السعي لحل ھذه المشاكل بجمیع السبل الممكنة
اجي            وتتفق ھذه النت   ع دراسة ن رة وذات       ) ٢٠١١(یجة م ة كبی ة موجب ي أظھرت وجود عالق والت

  .داللة إحصائیة بین الوالء المھني والجدیة في العمل
 لدى معلمات المدارس الثانویة في مدینة جدة ومن وجھة اإلستمرار بالعمل     أما بالنسبة لدرجة 

  ).٢٠(نظرھن، ویوضح ذلك الجدول التالي رقم 
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  )٢٠(جدول 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري الستجابة أفراد عینة الدراسة لدرجة اإلستمرار بالعمل لدى 

  .معلمات المدارس الثانویة في مدینة جدة مرتبة ترتیًبا تنازلًیا

رقم 
المتوسط   الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

الحكم على 
  المتوسطات

تي قامت بیني وبین ارغب في استمرار العالقة ال ١٥
  زمیالتي في المدرسة

 عالیة  ٠٫٨٨٩  ٤٫١٣

 عالیة  ٠٫٩٧٥  ٤٫١٠  أتطلع للحصول على مرتبة وظیفیة متمیزة في مدرستي ١١

أتطلع للمشاركة في احد اللجان التي تقدم خدمة لصالح  ١٢
  مدرستي

 عالیة  ٠٫٩٠٨  ٣٫٩٧

 عالیة  ٠٫٩٣٥  ٣٫٩٥  أرى أن مدرستي من أفضل جھات العمل لاللتحاق بھا ١٨

 عالیة  ٠٫٩٠٧  ٣٫٩١  بھا اعمل التي المدرسة ومستقبل بوضع أھتم ١٧

وجودي على راس عملي الحالي یمثل استثمارًا وظیفیًا  ١٤
  جید بالنسبة لي

 عالیة  ١٫٠٨٣  ٣٫٨٣

 عالیة  ١٫٠٩٤  ٣٫٦٧  ارغب في البقاء في عملي مھما توفرت لي فرص بدیلة ١٦

تي مقابل استمراري أقبل أي عمل أكلف بھ في مدرس ١٣
  بالعمل فیھا

 عالیة ١٫٠٠٢ ٣٫٦٥

  عالیة  ٣٫٩٠  اإلستمرار بالعمل: المحور الثاني

أن درجة اإلستمرار بالعمل لدى معلمات المدارس الثانویة في ) ٢٠(یتضح من الجدول رقم 
  ).٣٫٩٠(حیث بلغ المتوسط الحسابي لھذا المحور ). عالیة(مدینة جدة جاءت بدرجة 

ارغب في " والتي تنص على) ١٥(سبة لفقرات ھذا المحور جاءت أعالھا للفقرة رقم  أما بالن
حیث حازت على متوسط حسابي بلغ " استمرار العالقة التي قامت بیني وبین زمیالتي في المدرسة

) ١١(وبدرجة عالیة، تلتھا في المرتبة الثانیة الفقرة رقم ) ٠٫٨٨٩(وانحراف معیاري بلغ ) ٤٫١٣(
حیث حازت على " أتطلع للحصول على مرتبة وظیفیة متمیزة في مدرستي"  علىوالتي تنص

  .وبدرجة عالیة) ٠٫٩٧٥(وانحراف معیاري بلغ ) ٤٫١٠(متوسط حسابي بلغ 
ارغب في البقاء في عملي " بالترتیب قبل األخیر والتي تنص على) ١٦(وجاءت الفقرة رقم 

وانحراف معیاري بلغ ) ٣٫٦٧(سابي بلغ حیث حازت على متوسط ح" مھما توفرت لي فرص بدیلة
أقبل أي عمل أكلف بھ " والتي تنص على) ١٣(وبدرجة عالیة، وأخیًرا جاءت الفقرة رقم ) ١٫٠٩٤(

) ٣٫٦٥(حیث حازت على متوسط حسابي بلغ " في مدرستي مقابل استمراري بالعمل فیھا
  .وبدرجة عالیة) ١٫٠٠٢(وانحراف معیاري بلغ 

ارغب في استمرار العالقة التي قامت بیني وبین زمیالتي في ( الفقرة   وتفسر الباحثة حصول
على الترتیب األول، إلى اقامة العالقات الطیبة والتي تخلوا من الصراع والتنافس غیر ) المدرسة

  .السوي، مما أثر علیھن بشكل ایجابي ورغبھن باالستمرار بالعمل
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ن  ) Kirkland, 2011(وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة كیركالند  والتي أظھرت أن المستوى العالي م
  .الذكاء العاطفي یتنبأ بكفایات عاطفیة
على ) أتطلع للحصول على مرتبة وظیفیة متمیزة في مدرستي(وتفسر الباحثة حصول الفقرة 

الترتیب الثاني وبدرجة عالیة، إلى أھمیة النمو الوظیفي والتوقعات الوظیفیة المستقبلیة االیجابیة لھا 
  .ور كبیر في االستقرار الوظیفي واالستمرار بالعملد

والتي أظھرت توافر عناصر التمكین في ) ٢٠١٠(   وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة الرقب 
  .المؤسسات التعلیمیة، إذ توافرت بعض العناصر بدرجة كبیرة

على ) ارغب في البقاء في عملي مھما توفرت لي فرص بدیلة(وتفسر الباحثة حصول الفقرة 
الترتیب قبل األخیر وبدرجة عالیة، مردة بسبب االستقار الوظیفي، والرضا الوظیفي لدى 

  .المعلمات، مما حفزھن على االستمرار بالعمل
والتي أظھرت مستوى عالي من ) Deberry, 2010(وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة دیبري 

  .فاعلیة الموظفین، وفي عملھم اإلضافي ورضاھم الوظیفي
أقبل أي عمل أكلف بھ في مدرستي مقابل استمراري (تفسر الباحصة حصول الفقرة    و

على الترتیب األخیر وبدرجة عالیة، إلى أن العمل الذي یمتاز باإلستقرار واألمن ) بالعمل فیھا
الوظیفي مما رفع من درجة اإلستمرار بالعمل لدى معلمات المدارس الثانویة في مدینة جدة، كما أن 

مل المرأة محدودة، وأن أفضل عمل یناسبھا ھو في مجال التعلیم، لذا تقبل باي عمل تكلف أماكن ع
  .بھ مقابل االستمرار بالعمل

والتي أظھرت أن بیئة العمل من ) ٢٠٠٨( وتختلف ھذه النتیجة مع  دراسة العرفج  
النتائج  أظھرت (Choe and wayne, 2006)كما تختلف أیًضا مع دراسة شو، وواین . المثبطات

أن المال حافز لمستوى أعلى لتنفیذ العمل واالستمرار بھ، ویصبح ممارستھم للتدریب بدون حوافز 
  .أقل أو عدم استمراریتھم للتدریب

 لدى معلمات المدارس الثانویة في مدینة جدة ومن وجھة االلتزام المھني     أما بالنسبة لدرجة 
  .)٢١(نظرھن، ویوضح ذلك الجدول التالي رقم 

  )٢١(جدول 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري الستجابة أفراد عینة الدراسة لدرجة االلتزام المھني لدى 

  .معلمات المدارس الثانویة في مدینة جدة مرتبة ترتیًبا تنازلًیا

رقم 
المتوسط   الفقرة  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

الحكم على 
  المتوسطات

 عالیة جدًا  ٠٫٦٢٨  ٤٫٥٤  عمل في مدرستياحافظ على أوقات ال ٢٥

 عالیة جدًا  ٠٫٦١٠  ٤٫٥١  یعتبراإلنجاز من صمیم أولویاتي تجاه مدرستي ٢٦

 عالیة جدًا  ٠٫٥٤٧  ٤٫٥١  أقوم بأداء مھامي الوظیفیة دون الحاجة إلى رقابة ٢٢

 عالیة جدًا  ٠٫٦٠٢  ٤٫٤٦  اقدم الدعم والمساندة لزمیالتي في العمل ٢٧

الممتلكات الخاصة بالمدرسة وكأنھا احافظ على  ٢١
  ممتلكاتي

 عالیة جدًا  ٠٫٦٤١  ٤٫٤٥
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 عالیة جدًا  ٠٫٦٨٨  ٤٫٣٨  أحافظ على سمعة مدرستي لدى المجتمع ٢٣

 عالیة جدًا  ٠٫٦٤٥  ٤٫٣٥  التزم بتطبیق اللوائح والقوانین الخاصة بالمدرسة ٢٠

 عالیة جدًا  ٠٫٦٥٦  ٤٫٣٤  اشعر بالواجب تجاه نجاح مدرستي و إستمراریتھا ٢٤

 عالیة ٠٫٦٩٦ ٤٫١٤  ابذل قصارى جھدي لتحقیق أھداف مدرستي ١٩

  عالیة  ٤٫٤٠٨  االلتزام المھني: المحور الثالث

أن درجة اإللتزام المھني لدى معلمات المدارس الثانویة في ) ٢١(یتضح من الجدول رقم 
  ). ٤٫٤٠٨( المحور حیث بلغ المتوسط الحسابي لھذا). عالیة جدًا(مدینة جدة جاءت بدرجة 

احافظ على " والتي تنص على) ٢٥(أما بالنسبة لفقرات ھذا المحور جاء أعالھا للفقرة رقم 
وانحراف معیاري بلغ ) ٤٫٥٤(حیث حازت على متوسط حسابي بلغ " أوقات العمل في مدرستي 

یعتبر " علىوالتي تنص ) ٢٦(وبدرجة عالیة جدًا، تلتھا في الترتیب الثاني الفقرة رقم ) ٠٫٦٢٨(
) ٤٫٥١(حیث حازت على متوسط حسابي بلغ " اإلنجاز من صمیم أولویاتي تجاه مدرستي

  وبدرجة عالیة جدًا) ٠٫٦١٠(وانحراف معیاري بلغ 
اشعر بالواجب تجاه نجاح " في الترتیب قبل األخیر والتي تنص على) ٢٤(وجاءت الفقرة رقم 
وانحراف معیاري بلغ ) ٤٫٣٤(بي بلغ حیث حازت على متوسط حسا" مدرستي و إستمراریتھا

ابذل " في الترتیب األخیر والتي تنص على) ١٩(وبدرجة عالیة جدا، تلتھا الفقرة رقم ) ٠٫٦٥٦(
وانحراف ) ٤٫١٤(حیث حازت على متوسط حسابي بلغ " قصارى جھدي لتحقیق أھداف مدرستي

  .وبدرجة عالیة) ٠٫٦٩٦(معیاري بلغ 
على الترتیب األول، ) حافظ على أوقات العمل في مدرستيا(وتفسر الباحثة حصول الفقرة 

إلى أن السبب في ذلك ینبع من االلتزام الدیني واألخالقي لدى المعلمات في المحافظة على وقت 
  .بالعمل

دى      ) ٢٠١٠(     وتختلف ھذه النتیجة مع دراسة عابدین        ي ل زام المھن والتي أظھرت أن درجة االلت
ا المع    ا یراھ ون  المدیرین كم ة (لم دیرون       )عالی ا الم ا یراھ ین كم دى المعلم ا ل ، وأن )متوسطة (، وأنھ

د درجة          ھناك فروًقا ذات داللة إحصائیة بین متوسطات استجابات كل من المدیرین والمعلمین لتحدی
  .االلتزام المھني لدى بعضھم بعًضا لصالح المعلمین

ن صمیم أ     (    وتفسر الباحثة حصول الفقرة      اتي تجاه مدرستي   یعتبر اإلنجاز م ب   ) ولوی ى الترتی عل
ذلك      ات، ل دى المعلم ویم األداء ل یع تق ن أم مواض د م از یع ى أن اإلنج دًا، إل ة ج ة عالی اني بدرج الث

  .یحرصن على اإلنجاز ویتبرنھ من األةلیات بالنسبة لھن
اجي    ة ن ع دراس ة م ذه النتیج ق ھ ة   ) ٢٠١١(   وتتف ة ذات دالل ة موجب ود عالق رت وج ي أظھ والت

  .صائیة بین االنتماء المھني والجدیة في العملإح
رة   صول الفق ة ح سر الباحث تي  (    وتف داف مدرس ق أھ دي لتحقی صارى جھ ذل ق ب ) اب ى الترتی عل

  .االخیر وبدرجة عالیة إلى أن االلتزام الوظفي ھو إلتزام بأھداف المدرسة والسعي إلى تنفیذھا
ري   ة  دیب ع دراس ة م ذه النتیج ق ھ ین ) Deberry, 2010(وتتف ة ب ود عالق ن وج شفت ع ي ك والت

  .فاعلیة الموظفین، ورضاھم الوظیفي
بمتوسط ) عالیة(     أظھرت النتائج أن الدرجة الكلیة لالنتماء المھني للمعلمات، جاءت بدرجة 

  ).٢٢(، ویوضح ذلك الجدول التالي رقم )٤٫١٣٧(حسابي بلغ 
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  )٢٢(جدول 
  .لدراسة لالنتماء المھني مرتبة ترتیًبا تنازلًیاالمتوسط الحسابي الستجابة أفراد عینة ا

المتوسط   المحور  الرقم
  الحسابي

الحكم على 
  المتوسطات

  عالیة جدًا  ٤٫٤٠٨  االلتزام المھني: المحور الثالث ١
 عالیة ٤٫١٠٣  الوالء المھني: المحور األول ٢
 عالیة ٣٫٩٠  اإلستمرار بالعمل: المحور الثاني ٣

  عالیة  ٤٫١٣٧  ماء المھنيالدرجة الكلیة لالنت
) عالیة(أن درجة االنتماء المھني للمعلمات، جاءت بدرجة ) ٢٢(     یتضح من الجدول رقم 

، )٤٫٤٠٨( أعالھا بمتوسط حسابي بلغ االلتزام المھني: ولجمیع المحاور، حیث جاء المحور الثالث
: تاله المحور الثاني، ثم )٤٫١٠٣( بمتوسط حسابي بلغ الوالء المھني: تاله المحور األول

  ).٣٫٩٠( بمتوسط حسابي بلغ اإلستمرار بالعمل
وترى الباحثة أن السبب الرئیسي في ارتفاع درجة االنتماء المھني لدى المعلمات، قد یعود إلى 
كون التعلیم رسالة كبیـرة وأمانـة عظیمـة ال یدرك عظمتھا إال من ترفع عن المادیات وإدراك 

 وأن الشعور الوطني لدى المعلمات كـان لـھ األثر الكبیر في تعزیز روح عظمة ھذه األمانة، كما
  .االنتماء لھذه المؤسسات التربویة

والتي أظھرت أن درجة االنتماء المھني ) ٢٠١١( وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة ناجي 
  .والجدیة في العمل جاءت بدرجة عالیة لدى أعضاء الھیئة التدریسیة

ما درجة ارتباط ممارسة القیادة التحویلیة لقائدات :" متعلقة بالسؤال الثالثالنتائج ال: ثالًثا
  ".المدارس باالنتماء المھني لدى المعلمات ومن وجھة نظر المعلمات؟
بین متوسطات ) Pearson(     لإلجابة عن ھذا السؤال تم استخدام معامل ارتباط بیرسون 

تحویلیة لقائدات المدارس باالنتماء المھني لدى استجابات المعلمات لدرجة ممارسة القیادة ال
  .یوضح ذلك) ٢٣(المعلمات ولجمیع محاور الدراسة والدرجة الكلیة، والجدول رقم 

بین متوسطات استجابات المعلمات لدرجة ) Pearson( معامل ارتباط بیرسون  )٢٣(جدول 
   المعلمات ولجمیع محاورممارسة القیادة التحویلیة لقائدات المدارس باالنتماء المھني لدى

   الدراسة والدرجة الكلیة
        االنتماء المھني   الدرجة الكلیة  االلتزام المھني  االستمرار بالعمل  الوالء المھني

معامل   العددالقیادة التحویلیة                  
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  لداللةا

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

**٠٫٠٠  ٠٫٥٠٥ **٠٫٠٠  ٠٫٣٨٣ **٠٫٠٠  ٠٫٤٤٤  **٠٫٠٠  ٠٫٥٠٢  ٢٤٧  التأثیر المثالي

**٠٫٠٠  ٠٫٦٠١ **٠٫٠٠  ٠٫٤٧٦ **٠٫٠٠  ٠٫٥٢٣ **٠٫٠٠  ٠٫٥٨٩  ٢٤٧  الحفز االلھامي

**٠٫٠٠  ٠٫٥٨١ **٠٫٠٠  ٠٫٤٣٩ **٠٫٠٠  ٠٫٤٦٨ **٠٫٠٠  ٠٫٦١٥  ٢٤٧  االعتبارات الفردیة

**٠٫٠٠  ٠٫٥٧٤ **٠٫٠٠  ٠٫٤٢٣ **٠٫٠٠  ٠٫٥٠٩ **٠٫٠٠  ٠٫٥٧٧  ٢٤٧  االستثارة الفكریة

**٠٫٠٠  ٠٫٥٩٧ **٠٫٠٠  ٠٫٤٥٤ **٠٫٠٠  ٠٫٥١٢ **٠٫٠٠  ٠٫٦٠٤  ٢٤٧  الدرجة الكلیة

 .α= 0.01)(وجود داللة إحصائیة عند مستوى الداللة **
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دول    ائج الج رت نت ون    ) ٢٣( أظھ اط بیرس ل ارتب تخراج معام د اس ین ) Pearson(بع ب
ي              اء المھن دارس باالنتم دات الم ة لقائ ادة التحویلی متوسطات استجابات المعلمات لدرجة ممارسة القی
لدى المعلمات ولجمیع محاور الدراسة والدرجة الكلیة، وجود عالقة ارتباط موجبة وقویة ذات داللة 

ة      د مستوى الدالل ادة الت    α= 0.01)(إحصائیة عن ین درجة ممارسة القی دارس     ب دات الم ة لقائ حویلی
ة           ( ة، الدرجة الكلی اء  )  التأثیر المثالي، الحفز االلھامي، االعتبارات الفردیة، االستثارة الفكری واالنتم

ة (المھني لدى المعلمات     ، بمستوى  )الوالء المھني، االستمرار بالعمل، االلتزام المھني، الدرجة الكلی
  ).٠٫٠٠٠(داللة إحصائیة 

 أن ممارسة القیادة التحویلیة من قبل قائدة المدرسة ھي ممارسة سلوكیات تجعل      وترى الباحثة
منھا نموذجًا وقدوة یحتذى بھا، وتحظى باحترام جمیع المعلمات، والقائدة َمعنّیة باكتساب ثقة 
المعلمات بھا، وتجنب استخدام السلطة لتحقیق المكاسب الشخصیة، واستخدامھا فقط وبشكل سلیم 

الح العام، كما أن ممارسة القیادة التحویلیة من قبل قائدة المدرسة ینمي لدى المعلمات لتحقیق الص
حب التحدي، ویتیح الفرصة لھن للمشاركة في تحقیق األھداف العامة للمدرسة، ویذكي فیھن 
الحماس، ویعزز روح الفریق، ویشركھن في رسم الرؤیة للمستقبل المنشود، وتقوم كذلك بحث 

جیعھن على البحث عن طرق وأفكار جدیدة مبدعة لتحسین األداء وتحقیق األھداف، المعلمات وتش
كما أن ممارسة قائدة المدرسة للقیادة التحویلیة سینعكس سلوكھا على المعلمات، مما یدفعھن 
لمستوى أعلى من الرضا، وانتھاج سلوك حضاري أفضل، وتعاون جماعي، وبالتالي یحفز لدى 

  .مھنيالمعلمات االنتماء ال
والتي أظھرت وجود عالقة موجبة ذات داللة )  ٢٠١١(    تتفق ھذه النتیجة مع دراسة ناجي 

بین االنتماء المھني واألنماط القیادیة لدى مدیري ) α=0.05(إحصائیة عند مستوى الداللة 
والتي ) ٢٠١٠(ومدیرات المدارس الثانویة، كما تتفق ھذه النتیجة مع دراسة الخیطي وآخرون 

ھرت وجود عالقة ارتباطیة موجبة وقویة بین متغیري الكفاءة اإلداریة للقادة واالنتماء المھني أظ
  .للمعلمین

  :ملخص التنائج والتوصیات
  ملخص النتائج: أوال

بمتوسط حسابي ) عالیة( أن الدرجة الكلیة لسمات القیادة التحویلیة لقائدة المدرسة، جاءت بدرجة -١
  ).٣٫٩٨٨(بلغ 

حیث ). عالیة( القیادة التحویلیة لقائدة المدرسة ف محور التأثیر المثالي جاءت بدرجة  أن سمات-٢
  ).٣٫٩٩٧(بلغ المتوسط الحسابي لھذا المحور 

، )عالیة( أن سمات القیادة التحویلیة لقائدة المدرسة في محور الحفز االلھامي جاءت بدرجة -٣
  ).٣٫٩٩٤(حیث بلغ المتوسط الحسابي لھذا المحور 

، )عالیة( أن سمات القیادة التحویلیة لقائدة المدرسة في محور االعتبارات الفردیة جاءت بدرجة -٤
  ).٤٫٠١(حیث بلغ المتوسط الحسابي لھذا المحور 

، )عالیة( أن سمات القیادة التحویلیة لقائدة المدرسة في محور االستثارة الفكریة جاءت بدرجة -٥
  ).٣٫٩٥٢(ور حیث بلغ المتوسط الحسابي لھذا المح

بمتوسط حسابي بلغ ) عالیة( أن الدرجة الكلیة لالنتماء المھني للمعلمات، جاءت بدرجة -٦
)٤٫١٣٧.(  
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). عالیة( أن درجة الوالء المھني لدى معلمات المدارس الثانویة في مدینة جدة جاءت بدرجة -٧
  ).٤٫١٠٣(حیث بلغ المتوسط الحسابي لھذا المحور 

). عالیة(العمل لدى معلمات المدارس الثانویة في مدینة جدة جاءت بدرجة  أن درجة اإلستمرار ب-٨
  ).٣٫٩٠(حیث بلغ المتوسط الحسابي لھذا المحور 

). عالیة( أن درجة اإللتزام المھني لدى معلمات المدارس الثانویة في مدینة جدة جاءت بدرجة -٩
  ).٤٫٤٠٨(حیث بلغ المتوسط الحسابي لھذا المحور 

 بین α= 0.01)(قة ارتباط موجبة وقویة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  وجود عال- ١٠
التأثیر المثالي، الحفز االلھامي، االعتبارات (درجة ممارسة القیادة التحویلیة لقائدات المدارس 

الوالء المھني، (واالنتماء المھني لدى المعلمات )  الفردیة، االستثارة الفكریة، الدرجة الكلیة
 ).ستمرار بالعمل، االلتزام المھني، الدرجة الكلیةاال

  التوصیات:ثانیا
          في ضوء النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة قدمت الباحثة بعض التوصیات والتي تمثلت بما 

  :یلي
ضرورة اھتمام إدارات االتعلیم لعتماد أسلوب القیادة التحویلیة لدى جمیع قائدات المدارس  -١

  .ة أساسیة للمدرسة ال یسمح بتجاوزھاكنظام ومنھجی
العمل على تعمیق مبدأ العمل بروح الفریق الواحد وتعزیز الشعور باألمان الوظیفي لدى  -٢

 .العاملین بالمدرسة
ضرورة  إعداد إدارات التطویر والتدریب دورات تدریبیة لقائدات المدارس حول القیادة  -٣

یاز الدورة التدریبیة كأحد شروط التكلیف لقائدة التحویلیة، خاصة للقائدات الجدد، وإعتماد اجت
  .المدرسة

 تشجیع اإلدارات المدرسیة المعلمات على االبداع واالبتكار، والسعي لتوطین ثقافة التغییر  -٤
  .والتطویر

تبني وزارة التعلیم قائدة المدرسة استراتیجیات التقدیر والتعزیز اإلیجابي واالعتماد على  -٥
  .معلماتاالتصال المفتوح مع ال

تقدیم المعززات المادیة والمعنویة ، من قبل وزارة التربیة والتعلیم بشكل دوري للمدارس  -٦
  .الفاعلة
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  قائمة المصادر والمراجع
  :المصادر: أوًال

 .القرآن الكریم -
 .الحدیث الشریف -

  :المراجع العربیة: ثانیًا

لوك القیادي لدى القیادات النسائیة في العوامل المؤثرة في أنماط الس). ٢٠١٢. (أبو النور، مروة -
، رسالة )دراسة حالة على منظمات المجتمع المدني في محافظة رفح(منظمات المجتمع المحلي 

  .ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزة
تقییم أثر الحوافز على مستوى األداء الوظیفي في شركة ). ٢٠١١(أبو شرخ، نادر حامد  -

رسالة ماجستیر، جامعة األزھر، عمادة . التصاالت الفلسطینیة من وجھة نظر العاملینا
  .غزه: الدراسات العلیا

الثقافة التنظیمیة وعالقتھا باالنتماء التنظیمي لدى موظفي المؤسسات ). ٢٠١٠(جعارة، ھاني  -
 العلیا، ، رسالة ماجستیر غیر منشورة، عمادة الدراساتالحكومیة في جنوب الضفة الغربیة

  .جامعة القدس، فلسطین
أثر التحفیز على االنتماء المھني لموظفي ). ٢٠٠٦(الجندي، عبد الوھاب أحمد عبد المنعم  -

البنوك التجاریة في محافظة جنوب الضفة الغربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، عمادة 
  .الدراسات العلیا، جامعة القدس، فلسطین

درجة ممارسة إدارة التغییر لدى منتسبي ). ٢٠٠٧(، دیمة صوص. الجوارنة، المعتصم باهللا -
  .دورة مدیري المدارس في كلیة المعلمین أبھا، مجلة كلیة التربیة، جامعة طنطا، مصر

درجة ممارسة القیادة التربویة العلیا في وزارة التربیة والتعلیم ). ٢٠٠٩. (الحدیدي، عماد -
، رسالة ماجستیر غیر لفكر اإلداري الحدیثالعالي الفلسطینیة لدورھا اإلداري في ضوء ا

  .غزة- منشورة، الجامعة اإلسالمیة
قیاس مستوي االلتزام التنظیمي لدى العاملین بالجامعات الفلسطینیة ). ٢٠٠٦. (حنونة، سامي -

  . رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التجارة، الجامعة اإلسالمیة، غزةبقطاع غزة،
قیادة التحویلیة باإلبداع اإلداري لدى رؤساء األقسام عالقة ال). ٢٠١٠. (خلف، محمد -

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التجارة، الجامعة األكادیمیین في الجامعة اإلسالمیة بغزة
  .اإلسالمیة، غزة

الوالء التنظیمي وعالقتھ بالرضا الوظیفي لدى ). ٢٠٠٩. (خلیفات، عبدالفتاح والمالحمة، منى -
 - ٢٨٩، )٣(٢٥، مجلة جامعة دمشقس في الجامعات الخاصة األردنیة، أعضاء ھیئة التدری

٣٤٠.  
دور مدیر المدرسة الثانویة كقائد تربوي في محافظات غزة وعالقتھ ). ٢٠٠٧. (الداعور، سعید -

، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،الجامعة بالثقافة التنظیمیة للمدرسة من وجھة نظر المعلمین
  .اإلسالمیة، غزة

عالقة القیادة التحویلیة بتمكین العاملین في الجامعات الفلسطینیة بقطاع ). ٢٠١٠. (حمدالرقب، أ -
  .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة األزھر، غزةغّزة
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مستوى االنتماء المھني والرضا الوظیفي والعالقة بینھما لدى ). ٢٠٠٣. (سالمة، انتصار -
، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة امعات الفلسطینیةأعضاء الھیئة التدریسیة في الج

  .الدراسـات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین
درجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة دولة ). ٢٠١٠. (الشریفي، عباس، والتنح، منال -

ربیة، اإلمارات العربیة المتحدة للقیادة التحویلیة من وجھة نظر معلمیھم، مستقبل التربیة الع
  ).٤٥(، عدد )١١(مجلد 

: أثر ممارسة أسالیب القیادة التحویلیة في جودة الحیاة الوظیفیة). ٢٠١٦. (ا. ع. الشنطي، م -
، )االردن(المجلة االردنیة في إدارة االعمال . دراسة تطبیقیة على وزارة الصحة الفلسطینیة

  .٥٧ - ٣١، ١ع، ١٢مج
 إلداریة وأثره على الفعالیة اإلنتاجیة للمرؤوسین،أسلوب القیادة ا). ٢٠٠٨. (الصالحي، سمیرة -

  .رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الحاج الحضر، الجزائر
العالقة بین الكفاءة اإلداریة لمدیري ). ٢٠١٠. (الطیطي، محمد عبد اإللھ، وأبو سمرة، محمود -

 الثانویة ببیت لحم، المدارس الثانویة واالنتماء المھني للمعلمین، دراسة میدانیة في المدارس
  ).٧(مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، المجلد 

درجُة االنتماء المھني لدى مدیري المدارس الثانویة الحكومیة ). ٢٠١٠. (عابدین، محمد -
، المجلة األردنیة في العلوم التربویةالفلسطینیة ومعلمیھا من وجھات نظر المعلمین والمدیرین، 

  .٢١٧ - ٢٠٣، )٣(٦الیرموك، جامعة 
  .الدار الجامعیة: ، االسكندریةمبادئ السلوك التنظیمي). ٢٠٠٥. (عبد الباقي، صالح الدین -
نمط القیادة في اإلدارة المدرسیة وعالقتھ بالرضا الوظیفي ألساتذة ). ٢٠٠٨(عبد الملك، مكفس  -

  .ئررسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة الحاج، الجزا. التعلیم الثانوي
التحفیز وكسب والء أعضاء ھیئة التدریس دراسة تطبیقیة على ). ٢٠٠٨(العرفج، عبد المحسن  -

  .الدمام: التعلیم العالي بالمملكة العربیة السعودیة، بحث غیر منشور، جامعة الملك فیصل
العالقة بین المناخ التنظیمي واالنتماء المھني لدى معلمي ). ٢٠٠٣(عریقات، سمیرة إبراھیم  -

مدارس الثانویة في محافظة القدس من وجھة نظر العاملین فیھا، رسالة ماجستیر غیر ال
  .منشورة، عمادة الدراسات العلیا، جامعة القدس، فلسطین

  .دار السماح: ، القاھرة١، طتنمیة المھارات القیادیة للمدیرین الجدد). ٢٠٠١. (علیوه، السید -
یادة التحویلیة لدى رؤساء األقسام العلمیة خصائص الق). ٢٠١٠(العمر، أمینة بنت سلیمان  -

وعالقتھا بالروح المعنویة ألعضاء ھیئة التدریس في جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمیة، 
  .رسالة ماجستیر، كلیة العلوم التربویة، المملكة العربیة السعودیة

رس الثانویة في دور القیادة التحویلیة في تطویر أداء مدیري المدا). ٢٠٠٨. (عیسى، سناء -
  . رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، الجامعة اإلسالمیة، غزةمحافظات غزة،

النظریات والعملیات والوظائف، دار صفاء : مبادئ اإلدارة). ٢٠٠١. (القریوتي، محمد قاسم -
  .للنشر والتوزیع، عمان، األردن

ة لدى مدراء المدارس الحكومیة درجة توفر سمات القیادة التحویلی). ٢٠١٤. (كنعان، رؤیا -
الثانویة وعالقتھا باالنتماء المھني للمعلمین من وجھة نظر المعلمین في محافظات شمال 

  .، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطینفلسطین
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ابن منضور األفریقي لإلمام أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ). ١٩٠٠(لسان العرب  -
  .الحصري، المجلد الحادي عشر، بیروت

: جودة الحیاة الوظیفیة وأثرھا على مستوى األداء الوظیفي للعاملین). ٢٠١٤(ماضي، خلیل  -
دراسة تطبیقیة على الجامعات الفلسطینیة، رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة قناة السویس، 

  .مصر
القیادة التحویلیة وعالقتھا بالروح المعنویة ألعضاء درجة ممارسة ). ٢٠١٣. (مددین، سحر -

، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم ھیئة التدریس بالجامعات السعودیة
  .القرى، مكة المكرمة

أسلوب القیادة التحویلیة كمدخل لتحسین أداء مدیر ). ٢٠٠٢(مصطفى، یوسف عبد المعطي  -
  .١٣٩، ص ٧یة، العدد المدرسة في مصر، مجلة الترب

. التطویر التنظیمي إلدارات التربیة والتعلیم بالمملكة العربیة السعودیة). ٢٠٠٧(المنیع، حمد  -
  .رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة الملك سعود، الریاض

العالقة بین االنتماء المھني والجدیة في العمل واألنماط القیادیة لدى ). ٢٠١١. (ناجي، محمد -
، رسالة دكتوراة غیر منشورة، مدارس الثانویة الحكومیة بالضفة الغربیة في فلسطینمدیري ال

  .عمادة الدراسات العلیا، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا، السودان
د ا راسة : جودة حیاة العمل وأثرھا على تنمیة االستغراق الوظیفي). ٢٠١٣(نصار، إیمان  -

م في وكالة الغوث ودائرة التربیة والتعلیم الحكومي رسالة مقارنة بین دائرة التربیة والتعلی
  . فلسطین- ماجستیر غیر منشور الجامعة اإلسالمیة، غزة 

العوامل التنظیمیة المسببة لضغط العمل وعالقتھا باالنتماء الوظیفي، ). ٢٠١٢(النقیب، مؤید  -
  .األنبار: لعدد التاسعمجلة جامعة األنبار للعلوم االقتصادیة واإلداریة، المجلد الرابع، ا

، ٢مالمح مدیر المستقبل من القیادة التبادلیة إلى القیادة التحویلیة، ط). ٢٠١٠(الھواري، سید  -
  .مكتبة عین شمس، القاھرة، مصر
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