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ه فأ هذه ال اا ة إلى تةاف القيا ة عتة ة الةضاعل ل ى ع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة
بالةاصعة ععا ضعال تنا ب ااة تضافا القيم التن يعية فق ع اا نم ع ضانة ن ا العةاعي و ض
ت ضنأ عينة هذه ال اا ة ع ( )375عةاعا ضعةاعةو ضا تخ عأ أ اتا لاعع البياناأ :إح اهعا
لقياس القيا ة عتة ة الةضاعلو ضأخاى لقياس ااة تضافا القيم التن يعيةو ض تم التأ

ع ص نعا

ضثباتنعا .ضلتحقيأل أه اف ال اا ة تم ا تخ ام العننج الضصفق االاتباطقو عا ضأ ناأ نتاةج
ال اا ة أ

ااة ععاا ة القيا ة عتة ة الةضاعلو ض ااة تضافا القيم التن يعية ل ى ع ياي الع ااس

اط ا ية فق الةاصعة ععا ع ضانة ن ا العةاعي

انتا عتض طتي و عا أقااأ النتاةج إلى

ضاض عال ة ااتباطية إياابية ذاأ اللة إحصاةية عن ع تضى( )α≥ 1.12بي ال ااة ال اية
ال تبانة القيا ة عتة ة الةضاعل ضال ااة ال اية ال تبانة القيم التن يعية ضأبةا هعاو ضضاض فاضأل ذاأ
اللة إحصاةية عن ع تضى ()α≥1.15فق ااة ععاا ة ع ياي الع ااس اط ا ية فق عحاف ة
الةاصعة ععا

لاقيا ة عتة ة الةضاعل ع

ضانة ن ا العةاعي

تُةزى لعتغيا الانس ضلصالح

اإلناثو ضلعتغيا الع هل الةاعق ضلصالح حعاة (العاا تيا فأ ثا )و ضع م ضاض فاضأل ذاأ اللة
إحصاةية عن ع تضى ( )α≤ 0.05فق ااة ععاا ة القيا ة عتة ة الةضاعل ل ى ع ياي الع ااس

س

اط ا ية فق عحاف ة ععا تبةار لعتغيا الخباة لاعةامو فق ال ااة ال اية ضفق اعيع اطبةا ضضاض
فاضأل ذاأ اللة إحصاةية عن ع تضى ( )α≤ 0.05فق ااة تضافا القيم التن يعية ل ى ع ياي
الع ااس اط ا ية فق عحاف ة الةاصعة ععا ع ضانة ن ا العةاعي تُةزى لعتغيا انس العةام
فق ال ااة ال ايةو ضلصالح اإلناثو ضلعتغيا الع هل الةاعق لاعةامو ضلصالح( باضم اية العاتعع)و
ضع م ضاض فاضأل ذاأ اللة إحصاةية عن ع تضى ( )α≤ 0.05فق ااة تضافا القيم التن يعية
ل ى ع ياي الع ااس اط ا ية فق عحاف ة ععا تبةار لعتغيا الخباة لاعةامو فق ال ااة ال اية ضفق
اعيع اطبةا .
الكلمات المفتاحية :القيادة متعددة العوامل ،القيم التنظيمية ،المدارس األساسية الخاصة.
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Multifactor Leadership of Basic School Principals in the Capital of
Amman and its Relation to the Availability Degree of the
Organizational Values in their Schools from Teachers Point of View
Prepared by
Ibtsam Saleh AL.dahshan
Supervised by
Prof. Ahmad.F.Abu- kaream
Abstract
The study aimed at investigating the multifactor leadership of the principals of Private
Basic schools in the capital Amman and its relation. With the availability of
organizational values in their schools from teachers point of view. The study sample
consisted of (375) male and female teachers، two tools were used to collect data: The
first to measure the multifactor leadership، and the second to measure the organizational
values Validity and reliability of the tools have been assured. The results of the study
showed that the degree of the multifactor leadership practice of the prince Private Basic
opals of schools in the capital Amman from teachers' point of view was moderate، as
well as the availability of organizational values. The results also showed a positive
significant correlational relationship at (α ≤ 0.05) between the total score of the
multifactor leadership and the total score of the organizational values and there was a
positive correlation relationship at (α ≤ 0.05) between all dimensions of the multifactor
leadership and organizational values questionnaire. There were significant differences at
(α ≤ 0.05)in the degree of practicing multifactor leadership by، basic schools in the
capital Amman، attributed to sex variable favor of females، and to experience variable
in favor of ،But there were no significant experience variable، category، and to
academic qualification variable in favor of master degree and above . There were
significant differences at (α ≤ 0.05) in the availability degree of organizational values of

ف

basic schools principals attributed to sex variable favor of females، and to academic
qualification، in favor of community colleges diploma. But there were no significant
differences attributed to experience variable in total degree and in dimension.
organizational values .Private Basic School.،Keywords: multifactor leadership
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
مقدمة:
أ لاع

اأ التةايعية ضا بيا فق تغييا اضك الطالب ضأف ااه عا أننا تغاس فق نف ه

القيم ضالعةتق اأ التق تنعق عق ااته الذاتيةو ضتةعل عاى تابية حاااته النعاةية ضالتابضية ضالتةايعية
اطنا صالحار ع عنا بابه عنتعيا لضطنه .هذا ضية التةايم اط ا ق فق الععا ة اطا نية
لي ض عض ر
الناقعية الابنة اطضلى ضحاا اط اس لبناء قخصية الفا و فأصبح ال اهتعاعنا بناء العضاط
الصالح ع خالل ضعا اض ة التةايم لاعناف ة بفاعاية عاى الع تضيي اإل ايعق ضال ضلقو هذا ض
ةأ الع ااس الخاصة إلى تطضيا البااعج العق عة ضالعناهج ضنضعية التةايم ضع تضاهو ضالعاافأل
الععيزة ضالت نيالأ العصاحبة ضطبيةة العبانق ضالح اةأل ضالعختبااأ التق تةطق اضا ع العتةة
ضال اضا ضطا العال بضصفنا بيةة ااذبة لاتةايم.
أ الع

اأ التةايعية فق الةصا الحاضا تضااه ضغضطار ضتح ياأ نتياة لثضاة الت نضلضايا

الح يثة ضاالنفااا العةافق ال بياو ضتحتاج هذه الع

اأ التةايعية ب افة عااحانا العتنضعة

ضاختالف ع تضياتنا إلى إ ااة ضاعية ا اة عاى تحعل الع ضلية ع
الع

أال تحقيأل أه اف هذه

اأ عاى أ عل ضاهو ضأ اختياا اط اضب القيا ي العالةم ل ل ع

اضف الع

ة يحتاج إلى اا ة

ة التةايعية التق تُعااس فينا القيا ة ضالعضا ف التق تح ث اخل هذه الع

اأو

ض اا ة لاةاعاي فينا الختالف اض نم ض يعنم ضاتااهاتنم ضاختالف ع تضياتنم الةاعيةو ض أ ى
هذا التطضيا ال ايع الذي تةيقه اإل ااة الح يثة إلى ضاضاة االهتعام بالقيا ة التابضية لعا لنا ع
أثا بيا فق نااح الةعاية التةايعية فب ض ضاض يا اأ ضاعية ضع ضلة

يصبح ع

العتةذا
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عاى ت ي الع

اأ التةايعية تحقيأل أه افنا التةايعية ضالتابضية عاى أ عل ضاه (أ ة و .)6112

ضالقيا ة فق الع

اأ التةايعية ععاية ع تعاة الفاعايةو ضلنا تأثيا بيا فق يا الةعاية التةايعية

ضتةتع بق ل بيا عاى الةال ة التق تابط القاة بالعةاعي و ضبالتالق لنذه الةال ة ضا أ با فق
إنااح الةعاية التةايعية أض فقانا .ض اعا ا هذه الةال اأ االحتاام العتبا ل ضالتق يا ا ع تضى
اط اء أفضل .ضت تع القيا ة التابضية فق الع

اأ التةايعية أهعيتنا ع عق اتنا عاى ا تخ ام

الض اةل العتاحة افة بحيث تتالءم عع أه اف الةعاية التةايعية ع أال تح ي أ اء الةنصا
البقاي( .عضا و )6102
ضالقيا ة ععاية اعاعيةو فالقيا ة تاتبط بالاضا النف ق لااعاعةو ض"ت ا تاعع اآلااء عاى أ
أباز عناصا القيا ة هض العق اة عاى التأثيا فق اآلخاي و ضالقيا ة بذلك تة ععاية إن انية تتضع
التفاعل بي القاة ضالةاعاي ضع عض ف عةي و بحيث ي نم القاة فق التأثيا فق اضك الةاعاي
بق ل ي ي فق العحصاة لتحقيأل اطه اف العااضة لان ام أض الع

ة"(أبض طاحض و6106و .)62

ضت ع أهعية القيا ة ضأنعاطنا أننا ععاية إاقا لاةاعاي فق العن عة لتحاي نم باتااه اطه اف
العخطط لنا ع بقاو ضتتطاب ععاية القيا ة العق اة عاى التأثياو ضا تخ ام النفضذو ضععاا ة ال اطة
القانضنيةو ضتصنف القيا ة بق ل عام إلى أنعاط عختافةو ضفقا ل عاأ القاة الف اية ضال اض ية
ضالضا انية ضالتن يعية أض ضفقار لطايقة صنع الق ااااأ اضا ااة الةال اأ عع الةاعاي و ضالنعط القيا ي
لاع يا ي ثا فق

اضك الةاعاي و ضيحفز الةاعاي

عاى الةعل باضح الفايأل لاتةاض فق تحقيأل

أه اف العن عة(القاي ةو.)6112
هناك ثالثة أنعاط يا ية قاع ا تخ اعنا فق الةق اطخيا ع

القا الةقاي و ضأضل تاك

اطنعاط القيا ة التحضياية :التق ين ا إلينا بأننا ع أهم أنعاط القيا ة إذ أ

القاة يبذل صااى
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ان ه لتحضيل الةاعاي

بالعن عة إلى ا ة عقت اي

عاى تحعل الع ضلية ضالعقاا ة فق صنع

الق ااااأ ضهم ازء ال يتا أز ع هذه العن عة التق يةعاض فينا ليتةاض الاعيع فق صنع الق ااااأ
ضتحقيأل اطه افو ضأ القاة التحضياق اة ي ةى لاتغييا ضالعخاطاة ضل يه العق اة عاى التةاعل عع
الغعض

ضهض اة ح اس لعقاعا الةاعاي

ي ةى لتزضي هم بالطا ة الفاعاة لاةعل ضتحقيأل

اطه اف (ح ض و )6102وأعا النعط الثانق فنض نعط القيا ة التبا لية :التق تة

يا ة اةعة عاى

تبا ل العنفةة أض عا ي عى العقايضةو بي القاة ضالةاعاي لتحقيأل أه اف العن عةو ف ل طاف
ضاء أ ا

القاة أم الةاعل ي اك نقاط القضة ضنقاط الضةف لاطاف اطخا لذلك ت ض اطه اف

ل ى الطافي عتاابطة ضعت اخاةو ضال الةال ة اةعة عاى العنفةة العتبا لة فنق عال ة صياة
الع ى ضغيا ثابتة إلى ح ا عا(الةياصاة و )6112وأعا النعط الثالث فنض نعط القيا ة العت اهاة :فأ
ة أي يتاك الحبل

أباز عا يتعيز به هذا النضع ع القيا ة هض ع م ت خل القاة بعا ي ضا بالع
عاى الغااب ضال يةطق أي تضايناأ أال إذا طاب عنه ذلك ضتت م بانخفا

ع تضى اط اء

(العضعنقو .)6112
هذا ضتة القيم التن يعية ععاية ااتعاعية إن انية فنق خاصة بالعاتعع اإلن انق ضتقتأل
أهعيتنا ع

طبيةة ضاض

هذا العاتعع فنعا عتاابطا

فال ضاض

لاقيم ب ض

عاتعع

(الخزاعاةو .)6112ض ذلك تة القيم التن يعية الاانب غيا العاعضس ضاضها الثقافة التن يعية
ضتحتل الاتبة اطضلى فق التأثيا بال اضك التن يعق لاةاعاي فق العن عةو ضهق اط اس لفنم ال اضك
ض ضافةهو ضاتااهاأ الةاعاي اضا اا نم ضعيضلنم ال اض يةو عا ضت نم فق ا م اطه اف ضال يا اأ
اخل العن عة(ب ايو .)6102ضتتعثل أهعية القيم التن يعية بأ فاعاية أية عن عة ضعق اتنا عاى
تحقيأل أه افنا يتض ف عاى القيم التق يحعانا أف اا ها ضعاى الاغم ع ااتباط القيم التن يعية بغياها
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ع القيم إال أننا تتعيز عننا فق ااتباطنا العباقا بال اضك التن يعق الذي له ضا فق تح ي
الةال اأ التق تابط الةاعاي

با اةنم(الةتيبقو .)6112ضتاتبط القيا ة باختالف أنعاطنا بالقيم

التن يعية بالعن عةو ضت ع أهعية القيم التن يعية بأننا اط اس الذي تقضم عايه العن عة لاحفا
عاى هضيتناو ضهق ت ثا فق أنقطة الةاعاي ض اض نم(عحعض و .)6100هذا ضتضفا القيم التن يعية
الخطضط الةايضة لتضايه ال اضك اخل العن عةو ضتق ل العةتق اأ التق يتحاى بنا الةاعاض
بالع

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

العطاضبو (الةتيبقو  .)6112ضالقيم التن يعية هق اط اس الذي يةتع عايه اطقخاص فق
أععالنمو ضاطعا عقابه بعا يتةاأل بالعن عاأ ضع ضعننا الع ااسو ضالقيم ع قأننا أ ت نم فق
تطضيا أعضا العن عة(.)Friedman,2006
إال أ القيم التن يعية ت ثا فق اضك اطف اا ضالاعاعاأو اخل العن عة بضصفنا أح أهم
ع ضناأ القخصية (الزهاانقو  .)6101فنق أح الع ضناأ اط ا ية لاقخصية بعا تحعاه ع
اضك ضاتااهاأ تح

تةاعل الفا اخل العن عةو ضع

هذه القيم الة الة فق تضزيع العنعاأ

ضاحتاام الةاعاي و ضاالهتعام بإ ااة الض أ (التا قو .)6116ضتاتبط الق ااااأ اإل ااية بق ل عباقا
باطبةا القيعيةو فاإل اايض يعاا ض عن ضعة ع

القيم ضي نا ذلك فق اعيع ع تضياأ النام

اإل ااي (عب الفتاحو.)6110
مشكلة الدراسة:
يعووااس ع و ياض الع و ااس اط ا ووية الخاصووةو بضصووفنم ووا ة تابووضيي

ض اا ايا يووا ع و ث ااو يتطاووب

و اا بي و اا ع و الحن ووة ضالتووأثيا الفاعوول فووق الةوواعاي و إذ أ ع و يا الع ا ووة يتب وضأ العض ووع الع و ثا فووق
أط وااف الةعايووة التابضيووةو فبعق و ضاه أ يح و ث التضافووأل ضاالن وواام بووي اعيووع اطط وااف افووة لت وويا
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الةعاية التابضية فق اض ع التةاض ضالعقاا ة االياابية ضالعض ة ضاطلفة ضالفاعاية بعا يعتا ه ع

ويم

تن يعيووة تضاووه وواض ه اخوول العن عووة ضالقوويم التن يعيووة ع و الةناصووا اط ا ووية لع ضنوواأ قخصووية
القيا ة التابضيةو إذ تق ل إطا اا عااةيوا عنعوا لتضايوه واضك اطفو اا ضالاعاعواأ اخول العن عوة .هوذا
ضأضصووأ بة و

ال اا وواأ عثوول اا ووة الاةعووق( )6102إلووى ابووط القيووا ة عتة و ة الةضاعوول بعتغي وااأ

أخاىو عا أضصأ الة ضا ( )6102إلى ابوط القيوا ة التحضيايوة بعتغيوااأ أخواى عوا أضصوأ اا وة
الاةافاة ( .)6101إلى ابط القيم التن يعية بعتغيااأ أخاى.
عوا تضصواأ اا وة وااناك (Sagnakو ) 2010أ الةال وة بوي اعيوع أبةوا القيوا ة التحضيايوة انوأ
عاتفةووة .عووا ضتضصوواأ اا ووة القوايفق ضالتوونح ( )6101إ

ااووة ععاا ووة عو ياي العو ااس الثانضيووة

الخاصة فق ضلة اإلعاااأ الةابية العتح ة لاقيا ة التحضياية بق ل عام انأ عاتفةة او ا عو ضانوة
ن وا العةاعووي ضالعةاعوواأو هوذا ضتضصوواأ اا ووة ضا عواز (Korkmazو )2007أ هنوواك تووأثي اا بيو اا
لاقيا ة التحضياية فق اضا العةاعي ع الةعلو ضأ هناك تأثي اا بي اا لاقيا ة التبا لية ضالتحضياية عاى
الصحة التن يعية لاع

اأ التةايعية نحض تحقيأل أه افنا.

أ ععاا ووة عو ياي العو ااس اط ا ووية الخاصووة لاقوويم التن يعيووة يواتبط بعووا يتعتووع بووه القاةو عو
صوفاأ يا يوة وضاء تبا ليوة أم تحضيايوة أم عت واهاة .ضاواءأ هوذه ال اا وة لتضضوح هول هنواك عال ووة
بووي عووا يعاا ووه القاة و ع و نعووط يووا ي ب ااووة ت وضافا القوويم التن يعيووة فووق ع ا ووته ع و ضانووة ن ووا
عةاعيه؟
ضتنب ووع عقو و اة ال اا ووة عو و ق ووةضا الباحث ووة بالعقو و اة عو و خ ووالل ععان ووا ف ووق إحو و ى العو و ااس
اط ا ووية الخاصووة فووق الةاصووعة ععووا ضعالح ووة ضاووض تبوواي فووق أ اء الع و ياي ل نعوواط القيووا ةو
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ضااتباطنا بعا يعتا ض ع

يم تن يعية ععا ضل ل ينا اغبة بال قف ع ع ى ااتباط القيم التن يعية

ضعا يعاا ه القا ة ع أنعاط يا ية ضاء تبا لية أم تحضياية أم عت اهاة (القيا ة عتة ة الةضاعل).
ضعايه فإ عق اة ال اا ة تتباضا فق ال ال اآلتق :عا الةال ة بي

ااة ععاا ة القيا ة عتةو ة

الةضاعوول ل و ى ع و ياي الع و ااس اط ا ووية الخاصووة فووق عحاف ووة الةاصووعة ععووا ب ااووة ت وضافا القوويم
التن يعية ع ضانة ن ا العةاعي ؟
هدف الدراسة وأسئلتها:
ه و فأ هووذه ال اا ووة إلووى ا تقصوواء الةال ووة االاتباطيووة بووي القيووا ة عتة و ة الةضاعوول ل و ى ع و ياي
العو ااس اط ا ووية الخاصووة بالةاصووعة ععووا ض ااووة توضافا القوويم التن يعيووة فووق ع اا وونم عو ضانووة
ن ا العةاعي ضذلك ع خالل اإلاابة ع اط ةاة اآلتية:
 0و عووا ااووة ععاا ووة ع و ياي الع و ااس اط ا ووية الخاصووة فووق الةاصووعة ععووا لاقيووا ة عتة و ة
الةضاعل ع ضانة ن ا العةاعي ؟
 6و عا ااة تضافا القيم التن يعية ل ى ع ياي العو ااس اط ا وية الخاصوة فوق الةاصوعة ععوا
ع ضانة ن ا العةاعي ؟
 2و هل هناك عال وة ذاأ اللوة إحصواةية عنو ع وتضى ( )1012بوي القيوا ة عتةو ة الةضاعول
ل ى ع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق الةاصعة ععا ض ااة تضافا القيم التن يعية؟
 2و هوول تضاو فوواضأل ذاأ اللووة إحصوواةية عنو ع ووتضى ( )1012فووق ااووة ععاا ووة عو ياي
الع و ااس اط ا ووية الخاصووة فووق الةاصووعة ععووا القيووا ة عتة و ة الةضاعوول تةووزى لعتغي وااأ الاوونس
ضالخباةو ضالع هل الةاعق؟
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- 2هل تضا فاضأل ذاأ اللة إحصاةية عن ع تضى ( )1012فق ااة تضافا القيم التن يعية فق
الع ااس اط ا ية الخاصة فق الةاصعة ععا تةزى لعتغيااأ الانسو ضالخباةو ضالع هل الةاعق؟
أهمية الدراسة:
ت ع أهعيوة ال اا وة الحاليوة فوق اانبينوا الن واي ضالتطبيقوق ضفوق تناضلنوا لعتغيواي هعوا :القيوا ة
عتة و ة الةضاعوول ل و ى ع و ياي الع و ااس اط ا ووية الخاصووة فووق الةاصووعة ععووا ض ااووة ت وضافا القوويم
التن يعية فق ع اا نم ع ضانة ن ا العةاعي ضتتعثل أهعية ال اا ة بالنقاط اآلتية:
 - 1ي عول أ تفيو نتواةج هووذه ال اا وة عو ياي العو ااس اط ا ووية الخاصوة فووق الةاصوعة ععووا
ع و خووالل تةوواف ااووة الةال ووة بووي القيووا ة عتة و ة الةضاعوول ض ااووة تووضفا القوويم التن يعيووة لالاتقوواء
بالةعل التابضي فق ع اا نم.
 - 2اووة ال اا وواأ العحايووة ضالةابيووةو بح و ض عاووم الباحثووةو التووق ا ووأ عال ووة القيووا ة عتة و ة
الةضاعل ل ى ع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة بالةاصعة ععا ض ااة تضافا القيم التن يعية.
 - 3ت تع ال اا ة أهعيتنا ع

ضننا تق م إطا اا ن ايا ع عتغيااأ ال اا ة.

 -4تضايه القاةعي عاى ال يا ة التابضية ضالتةايعية إلى أهعية القيا ة عتةو ة الةضاعول ضعال تنوا
ب ااووة ت وضافا القوويم التن يعيووة ال وواة ة ف ووق الع و ااس اط ا ووية الخاصووة لتحقيووأل اطه و اف ضالغاي وواأ
العنقض ة.
 -5ي عل أ تافو هوذه ال اا وة الع تبوة الةابيوة بقو ل عوام ضالع تبوة اطا نيوة بقو ل خواص عو
عضضضع القيا ة عتة ة الةضاعل ضالقيم التن يعية فق الع ااس اط ا ية الخاصة.
 -6يع و أ ت ووض هووذه ال اا ووة عنطاقووا طبحوواث ض اا وواأ أخوواى بعووا تووضفاه ع و أ ب ن وواي
ض اا اأ ابقة ذاأ صاة ضأ اتي تم التأ

ع ص نعا ضثباتنعا لاعع البياناأ.
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مصطلحات الدراسة:
اقتعاأ ال اا ة عاى العصطاحاأ الاةي ة اآلتية:
القياااادة التربوياااةُ :عافووأ بأننووا “الةعوول العقووتاك الووذي تقووضم بووه الاعاعووة بغيووة الضصووضل إلووى
اطه اف العح ض ة لاع

ة فق اض ت ض ه العض ة ضاإلخاء ضالتالف"(أ ة .)002 :6112

القيادة متعددة العوامال :يقصو بنوا القيوا ة التبا ليوة ضالقيوا ة التحضيايوة ضالقيوا ة العت واهاةو ضفيعوا
يأتق تةايفاأ لنذه اطنعاط ع القيا ة:
القيادة التحويليةTransformational Leadership :

ُعافأ بأننا ععاية ي ةى ع خاللنوا القاةو ضالةواعاض إلوى الننوض

ول عننوا بواآلخا لاضصوضل

إلى أعاى ع تضياأ ال افةية ضاطخالأل (6102و.) Northouse
التعريف اإلجرائي للقيادة التحويلية:
ال ااة ال اية التق حصل عاينا ع ياض العو ااس عو خوالل إاابواتنم عو فقوااأ ا وتبانة القيوا ة
التحضياية العتضعنة فق ا تبانة القيا ة عتة ة الةضاعل ( )MLQالعةتع ة فق هذه ال اا ة.
أعا تةايفاأ اطبةا الخع ة لنعط القيا ة التحضياية فنق اآلتق:
0و التأثير المثالي_ صفات ()Idealized Influence_ Attributes
ُيقصو بنوذا البةو الصوفاأ العثاليوة التوق ينبغوق تضافاهوا لو ى القاةو التحوضياق ضهوق :إ نواا القووضة
ضالثقةو ي ض ع ث اا عثاليار بحيث ي ض عحط أعااب ضاحتاام الةاعاي باإلضافة إلى تااضز عصوالحه
القخصية ع اال عصاحة الع

ة(الة ضا و)6102
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اةيووا :بأن وه ال ااووة التووق حصوول عاينووا عو ياض العو ااس اط ا ووية الخاصووة
البةو إاا ر
ضيةوواف هووذا ُ
ُ
البةو و
بالةاصووعة ععووا ع و خووالل إاابوواأ أف و اا الةين ووة ع و العةاعووي ضالعةاعوواأ ع و فق وااأ هووذا ُ
العتضعنة فق ا تبانة القيا ة عتة ة الةضاعل الع تخ عة فق ال اا ة الحالية.
 6و التأثير المثالي _ سلوك ()Idealized Influence_ Behavior
البةو إلووى عاعضعووة اطنعوواط ال وواض ية التوق يصووبح القاةو بعقتضوواها عثوواالر ُيحتووذى بووه
ُيقويا هووذا ُ
ع و الةوواعاي ضع و هووذه اطنعوواط ال وواض ية عووا ح و ها بوواس ضأفضليووض(Bass&Avolioو .)2004تأ ي و
الحوس الاعوواعق بالنو ف ضتح يو ععايووة تحقيووأل اطهو اف ضاطخووذ باالعتبوواا عوا يتاتووب عاووى القو ااااأ
التق يتخذها القاة ع نتاةج أخال ية ضعةنضية ضالتح ث ع عبا ةه ضعةتق اته اط ثا أهعية.
اةيووا :بأنووه ال ااووة التووق حصوول عاينووا عو ياض العو ااس اط ا ووية الخاصووة
البةو إاا ر
ضيةوواف هووذا ُ
ُ
البة التوأثيا
بالةاصعة ععا ع خالل إااباأ أف اا الةينة ع العةاعي ضالعةاعاأ ع فقااأ هذا ُ
العثالق_ اضك العتضعنة فق ا تبانة القيا ة العتة ة الةضاعل الع تخ عة فق ال اا ة الحالية.
2و و الدافعية اإللهامية (:)Inspirational Motivation
البة ع ن ارا اض يار لاقوا ة التحضيايوة فالقاةو يقواع اضح الفايوأل ضيحفوز الةواعاي لاللتوزام
ُية هذا ُ
با ية الع

ة ضيضفض عاى أععال أتباعنم تح يار ضعةنى(القايفقو.)6102

اةيووا :بأنووه ال ااووة التووق حصوول عاينووا عو ياض العو ااس اط ا ووية الخاصووة
البةو إاا ر
ضيةوواف هووذا ُ
ُ
البةو و
بالةاصووعة ععووا ع و خووالل إاابوواأ أف و اا الةين ووة ع و العةاعووي ضالعةاعوواأ ع و فق وااأ هووذا ُ
ال افةية اإللناعية العتضعنة فق ا تبانة القيا ة العتة ة الةضاعل الع تخ عة فق ال اا ة الحالية.
 2و اًلستثارة العقلية ()Intellectual Stimulation
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البة إلى عق اة القاة عاى تقايع اإلب اع ضاالبت اا لحل العق الأ بطاأل إب اعية
ضيةاف هذا ُ
ُ
ضخاصة الاضتينية عننا(الة ضا و.)6102
اةيووا :بأنووه ال ااووة التووق حصوول عاينووا عو ياض العو ااس اط ا ووية الخاصووة
البةو إاا ر
ضيةوواف هووذا ُ
ُ
البةو و
بالةاصووعة ععووا ع و خووالل إاابوواأ أف و اا الةين ووة ع و العةاعووي ضالعةاعوواأ ع و فق وااأ هووذا ُ
اال تثااة الةقاية العتضعنة فق ا تبانة القيا ة العتة ة الةضاعل الع تخ عة فق ال اا ة الحالية.
 2و رعاية األفراد ()Individualized Consideration
البةو القاةو الووذي يةطووق اهتعاعووا قخصوويار ل وول فووا بالاعاعووة ضأنووه يووا
يصووف هووذا ُ

وواةم بذاتووه

ضيأخذ فق االعتباا الفاضأل الفا ية (بنق عطاو.)6112
اةيووا :بأنووه ال ااووة التووق حصوول عاينووا عو ياض العو ااس اط ا ووية الخاصووة
البةو إاا ر
ضيةوواف هووذا ُ
ُ
البةو اعايوة
بالةاصعة ععا ع خالل إااباأ أف اا الةينة ع العةاعي ضالعةاعاأ عو فقوااأ هوذا ُ
اطف اا العتضعنة فق ا تبانة القيا ة العتة ة الةضاعل الع تخ عة فق ال اا ة الحالية.
القيادة التبادلية.) Transactional Leadership):
يةوواف هووذا الوونعط ع و القيووا ة بأنووه عبنووق عاووى عال ووة التبووا ل اال تصووا ي بووي القاة و ضالةوواعاي
فالقاةو و يق وواع عا ووى االت وواأل ضالتضحو و ع ووع العن ع ووة بضا ووطة إعط وواء الع افو و أ الةاض ووية االياابي ووة
ضال ابية (الةياصاةو .)6112
التعريف اإلجرائي للقيادة التبادلية:
ال ااة ال اية التق حصل عاينا ع ياض العو ااس عو خوالل إاابواتنم عو فقوااأ ا وتبانة القيوا ة
التبا لية العتضعنة فق ا تبانة القيا ة عتة ة الةضاعل ( )MLQالتق العةتع ة فق هذه ال اا ة.
أعا تةايفاأ اطبةا لاقيا ة التبا لية ااء اآلتق:
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 0و المكافأة المحتملة (المشروطة) ()RewardContingent

البة و بأنووه ععايووة بنوواءة لاع افووأة عاووى اط اء إذ يضضووح القاة و التض ةوواأ ضيتبووا لض
ُيقص و بنووذا ُ
العاضووية ضالعتبا لووة لتقايوول الانو عو ااوول الضصووضل لو اء
التةنو اأ ضالعصووا ا ضياتبووض االتفا وواأ ُ
النااح (القايفقو .)6102
اةيوا :بأن وه ال ااووة التووق حصوول عاينووا عو ياض العو ااس اط ا ووية الخاصووة
البةو إاا ر
ضيةوواف هووذا ُ
ُ
البةو و
بالةاصووعة ععووا ع و خووالل إاابوواأ أف و اا الةين ووة ع و العةاعووي ضالعةاعوواأ ع و فق وااأ هووذا ُ
العتضعنة فق ا تبانة القيا ة العتة ة الةضاعل الع تخ عة فق ال اا ة الحالية.
 . 6اإلدارة باًلستثناء (ايجابية) ()Management by Exception) (Active
البةو بعتابةوة اعيوع
البة ع ن اا اض يا لاقيا ة التبا لية ضيتعيز القاةو التبوا لق فوق هوذا ُ
ُية هذا ُ
اطخط وواء ضيا ووز ُا وول اهتعاع ووه عا ووى التةاع وول ع ووع اطخط وواء ضالقو و اضى ضاإلخفا وواأ ضعو و م عطابقتن ووا
لاعةاييا(الخصاضنةو.)6106
اةيووا :بأن وه ال ااووة التووق حصوول عاينووا عو ياض العو ااس اط ا ووية الخاصووة
البةو إاا ر
ضيةوواف هووذا ُ
ُ
البةو و
بالةاصووعة ععووا ع و خووالل إاابوواأ أف و اا الةين ووة ع و العةاعووي ضالعةاعوواأ ع و فق وااأ هووذا ُ
العتضعنة فق ا تبانة القيا ة التحضياية الع تخ عة فق ال اا ة الحالية.
 .2اإل ااة باًلستثناء (سلبية) ()Management by Exception) (Passive
البة يةعول عاوى عو م التو خل إال عنو عا تتوأزم العقو الأ ضتتفوا م ضهوض ينت وا
إ القاة فق هذا ُ
ح و ضث الخطووأ حتووى يت و خل لووذا تغيووب ع و الةوواعاي العبووا ااأ ب ووبب ع و م التحفيووز لنووم (الاةعووق
.)6102

13

اةيووا :بأن وه ال ااووة التووق حصوول عاينووا عو ياض العو ااس اط ا ووية الخاصووة
البةو إاا ر
ضيةوواف هووذا ُ
ُ
البةو و
بالةاصووعة ععووا ع و خووالل إاابوواأ أف و اا الةين ووة ع و العةاعووي ضالعةاعوواأ ع و فق وااأ هووذا ُ
العتضعنة فق ا تبانة القيا ة التحضياية الع تخ عة فق ال اا ة الحالية.
القيادة المتساهلة)Laissez-Faire Leadership(:
ضهق يا ة ع م الت خل إذ يتاك الحبل عاى الغااب إذ يتواك لاةواعاي حايوة التصواف ض و يةوض
ذلووك إلووى ع و م العق و اة عاووى اتخوواذ الق وااا أض ع و م العةافووة فنووض يتوواك العن عووة ب و ض تضاي وه فيقووةا
الةاعاي اإلحباط ضع م احتاام قخصية القاة ضهق أ ل اطنعاط القيا ية فاعاية (فايااأو .)6102
التعريف اإلجرائي للقيادة المتساهلة:
ال ااة ال اية التق حصل عاينا ع ياض العو ااس عو خوالل إاابواتنم عو فقوااأ ا وتبانة القيوا ة
العت اهاة العتضعنة فق ا تبانة القيا ة عتة ة الةضاعل ( )MLQالعةتع ة فق هذه ال اا ة.
القاااااااايم اصااااااااطالح ا :هو و و ووق القص و و و و الو و و ووذي يقو و و ووام بالةعو و و وول ع و و و و اااو و و ووه أض يص و و و و ا ال و و و وواضك
لتحقيقه(الاةافاةو.)6101
القيم التنظيمياة :هوق الخصواةص الثابتوة ن وبيا لاعحويط الو اخاق لاعن عوة التوق يو ا نا أعضواء
العن عة ضيةيقضننا ضيةباض عننا (العق مو .)022 :0992
ضتةاف إاااةيا :بأننا ال ااة التق يحصل عاينا ع ياض الع ااس ع خالل إااباتنم عو فقوااأ
ا تبانة القيم التن يعية التق طضاتنا الباحثة ضاعتع تنا فق اا تنا.
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حدود الدراسة:
تتعثل ح ض ال اا ة بعا يأتق:
الح ض بقاية :العةاعض ضالعةاعاأ فق الع ااس اط ا ية الخاصة.
الح ض الع انية :عحاف ة الةاصعة اطا نية ععا .
الح ض زعانية :الفصل ال اا ق الثانق لاةام 6102/ 6102
محددات الدراسة:
تتعثل عح اأ ال اا ة بعا يأتق:
 1و ضةف ا تاابة الع تايبي ب بب انقغالنم.
 2و ااة ة إاابة أف اا الةينة ع فقااأ اط اتي ضعضضضعيتنم.
 2و ع ى تعثيل الةينة لاعاتعع الذي حبأ عنه.
 . 2أ نتوواةج هووذه ال اا ووة ال يع و تةعيعنووا إال عاووى العاتعووع الووذي ووحبأ عنووه الةينووة ضعووا
يعاثانا ع عاتعةاأ.
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
تنوواضل هووذا الفصوول عاضوار لو ب الن وواي ذي الصوواة بعتغيوواي ال اا ووة :القيووا ة عتةو ة الةضاعوول
ضالقوويم التن يعيووة ضتضووع أيض وار عاض وار لا اا وواأ ال ووابقة الةابيووة ضاطانبيووة ذاأ الصوواة بعضضووضع
ال اا ة ضعاى النحض اآلتق:
أوًلا :األدب النظري:
اقووتعل اط ب الن وواي عاووى عضضووضعاأ تتةاووأل بعفنووضم القيووا ة ضالقيووا ة عتة و ة الةضاعوول ضالقوويم
التن يعية ضعاى النحض اآلتق:
القيادة متعددة العوامل:
القي ووا ة تضاو و حي ووث تضاو و الاعاع ووة ل ووذا فالقي ووا ة ه ووق عقو و اة الف ووا عا ووى الت ووأثيا ف ووق اآلخو واي
ضأحا ي وونم ض وواض نم ضالةعوول عاووى تضايووه انووض هم عو أاوول تحقيووأل اطهو اف العقووتا ة ضهووق ت و
عاى التأثيا فق الاعاعة.
لق و انبثقووأ ضنضوواأ ضتباووضاأ القيووا ة عتة و ة الةضاعوول ع و ن ايووة القيووا ة ذاأ الع و ى ال اعوول
ضلعة ووأ ح ووي

ووام ب وواس ضأفضلي ووض ( )Bass&Avolioب اا ووة القي ووا ة ذاأ العو و ى ال اع وول ف ووق عحاضل ووة

لاتضصل إلى أ با ا ع الععاا اأ القيا ية ضيقا أنعضذج القيا ة ذاأ الع ى ال اعول بثالثوة أنعواط
يا يووة ععيوزة :القيووا ة التحضيايووة القيووا ة التبا ليووة القيووا ة العت وواهاة (Avolio& Bassو .) 1997ضتةو
ن اية القيا ة عتة ة الةضاعل ازءار ع أنعضذج القيا اأ ذاأ الع ى ال اعل(Bass&Avolioو.)2004
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0و و و و القيادة التحويلية: Transformational Leadership:
ية بيانز( )Burnsع س هذا النعط القيا ي إذ يو عم ول عو القاةو ضالةواعاي بةضونعا بةضوا
لاضصضل إلى أعاوى الع وتضياأ عو الواضح العةنضيوة ضال افةيوة لتحقيوأل أهو اف العن عوة ضتقوضم الةال وة
بي القاة ضالةاعاي عاى أ اس الةعلو إذ يقاع القاة عاعايه عةتع ا عب أ الع اف أ ضأ عى أه اف
القاة التحضياق هض تحضيل الةاعاي إلى وا ةو ضاعتقو )بيانوز (Brunsأ القيوا ة التحضيايوة هوق القيوا ة
اط ثووا ووضة ضاط ثووا تةقي و او ط القاة و ي و فع الة وواعاي لاقيووام بعووا هووض عطاووضب عووننم بق و ل ا ووعق
ضي ضنووه بأح و عووا يع و ع و التعيووزو ضعووا يعيووز القاةو التحووضياق عق اتووه عاووى التووأثيا فنووض قووخص
عحبضب ضعةزز ي فع الةاعاي لاةعل ب ل طا اتنم اإلب اعية ال اعنة (Tomposnoو.)1998
ضضص ووفنا الق ووضي (Lashwayو )1996بأنن ووا العقو و اة عا ووى إلن ووام الة وواعاي لان ووا إل ووى أبةو و عو و
ع ا بنم القخصية ضالتا يز عاى أه اف العن عوة ضأضواف أنوه عوع عواضا الوزع أصوبح ين وا إلينوا
عاى أننا ا تااتياية ضا ةة تضصف بأننا ت نياية :ضهوق عال وة توأثيا عتبوا ل بوي

اةو عانوم ضفاعول

ضبي عاعاي ل ينم ضالء ضانتعاء عتبا ل لةعانم (Chirichelloو.)1999
لاقيا ة التحضياية خع ة أبةا اقتعاأ عاينا ا تبانة القيا ة عتة ة الةضاعل (MLQ)Multifactor

 LeadershipQuestionnaireالتق ضضةناBass&Avolioو).)2004
 1ااا التأثير المثالي_ صفات (:)Idealized influence_ Attributes
ية القا ة انعضذاا لا ضا اضاياوا القويم التوق توضفا عةوانق الةعول لاةواعاي ضيواتبط التوأثيا العثوالق
ااتباطووا ق و ي ا بال اايزعووا بحيووث ي ضن وضا عحووط أن وواا اضاعاووابنم ضتق و ياهم لاةوواعاي ضعووا يعيووز القاة و
العثالق أنه يح أه افوه ععوا يوزاع الثقوة ضاالعتوزاز فوق اآلخواي ضأنوه يفضول عصواحة الاعاعوة عاوى
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عصاحته القخصية ضل يه العق اة عاى اإل ناع ضالتأثيا فق اآلخاي ععا يةزز ثقة اآلخاي به بحيث
يتاك بصعة ضاضحة عن الةاعاي (Kirklandو.) 2011
 2اااا التأثير المثالي _ سلوك (:)Idealized influence_ Behaviors
أ تأثيا القاة ي ض ب اض ه فنض الق ضة ضاطنعضذج الذي يحتذى به عو خوالل ععاا وته القيا يوة
النابةة ع

يعه ضعةتق اتوه ض يعوه التوق تثيوا إعاواب الةواعاي ضاحتوااعنم لوه (Wolfو .)2010ف واضك

القاةو هووض العةيوواا إلح ا ووه بالنو ف ضتضانووه اطخال ووق ضالاضحووق ضعو بووي اطنعوواط ال وواض ية التووق
ح ها ضأفضليض ضباس (Avolio& Bassو ) 2003لنذا البة هق تأ ي أهعيوة اعوتالك الحوس الاعواعق
بالن و ف ضععايووة تحقيووأل الن و ف ضيأخووذ باالعتبوواا عووا يتاتووب عاووى الق و ااااأ التووق يتخووذها ع و نتوواةج
أخال ية ضعةنضية ضيتح ث ع عبا ةه ضعةتق اته اط ثا أهعية.
 3اا رعاية األفراد (:)Individualized Consideration
يتصف القاة بنذا البة أنه يتةاعول عوع ول فوا عو الةواعاي بأنوه يوا

واةم بحو ذاتوه ضأنوه

ازء ع الاعاعة (بنق عطاو  .)6112ي تطيع القاة ع خالل هذا البة أ يتةاعل عع ل عاعل
ح و ووب إع انياتو ووه ضعق ااتو ووه ضاحتياااتو ووه ضع ااعو وواة الفو وواضأل الفا يو ووة بو ووي الةو وواعاي عن و و إقو ووباع هو ووذه
االحتيااوواأ (الا ووبو  .)6101أ الن و ف ع و التووأثيا فووق الةوواعاي لوويس تغيووا وواض نم فح ووب بوول
بن و ف زيووا ة اإلنتاايووة ضتحفيووزهم لاةعوول ب افةيووة أ بووا .إذ ي ااعووق القاة و

وول فووا ع و أف و اا اعاعتووه

حاااأ ضتطاةاته ضطعضحاته ضيةزز نقاط القضة ل ينم ضيقضق ض توا فوق تو ايبنم (Kirklandو.) 2011
أ االهتعام باطف اا ية خ عة ضتضحية اضايثا اا ع القاة التحضياق وق ال ي وض عاوا
عاى الةواعاي

واطة ا ابيوة

عوا ضأ هوذه القيوا ة تةعول عاوى تقو يم التو ايب ضالتةاويم الع وتعاي لاةواعاي ضتعونحنم
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الفوواص العختافووة فالقووا ة التحضياي وض يا ووزض االنتبوواه عاووى تطووضيا الةوواعاي لي ضن وضا تحووضليي أيضووا
ي عاى اطه اف العقتا ة العع

ضع

تحقيقنا(الا بو)6101

 4اااا اًلستثارة العقلية (:)Intellectual stimulation
البة و بعق اتووه عاووى حوول العق و الأ بطايقووة ح يعووة تت ووم بالةقالنيووة ضيضاووه
يتصووف القاة و بنووذا ُ
الةوواعاي إلووى ضوواضاة الن ووا لاعق و الأ عو ع و ة زضايووا إذ يضاووه الةوواعاي إلياووا طوواأل ا ي و ة لحوول
العقو الأ ضالتف يووا العنطقووق ضاإلب و اعق بوول أي ععوول (Bass& Steidlmeierو .) 1999ضع و أهووم
عاأ اال تثااة الةقاية العق اة عاى حول العقو الأ بطايقوة الحوضاا ضتقو يم اط لوة ضالبوااهي ال اععوة
لاحاضل اإلب اعية ضاإلب اع ضالتةزيز الع تعا(Lucksو.)2002
5اااا الدافعية اإللهامية (:)Inspirational Motivation
ضعوواف تووضج (Twiggو )2004ال افةيووة بأننووا " إثووااة العقوواعا ضالةضاطووف ل و ى الةوواعاي لاةعوول
ضالحا ة ضالقيا ة اإللناعية ضالا ية الاضحية ضعقي ة القاة اضايعانه "
أ

قان انا(Shandrinaو .)2007أ القا ة التحضيايي يةعاوض عاوى افوع اضح الحعواس ضالتحو ي

ضالعناف ة البناءة لتحفيز الةاعاي لاةعل ض ب ثقتنم ضزيا ة الاضابط بيننم لتصبح ويم الطوافي

يعوار

عقووتا ة.ضفووق هووذا البة و يقوويم القاة و اتصوواال غيووا ا ووعق عووع الةوواعاي حيووث يغوواس فووينم الحعوواس
ضالتفووا ل لوويانعنم بق و ل يفووضأل وول التض ةوواأ لي نوواضا الت ازعووا باطه و اف ضالووا ى العقووتا ة ضتصووف
ال افةية اإللناعية القاة الذي يانم أتباعه بضصفه ع ابا ضعضانوا يةعول عاوى التةواض البنواء ععوا يزيو
ع ضالء الةاعاي ضالتزاعنم(الخصاضنةو.)6106
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أهمية القيادة التحويلية:
ت نم القيا ة التحضياية فق ضضع عح اأ ل اء الض يفقو ضع ن أل عتاابط ضعت اعل ياةانا
ا اة عاوى اال وتاابة بفاعايوة لاتغيوااأ ال اخايوة ضالخااايوةو ضتضوع يعوا لاع

وة ضتو ععنا ضتحو ث

تغيااأ فوق ثقافتنوا ضعةتقو اتنا ( Avolioو  Waldman &Yammarionو )1991ضت عو أهعيوة القيوا ة
التحضيايووة اضاع انيووة تطبيقنووا عو ضانووة ن ووا وويااضفانق (Sergiovanniو ) 1995العقوواا إليووه فووق (
الناللقو  ) 6112فق أننا يوا ة فنيوة تتضوع أ واليب إ اايوة عاوى ااوة عاليوة عو اطهعيوة ض أننوا
ضفقا لنتاةج اا ة ايباضتباك (Epitropakiو ) 2001تةعل عاى افع ع تضى اط اء الض يفق ضت تايب
بق ل فاعل لاتغيااأ التق تح ث فق عنوا ععول العن عوة ضتحقوأل اغبواأ الةواعاي ضتقوبع حااواتنم
ضتافووع ثقووتنم بأنف وونم ضتزي و ع و ال افةيووة لتحقيووأل أ اء عتعيووز ضتزي و ع و قووةضاهم بووالضالء ضاالنتعوواء
لاع

ة.
وظائف القائد التحويلي:
حو و البو و اي ( )6112ووأ ض وواةف اةي ووة لاقاةو و التح ووضياق و و تختا ووف عو و

اةو و آلخ ووا ضهو وق

التق:
.0إ ااك الحااووة إلووى التغييووا ضتةعيقنووا فالقاةو التحووضياق يو عض إلووى التغييووا ضيقووضم بإ نوواع النوواس
بحااتنم إلى التغييا ضيةاف يف يتةاعل عع عقاضعق التغييا.
 6و تق يم الا ية الع تقباية فالقاة التحضياق عايه تابة ضصياغة ا يته ضا الته الع تقباية.
 2و اختياا أنعضذج التغييا العالةم لعن عتوه الوذي يتض وع أ تثبوأ فاعايتنوا تحوأ واضف عةينوة
ضت ض عالةعة لاضا ع الةعاق.
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2و إعا ة تق يل ثقافة العن عة إذ ي يف اطنعاط ضال واضك ضالةوا اأ ضالقويم ال واة ة بوي الةواعاي
لتتالءم عع الباناعج الا ي فق ل الثقافة التن يعية ال اة ة.
 2و ا ااة الفتاة االنتقالية :ضهق تة عو أصوةب العنعواأ طننوا تتطاوب الوتخاص عو القو يم ضأ
يتةاعل عع ل عق اة ت نا ب بب التغييا با تااتياية عنا بة.
-6تنفيذ التغييا ضعتابةته :ضذلك بضضع أان ة لاتغييا عضضع التنفيذ ضالةناية بالعتا ضالعتأااح فا
اإلصااا ضاضاي لتنفيذ التغيياو فالتغييا احاة طضياة ضليس نقطة ضصضل.
القيادة التبادلية.) Transactional Leadership):
عاف الةياصاة ( )6112القيا ة التبا لية عا يأتق:
يقووضم هووذا الوونعط ع و القيووا ة عاووى أ وواس تبووا ل العصووالح العقووتا ة التووق تخ و م الط وافي القاة و
ضالةاعلو فالقاةو يقواع االت واأل ضالتضحو عوع العن عوة عو طايوأل عونح الع افو أ الةاضوية االياابيوة
ضال ووابية ضتةتعو و ه ووذه القي ووا ة عا ووى التةزي ووز غي ووا العق وواضط وفالقاةو و يةتعو و ف ووق ض ووبط ععا ووه عا ووى
الع اف أ ضالاضاةز أض الةقضباأ ضيق عنا بق ل عفضي عةتع ا عاى فاية اط اءو ضأهوم عوا يعيوز القاةو
التبا لق أنه عحاضا اي ضله عق اة عاى إيصال ا ية ااذبوة لاع وتقبل ضلوه عو التوأثيا عوا يع نوه عو
إ ن وواع الة وواعاي بع ووا يايو و ضية وواف نف ووه ايو و ا بحي ووث يض ووف نق وواط الق ووضة ل ي ووه لاتغطي ووة عا ووى نق وواط
الضةفو ضيةاف يف يحصل عاى عا ياي ع اآلخاي ع أال الحصضل عاى ععنم ضتةاضننم.
القيووا ة التبا ليووة :هووق تاووك التبووا الأ التووق تووتم بووي القاةو ضالةوواعاي بنو ف تبووا ل قووقء وويم عو
ضانتق ن ا الطافي فنق عال ة اةعة عاى ف واة تبوا ل عنوافع ضضعوض عقوتا ة بوي القاةو ضالةواعاي
ع انة ضبي الةاعاي أنف نم ع انة أخاى لتحقيأل أه اف العن عة(Gardonaو.)2002
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القيووا ة التبا ليووة :عبنيووة عاووى أ وواس تبووا ل العنفةووة بووي القاةو ضالةوواعاي فالقاةو التبووا لق يتةوواف إلووى
حاااأ ضاغباأ الةاعاي ثم يح ع ضلياتنم ضأ ضااهم تبةار لاغباتنم ضحاااتنم ل ق تتحقأل اطه اف
فالة وواعاض يحص وواض عا ووى الع افو و أ عقاب وول أ اء ض وواةفنم بالقو و ل العطا ووضب ضالق ووا ة ية ووززض ف ووق
الةاعاي ثقتنم بأنف نم ط ذلوك عو العع و أ يح و اإلنتاايوة ضأخال يواأ الةعول (ااوب :6112
.)022اأى بوواس (Bassو ) 27: 1985أ القيووا ة التبا ليووة تات ووز عاووى االتفوواأل بووي القاةو ضالةوواعاي
عقابل االعتثال ل ضاعا ضطاعة القاة يحصاض عاى الع اف أ إذا ُنفذ الةعل بنااح ضتحققتا طهو اف
ضفق حال التقصيا بإنااز الةعل تطبأل عاينم عقضباأ.
تقووضم ف واة القيووا ة التبا ليووة عاووى إنقوواء ا وواة ع و تبووا ل العنووافع ضالعصووالح العقووتا ة ضضعووض
عقتا ة بي القاة ضالةواعاي ضبوي الةواعاي أنف ونم لتحقيوأل أهو اف العن عوة ضت وتن القيوا ة التبا ليوة
إلى القاعية ضاإلاااءاأ القانضنية اخل العن عة ع خالل تضضويح القوا ة لعةواييا الةعول ضاطهو اف
العنقض ة (الضعضا ضأبض صالح ضالةاقو )262 :6101
ضتقووضم الةال ووة فووق القيووا ة التبا ليووة عاووى أ وواس الع اف وأة عقابوول الةعوول ضتحقيووأل اإلنتوواج ضالةقوواب
عقابل عو م الةعول ض اوة اإلنتواج ضيةتعو القاةو التبوا لق عاوى تضايوه الةواعاي اضاصو اا اطضاعوا ضحايوة
الةعل لفتااأ عنا بة إذا ا إنتاانم اي (صبايو )00 :6112
فووق حووي أضضووح ااضفووز ض الاض ووا(Groves &Laroccaو ) 2011: 512أ القووا ة التبووا ليي
ي ثاض فق الةاعاي ع خالل تح عنم بالع افو أ العتفوأل عاينوا بيوننم ضعو طايوأل التو خل العباقوا
فق حل العق الأ ضا القيا ة التبا ليوة تةتعو بقو ل أ ا وق عاوى (القوضةو ضالع افأةوضالةقواب) لاتوأثيا
فووق الةوواعاي ض وواض نم ضععاا وواتنم عع و يضووع العحاف ووة عاووى العصووالح العقووتا ة بيووننم ضالقاة و
التب ووا لق أع ووا أ يح وواف أض يغي ووا عو و

وواض ه ليح وواف عا ووى ضالء الة وواعاي ضبالعقاب وول ينف ووذ الة وواعاض
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العنعوواأ العض اووة لو ينم لاحصووضل عاووى الع افو أ ضتانووب الةقضبوواأ إذ هووق ععايووة تبووا ل بووي القاةو
ضالةاعاي (ال اانةو  222 :6119و )222
ضيع

التةاف إلى الونعط التبوا لق لاقيوا ة ةال وة تبوا ل العنوافع لاطوافي القاةو ضالةواعاي ضابوط

اط اء الووض يفق بالع اف و أ ل و اء العاضووق ضلاةق واب ل و اء غيووا العاضووق ضع و الا و يا بالووذ ا أ
اإل ااة باال ووتثناء بقووقينا ال ووابق ضاالياووابق تةتع و أ وواضب التةزيووز االياووابق ضالةقضبوواأ (العطيووايو
.)29 :6100
يتضح ع التةايفاأ ال ابقة :أ القيوا ة التبا ليوة نوضع عو تبوا ل العصوالح العقوتا ة بوي القاةو
ضالةاعاي ضبي الةاعاي أنف نم لتحقيأل أه اف العن عة ضتحقيأل الع اف أ لاةاعاي .
ضح ضأفضليض ضباس(Avolio&Bassو )2004أبةا القيا ة التبا لية بثالثة أبةا ضهق:
1و الع افأة العحتعاة (العقاضطة) (:)Contingent Reward
يقووضم هووذا البة و عاووى التبووا ل بووي القاة و ضالةوواعاي إذ يووتم تبووا ل العانووض اأ ضالةعوول ضتحقيووأل
اطه اف ع انة الةواعاي عقابول ع افو أ ضاناواز فوق الةعول فينت وا الةواعاض الع افو أ أض يتانبوضا
الةقوواب ضتةنووق أ القووا ة يقضعووض بثوضاب الةوواعاي فووق حالووة تحقوويقنم لاتض ةوواأ ضاطهو اف العضضووضعة
عو و

ب وول القاةو و ضياتب ووض االتفا وواأ العاض ووية العتبا ل ووة ضيبحث ووض ف ووق آلي ووة الحص ووضل عا ووى العو وضاا

ضيتبا لض الع اع ة لتقايل الان ضيق عض التضصياأ لاةاعاي (القايفقو.)6102
 2و اإل ااة باال تثناء (اياابية) (: )Management by Exception (Active
إذ يفا

القاة ضاع ضتةايعاأ لاةاعاي ثم يتابع الةعل ضاط اء فق أثناء تنفيذ العنعواأ ضيتخوذ

اإلا وااءاأ العنا ووبة لتصووضيب االنح اافوواأ ع و العةوواييا العضضووضعة لووذلك يفاضووض القضاع و لتانووب
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الةق وواب ضيتو و خل القاةو و فق ووط عنو و عا ت وويا اطع ووضا بقو و ل خ وواطا أض يحو و ث انحو وااف عو و العة وواييا
العطاضبة ضذلك با تخ ام التةزيز ال ابق أض الةقاب(Sloanو.)2009
 2و و و اإل ااة باال تثناء ( ابية) ()Management by Exception (Passive

ضتةنق ت خل القاة فق ق ض الةاعاي عن عا تح ث أخطاء فقط ضتتفوا م العقو الأ عو خوالل
التةزيز ال ابق ضالةقاب ضهق ق ل ع أقو ال القيوا ة التبا ليوة الصوحيحة ضتعيول إلوى أ ت وض غيوا
فةالة إلى ح

بيا هذا ضية القاة التبا لق هض القا م العقتاك بي اطنعاط القيا ية فق ضا وع الةعول

ضا اط اس الذي يبنى عايه اضك القاة التبا لق هض التو عيم القواطق وضاء أ وا اياابيوا أم وابيا
ضعق اته عاى افع فاءة الةاعاي ل يه ضتح وي الاضوا الوض يفق ضتةو يل ال واضك اعوا عوأ الحااوة
(النضاايو.)6116
القيادة المتساهلة(:الترسلية) ()Laissez-Faire Leadership
هق يا ة ع م الت خل فق عااياأ اطعضا ضال ت ي هذه القيا ة ض اا ُيذ ا فق اإلع اك بزعام
اطعضا ضت ييا ق ض الةعل ضال تح ي

يا تنا ضضضع أه افنا ضغالبا عا يقضعض بتفضي

إلى الةاعاي ضال يتخذض أي ااااأ ع تقاة نابةة ع

اطاتنم

ناعتنم (الةاعقو .)6101

ضعاف العضعنق ( .)6112القيا ة التا اية تةنق ع م الت خل فق عااياأ الةعل ضال ت نم فق
ضضع أ اليب أض تح ي أه اف فق ت ييا ق ض الةاعاي و ضهق يا ة تتخاى ع

ضاها الايا ي

ضت يا ضفأل عا تعايه ال اضفو ضال ت ي ض اا يذ ا فق إثااة افةية الةاعاي ضال حتى تض يف
طا اتنم فق صالح الةعل ضالع يا التا اق يتعيز بالقخصية العاحة ضاالطالع الضا ع العتةعأل ع
الناحية العننيةو ضل نه يتاك اطعضا ض ت خل ضاه ي ض فقط بإا ال العةاضعاأ فقط ضهض أيضا
ال يةاف اتااه الةاعاي نحضه ضال هض يةاف اتااهه نحضهمو ي تعع لااعيع بصبا ضابت اعة اةعة
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ضت ض ااتعاعاته طضياة ضهضال يعيز بي الةاعاي ضال يفضل أح هم عاى اآلخاو ضيةتق أ التضايه
إنتااا لاةعل ضال ي
الذاتق ينقأ ع الحاية ضتاك اطعضا ضية هذا النعط ع القيا ة أ ل اطنعاط
ر
الةاعاض أي نضع ع االحتاام لاقاة ضيقةا الةاعاض بالضياع لذلك يةتع ض عاى أنف نم ض
أثاا ابية بةال اأ الةاعاي
الااضع لاقاة ضخاصة باطعضا التق تحتاج الااضع لاقاة ععا ي ض
ار
ضعاى الةعل نف ه.
عووا يةتع و الةوواعاض عاووى أنف وونم لاحصووضل عاووى العةاضعوواأ ضيتوواك الةوواعاي

ووق ي و ض ععانووم

بالطايقة التق ياضننا ضلنم عطاأل الحاية فق التصاف ض ت خل القاة ععا يو ثا فوق اإلنتواج ضيقاول
ع احتاام الةاعاي لاقاة ضي بب لنم الضياع ضع م العق اة عاى التصاف (حاع .)6102
ضعثل هذا اط اضب اةعار غيا عحبضب ضغيا فةال ضعاى الاغم ع أ هوذه القيوا ة و ت وض عاغضبوة
أحيان وار إال أ هووذا النووضع ع و القي وا ة نووا ا الح و ضث فووق عاووال اإل ااة التطبيقيووة ضتتعيووز اعاعووة هووذا
النعط بالتف ك ضع م التاابط ضعو م ضضوضح اطهو اف لنوا ضيقويع بيوننم اإلهعوال ط الع و ضلياأ غيوا
عح و ة ضال يةوواف وول فووا العنعوواأ ضالضاابوواأ العطاضبووة عنووه ضحتووى إ أ ا نووا فنووض يةاووم أ
الح اب ضالتقييم غاةبة ضهذا عو

وواطة

ض قوك يو ي إلوى ضوةف فوق ع وتضى اط اء ضاإلنتاايوة (الابواي

.)6112
ضاأى اا ة ( )6119أ هذه القيا ة تقضم عاى الق ااااأ غيا العازعة ضغيوا الةعايوة ضعاوى عو م
تحعل الع ضلية عا ضت ض الحاية ُعطاقة ضي ض تفضي
الضبط ض ثاة االاتعاعاأ ض ثاة العنا قاأ.
السمات الشخصية للقائد المتساهل( :الةاعق .)6101
أ أهم الصفاأ القخصية لاقاة العت اهل هق:

اعل لا اطاأ عع انة ام التضايه ضانة ام
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*

ضةف القخصية ضضةف الثقة بالنفس.

*

التذبذب ال اةم فق اتخاذ الق ااااأ ضع م العق اة عاى اتخاذ القااا ضتطبيأل الاضاةح.

*

ع م االلتزام بالعضا بة لاحضضا لاةعل.

*

ع م االهتعام بحل العق الأ القخصية لاةاعاي .

*

اه التضايه لاةاعاي .

*

ع م العق اة عاى اتخاذ الق ااااأ ضتطبيأل اطن عة ضالقضاني .

*

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

*

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

الحاية ضالتاقاةية ضالضالء ضاالنتعاء لااعاعة ينعض ضيز ا التف يا االياابق ضاإلب اع
المقومات اإلدارية للنمط الترسلي(التساهلي):
ذ ا ح ا ضالةاعق( )6112عقضعاأ اإل ااة العت اهاة عا يأتق:
 1و أنه نعط عفاط لاقيا ة ال يعقااطية.
 2و يةطق القاة الحاية ال اعاة لاةاعاي فق اتخاذ القااا ض أي عقاا ة تذ ا.
 3و ت ض ال اطة ل عضا ضهض بذلك يتاك حقه فق اتخاذ القااا.
 .2ال يتو و خل عنو و حو و ضث عقو و الأ ضيت وواك الة وواعاي

ض أي تضاي ووه عع ووا ُيضلو و الةو و اء ب ووي

الةاعاي .
 5و اطه اف غيا ضاضحة لاةاعاي ععا ياةل الةاعاي فق حالة ع م ات از .
 6و ع تضياأ االتصال بي القاة ضالةاعاي ضيقة ا ا.
أنتااا لاةعل.
 7و القيا ة العت اهاة ا ل أنعاط القيا ة ر
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القيم التنظيمية:
الععاا ة فق أي عن عة ضا عنم فق الحفوا عاوى يوا هوذه العن عوة فنوق العضاوه
لاقيم التن يعية ُ
اط ا ووق لاةوواعاي فووق أ اء ض وواةفنم وضاء عاووى الع ووتضى الفووا ي أم الاعوواعق ض ضننووا ت وونم فووق
ت ضي اتااهاأ اطف اا فعةافة القيم التن يعية أصبحأ ع عتطاباأ العن عة النااحوة ضالقويم لي وأ
عا ووا اعتق ووا ا ف ايو وا ضل نن ووا تأ يو و ل ووم يت ووم ب ووه الف ووا عو و أفة ووال ضعضا ووف التخ وواذ القوو ااااأ حا ووعة
(صاباو .)6102
القاااايم :هو ووق تاوووك العةتق و و اأ ضاطف و وواا ضالعةو ووانق التوووق تةطوووق يع ووة ل ق ووياء ضأنعووواط ال و وواضك
ضالنقاطاأ ضاطه اف ض ل عا يحيط بالةالم الخاااق لافا ضالتق تةعل عاى تضايه اغباته ضاتااهاته
ضتح ال اضك العقبضل ع العافض

ضتتصف أننا ثابتة ن بيا (الختاتنهو .)6119

القيم التنظيمية عا ي ض فق ع ا أض بيةة الةعل ع

يم تةعل عاى تضايه اضك الةاعاي

ضع ال اضف التن يعية العختافة ضع هذه القيم الع اضاة بي الةاعاي ضالثقة العتبا لة ضغياها
(الةعيا  .)2002أض

ت ض تعثل التصضااأ ضاطف اا ضالاغباأ التق ت ع بنا العن عة ضتتبناها

لتضايه اضك اطف اا بقص تحقيأل أه افنا (الحنيطق.) 2002
ض و عافأ أنووز (ENZو ) 1988Cathyالقوويم التن يعيووة بأننووا العةتقو اأ التووق يحعانووا الةوواعاض ضالتووق
تتةاأل باط ضاأ ضاطه اف التق تن ف العن عوة لتحقيقنوا ضتح يو عوا ياوب اناوازه عو اطععوال وةيا
لتحقيأل اطه اف (الخزاعاةو .)6119
ضذ ووا العقو و م ( )0992أ الق وويم التن يعي ووة تة ووس الخص وواةص ال اخاي ووة لاعن ع ووة ضتةب ووا عو و
فا فتنا ضتق م الخطضط الةايضة لتضايه ال اضك التن يعق ضصنع الق ااااأ.
ضعوواف باتايووك ضبووضايس ( )Patrick& Borisالعقوواا إليووه فووق الةتيبووق(" :)6102هووق اإلطوواا
العااةق الذي يح م تصافاأ الفا ضالاعاعة ضيةعل عاى ت ضي قخصية الفا ضن قه العةافق"
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ضعافنووا الخضال و ة ضعي و ( ")022 :6110هووق العةيوواا العااةووق ال و ينق أض االاتعوواعق العح و
ل اضك الفا تااه اطقياء أض اطقخاص ضاطفةال :عثل (اطعانة ضالص أل ضالة ل ضغياها)
ضعاف وأ تا ووق ( )6112بأننووا القوويم ذاأ الةال ووة ببيةووة الةعوول بحيووث تقووضم عاووى تضايووه وواضك
الةاعاي ضع ال اضف التن يعية لاةعل.
أعا العةاضي ي (6112و  )66فق عافنا " القيم ع ضانة الن ا اإل العية بأننا عاعضعة عو
اطخالأل التق تصنع الن يج لاقخصية اإل العية ضتاةانا عت اعاة ض ا اة عاى التفاعل عع العاتعع
ضعاى التضاز عع أعضاةه ضالةعل ع أال النفس ضاط اة ضالةقي ة "
عااةيا لاقاة التابضي اضاننا
اعيةا فق ضننا إطا ارا
ع خالل التةايفاأ ال ابقة تتضح أننا تتفأل
ر
ر
تةعل عضاوه لا واضك التن يعوق ل فو اا اخول العن عوة عو خوالل توضفيا عةواييا لاح وم عاوى عوا هوض
صوواةب ضعووا هووض خ وواطا ضع وا هووض عاغووضب ضع ووا هووض غيووا عاغووضب ضأ الق وويم التن يعيووة تُ ووتع عو و
عاعضعة ع العصا ا الف اية ضاالاتعاعية ضال ينية ضالقخصوية ضالتن يعيوة ضهوق تة وس الخصواةص
ال اخاية لاعن عة

ل ضتضضع الخطضط الةايضة لصنع الق ااااأ ضتح ي اطه اف.

أهمية القيم التنظيمية:
أ لاقيم التن يعية تأثي اا ضاضحا فق ععل القاة التابضي ضخصضصا عن اتخاذ الق ااااأ فياب
أ ي ض القااا عن اعا عع العحيط القيعق لبيةة الةعل (الطضيلو  .)6110ضت نم القيم التن يعية
فق ا م ال يا اأ ال اخاية لاع

ة ضتح ي اطه اف (ب ايو .)6102

ضت ي القيم التن يعية ع ا ع الض اةف تضضح أهعيتنا بالةعاية التابضية ض أقاا
إلى بةضنا (البطش ضالطضيلو ; 0991القيمو  )0992ضعننا:
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و تةعل القيم لتن يعية عةياا يح

اضك الةاعاي فق العن عة التابضية ضيضانه ضاء انضا

ا ة أم عاعاي أم عةاعي أم إ اايي .
و لاقيم التن يعية أهعية فق اتخاذ الق ااااأ ضحل العق الأ.
و ضالقيم التن يعية تحف لاعن عة هضيتنا ضثقافتنا العاتعةية.
و ضالقيم التن يعية تح اطه اف التق تتفأل ضالقيم القخصية ل ف اا .
و القيم التن يعية ت نم فق تةزيز اطع الض يفق لاةاعاي ضالتفاعل االياابق ععا يةزز فاص
العقاا ة الاعاعية ضتحقيأل اطه اف.
ععا بأل يتضح أ القيم التن يعيوة أحو الاضانوب العنعوة فوق العن عوة طننوا تقو ل أ ا وا لفنوم
االتااهوواأ ضال و ضافع ضت و ثا فووق إ ااك الةوواعاي

اخوول العن عووة ضتضايووه وواض نم وضاء أ انووأ القوويم

عاغضبة أم غيا عاغضبة ضأيضا عةياا إلاااء العفاضاة بي ع ع الب اةل عاى أننا عاعل عضح
لاثقافة الةاعة لاعن عة لذا ياب ت عيم القيم االياابية بعا يتفأل عع يا ة العن عة ضأه افنا.
ومن أجل تحقياق أهاداف الدراساة تام تحدياد مجموعاة مان القايم التنظيمياة لدراساة أثرهاا فاي
أداء مديري المدارس من وجهة نظر المعلمين وهي على النحو اآلتي:
1اااااا الشفافية:
ااءأ القفافية بصضاتنا الحالية نتاج لاحضااة ضالتق م التق ضصل لنا اإلن ا فق بيل
ةا ته ضا تق اااه فتزاع ععاا ة القفافية عع نضا الف ا فق العاتعةاأ بضصفنا ض ياة لإلصالح
ضالةعل عاى عنع الف ا ضتقايل آثااه ضفق عالم اليضم عصا الح اثة ضب ل تنا ضاته ياعع العف اض
عاى إ العاتعع العثالق هض العاتعع الذي يتعيز بضاض ثقافة تن يعية لع

اته العختافة تحت م
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ععاا تنا إلى ضاض ن ام ضاضح لاع اءلة ضالقفافية ضح

الح م ضعتطاباتنم ض أ نم فق ذلك

ضبق ل عباقا الانض ال ضلية لنقا القفافية ع طايأل اطعم العتح ة ضالعن عاأ التابةة لنا.
أعا ال يالنق ض انا( .)6111فأقا اا إلى أ

هناك عال ة بياة بي القفافية ضالف ا ضالقفافية

ال اعاة تةنق القضاء عاى الف ا ضأنه اعا عا تض ةأ اةاة القفافية تقاصأ اةاة الف ا .
ضأعا عضافق( )6112فين ا لاقفافية عاى أننا :الضضضح التام فق اتخاذ الق ااااأ ضا م ال يا اأ
ضالخط ووط ضعاض وونا عا ووى الان وواأ العةني ووة بع اا ب ووة اط اء نياب ووة عو و الق ووةب ضخض ووضع الععاا وواأ
اإل ااية ضال يا ية لاعحا بة ضالع اا بة الع تعاة.
إال أ الطة و ووانق( )6119يو و وابط عفن و ووضم الق و ووفافية ب و ووأابع اع و وواأ :هو و وق العصو و و ا ية اإلفص و وواح
ضالضضضح ضالعقاا ة اإل اايوة الةاعوة فوق الةعول اإل ااي بحيوث يواى الاعيوع بضضوضح عوا تقوضم بوه عو
أععوال ضعوا تباقواه عو عنعواأ ضتو ياه عو بوااعج ضتواتبط بوه عو عال واأ ضال يفيوة التوق تعوااس فينوا
ل ذلك.
2ااا العدالة:
أ الة الة التن يعية بضصفنا أح اط اليب اإل ااية الع تع ة أصضلنا ع ن ايوة الع واضاة التوق
نا ى بنا (1963و .) Adamsضالتق تبوي أ الفوا يقوةا بالة الوة عو خوالل عقاانوة عوا يحصول عايوه
ضععا يق عه عع عا يحصول عايوه اآلخواض ضعوا يق عضنوه عو هنوا عاوى العو ياي ضعاوى العن عواأ أ
تق م أن عة حضافز عا لة ضياى عاها( )6112إلى ضاضاة ابط الحوضافز ضالةضاةو التوق يحصول عاينوا
اطفو اا بعووا يق عووه ه و الء اطف و اا ضبب وواطة ياووب أ ي ووض الع و يا عووا الر عووع الةوواعاي ضأ يووضفا لنووم
العةاضعاأ التق ت
الععي وزة ل

لنم هذه الة الة .عا ضتة الة الة التن يعية بأنضاعنا العختافة ع الخصواةص

وواضب اإل ااي ضالقيووا ي الع و ثا ضالفةووال (التووضيااو .)6112ع وا أننووا تة و ع و العفوواهيم
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الن ووبية حيووث أ اإلا وااء الووذي ين ووا إليووه فووا عاووى انووه عووا ل ضعضضووضعق ي ووض ع و ضانووة ن ووا
قوخص آخوا غيوا عضضووضعق ضغيوا عوا ل ضيع و القوضل بوا الة الوة :هووق القيعوة الناتاوة عو إ ااك
الةاعاي لاعضضضعية ضالنزاهة فق اإلاااءاأ ضالق ااااأ فق العن عة (القنفايو.)6112
هذا ضأقااالعةايطة( )6112إلوى أ الة الوة تو ل عاوى إ ااك الفوا لحالوة اإلنصواف فوق العةاعاوة
التق يةاعاض بنا ع

بول العن عواأ عو خوالل إعطواء ول ذي حوأل حقوه ضالع واضاة بوي اطفو اا فوق

الحقضأل ضالضااباأ اضاتاحة الفاص العنا بة ل ل فا ل ق يأخذ حقه ض تعييز بي فا ضآخا.
ضهناك الة ي ع الفضاة التق تةض عاى اطف اا ضالعن عة اااء القةضا بالة الة عننا عوا أقوااأ
إليه البنضي (:)6112
أ-تحقيأل اطع الض يفق ضالحصضل عاى ثقة الةاعاي ضضالةنم.
ب-ا تقطاب ال فاءاأ لاةعل فق العن عة.
ج-ي نا الةاعاض التزاعا عن عا تاتزم العن عة.
 3اا اًلهتمام بالمعلمين:
عن عا ينتنج الع يا أ اضبا يعقااطيا فق الةعل ضيقاك الةاعاي فق صنع القااا ضيعتاك يعوا
إياابية تتفأل عع القيم التن يعية ال اة ة فق العن عة فأ هذا يغاس فق الةاعاي حب الةعل ضالوضالء
لاعن عو و و ووة هو و و ووذا ع و و و و أهو و و ووم أ و و و ووباب اهتعو و و ووام العةاعو و و ووي بةعانو و و ووم ع و و و و ف و و و وق إطو و و وواا ع و و و و الثقو و و ووة
العتبا لة(غاايبة.)0996
عا أ

ثيا ع العن عاأ حققأ نااحا بي اا فق تحقيأل أه افنا عو خوالل اعتال نوا لفا وفة
ار

ضية لالهتعام ضالاعاية بالةاعاي (عضافق .)6112أ اإل ااة الع ا ية النااحة هق التق تب أ بتح ي
عال اتنووا عووع اعنضاهووا ال و اخاق ع و ثووم ت ووةى لتح ووي عال اتنووا عووع الاعنووضا الخوواااق لووذا تب و ي
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اهتعاعووا ضاضووحا بعةاعين وا الووذي هووم اووزء ع و هووذا الاعنووضا ال و اخاق ضتحوواص عاووى خاووأل العحبووة
ضالتةاض فيعا بيننم ضهذا اه ي ي إلوى زيوا ة فواص الناواح ضتحقيوأل اطهو اف (عي وى  .)6119أ
اإل ااة النااحووة هووق التووق ت ووةى لحفو

ااعووة عاعاينووا ضتقووبع حااوواتنم النف ووية ضاالاتعاعيووة ضت وونم

فق حل عق التنم بة ل ضعضضضعية ( باغنة .)0999
ضهناك ال ثيا ع الض اةل التق يع

لإل ااة أ ت تخ عنا لالهتعام بالعةاعي عننا :أ يتةاعل

العو يا عوع العةاعوي ب ول احتواام ضتقو يا ضأ يحتوام اغبواتنم ضيبو ي عحاضالتوه لحول عقو التنم عو
طايأل عق االاتعاعاأ ليتم تضضيح عا يضااه العةاعي ع عق الأ ضعحاضلة إياا حاضل لنا عا
أنه ع الضااب أ ت ض الةال ة بي الع يا ضالعةاوم عال وة ضيوة ضض يوة تتاواضز حو ض عال وة الةعول
ضذل ووك عو و خ ووالل عق وواا ة العةاع ووي ف ووق عنا ووباتنم االاتعاعي ووة وعع ووا يو و ي إل ووى تةزي ووز الةال وواأ
اإلياابيووة اضاقوواعة اووض اطلفووة ضالعحبووة ضتحقيووأل التةوواض ضتقضيووة الثقووة العتبا لووةو ضافووع الوواضح العةنضيووة
لاةاعاي بعا يحقأل حب الةعل ضالضالء لاعن عة (الحضا ع ة ضال ا بةو .)6111
-2الثقة:
إ تضفا اض ع الثقة التن يعية عتطاب إل ااة العن عاأ بفةالية ض فاءة عاليوة لوذا يع و القوضل
بأ الثقة هق :تض ةاأ اطف اا أض الاعاعاأ بأ ن ام اتخاذ الق ااااأ التن يعية يع

االعتعا عايوه

ف و و ووق تحقي و و ووأل نت و و وواةج عاغضب و و ووة لاف و و ووا أض الاعاع و و ووة ض ععاا و و ووة أي ت و و ووأثيا عا و و ووى ه و و ووذا الن و و ووام
(الختاتنهو.)6119
ضعاف عنك ( )Minkالثقة بأننا :تض ةاأ الفا بأ

اضك الفوا اآلخوا وي ض

واض ا عن واعا

ضع يو و ا لاعص ووالح العق ووتا ة لاطو وافي ضه ووض االعتق ووا ب ووا الق ووخص اطخ ووا يتص وواف ضفق ووا ل نع وواط
ال اض ية العقتا ة ضبح ب االتفاأل (البنضي .)6112
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فووق حووي عوواف عوضافى( )6112الثقووة بأننووا الةال ووة اآلعنووة بووي العو يا ضالةوواعاي ضعقو اة العو يا
عاى تضفيا اض آع ل ى الةاعاي ععا يقةاهم باالاتياح ضافع اضحنم العةنضية ضاضواهم عو الةعول
ضضالةنم لاعن عة.
عا أ الع يا الذي ي نا ثقته بنف ه ضثقته بالةواعاي حضلوه ضبأهو اف العن عوة يو ي إلوى بنواء
ا ووض عو و الثق ووة ف ووق العن ع ووة ضتض ي ووف ع ووا يتعت ووع ب ووه عو و ص ووفاأ ضعن وواااأ لتحقي ووأل ه ووذه اطهو و اف
ضبالعقابوول فووا قووةضا الةوواعاي بثقووة الع و يا ي و ي إلووى قووةضاهم باالاتيوواح ضااتفوواع اضحنووم العةنضيووة
ضاضاهم ع الةعل ععا يحقأل أه اف العن عة (التضيااو .)6112
-2اًلستقاللية:
إ الع ياي يعتا ض اغبة فق أ يقضعضا بأععالنم بحاية ضا تقاللية اضا الحاية توأتق فوق اتبوة
عتق عو وة بالن ووبة لقاةع ووة الحاا وواأ العختاف ووة الت ووق ي ووةى العو و ياض إل ووى تحقيقن ووا عو و خ ووالل ععان ووم
اإل ااي ضتتعثوول يعووة اال ووتقاللية عنو العو ياي عو خووالل ابتةووا هم عو تووأثيا الةال وواأ القخصووية
ضتأثيا أصحاب العصالح ضالعنافع عن اتخاذهم لق ااااتنم (البنضيو.)6112
عووا أ الاق وواي ة( )6112ض وواعا ( )6112اتفقو وا عاووى أ اال ووتقاللية تقوويا إل ووى أ ي ووض
الع و يا ح و اا فووق اتخوواذه لق اا اات وه ضا يووتم اتخوواذ الق و ااااأ الالزع وة لاةعوول ح ووب التةايعوواأ ض ض أيووة
ضغضطاأ ااتعاعية أض ا عية.
ضيع

القضل بأ اال تقاللية ل ى ع يا الع ا ة تةنق :أ يقضم بأ اء أععاله ض تضايه عو

اآلخاي ض ض الخضضع طي تأثيا خواااق ضطيوة ضوغضط ااتعاعيوة تةا ول ويا الةعول ضتقوف عاةقوا
أعووام اتخوواذ القو ااااأ ضالعو يا يحتوواج إلووى اال ووتقاللية عو أاوول أ ي ووض
ضالتعيز فق اعيع اطعضا.

ووا اا عاووى اإلبو اع ضالتا يو
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ثانيا :الدراسات السابقة ذات الصلة
تووم عووا

عاعضعووة ال اا وواأ العتةاقووة بعضضووضع القيووا ة عتة و ة الةضاعوول ضالقوويم التن يعيووة ضفقووا

لت ا انا الزعنق ع اط م إلى اطح ث عاى النحض اآلتق:
المحور األول :الدراسات السابقة ذات الصلة بالقيادة متعددة العوامل:
أاوواى بنووق عطووا ( )6112اا ووة ه و فأ إلووى تةوواف ااووة ععاا ووة ع و ياي الع و ااس الثانضيووة
الةاعو ووة اطا نيو ووة لنعطو ووق القيو ووا تي التحضيايو ووة ضالتبا ليو ووة ضعال تنعو ووا بو وواالحتااأل النف و ووق ضالةال و وواأ
البينقخص ووية عنو و العةاع ووي  .ض و و ت ضنو وأ عين ووة ال اا ووة عو و ( )222عةاع ووا ضعةاع ووة عو و عاتع ووع
ال اا ووةوضلتحقيأل أه و اف ال اا ووة ا ووتخ عأ ثووالث أ ضاأ و اطضلووى ا ووتبانة القيووا ة عتة و ة الةضاعوول
()MLQو ضالثانية عقياس عا الك لالحتااأل النف قو أعوا الثالثوة فنوق ا وتبانة الةال واأ البينقخصوية
ض انووأ النتوواةج عووا ي ووأتق :أ

ااووة ععاا ووة عو و ياي الع و ااس الثانضيووة اطا ني ووة ل وول ع و نعط ووق

القيووا تي التحضليووة ضالتبا ليووة اوواءأ ب ااووة عتض ووطة و ضهنوواك عال ووة ووابية ذاأ اللووة إحصوواةيةبي
ااوة ععاا ووة عو ياي العو ااس الثانضيووة لوونعط القيوا ة التحضيايووة ضبووي ت وااا االحتوااأل النف ووق ضقو ته
عن و العةاعووي و ضضاووض عال ووة اياابيووة ذاأ اللووة إحصوواةية بووي

ااووة ععاا ووة ع و ياي الع و ااس

الثانضية لنعط القيا ة التحضياية ضبي ع تضى الةال واأ البينقخصوية بوي العةاعوي ضعو ياي ع اا ونمو
ضضاض عال ة اياابية ذاأ اللة إحصاةية بي

ااة ععاا ة ع ياي الع ااس الثانضيوة لونعط القيوا ة

التحضياية ضبي ع تضى الةال اأ البينقخصية بي العةاعي ضع ياي ع اا نم.
ه فأ اا ة ضا عاز (Korkmazو ) 2007إلى تةاف تأثيااأ نعطق القيا ة التحضياية ضالتبا لية
ضاضا العةاعوي عو الةعول ضالصوحة التن يعيوة فوق العو ااس عو انوة أخواى .ضا وتخ عأ اال وتبانة
لاعووع العةاضعوواأ قووعاأ ال اا ووة عاووى ( )222عةاع وار .ض و تووم التضصوول إلووى ع و ة نتوواةج أبازهووا :أ
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هناك تأثي اا بيو اا لاقيوا ة التحضيايوة فوق اضوا العةاعوي عو الةعول ضلوم ي و لاقيوا ة التبا ليوة عثول هوذا
اطثا ضأ هناك تأثي ارا غيا عباقا لاضا العةاعي ع الةعل فق صحة الع ا ة.
ض ام ااناك (Sagnakو ) 2010ب اا ة ه فأ إلى عةافة الةال وة بوي القيوا ة التحضيايوة ضالعنوا
اطخال ووق ف ووق العو و ااس ضت ضنوووأ عين ووة ال اا ووة عو و ( )222عةاعوووا ضعةاع ووة ف ووق  21ع ا ووة ف و وق
نيضايا ووق ف ووق الضالي وواأ العتحو و ة ضا ووتخ عأ اال ووتبانة ضالعقابا ووة أ وواضب لاع ووع العةاضع وواأ ض و و
تضصاأ إلى النتاةج اآلتية :أ الةال وة بوي اعيوع أبةوا القيوا ة التحضيايوة عال وة عاتفةوة او ا .إذ أ
لاقيا ة التحضيايوة العقو اة عاوى تح وي العنوا اطخال وق ضتطوضياه بقو ل اياوابق ععوا يو ي لاحصوضل
عاى نتاةج عاضية أ ثا لاعيع اططااف ضاطف اا فق الع ا ة (عةاعي طابة ضعو ياي ) عوا أ نواأ
ال اا ة أ لاقيا ة التحضياية العق اة عاى تف يا االنح اا بالعنا اطخال ق الذي يباغ ( )% 21ضلنا
العق اة عاى إصالح هذا االنح اا إذا عا طبقأ بطايقة ايعة ضذلك لعا لاقيا ة التحضياية ع العق اة
عاى تطضيا أخال ياأ الفا اضا ناا أفضل عا يعتاك ع صفاأ ض عاأ.
أعا اا ة القايفق ضالتنح( )6101فق ه فأ إلى تةاف ااة ععاا ة ع ياي العو ااس الثانضيوة
الخاصووة فووق ضلووة اإلعوواااأ الةابيووة العتحو ة لاقيووا ة التحضيايووة عو ضانووة ن ووا عةاعووينم ض و ت ضنووأ
عينة ال اا ة ع ( )291عةاعا ضعةاعة .ضا تخ عأ ا تبانة القيا ة عتة ة الةضاعل ( )MLQلقياس
اا ووة ععاا ووة القي ووا ة التحضياي ووة ضتضص وواأ ال اا ووة إل ووى النت وواةج اآلتي ووة :أ

اا ووة ععاا ووة عو و ياي

الع و ااس الثانضيووة الخاصووة فووق ضلووة اإلعوواااأ الةابيووة العتح و ة لاقيووا ة التحضيايووة بق و ل عووام انووأ
عاتفةة ع ضانة ن ا العةاعي ضالعةاعاأ ضأ هناك فاض ار ذاأ اللة إحصواةية فوق ااوة ععاا وة
ع ياي العو ااس الثانضيوة الخاصوة فوق ضلوة اإلعواااأ الةابيوة العتحو ة لاقيوا ة التحضيايوة تةوزى لعتغيوا
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الاوونس ضلصووالح اإلنوواثو ضلعتغيووا الع هوول الةاعووق ضلصووالح الع هوول الةاعووق عاا ووتيا فعووا فووضألو ضلووم
تضا فاضأل ذاأ اللة إحصاةية تةزى لعتغيا الخباة.
ضأاو وواى فضف و وأ(Vaughtو )2010اا و ووة بةن و وضا " و وواضك القاة و و التحو ووضياق ضالتبو ووا لق ضااللتحو وواأل
بالعو ااس الع وويحية " .ض و هو فأ إلووى التةوواف أنعوواط ال وواضك القيووا ي التحووضياق ضالتبووا لق ضعال تنووا
بااللتحاأل بالع ااس الع يحية ضلتحقيأل أه اف ال اا ة ضا تخ ام ا تبانة القيا ة عتة ة الةضاعل .ض
أاايووأ ال اا ووة عاووى ( )26ع ا ووة ع وويحية عو أضهووايض ضقووعال قوواأل فاضايو ا ضانووضب قوواأل أضايغو
ضتووم تق وويم الةينووة إلووى عاعووضعتي عت وواضيتي اطضلووى تقوون زيووا ة فووق االلتحوواأل بالع و ااس الع وويحية
ضالثانيووة تقوون تنا ص وا فووق االلتحوواأل بالع و ااس الع وويحية .ض قووفأ نتوواةج ال اا ووة ع و م ضاووض فوواضأل
ذاأ اللة إحصاةية بي ن بة االلتحاأل ضاط اليب القيا ية أض الةضاعل ال اض ية.
أع ووا ال اا ووة الت ووق أا ااه ووا ضضل ووف (Wolfو ) 2010بةنو وضا " اا ووة ال ووذ اء الة وواطفق ضالقي ووا ة
التحضياية لع ياي العناطأل التةايعية فق ضالية الينضي" .ض ه فأ إلى فحص ع تضى الذ اء الةاطفق
ضالقيووا ة التحضيايووة لع و ياي العنوواطأل التةايعيووة بضاليووة الينووضيو ضلتحقيووأل أه و اف ال اا ووةو تووم ا ووتخ ام
أ اتووي و اط اة اطضلووى اختبوواا الووذ اء الةوواطفقو ضاط اة الثانيووة ا ووتبانة القيووا ة عتة و ة الةضاع ولو ض و
أاايأ ال اا ة عاى عينة ع ضنة ع ( )022ع ي اا لاتابية عو ضاليوة الينوضي .ضأ نواأ ال اا وة نتواةج
عننوا أ عو ياي التابيووة الووذي حصوواضا عاووى ااوواأ عاليووة فووق اختبوواا الووذ اء الةوواطفق حصوواضا عاووى
ااوواأ عاليووة فووق القيووا ة التحضيايووة عووا أ العو يااأ وواا
التحضيايووة ضأ الع و ياي الووذي يعتا ووض

ااوواأ أعاووى عو العو ياي فووق القيووا ة

وونضاأ خب واة ع و ( )2_2ل و ينم ااوواأ أعاووى ع و الع و ياي

الذي ل ينم نضاأ خباة ع ( 2فعا فضأل) بالن بة لاذ اء الةاطفق.
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ضأاوواأ الخصوواضنة ( .)6106اا ووة ه و فأ إلووى التةوواف إلووى ااووة ععاا ووة ع و ياي الع و ااس
الثانضيوة الح ضعيوة فوق عحاف وة ععوا لاقيووا ة عتةو ة الةضاعول ض ااوة ا وتخ اعنم ال ووتااتياياأ إ ااة
الص وااع التن يعووق ع و ضانووة ن ووا العةاعووي ضتةو واف الةال ووة بووي

ووال العتغي واي  .اقووتعاأ عين ووة

ال اا ة عاى ( )220عةاعا ضعةاعة ضا تخ عأ اال تبانة ض ياة لاعع العةاضعاأ ضتضصاأ ال اا ة
إلى ع ة نتاةج أهعنا :أ ع ياي الع ااس الثانضية الح ضعية يعاا ض القيا ة عتةو ة الةضاعول ب ااوة
عتض طة .أ النعط القيا ي التبا لق ااء فق الاتبة اطضلوى تواله الونعط القيوا ي التحوضياق ضاواء بةو ه
أخي اا النعط القيا ي العت اهل.
عووا أاوواأ الافوواعق ( 6102م) .اا ووة هو فأ إلووى ال قووف عو عال ووة نعطووق القيووا ة التبا ليووة
ضالتحضياية لع ياي الع ااس الثانضية فق ضلة ال ضيأ بتع ي العةاعي ع ضانوة ن واهم ض و ت ضنوأ
عينووة ال اا ووة عو ( )221عةاعوا ضعةاعووة ضلاعووع بيانوواأ ال اا ووة تووم ا ووتخ ام ثووالث ا ووتباناأ لاعووع
العةاضعاأ ضع أباز نتواةج ال اا وة :أ ع وتضى ععاا وة عو ياي العو ااس الثانضيوة فوق ضلوة ال ضيوأ
لوونعط القيووا ة التحضيايووة ضالقيووا ة التبا ليووة ووا عتض ووطا ع و ضانووة ن ووا العةاعووي  .ضضا و أ عال ووة
اياابية ذاأ اللة إحصاةية بي ع تضى ععاا وة عو ياي العو ااس الثانضيوة فوق ضلوة ال ضيوأ لنعطوق
القيا ة التحضياية ضالقيا ة التبا لية ضع تضى تع ي العةاعي ع ال ااة ال اية ل ل عننعا.
ه فأ اا ة الاةعق ( )6102إلى التةاف إلى ع تضى ععاا ة ع يااأ الع ااس االبت اةية فوق
ضلوة ال ضيووأ طنعوواط القيووا ة التحضيايووة ضالتبا ليووة ضالعت واهاة ضعال تنووا باضووا العةاعوواأ عو ععانو .
ض و ت ضنوأ عينووة ال اا وة عو ( )222عةاعووة ضلاعوع البيانوواأ ا وتخ عأ اال وتبانة ضعو أبواز نتوواةج
ال اا ووة عووا يووأتق :أ ع ووتضى ععاا ووة ع و يااأ الع و ااس االبت اةيووة فووق ضلووة ال ضيووأ طنعوواط القيووا ة
الثالث وة ووا عتض ووطا ع و ضانووة ن ووا العةاعوواأ .ضاوواء نعووط القيووا ة التبا ليووة بالاتبووة اطضلووى .ضفووق
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الاتبة الثانية ااء نعط القيا ة التحضياية .ضااء نعط القيوا ة العت واهاة بالاتبوة اطخيواة .ضضاوض عال وة
اياابي ووة ذاأ الل ووة إحص وواةية ب ووي ع ووتضى ععاا ووة عو و يااأ العو و ااس االبت اةي ووة ف ووق ضل ووة ال ضي ووأ
ل نعاط القيا ية الثالثة :التحضياية ضالتبا لية ضالعت اهاة ضع تضى اضا العةاعاأ ع ععان .
ضهو فأ اا ووة الةو ضا ( )6102إلووى تةوواف ع ووتضى ععاا ووة عو ياي العو ااس الثانضيووة الح ضعيووة
فووق عحاف ووة الباقوواء لوونعط القيووا ة التحضيايووة ضعال تنووا بع ووتضى التغييووا التن يعووق ف وق ع اا وونم ع و
ضان ووة ن ووا العةاع ووي  .ض و و ت ضن ووأ عين ووة ال اا ووة عو و ( )222عةاع ووا ضعةاع ووةو ضلاع ووع البيان وواأ
ا ووتخ عأ أ اتووا  :اطضلووى هووق عقيواس ع ووتضى ععاا ووة نعووط القيووا ة التحضيايووةو ضالثانيووة هووق ا ووتبانة
لقياس ع تضى التغييا التن يعقو ضع أباز النتاةج التق تضصاأ إلينا :أ ععاا ة عو ياي العو ااس
الثانضية الح ضعية فق عحاف ة الباقاء لنعط القيوا ة التحضيايوة وا عتض وطا عو ضانوة ن وا العةاعوي
عووا أ هنوواك عال ووة اياابيووة ذاأ اللووة إحصوواةية بووي ع ووتضى ععاا ووة ع و ياي الع و ااس الثانضيووة
الح ضعية فق عحاف ة الباقاء لنعط القيوا ة التحضيايوة ضع وتضى التغييوا التن يعوق فوق ع اا ونم .ضعو م
ضاض فاضأل ذاأ اللة إحصاةية فق ع تضى ععاا ة ع ياي الع ااس الثانضية الح ضعية فق عحاف ة
الباقاء لنط القيا ة التحضياية تبةوا لعتغيوا الاونس فوق ُبةو ي التوأثيا العثوالق ( وعاأ) ضالتوأثيا العثوالق
( وواضك) بيعنووا ضا و أ فوواضأل ذاأ اللووة إحصوواةية فووق بووا ق اإلبةووا ض ووا الفوواأل لصووالح اإلنوواث.
ضضاض فاضأل ذاأ اللة إحصواةية لع وتضى ععاا وة عو ياي العو ااس الثانضيوة الح ضعيوة فوق عحاف وة
الباقوواء لوونط القيووا ة التحضيايووة تبة ووا لعتغيووا الع هوول الةاعووق ف ووق عة ووم العاوواالأ با ووتثناء ال افةي ووة
اإللناعيووة ضاال ووتثااة الةقايووة ض ووا الفوواأل لصووالح فةووة ( اا وواأ عايووا) ضع و م اووض فوواضأل ذاأ اللووة
إحص وواةية لع ووتضى ععاا ووة عو و ياي العو و ااس الثانضي ووة الح ضعي ووة ف ووق عحاف و وة الباق وواء ل وونط القي ووا ة
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التحضيايووة تبةووا لعتغيووا الخب واة فووق عة ووم العاوواالأ با ووتثناء عاووال التووأثيا العثووالق ( ووعاأ) ض ووا
الفاأل لصالح فةة أ ل ع  2نضاأ.
ضأاواى باايوأ (Baggettو ) 2015اا ووة هو فأ إلوى تةواف الةال ووة بوي نعوط القيوا ة التحضيايووة
ضالتع ي النف ق االياابق ل ى عةاعق الع ااس االبت اةية فق قعال غاب ضالية أالباعا ض انأ عينوة
ال اا ة ع ضنة( )0222عةاعا ضعةاعة عضزعي عاى ( )21ع ا ة ابت اةية ضا تخ عأ اال تبانة أ اة
فق اعع العةاضعاأ ضع أباز النتاةج هوذه ال اا وة إلوى ضاوض عال وة ااتباطيوة بوي القيوا ة التحضيايوة
ضالتع ي النف ق لاعةاعي .
ضهو و فأ اا ووة الاي ووا ( )6102إل ووى تة وواف اا ووة ال ووذ اء الثق ووافق لعو و ياي العو و ااس الخاص ووة
اطا نيووة التووق ت و اس ب وااعج أانبيووة ض ضليووة فووق الةاصووعة ععووا ضعال تنووا ب ااووة ععاا ووة الع و ياي
لوونعط القيووا ة التحضيايووة ع و ضانووة ن ووا العةاعووي  .ت ضنووأ عينووة ال اا ووة ع و ( )222عةاعووا ضعةاعووة
ضا تخ عأ اال وتبانة لاعوع العةاضعواأو ضعو النتواةج أ ععاا وة نعوط القيوا ة التحضيايوة اواء عاتفةوا
ع و ضانووة ن ووا العةاعووي و ضأ هن وواك عال ووة ااتباطيووة اياابيووة ب ووي

ااووة الووذ اء الثقووافق لعوو ياي

الع و ااس ض ااووة ععاا ووتنم لوونعط القيووا ة التحضيايووةو عووا أ هنوواك فاض وار ذاأ اللووة إحصوواةية فووق
ااووة ععاا ووة القيووا ة التحضيايووة تةووزى لعتغيووا الخبواة لصووالح فةتووق عقووا وونضاأ فووأ ثا ضعو خعووس
نضاأ إلى أ ول عو عقواة ضلوم ي و هنواك فواضأل ذاأ الوه إحصواةية تةوزى لعتغيوا الاونس ضالع هول
الةاعق.
الدراسات السابقة ذات الصلة بالقيم التنظيمية:
هو فأ اا ووة فيووا

( )Ferdun, 2006التةوواف إلووى تصووضااأ عةاعووق العو ااس االبت اةيووة حووضل

التطووابأل القيعووق الفووا ي ضالتن يعووق ضفقووا لووبة

العتغيوااأو ض و عأ عو ة تو اعياأ عاووى التعاثوول فووق
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يعة التن يم الةضوضي فوق العو ااس .ت ضنوأ عينوة ال اا وة عو ( )222عةاعوا فوق أنقواةو ضا وتخ عأ
اال تبانة ض ياة لاعع البياناأو ض انأ النتاةج عا يوأتق :ضاوض عال وة ااتبواط عةنضيوة عةت لوة بوي
إ ااك العةاعي لاقيم الفا ية ضالتن يعية .عوا أ نواأ النتواةج عو م ضاوض فواضأل ذاأ اللوة إحصواةية
فق تصضااأ العةاعي حضل التطابأل القيعق بوي أفو اا التن ويم عو حيوث الاونس ضالفواع ضال وني فوق
الع ا ة الحالية ضآخا نة تخاج ضع تضى تةايعق ضع تضى الاضا الض يفق.
اا ة أضاتيضان ) (Ortyuand, 2006فق عيتقغا اطعاي ية ه فأ هذه ال اا ة إلى ال قف عو
الةال ووة بووي أخال يوواأ القووا ة ضالوونعط القيووا ي لاقاةو فووق ععاووه ض و ت ضنووأ عينووة ال اا ووة عو ()021
عضووض هيةووة ت و ايس اضا ااي يةعاووض فووق ايوواأ التابيووة ضاال تصووا بااعةووة عيتقووغا فووق الضاليوواأ
العتح و ة اطعاي يووة ض و بينووأ ال اا ووة أ القووا ة فووق ااعةووة عيتقووغا يعاا ووض نعووط القيووا ة بووالقيم
ب ااة عتض طة ضبينأ النتواةج أ القويم التوق يةتنقنوا القوا ة فوق الااعةوة تضوعنأ االلتوزام اطخال وق
بأه اف الااعةوة ضالقو ضة فوق ال واضك ضالة الوة ضالن ازهوة ضععاا وة عبوا ح عحو ة عثول :تابيوة الحااواأ
تفضي

الصالحياأ اال تقاعة الص أل الةعل عع الفايأل.
اا ووة ياعازضبال ووق(Yilmaz&Balciو )2007هو فأ إلووى عةافووة ضانوواأ ن ووا عو ياي الع و ااس

االبت اةية ضالعةاعي ع القويم الفا يوة ضالتن يعيوة فوق العو ااس االبت اةيوة فوق تا يوا ضاعةوأ البيانواأ
با تخ ام "عقياس القيعة" لاع ضلي فق الع ااس االبت اةية ضالعةاعوي ضطاوب عوننم تصونيف ضتاتيوب
القيم الفا ية ضالتن يعية ضت ضنأ عينة ال اا وة عو ( )206عةاعوار ض( )212عو ي اا ضأقوااأ النتواةج إلوى
أضاه التقابه بي ضاناأ الن ا اطضلية بي ع ياي الع ااس ضالعةاعي عاى حو
الفا ية ضالتن يعية ف ل ع ع ياي الع ااس ضالعةاعي

وضاء بالن وبة لاقويم

انأ الاتبة الةايا لقيعة "الة الة" قيعة فا يوة

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

حاأ فق الاتبة اط نى فق اةعة العةاعي .

ضه و فأ اا ووة الاةووافاة ( )6101إلووى عةافووة الةال ووة بووي القوويم التن يعيووة ضععايووة اتخوواذ الق و ااا
لو و ى عو و ياي العو و ااس الح ضعي ووة ف ووق عحاف ووة ال وواك ضلتحقي ووأل هو و ف ال اا ووة ت ووم تط ووضيا ا ووتبانة
ضتضزيةنا عاى عينة ال اا ة الع ضنة عو ( )662عو ي ارا ضعو ياة ضتضصواأ ال اا وة إلوى النتواةج اآلتيوة:
إل ووى عو و م ضا ووض ف وواضأل ب ووي الان ووي ف ووق الق وويم التن يعي ووة ضأبةا ه ووا (الة ال ووة ضالق ووفافية ضاالهتع ووام
بووالعةاعي ضالثقووة) بينعووا ضضاووض فوواضأل فووق بة و اال ووتقاللية ضتةووض لصووالح الووذ ضا .ضبالن ووبة لاع هوول
الةاع ووق فأق ووااأ النت وواةج إل ووى ضا ووض ف وواضأل ف ووق الق وويم التن يعي ووة ضأبةا ه ووا ضلص ووالح الع ه وول الةاع ووق
اطعاووى .ضبالن ووبة لاخبواة اإل اايووة فو لأ النتوواةج عاووى ضاووض فوواضأل فووق عتغيووا القوويم التن يعيووة ال اووق
ضفق أبةا ه ضلصالح الخباة اط با.
ضه فأ اا ة تقي ض اضض(Chen&Kaoو )2012إلى عةافة الةال ة بوي القويم التن يعيوة الفا يوة
ضبي االلتزام التن يعق ض اضك العضاطنة التن يعية ل ى طابة اية القاطة فيتايض ض و ت ضنوأ عينوة
ال اا ة ع ( )202طالبار ضأقااأ نتاةج ال اا ة إلى أ القيم التن يعية القخصية عثول يعوة الزعالوة
ضالتةوواض ت و ثا بق و ل اياووابق عاووى االلت وزام العننووق طف و اا عينووة ال اا ووة ضا االلت وزام العننووق ي و ثا
بق ل اياابق عاى القيم التن يعية ال اة ة فوق العن عوة ضعاوى التوزام اطفو اا بأنعواط واض ية تن يعيوة
عةينة.
ضهو و فأ اا ووة الةتيب ووق ( )6102إل ووى تة وواف اا ووة ععاا ووة عو و ياي العو و ااس الثانضي ووة لاقيو وا ة
اطخال يووة ضعال تنووا بقوويعنم التن يعيووة ع و ضانووة ن ووا العةاعووي فووق ال ضيووأ .ض و تووم اختيوواا عينووة
ال اا وة بالطايقوة الطبقيوة الةقوضاةية ضباوغ عو هم ( )622عةاعوا ضعةاعوة ضلتحقيوأل أهو اف ال اا وة تووم
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ا ووتخ ام اال ووتبانة .تضصوواأ ال اا ووة إلووى النتوواةج أبازهووا :أ ال ااووة ال ايووة لاقوويم اطخال يووة ضالقوويم
التن يعيووة لع و ياي العو ااس الثانضيووة بال ضيووأ ع و ضانووة ن ووا العةاعووي

انووأ عاتفةووة .ضع و م ضاووض

فاضأل ذاأ اللة إحصاةية فق ااة ععاا ة عو ياي العو ااس الثانضيوة بال ضيوأ لاقويم التن يعيوة تبةوا
لعتغيا الانس ضعتغيا الخباة.
أعووا اا ووة القووايب ( )6102فقو هو فأ ال اا ووة إلووى عةافووة ااووة الصوااع بووي القوويم التن يعيووة
لو و ى عو و ياي عو و ااس التةا وويم اط ا ووق ضالث ووانضي الح ووضعق ف ووق ع ين ووة عق ووأل .ضت ضن ووأ الةين ووة عو و
( )021عو و ي اا ضعو و ياة ضت ووم بن وواء ا ووتبانة لا ق ووف عو و

اا ووة الصو وااع ب ووي الق وويم االاتعاعي ووة ضالق وويم

التن يعيووة ل و ى ع و ياي ع و ااس التةاوويم اط ا ووق ضالثووانضي الح ووضعق فووق ع ينووة عقووأل ض و تضصوواأ
ال اا ووة إلووى نتوواةج أبازهووا :ال تضا و فوواضأل الووة إحصوواةيا فووق ااووة الص وااع بووي القوويم االاتعاعيووة
ضالقيم التن يعية ل ى ع ياي ع ااس التةايم اط ا ق ضالثانضي الح ضعية فوق ع ينوة عقوأل تةوزى إلوى
عتغيووا العاحاووة ال اا ووية ضعتغيووا الع هوول الةاعووق ضعتغيووا اوونس الطووالب .عووا انووه تضاو فوواضأل الووة
إحص وواةيا ف ووق اا ووة الصو وااع ب ووي الق وويم االاتعاعي ووة ضالق وويم التن يعي ووة لو و ى عو و ياي عو و ااس التةا وويم
اط ا ق ضالثوانضي الح ضعيوة فوق ع ينوة عقوأل تةوزى إلوى عتغيوا الخبواة اإل اايوة لو ى عو يا الع ا وة
لصالح الخباة ض خعس نضاأ.
أعووا اا ووة صووابا ( )6102هو فأ إلووى اا ووة القوويم التن يعيووة ضعال تنووا بتع ووي العووضاا البقواية
اا ووة عي انيووة ب ايووة الةاووضم اإلن ووانية ضاالاتعاعيووة بااعةووة ب و اة .ضت ضنووأ الةينووة ع و ( )21ع و
اإل اايووي ب ايووة الةاووضم اإلن ووانية ضاالاتعاعيووة ضا ووتخ عأ اال ووتبانة ووأ اة لاعووع البيانوواأ ضتضص واأ
ال اا ة إلى نتاةج ع أهعنا :أ نااح التع ي

ا تااتياية يةتعو عاوى القويم التن يعيوة ال واة ة فوق

العن عوواأ .ضتةو القوويم التن يعيووة ض ووياة لزيووا ة ع ووتضى التع ووي  .ضأ التغيووا فووق اط وواليب اإل اايووة
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يبو أ عو التا يوز عاووى القويم التن يعيوة .عووا تضصول إلوى ضاوض عال ووة ااتباطيوة ذاأ اللوة إحصوواةية
بووي القوويم التن يعيووة ال وواة ة ضالتع ووي عن و ع ووتضى ال اللووة ح ووب اتااهوواأ اإل اايووي ب ايووة الةاووضم
اإلن انية ضاالاتعاعية.
ضه فأ اا ة ابااي ( )6102التةاف إلى ااة ععاا ة القا ة التحضيايي لاقويم التن يعيوة لو ى
ع و ياي الع و ااس الفا ووطينية ع و ضانووة ن ووا عةاعووينم ت ضنووأ عينووة ال اا ووة ع و ( )099عةاعووا ع و
العو و ااس الثانضي ووة فو ووق ض وواء أم فحوووم ف ووق ال و و اخل الفا ووطينق ( )22ضا ووتخ عأ اال ووتبانة لاعو ووع
العةاضعوواأ ض انووأ ع و بووي النتوواةج :تضا و عال ووة ذاأ اللووة إحصوواةية بووي القيووا ة التحضيايووة ضالقوويم
التن يعية فق ل أبةا القيا ة التحضياية عع اعيوع عحواضا القويم التن يعيوة .ض وذلك يعوااس العو ياض
القيووا ة التحضيايووة بأبةا هووا (التووأثيا العثووالق – وواضك ضصووفاأ ضاال ووتثااة الةقايووة ضال افةيووة اإللناعيووة)
ب ااوة عاتفةوة بينعوا ت وض عحواضا القويم التن يعيووة (اإلن وانية اال وتقااا) ب ااوة عتض وطة ضت وض وويم
التطضيا ب ااة عاتفةة .ال تضا فاضأل ذاأ اللة إحصاةية ل ااة ععاا وة عو ياي العو ااس الثانضيوة
الةابية لنعط القيا ة التحضياية عو ضانوة ن وا العةاعوي تةوزى لعتغيوااأ :الةعوا ضالخبواة ضالتخصوص
التةايعووق ضل اا ووة عاووم اإل ااة ضلنووضع العنووام فووق الع ا ووة ضلا اا وواأ الةايووا بينعووا ضا و أ فوواضأل ذاأ
اللوة إحصوواةية تةووزى لااونس لصووالح العةاعووي الوذ ضا .ال تضاو فوواضأل ذاأ اللوة إحصوواةية ل ااووة
تق و يا العةاعووي لاقوويم التن يعيووة ال وواة ة بالع و ااس الثانضيووة الةابيووة ع و ضانووة ن ووا العةاعووي تةووزى
لعتغي وااأ :الةع ووا ضالا وونس ضالخب واة ضالتخص ووص التةايع ووق ضل اا ووة عاووم اإل ااة ضلن ووضع العنع وواأ ف ووق
الع ا ووة ضلا اا وواأ الةايووا بينعووا ضا و أ فوواضأل ذاأ اللووة إحصوواةية تةووزى لع ووتضى التةاوويم لصووالح
ال اا اأ الةايا.
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أعووا اا ووة بنووق صووخا( )6102فق و ه و فأ إلووى تقصووق ااووة ععاا ووة ا وواء اط ووام لاقيووا ة
اطخال ية ضعال تنا بع تضى النزاهة التن يعية ل ينم فوق الااعةواأ اطا نيوة عو ضانوة ن وا أعضواء
هية ووة التو و ايس ت ووض عين ووة ال اا ووة عو و ( )622عض ووض هية ووة تو و ايس ضلتحقي ووأل هو و ف ال اا ووة ت ووم
ا تخ ام اال تبانة .ضأ ناأ نتاةج ال اا ة عا يأتق :ال يضا فاضأل ذاأ اللة إحصواةية فوق ع وتضى
النزاهة ذلك بينأ ال اا وة بوأ ع وتضى الن ازهوة التن يعيوة ال اوق لو ى ا واء اط وام فوق الااعةواأ
اطا نيووة ووا عاليووا ضلووم ت و هنوواك فوواضأل ذاأ اللووة إحصوواةية فووق ع ووتضى الن ازهووة التن يعيووة ل و ى
ا اء اط ام فق الااعةواأ اطا نيوة عو ضانوة ن وا أعضواء هيةوة التو ايس تةوزى لعتغيواي الاتبوة
اط ا يعيوة ضباو التخوواج ضل و هنواك فاض وار ذاأ اللوة إحصوواةية تةوزى طثوا الاونس ضلصوالح الووذ ضا
ضلاااعةة ضلصالح الااعةة الناقعية.
ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها:
ع و خووالل ا ووتة اا

ال اا وواأ ال ووابقة الةابيووة عننووا ضاطانبيووة أ هووذه ال اا وواأ و تة و أ

ضتنضعووأ بتنووضع اطه و اف التووق ووةأ لتحقيقنووا هووذا ضتناضلووأ بة و

ال اا وواأ ال ووابقة أنعوواط القيووا ة

ضعننووا القيووا ة التبا ليووة ضالتحضيايووة ضالعت وواهاة ععووا ي و تنوواضل هووذه ال اا وواأ ل نعوواط القيا يووة التووق
تناضلتنا هذه ال اا ة فبة

هذه ال اا اأ تناضلأ نعطار ضاح ار ع أنعاط القيا ة ضالتةاف إلى عال ته

بعتغيوااأ أخوواى ضعو ذلووك اا ووة الةو ضا ( )6102ض اا ووة باايوأ( .)Baggettفيعووا تناضلووأ اا وواأ
نعط ووي عو و أنع وواط القي ووا ة عث وول اا ووة الاف وواعق( )6102ضالاي ووا ( )6102ضف ووضأ(Vaughtو)2010
ضا عاز (Korkmazو )2007ضبنق عطا(.)6112
ضتنوواضل ع و عحو و ض ع و ال اا وواأ اطنع وواط القيا يووة الثالث وة (التبا لي ووة ضالتحضيايووة ضالعت وواهاة)
ضعننا اا ة الاةعق( )6102ض اا ة الخصاضنة( )6106ض اا ة الافاعق (.)6102
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أعووا بالن ووبة لاعتغيووا الثووانق القوويم التن يعيووة يتبووي ع و خووالل عووا

ال اا وواأ ال ووابقة الةابيووة

ضاطانبيووة أ هووذه ال اا وواأ و تنضعووأ ضتة و أ بتنووضع اطه و اف التووق ووةأ لتحقيقنووا فق و تناضلووأ
بة و و

ال اا و وواأ القو وويم التن يعيو ووة ضعال تنو ووا بعتغي و وااأ أخو وواى عثو وول اا و ووة فيو وواض )6112(Ferdun

ضالقايب ( )6102إلى ع م ضاض فاضأل ذاأ اللة تبةا لعتغيا الانس ضضاوض فواضأل لصوالح عتغيوا
الخبواة أعووا اا ووة أضاتيضانو  )6112(Ortyuandووا ضاووض القوويم عتض ووطا .فووق حووي

ووا عتغيووا القوويم

التن يعيووة عاتفةووا ضاياابيووا فووق اا ووة صووابا ( )6102ض اا ووة الةتيبووق ( )6102ضالاةعووق ()6101
ض اا ة ياعاز ضبال ق (Yilmaz&Balciو.)2007
أعا ال اا ة الحالية فق ه فأ إلى تةاف القيا ة عتة ة الةضاعل ضعال تنا بتضافا القويم التن يعيوة
فق الع ااس اط ا ية فق الةاصعة ععا ع ضانة ن ا العةاعي .
أعووا ع و حيووث الةين واأ فق و تااضحووأ الةينوواأ لا اا وواأ ال ووابقة عووا بووي ( )21أ ووتاذار اضا ااي وار فووق
اا ة صابا ( )6102ض ( )0222فق باايأ (Baggettو.) 2015
أعووا ال اا ووة الحاليووة فق و اختووااأ الباحثووة عينووة عنقض يووة عق وضاةية ن ووبية ع و عةاعووق الع و ااس
اط ا ية الخاصة بالةاصعة ععا ضباغ ع أف اا الةينة ( )222عةاعا ضعةاعة.
هذا ضا تخ عأ ال اا اأ ال ابقة اال تبانة أ اة لاعوع العةاضعواأ عثول :اا وة القوايفق ضالتونح
( )6101الةتيبق ( )6102ضالقايب ( .)6102فق حي بةضنا ا تخ م العقاباة فضال ع ا تخ ام
اال تبانة عا فق اا ة ااناك (Sagnakو ) 2010فيعا ا تخ م بنق عطا( )6112عقياس عا الك
أعا ال اا ة الحالية فا تخ عأ اال تبانة لاعع العةاضعاأ.
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أ عا يعيز ال اا ة الحالية ع ال اا اأ ال ابقة أننا تناضلأ اطنعاط القيا ية الثالثة :التحضياية
ضالتبا ليووة ضالعت وواهاة عال تنووا بووالقيم التن يعيووة لع و ياي الع و ااس اط ا ووية الخاصووة فووق الةاصووعة
ععا .
ض و أفووا أ الباحثووة عو ال اا وواأ ال ووابقة فووق تطووضيا عقو اة اا ووتنا ض يفيووة اختيوواا الةينوة ضتااعووة
ضتطضيا أ اتق ال اا ة ضعنا قة النتاةج التق تم التضصل إلينا بنتاةج ال اا اأ ال ابقة.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
عاض وا لعووننج ال اا ووة الع ووتخ م ضعاتعةنووا ضعينتنووا ضضصووفا ط اتينووا ضص و أل
تضووع هووذا الفصوول
ر
اط اتووي ضثباتنعووا فض والر ع و العةالاووة اإلحصوواةية لابيانوواأ اضاا وااءاأ ال اا ووة ضذلووك عاووى النحووض
اآلتق:

أوًل :منهج الدراسة المستخدم
اعتع و أ الباحثووة عووننج البحووث الضصووفق االاتبوواطق الووذي ية و العووننج العالةووم لعثوول هووذا النووضع ع و
ال اا اأ ضتم ا تخ ام اال تبانة ض ياة لاعع البياناأ بة التحقأل ع ص نا ضثباتنا.
ثانيا :مجتمع الدراسة:
ت ووض عاتعووع ال اا ووة ع و اعيووع العةاع ووي ضالعةاعوواأ بالع و ااس اط ا ووية الخاصووة فووق عحاف ووة
الةاص ووعة عع ووا لاة ووام ال اا ووق ( )6102 /6102ضالب ووالغ عو و هم ( )20371عةاع ووا ضعةاع ووة عوووننم
( )2776ذ ووضا ض( )17595إن وواث ضه ووق ع ووا ف ووق الاو و ضل ( )0ال ووذي يضض ووح عو و العةاع ووي ح ووب
ع ياياأ التابية ضح ب الانس:
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الا ضل ()0
تضزيع العةاعي فق الع ااس اط ا ية الخاصة فق الةاصعة ععا ح ب الع ياياأ ضالانس
الا م

الع ياية

0

لضاء صبة ععا

العاعضع

ع العةاعي
ذ ضا
262

إناث
2229

2226

6

لضاء الااعةة

0662

2222

2299

2

لضاء القضي عة

222

6229

2122

2

لضاء حاب

20

202

222

2

لضاء عاا ا

622

2022

2222

2

لضاء ضا ي ال يا

621

0229

6022

2

لضاء ناعضا

21

220

220

2

لضاء الايزة

02

62

29

9

لضاء العض ا

1

26

26

العاعضع

6222

02292

61220

عينة الدراسة:
اختيوواأ عينووة ال اا ووة عاووى عوواحاتي تووم فووق العاحاووة اطضلووى اختيوواا عينووة عنقض يووة عق وضاةية ع و
عةاعق الع ااس اط ا ية الخاصة ضعةاعاتنا فوق عحاف وة الةاصوعة ععوا عو عو ياياتنا الت وةة إذ
قووعاأ ععايووة االختيوواا والر عو  :ع يايووة لوضاء صووبة ععووا ضع يايووة لوضاء ضا ي ال وويا ضع يايووة لوضاء
الااعةة ض باغ ع العةاعي ضالعةاعاأ فينا ( )2120عةاعا ضعةاعة يعثاض عاتعع ال اا ة ضذلك
بالااضع إلى إحصاةية بأع ا العةاعي ضالعةاعاأ ع ض ازاة التابية ضالتةايم ضالاو ضل ( )6يبوي ذلوك.
ضتم فوق العاحاوة الثانيوة اختيواا عينوة طبقيوة عقوضاةية ن وبية عو العةاعوي ح وب عتغيوا الاونس عو
هذه اطلضية الثالثةباغ ع أف اا ها( )375عةاعار ضعةاعة ضذلك بالااضع إلى ا ضل تح ي حام الةينوة
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ع حام العاتعع الذي أع ه اا ق عضاا (Krejci& Morganو .)1970ضالا ضل ( )2يبي تضزع
عينة أف اا ال اا ة ح ب اطلضية ضالانس.
الا ضل ا م ()6
تضزيع أف اا عاتعع ال اا ة ح ب اطلضية ضالانس فق عحاف ة الةاصعة ععا
الع ياية

العاعضع

ع العةاعي
ذ ضا
523

إناث
3359

3882

لضاء ضا ي ال يا

280

1895

2175

لضاء الااعةة

1224

5475

6699

العاعضع

2027

10729

12756

لضاء صبة ععا

الا ضل ()2
تضزع أف اا الةينة ح ب اطلضية ضالانس فق عحاف ة الةاصعة ععا
الع ياية

العاعضع

ع العةاعي
ذ ضا
15

إناث
99

114

لضاء ضا ي ال يا

8

56

64

لضاء الااعةة

36

161

197

العاعضع

59

316

375

لضاء صبة ععا

ابعا :أداتا الدراسة
را
ه فأ هوذه ال اا وة التةواف إل ااوة ععاا وة القيوا ة عتةو ة الةضاعول لو ى عو ياي العو ااس اط ا وية
الخاصووة فووق الةاصووعة ععووا ضعال تنووا ب ااووة ت وضافا القوويم التن يعيووة فووق ع اا وونم ع و ضانووة ن ووا
العةاعووي ضلتحقيووأل هو ف هووذه ال اا ووة تووم تااعووة ا ووتبانة ( )MLQ-X5لاقيووا ة عتةو ة الةضاعوول التووق
أع ها ضافضليض ضباس (Avolio&Bassو)2004
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ضذلووك لقيوواس القيووا ة عتة و ة الةضاعوول ل و ى ع و ياي الع و ااس اط ا ووية فووق الةاصووعة ععووا ضطووضاأ
اط اة الثانية لتضافا القيم التن يعية ع ضانة ن ا العةاعي ضفيعا ياق عا

لناتي اط اتي :

األداة األولى :استبانة القيادة متعددة العوامل (:)MLQ-5X
اع و و و و و ووأ الباحث و و و و و ووة بتااع و و و و و ووة ا و و و و و ووتبانة القي و و و و و ووا ة عتةو و و و و و و ة الةضاع و و و و و وول الت و و و و و ووق أعو و و و و و و ها ضأفضلي و و و و و ووض
ضبوواس(Avolio&Bassو )MLQ-5X( )2004إلووى الاغووة الةابيووة ضذلووك لقيوواس القيووا ة عتة و ة الةضاعوول
ل ى ع ياي الع ااس اط ا ية بالةاصعة ععا ضالعتعثاة ب ل ع القيوا ة التحضيايوة ضالقيوا ة التبا ليوة
ضالقيو ووا ة العت و وواهاة .إ ا و ووتبانة القيو ووا ة عتة و و ة الةضاعو وول هو ووق عبو ووااة ع و و ع و ووح أع و و بق و و ل اي و و
ال تخ اعنا فق البحث ضتق يا القيا ة ضالت ايب عاينا ض ا تن أ هذه اال وتبانة إلوى أنعوضذج القيوا ة
الووذي أع و ه ضأفضلي وض بوواس (Avolioو& Bassو .) 1999ضتة و اال ووتبانة أح و الع ضنوواأ العنعووة فووق
اختياا الاال العنا ب ضت ضنوأ اال وتبانة عو ( )31فقواة عضزعوة عاوى القيوا اأ الوثالث أعوا اطنعواط
ال اض ية التق تقتعل عاينا القيا ة التحضياية فنق( )11فقاة عضزعة عاى خع ة أبةا ضهق:
2و و و التأثيا العثالق _ صفاأ ( (Idealized Influence -Attributesضتعثانا لفقو ااأ (21و 22و
12و  )15فق اال تبانة بصضاتنا النناةية.
 1و و التأثيا العثالق _ اضك (  (Idealized Influence - Behaviorضتعثاه الفقوااأ (24و1و
13و  )34فق اال تبانة بصضاتنا النناةية.
 3و و و و و و اعايوة اطفو اا ( (Individualized Considerationضتعثاوه الفقوااأ (25و 29و 19و )32
فق اال تبانة بصضاتنا النناةية.
 4و و و و و و اال و ووتثااة الةقايو ووة (Stimulation
اال تبانة بصضاتنا النناةية.

 (Intellectualضتعثاو ووه الفق و وااأ (2و1و 31و )31فو ووق
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 5و ال افةية اإللناعية ((Inspirational Motivationضتعثاه الفقااأ (31و11و23و )9فق
اال تبانة بصضاتنا النناةية.
أعا بالن بة لاقيا ة التبا لية فيتألف ع ثالثة أبةا ضهق:
 2و الع افأة العحتعاة (العقاضطة) ( (Contingent Rewardضتعثاه الفقااأ (2و 22و 21و )35
ع اال تبانة بصضاتنا النناةية.
 1و اإل ااة باال تثناء اياابية ( (Management by Exception – Activeضتعثاه الفقااأ
(11و4و 17و )14ع اال تبانة بصضاتنا النناةية.
 3و اإل ااة باال تثناء ابية ((Management by Exception (Passiveضتعثاه الفقااأ (3و
21و 11و )27ع اال تبانة بصضاتنا النناةية.
أعا النعط القيا ي العت اهل  )Laissez-Faire (:ضتعثاه الفقااأ (7و5و 12و  )33ع اال تبانة
بصضاتنا النناةية.
ضالعاحأل ( )2يبي اط اة بصيغتنا االناايزية ضتااعتنا إلى الةابية.
أعا بخصضص العقياس العةتع إلب ال اإلاابة فق تم اعتعا خع ة اب ال لإلاابة ع فقااأ
اال تبانة ضفقا لعقياس لي اأ ( )Likertالخعا ق ض انأ أب ال اإلاابة هق :اةعار غالبار أحيانار نا ارا
أب ار ض أعطق الب يل ( اةعار) خعس اااأ ضالب يل (غالبار) أابع اااأ ضالب يل (أحيانار) ثالث
اااأ ضالب يل (نا ارا) ااتي ضالب يل(أب ار) ااة ضاح ة.
أعا بالن بة ل اة الثانية (ا تبانة القيم التن يعية) فقو ت ضنوأ عو ( )22فقواة ضتوم تطوضيا هوذه اط اة
بة الااضع إلى اا ة الاةوافاة( )6101ض اا وة الةتيبوق( )6102ض اا وة ابوااي ( )6102ضالعاحوأل
( )6يبي اط اتي  :ا تبانة القيا ة عتة ة الةضاعل ضالقيم التن يعية بصيغتينعا اطضليتي .
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صدق أداة الدراسة األولى :استبانة القيادة متعددة العوامل(:)MLQ-5X
تم التأ

ع

ص أل أ اة ال اا ة اطضلى “ا تبانة القيا ة عتة ة الةضاعل()MLQ-5Xو با تخ ام

الص أل ال اهايو إذ اعأ الباحثة بتااعة اط اة إلى الاغة الةابية ضت ييفنا ضفقار لابيةة اطا نية
ضعاضنا عاى ع ع العح عي ضالخبااء ضالعختصي التابضيي فق اإل ااة التابضيةو فق الااعةاأ
اطا نية الح ضعية ضالخاصة .ضعاحأل ( )2يبي أ عاء العح عي ضأعا
لاتأ

ععانم ضتخصصاتنم ضذلك

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

الباحثة باطخذ بعالح اأ العح عي

اضاضافاتنم ضالتة يالأ التق تتةاأل بصياغة ل فقاة ضبعا

يتنا ب ضالعقياس اطصاق ضالبيةة اطا نية عةار ض ع أ عضافقة العح عي عاى ص أل العضعض
ل ل فقاة ع فقااأ العقياس ضبن بة ( )%21فأ ثا ع ق اا عاى ص أل ل فقاة ضا تقاأ ا تبانة
القيا ة عتة ة الةضاعل بصضاتنا النناةية عاى عا هق عايه ض حذف أي فقاة ع فقااتنا الع ضنة
ع ( )22فقاة .ضالعاحأل ( )6يبي اط اة بصيغتنا اطضلية.
ثبات أداة الدراسة األولى“ :استبانة القيادة متعددة العوامل"(:)MLQ-5X
تم التأ

ع

ثباأ أ اة ال اا ة اطضلى القيا ة عتة ة الةضاعل ل ى ع ياي الع ااس اط ا ية

الخاصة فق الةاصعة ععا ع ضانة ن ا العةاعي ع طريقة االختبار وإعادة االختبار(test-
) : retestإذ ت ّم تطبيق االستبانة على عيّنة استطالعيّة،ع ضنة ع ( )62عةاعار ع خااج عينة
ال اا ةو ضبة عاضا أ بضعي عاى التطبيأل اطضل ااى أعا ة تطبيأل اال تبانة عاى أف اا الةينة
أنف نم عاة أخاى ضتم ح اب عةاعل االاتباط بي التطبيقي اطضل ضالثانق با تخ ام عةاعل ااتباط
بيا ض )(Pearsonضتم إياا عةاعل الثباأ لاقيا ة التحضياية إذ باغ( .)0.82ض تااضحأ يم
عةاعل الثباأ إلبةا ها الخع ة عا بي

( )0.80_ 0.85أعا القيا ة التبا لية في باغ عةاعل
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ثباتنا( .)0.80ضتااضح تقيم عةاعل يم الثباأ إلبةا ها الثالثة عا بي ( .)0.79_0.77فق حي باغ
ألفا (Cronbach-

عةاعل ثباأ القيا ة العت اهاة( )0.79هذا ضتم ا تخ ام عةا لة اضنبا

 )Alphaإلياا عةاعل االت األ ال اخاق ل اة إذ تااضحأ يم عةاعل الثباأ لاقيا ة التحضياية عا
بي ( )0.88-0.81أعا القيا ة التبا لية فتااضحأ يم عةاعل الثباأ بي ( )0.82-0.79ضباغأ يم
عةاعل الثباأ لاقيا ة العت اهاة( )0.89ض ع أ هذه القيعة عنا بة طغ اا
ضضء عا تضصاأ إليه ال اا اأ ال ابقة ع

هذه ال اا ة فق

نتاةج ذاأ صاة بالثباأ .ضالا ضل ( )2يبي

يم

عةاعالأ الثباأ بطايقتق االختباا اضاعا ة االختباا ضاالت األ ال اخاق.
الا ضل ()4

عةاعالأ ثباأ ا تبانة القيا ة عتة ة الةضاعل بطايقتق االختباا اضاعا ة االختباا ضاالت األ ال اخاق
الا م

اطبةا

0

اال تثااة الةقاية

طايقة االختباا اضاعا ة
االختباا عةاعل بيا ض

عةاعل االت األ ال اخاق
عةا لض اضنبا ألفا

القيا ة التحضياية
0.83

0.85

6

التأثيا العثالق(صفاأ)

0.81

0.88

2

التأثيا العثالق ( اضك)

0.80

0.81

4

ال افةية اإللناعية

0.84

0.82

2

االعتبااية الفا ية

0.85

0.83

ال ااة ال اية

0.84
القيا ة التبا لية

0

الع افأة العقاضطة(العحتعاة)

0.79

0.82

6

اإل ااة باال تثناء( ابية)

0.78

0.80

2

اإل ااة باال تثناء(اياابية)

0.77

0.79

ال ااة ال اية

0.80
القيا ة العت اهاة

0

القيا ة العت اهاة

0.79

0.89
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األداة الثانية :استبانة القيم التنظيمية
اع ووأ الباحث ووة بتط ووضيا ا ووتبانة الق وويم التن يعي ووة باالعتع ووا عا ووى اط ب الن وواي التاب ووضي العتةا ووأل
بالعضضووضع ضال اا وواأ ال ووابقة ذاأ الصوواة .ض و ت ضنووأ اال ووتبانة بصوويغتنا اطضليووة ع و ( )22فق واة
ضالعاح ووأل ( )0يب ووي ا ووتبانة الق وويم التن يعي ووة بص وويغتنا اطضلي ووة .ض و و أعط ووق ل وول فقو واة عو و فقو وااأ
اال وتبانة ضز عتو اج ضفووأل وام لي واأ ( )Likertالخعا ووق ض انوأ أبو ال اإلاابووة هوق :اةعوار غالبوار
أحيان وار نووا ارا أب و ار ض و أعطووق الب و يل ( اةع وار) خعووس ااوواأ ضالب و يل (غالب وار) أابووع ااوواأ ضالب و يل
(أحيانار) ثالث اااأ ضالب يل (نا ارا) ااتي ضالب يل(أب ار) ااة ضاح ة.

صدق أداة الدراسة الثانية" :استبانة القيم التنظيمية
تووم التأ و ع و ص و أل اط اة بإياووا الص و أل ال وواهايو إذ اعووأ الباحثووة بةووا

اال ووتبانة بصوويغتنا

اطضليووة عاووى أح و عقووا عح عووا ع و أعضوواء هيةووة الت و ايس فووق ايووة الةاووضم التابضيووة فووق وول ع و :
ااعةة القواأل اطض وطو ضااعةوة ع توةو ضااعةوة حاةولو ضااعةوة الزيتضنوةو ضااعةوة البتوااءو ضالااعةوة
الةابية العفتضحةو عا هض عبي فق العاحأل ا م ( )6ضذلك لاح م عاى ع ى صالحية الفقوااأو ضهول
هق بحااة إلى تة يلو ضعا التة يل العقتاح لنا (إ ضا )و إذ تم اإلبقاء عاوى الفقوااأ التوق حصواأ
عاووى عضافقووة ( )%21ع و العح عووي فووأ ثاو ضتووم إا وااء التة و يالأ التووق ا تاحنووا العح عووض عاووى
الفق وااأ ضأصووبحأ اال ووتبانة بصوويغتنا النناةيووة ع ضنووة ع و ( )69فق واةو بة و حووذف ووأ فق وااأو عووا
ضبقيووأ االب و ال ضفقووا ل ووام لي وواأ ( )Likertالخعا ووقو ض انووأ أب و ال اإلاابووة هووق  :اةع وارو غالب وارو
أحيانارو نا اراو أب ارو ض أعطوق البو يل ( اةعوار) خعوس ااواأو ضالبو يل (غالبوار) أابوع ااواأو ضالبو يل
(أحيانوار) ثووالث ااوواأو ضالبو يل (نووا ارا) ااتووي و ضالب يل(أبو ار) ااووة ضاحو ةو ضبووذلك عو أ اال ووتبانة
صا ةو ضالعاحأل ()2يبي اط اة بصيغتنا النناةية.
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ثبات أداة الدراسة الثانية" :استبانة القيم التنظيمية "
ع ثباأ أ اة ال اا ة الثانية القيم التن يعية لع ياي الع ااس اط ا ية فق الةاصعة ععا

تم التأ

ع ضانة ن ا العةاعي و با تخ ام طايقة (االختباا اضاعا ة االختباا) )(test-retestض عةا لة
ألفا( )Cronbach- Alphaلالت األ ال اخاق ع خالل تطبيأل عاى عينة ا تطالعية

اضنبا
ع ضنة ع

( )15عةاعة ع

خااج عينة ال اا ة إذ طبقأ اال تبانة عاى أف اا ها ضبة عاضا

أ بضعي ااى إعا ة تطبيأل اال تبانة عاى أف اا الةينة أنف نم ضتم ح اب عةاعل االاتباط بي
التطبيقي

اطضل ضالثانق با تخ ام عةاعل ااتباط بيا ض ضباغأ يعة عةاعل

الثباأ بطايقة

االختباا اضاعا ة االختباا ( )0.87لا ااة ال اية وضتااضحأ يم عةاعالأ الثبات ما بين ( )78.0و
()78.0أعا بالن بة لعةاعل اال ّتساق ال ّداخليّ باستخدام معادلة كرونباخ -ألفا إذ تراوحت قيم معامل
اال ّتساق ال ّداخليّ لالستبانة ما بين ( )78.7و( )78.0وقد ع ّدت هذه القيمة مناسبة ألغراض هذه
ال ّدراسة والجدول(  )5يبين ذلك8
الجدول ()5
عةاعالأ ثباأ ا تبانة القيم التن يعية بطايقتق االختباا اضاعا ة االختباا ضاالت األ ال اخاق
طايقة االختباا اضاعا ة االختباا
عةاعل بيا ض
0.84

1022

6

القفافية

0.81

1022

2

االهتعام بالعةاعي

0.82

1022

4

اال تقاللية

0.85

1029

2

الثقة

0.84

1091

الت ا ل

البة

0

الة الة

ال ااة ال اية

0.87

عةاعل االت األ ال اخاق عةا لض اضنبا
ألفا
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متغيرات الدراسة:
المتغيرات المستقلة الوسيطة(التصنيفية):
أو الانس ضله فةتا (ذ ا أنثى).
ب و الع هل الةاعق :ضله ثالثة ع تضياأ ( باضم اية عاتعع ب الضايضس اا اأ عايا).
ج و الخباة :ضلنا ثالثة ع تضياأ:
و أ ل ع خعس نضاأ.
و ع خعس _ أ ل ع عقا نضاأ.
و عقا نضاأ فأ ثا.
المتغيرات التابعة:
و القيا ة عتة ة الةضاعل.
و القيم التن يعية.

خامس ا :المعالجة اإلحصائية
 .1لإلاابة ع ال الي اطضل ضالثانقو تم ا تخ ام العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية
ضالاتب ضال ااة.
 .2لإلاابة ع

ال ال الثالث تم ا تخ ام عةاعل ااتباط بيا ض ضالا اضل اإلحصاةية لتةاف

ال اللة العةنضية لقيعة عةاعل االاتباط بي

اااأ القيا ة عتة ة الةضاعل ضبي القيم التن يعية.

 .3لإلاابة ع ال الي الاابع ضالخاعس تم ا تخ ام االختباا التاةق) (t – testلةينتي ع تقاتي
بالن بة لعتغيا الانس عا ا تخ م تحايل التباي اطحا ي ) )(One – way ANOVAبالن بة
لعتغيا نضاأ الخباةو ضالع هل الةاعق.
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 .4تم ا تخ ام عةا لة اضنبا

ألفا إلياا عةاعل االت األ ال اخاق ل اتي و ضعةاعل ااتباط

بيا ض إلياا ثباأ اط اتي .
 .1تم ا تخ ام اختباا قيفيه ( )Scheffe testلتةاف عاة ية الفاضأل تبةار لعتغياي الخباة ضالع هل
الةاعق.
سادسا :إجراءات الدراسة
بة تح ي عاتعع ال اا ة ضعينتنا العتعثاة فق العةاعي

ضالعةاعاأ الةاعاي

فق الع ااس

اط ا ية الخاصة فق عحاف ة الةاصعة ععا اضاع ا أ اتق ال اا ة اعأ الباحثة باإلاااءاأ
اآلتية:
 2و الحصضل عاى تاب ت نيل عنعة ع اةيس ااعةة القاأل اطض ط عضاه إلى ض ازاة التابية
ضالتةايم اطا نية لت نيل عنعة الباحثة فق تطبيأل أ اتق ال اا ة عاى أف اا الةينة عا فق العاحأل
(.)4
2و الحصضل عاى تاب ت نيل عنعة ع

ض ازاة التابية ضالتةايم عضاه إلى ع يا إ ااة التةايم

الخاص عا فق العاحأل (.)5
 6و الحصضل عاى إحصاةية لاعيع العةاعي ضالعةاعاأ بالع ااس اط ا ية فق عحاف ة

الةاصعة ععا لاةام ال اا ق ( )6102 /6102ضالعتضفاة ل ى عا ز العا ة اانيا الةب اهلل
لت نضلضايا التةايم العةاضعاأ

 .3الحصضل عاى تاب ت نيل عنعة ع ض ازاة التابية إلى ع ياض الع ااس اط ا ية الخاصة
ضع ياياتنا فق الةاصعة ععا .
 4و تضزيع اال تبانتي عاى أف اا الةينة.
 .5اعع اال تبياناأ ضتحايانا إحصاةيا.
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النتاةج فق الفصل الاابع ضعنا قتنا فق الفصل الخاعس.

 . 1عا

 . 7تق يم تضصياأ فق ضضء النتاةج التق تم التضصل إلينا.
 .2تم تح ي

ااة ععاا ة القيا ة عتة ة الةضاعل ل ى ع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق

الةاصعة ععا ض ااة تضافا القيم التن يعية ع ضانة ن ا العةاعي بتطبيأل العةا لة اآلتية:
القيعة الب ياة – القيعة ال نيا لاب يل
ع الع تضياأ
ضبذلك ي ض الع تضى العنخف

=

2–5

3
ع ()2.33- 1

=

4
3

= الع ى1.33

ضي ض الع تضى العتض ط ع ()3.67 – 2.34
ضالع تضى العاتفع ع (.)5-3.68
.9عا

النتاةج فق الفصل الاابع ضعنا قتنا فق الفصل الخاعس.

بناء عاى عا تم التضصل إليه ع نتاةج.
 .21تق يم التضصياأ ضالعقتاحاأ ر
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة
تناضل هذا الفصل عاضار لنتاةج ال اا ة التق تم التضصل إلينا ع خالل اإلاابة ع أ ةاتنا
ضعاى النحض اآلتق:
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األ ول الذي نص " ::ما درجة ممارسة مديري المدارس
األساسية في العاصمة عمان للقيادة متعددة العوامل من وجهة نظر المعلمين؟
لإلاابة ع

هذا ال ال تم ح اب العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ل ااة

ععاا ة ع يايالع اا اط ا يةفيالةاصعةععانااقيا ةعتة ةالةضاعاعنضانةن االعةاعي

ضالا ضل()1

ُيبي ذلك.
الجدول()6
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة مديري المدارس األساسية في
العاصمة عمان للقيادة متعددة العوامل من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليا.
العتض ط

االنحااف

الا م

البة

0

القيا ة التحضياية

3.64

6

القيا ة التبا لية

3.63

1.69

2

القيا ة العت اهاة

3.59

1.75

الاتبة

ال ااة
عتض طة

الح ابق

العةيااي
1.65

0
6

عتض طة

2

عتض طة

ُيقيا الا ضل ( )1إلى أ العتض ط الح ابق ل ااة ععاا ة ع ياي الع ااس اط ا ية فق عحاف ة
الةاصعة ععا لاقيا ة عتة ة العااحل ع

ضانة ن ا العةاعي ااء فق ال ااة العتض طة

ضااءأ العتض طاأ الح ابية ل نعاط القيا ة الثالثة فق ال ااة العتض طة إذ تااضحأ العتض طاأ
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الح ابية عا بي ( )3.59 -3.14ضااء فق الاتبة اطضلى البة (القيا ة التحضياية) بعتض ط ح ابق
( )3.14ضانحااف عةيااي ()1.15ضفق الاتبة الثانية القيا ة التبا لية بعتض ط ح ابق()3.63
ضانحااف عةيااي( )1.19ضفق الاتبة اطخياة ااء نعط القيا ة (العت اهاة) بعتض ط ح ابق ()3.59
ضانحااف عةيااي (.)1.75
أعا بالن بة طبةا

ل نعط ع القيا ة ف انأ النتاةج عاى النحض اآلتق:

 ”-1القيادة التحويلية".
تم إياا العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ضال ااة لفقااأ نعط "القيا ة التحضياية"
لع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق عحاف ة ععا ع ضانة ن ا العةاعي ضالا ضل(ُ )7يبي
ذلك.
الجدول()7
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة مديري المدارس األساسية في
العاصمة عمان للقيادة "التحويلية" حسب أبعادها من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلي ا.
الا م

البعد
ُ

المتوسط

اًلنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة الدرجة

4

ال افةية اإللناعية

2022

1026

0

عاتفةة

3

التأثيا العثالق ( اضك)

2029

1022

6

عاتفةة

2

التأثيا العثالق (صفاأ)

2022

1022

2

عتض طة

5

االعتبااية الفا ية

2026

1022

2

عتض طة

1

اال تثااة الةقاية

2022
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2

عتض طة

2022

1022

الدرجة الكلية

عتض طة

63

ُيبي

العتض ط الح ابق ل ااة ععاا ة ع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق

الا ضل ( )7أ

عحاف ة الةاصعة ععا لاقيا ة "التحضياية" ع ضانة ن ا العةاعي ااء فق ال ااة العتض طة
بعتض ط ح ابق ( )3.14ضانحااف عةيااي ( )1.15ضااءأ العتض طاأ الح ابية ل بةا فق
ال ااتي العاتفةة ضالعتض طة إذ تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا بي ( )3.37 -3.73ضااء فق
الاتبة اطضلى ُبة (ال افةية اإللناعية) بعتض ط ح ابق ( )3.73ضانحااف عةيااي ( )1.71ضفق
الاتبة اطخياة ااء البة (اال تثااة الةقاية ) بعتض ط ح ابق ( )3.37ضانحااف عةيااي (.)1.11
أعا بالن بة لفقااأ ل ُبة ف انأ النتاةج عاى النحض اآلتق:
أوًل :بعد "الدافعية اإللهامية"
تم إياا العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ضال ااة لفقااأ بة “ال افةية
اإللناعية" لع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق عحاف ة ععا

ع

ضانة ن ا العةاعي

ضالا ضل(ُ )2يبي ذلك.
الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات بعد "الدافعية اإل لهامية" مرتبة
تنازليا
العتض ط

االنحااف

الح ابق

العةيااي
0.86

2
2

عاتفةة
عتض طة
عتض طة

الاتبة

ال ااة

الا م

الفقاة

عاتفةة

02

يتح ث بحعاس ععا ياب تحقيقه.

4.24

9

يتح ث بتفا ل ع الع تقبل.

4.13

1.08

62

يق م ا ية عقنةة ع ع تقبل الع ا ة.

3.62

1.01

02

22

ي نا الثقة بأ اطه اف تتحقأل.

2.87

1.18

22

ال ااة ال اية
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عاتفةة

64

ع

ُيالح

الا ضل ( )2أ

العتض ط الح ابق لفقااأ بة "ال افةية اإللناعية" ع

ضانة ن ا

العةاعي ااء فق ال ااة العاتفةة إذ باغ العتض ط الح ابق ( )3.73ضانحااف عةيااي ()1.71
ضااءأ العتض طاأ الح ابية لافقااأ فق ال ااتي العاتفةة ضالعتض طة إذ تااضحأ العتض طاأ

الح ابية عا بي

( )1.27 -4.14ضااءأ فق الاتبة اطضلى الفقاة ( )23ضالتق نصأ عاى

"يتح ث بحعاس ععا ياب تحقيقه" بعتض ط ح ابق ( )4.14ضانحااف عةيااي ( )1.21ضب ااة
عاتفةة ضفق الاتبة اطخياة ااءأ الفقاة ( )31ضالتق نصأ عاى "يظهر الثقة بأن األهداف ستتحقق

" بعتض ط ح ابق ( )1.27ضانحااف عةيااي ( )2.22ضب ااة عتض طة.
ثاني ا :بعد "التأثير المثالي (سلوك)"
تم إياا العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ضال ااة لفقااأ بة “التأثيا العثالق –
اضك"لع يايالع اا اط ا يةفيعحاف ةععانعنضانةن االعةاعينضالا ضل(ُ )9يبي ذلك.
الجدول()9
العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب لفقااأ بة "التأثيا العثالق( اضك)"عاتبة تنازليار
الا م

الفقرة

22

ي

2

يتح ث الع يا ع

02
62

المتوسط

ي

اًلنحراف

الحسابي

المعياري

الرتبة الدرجة

أهعية اعتالك حس اعاعق با الة الع ا ة

4.33

0.87

0

عاتفةة

يعه ضعةتق اته اط ثا أهعية.

4.28

0.83

6

عاتفةة

4.22

0.89

2

عاتفةة

3.52

1.05
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عتض طة

2029

1022

عاى اإلح اس القضي بالغا

ععا ية س إ ااة يا ية صابة.

يأخذ فق االعتباا اآلثاا اطخال ية العتاتبة عاى الق ااااأ التق يتم
اتخاذها
ال ااة ال اية

عاتفةة

أ ناأ نتاةج الا ضل ( )9أ العتض ط الح ابق لفقااأ بة "التأثيا العثالق( اضك)" ع
ضانة ن ا العةاعي ااء فق ال ااة العاتفةة إذ باغ العتض ط الح ابق ( )3.19ضانحااف عةيااي

65

( )1.13ضااءأ العتض طاأ الح ابية لافقااأ فق ال ااة العاتفةة عا ع ا بقاة ضاح ة ااءأ فق
ال ااة العتض طة إذ تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا بي ( )3.51 -4.33ضااءأ فق الاتبة
اطضلى الفقاة ( )34ضالتق نصأ عاى "ي

أهعية اعتالك حس اعاعق با الة الع ا ة " بعتض ط

ح ابق ( )4.33ضانحااف عةيااي ( )1.27ضب ااة عاتفةة ضفق الاتبة اطخياة ااءأ الفقاة ()13
ضالتق نصأ عاى "يأخذ فق االعتباا اآلثاا اطخال ية العتاتبة عاى الق ااااأ التق يتم اتخاذها"
بعتض ط ح ابق ( )3.51ضانحااف عةيااي ( )2.15ضب ااة عتض طة.
ثالثا :التأثير المثالي(صفات):
تم إياا العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ضال ااة لفقااأ بة “التأثيا العثالق –
صفاأ "لع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق عحاف ة ععا

ع

ضانة ن ا العةاعي

ضالا ضل(ُ )21يبي ذلك.
الجدول()11

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب لفقرات بعد "التأثير المثالي(صفات)"مرتبة
تنازلي ا

العتض ط

االنحااف

الح ابق

العةيااي
0.93

2
02

عتض طة
عتض طة
عتض طة

الا م

الفقاة

02

يةعل ع أال عصاحة الاعاعة عتااض از عصاحته القخصية.

4.21

01

يغاس ال باياء فق نف ق طنق عاتبط به ب ضنه ع ياي.

3.67

1.09

60

يتصاف بطاأل تةزز احتاام العةاعي له.

3.40

1.08

62

62

ي نا إح ا ار بالقضة ضالثقة.

3.26

1.05

69
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أقااأ نتاةج الا ضل ( )21أ العتض ط الح ابق لفقااأ بة "التأثيا العثالق(صفاأ)"

الاتبة

ال ااة
عاتفةة

عتض طة

66

ع ضانة ن ا العةاعي ااء فق ال ااة العتض طة إذ باغ العتض ط الح ابق ( )3.14ضانحااف
عةيااي ( )1.17ضااءأ العتض طاأ الح ابية لافقااأ فق ال ااة العتض طة با تثناء فقاة ضاح ة
ااءأ فق ال ااة العاتفةة إذ تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا بي ( )3.11-4.12ضااءأ فق
الاتبة اطضلى الفقاة ( )22ضالتق نصأ عاى " يةعل ع أال عصاحة الاعاعة عتااض از عصاحته
القخصية ".بعتض ط ح ابق ( )4.12ضانحااف عةيااي ( )1.93ضب ااة عاتفةة ضفق الاتبة اطخياة
ااءأ الفقاة ( )15ضالتق نصأ عاى " ي نا إح ا ار بالقضة ضالثقة .بعتض ط ح ابق ()3.11
ضانحااف عةيااي ( )2.15ضب ااة عتض طة.
رابعا" :رعاية األفراد"
تم إياا العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ضال ااة لفقااأ بة “االعتبااية الفا ية"
لع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق عحاف ة ععا ع ضانة ن ا العةاعي ضالا ضل(ُ )22يبي
ذلك.
الجدول ()11

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات بعد "اًلعتبارية الفردية" مرتبة
تنازلي ا

العتض ط

االنحااف

الا م

الفقاة

69

يةتبانق قخصار ل يه احتياااأ ضعق ااأو ضطعضحاأ عختافة ع

4.09

02

يقضق ض تار فق التةايم ضالت ايب.

3.97

1.02

3.34

1.11

62

ي اع نق فق تطضيا نقاط ضةفق.

3.06

1.20

20

ال ااة ال اية
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اآلخاي .

يةاعانق بضصفق فا ار ضليس عضضار فق الاعاعة

الاتبة

ال ااة
عاتفةة

الح ابق

العةيااي
1.00

2
01

عاتفةة
عتض طة
عتض طة
عتض طة
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يتبي ع الا ضل ( )22أ العتض ط الح ابق لفقااأ بة "اعاية اطف اا " ع ضانة ن ا العةاعي
ااء فق ال ااة العتض طة إذ باغ العتض ط الح ابق ( )3.11ضانحااف عةيااي ( )1.71ضااءأ
العتض طاأ الح ابية لافقااأ فق ال ااتي العاتفةة ضالعتض طة إذ تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا
بي ( )3.11-4.19ضااءأ فق الاتبة اطضلى الفقاة ( )19ضالتق نصأ عاى " يةتبانق قخصار
اآلخاي  ".بعتض ط ح ابق ( )4.19ضانحااف

ل يه احتياااأ ضعق ااأ ضطعضحاأ عختافة ع

عةيااي ( )2.11ضب ااة عاتفةة ضفق الاتبة اطخياة ااءأ الفقاة ( )32ضالتق نصأ عاى "
ي اع نق فق تطضيا نقاط ضةفق" بعتض ط ح ابق ( )3.11ضانحااف عةيااي ( )2.11ضب ااة
عتض طة.
خامسا" :اًلستثارة العقلية"
تم إياا العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ضال ااة لفقااأ بة “اال تثااة
الةقاية "لع ياي الع ااس اط ا ية فق عحاف ة ععا ع ضانة ن ا العةاعي ضالا ضل(ُ )21يبي
ذلك.
الجدول ()12

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات بعد "اًلستثارة العقلية “مرتبة
تنازلي ا

االنحااف

العتض ط

2029

0.98

0

3.65

1.21

6

عتض طة

26

يقتاح طا ا ا ي ة لان ا فق يفية إ عال الضااباأ.

3.06

1.11

2

عتض طة

21

يعنحنق فاصة الن ا لاعق الأ ع زضايا عختافة

6026

1022

2

عتض طة

ال ااة ال اية
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ال ااة
6
2

الاتبة
يةي الع يا فحص االفتااضاأ النا ة لاتأ

العةيااي

ع

عالءعتنا طي عقياس
ي ةى لاحصضل عاى ضاناأ ن ا عختافة عن حل
العق الأ.

الح ابق

الاتبة

ال ااة
عاتفةة

عتض طة
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أ ناأ نتاةج الا ضل ( )21أ العتض ط الح ابق لفقااأ بة "اال تثااة الةقاية" ع ضانة
ن ا العةاعي ااء فق ال ااة العتض طة إذ باغ العتض ط الح ابق ( )3.11ضانحااف عةيااي
( )1.71ضااءأ العتض طاأ الح ابية لافقااأ فق ال ااة العتض طة با تثناء فقاة ضاح ة ااءأ فق
ال ااة العاتفةة إذ تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا بي ( )1.11 -3.19ضااءأ فق الاتبة
اطضلى الفقاة ( )1ضالتق نصأ عاى " يةي الع يا فحص االفتااضاأ النا ة لاتأ

ع عالءعتنا

طي عقياس " بعتض ط ح ابق ( )3.19ضانحااف عةيااي ( )1.92ضب ااة عاتفةة ضفق الاتبة
اطخياة ااءأ الفقاة ( )31ضالتق نصأ عاى " يعنح فاصة الن ا لاعق الأ ع زضايا عختافة"
بعتض ط ح ابق ( )1.11ضانحااف عةيااي ( )1.72ضب ااة عتض طة.

"القيادة التبادلية"
تم إياا العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ل ااة ععاا ة ع ياي الع ااس

اط ا ية الخاصة لاقيا ة التبا لية فق عحاف ة ععا ع ضانة ن ا العةاعي ضالا ضل(ُ )23يبي

ذلك.

الجدول ()13

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة مديري المدارس األساسية
للقيادة التبادلية من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليا.
العتض ط

االنحااف

الح ابق

العةيااي
1020

0
6

عتض طة

2

عتض طة

الا م

البة

0

الع افأة العقاضطة (العحتعاة)

2022

2

اإل ااة باال تثناء ( ابية)

2022

1022

6

اإل ااة باال تثناء (اياابية)

2022

1022

ال ااة ال اية

2022

1022

الاتبة

ال ااة
عاتفةة

عتض طة

69

ُيالح ع الا ضل ( )23أ العتض ط الح ابق ل ااة ععاا ة ع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة
فق عحاف ة الةاصعة ععا لاقيا ة "التبا لية" ع ضانة ن ا العةاعي ااء فق ال ااة العتض طة
بعتض ط ح ابق ( )3.14ضانحااف عةيااي ( )1.15ضااءأ العتض طاأ الح ابية ل بةا فق
ال ااة العتض طة با تثناء بة ضاح ااء فق ال ااة العاتفةة إذ تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا
بي

()3.42 -3.77

ضااء فق الاتبة اطضلى

بة (الع افأة العقاضطة(العحتعاة)) بعتض ط

ح ابق ( )3.77ضانحااف عةيااي ( )1.72ضب ااة عاتفةة ضفق الاتبة اطخياة ااء بة "اإل ااة
باال تثناء(إياابية)" بعتض ط ح ابق ( )3.42ضانحااف عةيااي ( )1.24ضب ااة عتض طة.
أعا بالن بة لفقااأ ل ُبة ف انأ النتاةج عاى النحض اآلتق:
 .1بعد "المكافأة المشروطة"(المحتملة).
تم إياا العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ضال ااة لفقااأ بة “الع افأة
العقاضطة" لع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق عحاف ة ععا

ع

ضانة ن ا العةاعي

ضالا ضل(ُ )24يبي ذلك.
الجدول ()14

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات بعد "المكافأة
المشروطة "مرتبة تنازلي ا

المتوسط

اًلنحراف

الحسابي

المعياري

4.17

0.96

6

00

يتابع المسؤول عن تحقيق أهداف األداء ويناقش.:

4.03

1.03

9

مرتفعة

0

تقدم اإلدارة مساعدة لي مقابل جهودي

3.72

0.97

13

مرتفعة

22

ُيعبر عن رضاه عندما تتحقق التوقعات.

3.15

1.22

33

متوسطة

3...

3..1

الا م

الفقرة

 02يوضح ما يتوقع أن يحصل علي :الفرد عند تحقيق أهداف األداء.
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الرتبة

الدرجة
مرتفعة

مرتفعة
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أ ناأ

نتاةج

()24

الا ضل

أ

العتض ط

الح ابق

لفقااأ

بة

"الع افأة

العقاضطة"(العحتعاة) ع ضانة ن ا العةاعي ااء فق ال ااة العاتفةة إذ باغ العتض ط الح ابق
( )3.77ضانحااف عةيااي ( )1.72ضااءأ العتض طاأ الح ابية لافقااأ فق ال ااة العاتفةة
با تثناء فقاة ضاح ة ااءأ فق ال ااة العتض طة إذ تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا بي (-4.27
 )3.25ضااءأ فق الاتبة اطضلى الفقاة ( )21ضالتق نصأ عاى " يضضح عا يتض ع أ يحصل
عايه الفا عن تحقيأل أه اف اط اء" بعتض ط ح ابق ( )4.27ضانحااف عةيااي ( )1.91ضب ااة
عاتفةة ضفق الاتبة اطخياة ااءأ الفقاة ( )35ضالتق نصأ عاى " ُيةبا ع اضاه عن عا تتحقأل
التض ةاأ" بعتض ط ح ابق ( )3.25ضانحااف عةيااي ( )2.11ضب ااة عتض طة.
بعد "اإلدارة باًلستثناء "سلبية".
تم إياا العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ضال ااة لفقااأ بة “اإل ااة باال تثناء
ابية" لع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق عحاف ة ععا

ع

ضانة ن ا العةاعي

ضالا ضل(ُ )25يبي ذلك.
الجدول ()15
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات بعد "اإلدارة باًلستثناء
سلبية "مرتبة تنازلي ا
العتض ط

االنحااف

الح ابق

العةيااي
0.91

00
02

عتض طة
عتض طة
عتض طة

الا م

الفقاة

06

ينت ا ح ضث الخطأ بل اتخاذ أي أاااء.

3.94

2

يت خل الع يا عن عا تتفا م العق الأ فقط.

3.66

1.00

3.57

1.01

61

يبي أ العق الأ ياب أ ت ض عزعنة بل اتخاذ أي أاااء.

3.43

1.13

62

ال ااة ال اية

2022

1022

02
61

ي نا اعتقا ار ثابتار "بة م تصايح الققء إذا لم ي

ع ض ارا ".

الاتبة

ال ااة
عاتفةة

عتض طة

71

ُيالح ع الا ضل ( )25أ العتض ط الح ابق لفقااأ بة "اإل ااة باال تثناء ابية" ع
ضانة ن ا العةاعي

ااء فق ال ااة العتض طة إذ باغ العتض ط الح ابق ( )3.15ضانحااف

عةيااي ( )1.71ضااءأ العتض طاأ الح ابية لافقااأ فق ال ااة العتض طة با تثناء فقاة ضاح ة
ااءأ فق ال ااة العاتفةة إذ تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا بي ( )3.43 -3.94ضااءأ فق
الاتبة اطضلى الفقاة ( )21ضالتق نصأ عاى " ينت ا ح ضث الخطأ بل اتخاذ أي أاااء" بعتض ط
ح ابق ( )3.94ضانحااف عةيااي ( )1.92ضب ااة عاتفةة ضفق الاتبة اطخياة ااءأ الفقاة ()11
ضالتق نصأ عاى " يبي أ

العق الأ ياب أ ت ض عزعنة بل اتخاذ أي أاااء ".بعتض ط

ح ابق ( )3.43ضانحااف عةيااي ( )2.23ضب ااة عتض طة.
 .2بعد "اإلدارة باًلستثناء (إيجابية)"
تم إياا

العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ضال ااة لفقااأ بة

“اإل ااة

باال تثناء-اياابية" لع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق عحاف ة ععا ع ضانة ن ا العةاعي
ضالا ضل(ُ )21يبي ذلك.
الجدول ()16

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات بعد "اإلدارة باًلستثناء
إيجابية" مرتبة تنازلي ا

العتض ط

االنحااف

الا م

الفقاة

62

يتابع اعيع اطخطاء.

3.58

2

يا ز ُال اهتعاعه عاى اطخطاء لتصضيبنا ضفأل العةاييا العتبةة.
يضاه انتباهق حي ض ضع اإلخفا اأ بن ف تابية العةاييا العطاضبة

3.54

1.00

3.50

1.04

62

3.31

1.13

62

2022

1022
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لاةعل الصحيح.
يا ز ال اهتعاعه عاى التةاعل عع اطخطاء ضالق اضى
ضاإلخفا اأ.
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الاتبة

ال ااة
عتض طة

الح ابق

العةيااي
1.07

09
60

عتض طة
عتض طة
عتض طة
عتض طة

72

ُيقيا الا ضل ( )21إلى أ العتض ط الح ابق لفق ااأ بة "اإل ااة باال تثناء اياابية"
ع ضانة ن ا العةاعي ااء فق ال ااة العتض طة إذ باغ العتض ط الح ابق ( )3.42ضانحااف
عةيااي ( )1.24ضااءأ العتض طاأ الح ابية لافقااأ فق ال ااة العتض طة إذ تااضحأ
العتض طاأ الح ابية عا بي ( )3.32-3.52ضااءأ فق الاتبة اطضلى الفقاة ( )14ضالتق نصأ
عاى " يتابع اعيع اطخطاء" بعتض ط ح ابق ( )3.52ضانحااف عةيااي ( )2.17ضفق الاتبة
اطخياة ااءأ الفقاة ( )11ضالتق نصأ عاى " يا ز ال اهتعاعه عاى التةاعل عع اطخطاء
ضالق اضى ضاإلخفا اأ ".بعتض ط ح ابق ( )3.32ضانحااف عةيااي (.)2.23
ثالث ا :بعد "القيادة التساهلية"(الترسلية)
تم إياا العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ضال ااة لفقااأ نعط "القيا ة
الت اهاية" لع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق عحاف ة ععا

ع

ضانة ن ا العةاعي

ضالا ضل(ُ )27يبي ذلك.
الجدول ()17

المتوسطات الحسابية واًلنح ارفات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات نمط (القيادة التساهلية)

لمديري المدارس األساسية في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليا.
الا م

الفقرة

المتوسط اًلنحراف

الحسابي المعياري

الرتبة الدرجة

2

يتانب الت خل عن عا تط أا أعضا اياابية عنعة.

3.46

1.04

62

عتض طة

62

يتانب اتخاذ الق ااااأ.

2029

1.07

06

عتض طة

22

العاحة.
ي خا اإلاابة ع اط ةاة ُ

2.63

1.25

22

عتض طة

2.62

1.25

22

عتض طة

2029

1022

2

يغيب عن الحااة إليه أض اأ اطزعاأ ضالعق الأ
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ااة ععاا ة ع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة لفقااأ نعط "القيا ة

يتبي ع الا ضل ( )27أ

الت اهاية" ععا ع ضانة ن ا عةاعق هذه الع ااس انأ عتض طة .إذ باغ العتض ط الح ابق
( )3.59بانحااف عةيااي ( )1.75ضااءأ العتض طاأ الح ابية لافقااأ فق ال ااة العتض طة فق
تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا بي ( )1.11-3.41ضااءأ فق الاتبة اطضلى الفقاة ( )5التق
نصأ عاى " يتانب الت خل عن عا تط أا أعضا اياابية عنعة ".بعتض ط ح ابق ( )3.41ضانحااف
عةيااي ( )2.14ضفق الاتبة اطخياة ااءأ الفقاة ( )7التق نصأ عاى " يغيب عن الحااة إليه
أض اأ اطزعاأ ضالعق الأ ".بعتض ط ح ابق ( )1.11ضانحااف عةيااي (.)2.15
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني الذي نص ::ما درجة توافر القيم التنظيمية لدى
مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين؟
لإلاابة ع هذا ال ال تم ا تخااج العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب
ااة تضافا القيم التن يعية ل ى ع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق الةاصعة ععا ع ضانة
ن ا العةاعي ضالا ضل ( )22يبي ذلك.
الجدول()18

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب والدرجة ًلستبانة القيم التنظيمية لدى مديري
المدارس األساسية من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلي ا.
االنحااف

الا م

البة

العتض ط الح ابق

2

الثقة

3.22

0.22

2

اال تقاللية

3.54

0.59

6

6

القفافية

3.51

0.47

2

عتض طة

0

الة الة

3.50

0.52

2

عتض طة

2

االهتعام بالعةاعي

3.46

0.63

2

عتض طة

ال ااة ال اية

3.55

العةيااي

0.45

الاتبة

ال ااة

0

عتض طة
عتض طة

عتض طة
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تُقيا النتاةج فق الا ضل ( )22إلى أ
التن يعية ع ضانة ن ا العةاعي

ااة ععاا ة ع ياي الع ااس اط ا ية لاقيم

انأ عتض طة إذ باغ العتض ط الح ابق ( )3.55بانحااف

عةيااي ( )1.45ضااءأ اعيع أبةا القيم التن يعية فق ال ااة العتض طة إذ تااضحأ العتض طاأ
الح ابية بي ( )3.41 - 3.17ضااء فق الاتبة اطضلى ُبة (الثقة) بعتض ط ح ابق ()3.17
ضانحااف عةيااي ( )1.13ضفق الاتبة الثانية ااء ُبة (اال تقاللية) بعتض ط ح ابق ()3.54
ضانحااف عةيااي ( )1.59ضااء فق الاتبة بل اطخياة ُبة (الة الة) بعتض ط ح ابق ()3.51
ضانحااف عةيااي ( )1.51ضفق الاتبة اطخياة ااء ُبة (االهتعام بالعةاعي ) بعتض ط ح ابق
( )3.41ضانحااف عةيااي(.)1.13
أعا بالن بة لفقااأ ل ُبة ف انأ النتاةج عاى النحض اآلتق:
ُ :1بعد الثقة.
تم إياا العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ضال ااة لفقااأ ُبة "الثقة" ل ى ع ياي
الع ااس اط ا ية الخاصة فق عحاف ة الةاصعة ععا ع ضانة ن ا العةاعي ضالا ضل()29
ُيبي ذلك.

الجدول ()19

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات ُبعد (الثقة) لدى مديري
المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليا.
المتوسط

اًلنحراف

الحسابي

المعياري

62

غاس ثقة عتبا لة بينه ضبي العةاعي

3.93

0.86

0

62

عنا قة العةاعي باطعضا الع ا ية ب ل صااحة

3.80

0.85

6

عاتفةة

62

تضايه النق لاعةام العقصا فق ععاه

3.74

0.89

2

عاتفةة

62

عقاا ة العةاعي فق صناعة القااا

3.54

0.79

2

عتض طة

3.34

0.71

2

عتض طة
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الا م

69

الفقرة

تحقيأل اطع الض يفق لاعةاعي
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الرتبة

الدرجة

عاتفةة

عتض طة

75

يتبي ع الا ضل ( )29أ العتض ط الح ابق لبة "الثقة" ل ى ع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة
فق عحاف ة الةاصعة ععا ع ضانة ن ا عةاعق هذه الع ااس انأ عتض طة .إذ باغ العتض ط
البة فق ال ااتي
الح ابق ( )3.17بانحااف عةيااي ( )1.13ضااءأ فقااأ هذا ُ

العاتفةة

ضالعتض طة فق تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا بي ( )3.34-3.93ضااءأ فق الاتبة اطضلى
الفقاة ( )12التق نصأ عاى " غاس ثقة عتبا لة بينه ضبي العةاعي  ".بعتض ط ح ابق ()3.93
ضانحااف عةيااي ( )1.21ضب ااة عاتفةة ضفق الاتبة الثانية ااءأ الفقاة ( )17التق نصأ عاى "
عنا قة العةاعي

باطعضا الع ا ية ب ل صااحة " .بعتض ط ح ابق ( )3.21ضانحااف عةيااي

( )1.79ضب ااة عتض طة ضفق الاتبة عا بل اطخياة ااءأ الفقاة ( )15التق نصأ عاى "عقاا ة
العةاعي فق صناعة القااا " بعتض ط ح ابق ( )3.54ضانحااف عةيااي ( )1.79ضب ااة عتض طة
ضفق الاتبة اطخياة ااءأ الفقاة ( )19التق نصأ عاى " تحقيأل اطع

الض يفق لاعةاعي ".

بعتض ط ح ابق ( )3.34ضانحااف عةيااي ( )1.72ضب ااة عتض طة.
ُ .1بعد "اًلستقاللية"
تم إياا العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ضال ااة لفقااأ ُبة (اال تقاللية) ل ى
ع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق عحاف ة الةاصعة ععا
ضالا ضل(ُ )11يبي ذلك.

ع

ضانة ن ا العةاعي

76

الجدول()21
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد (اًلستقاللية) لدى مديري
المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلي ا.
المتوسط

اًلنحراف

الحسابي

المعياري

3.66

0.82

2

3.63

0.85

1

عتض طة

11

تقضيم أ اء العةاعي بةي ا ع الضغضط االاتعاعية

3.61

0.83

3

عتض طة

29

القيام بةعاه اإل ااي با تقاللية.

3.58

1.08

4

عتض طة

11

اتخاذ اعيع ااااته ض أي تأثيا خاااق

3.51

1.07

5

عتض طة

التقالي االاتعاعية التق ت ثا فق ععاه

3.27

0.65

1

عتض طة
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3.54

1.54

الا م

الفقرة

13

القيام بأععاله ض أي تضايه ع اآلخاي

14

بذل انض بياة لتطضيا عق ااأ العةاعي ع أال تحقيأل
أ با ا ع ال فاءة.

12

التحاا ع بة

الرتبة

الدرجة
عتض طة

عتض طة

ُيالح ع الا ضل( )11أ ُبة (اال تقاللية) ل ى ع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق
عحاف ة الةاصعة ععا ع ضانة ن ا عةاعق هذه الع ااس ااء فق ال ااة العتض طة إذ باغ
البة فق ال ااة العتض طة
العتض ط الح ابق( )3.54ضانحااف عةيااي ( )1.54ضااءأ فقااأ هذا ُ
إذ تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا بي ( )3.17-3.11ضااءأ فق الاتبة اطضلى الفقاة ()13
ضالتق نصأ عاى "القيام بأععاله ض أي تضايه ع اآلخاي  ".بعتض ط ح ابق ( )3.11ضانحااف
عةيااي ( )1.21ضفق الاتبة الثانية ااءأ الفقاة ( )14ضالتق نصأ عاى "بذل انض
عق ااأ العةاعي

ع

أال تحقيأل أ با

ا ع

بياة لتطضيا

ال فاءة ".بعتض ط ح ابق ( )3.13ضانحااف

عةيااي( )1.25ضااءأ فق الاتبة بل اطخياة الفقاة ( )11التق نصأ عاى "اتخاذ اعيع ااااته
ض أي تأثيا خاااق " بعتض ط ح ابق ( )3.52ضانحااف عةيااي ( )2.17ضفق الاتبة اطخياة

77

ااءأ الفقاة ( )12ضالتق نصأ عاى " التحاا ع بة

التقالي االاتعاعية التق ت ثا فق ععاه "

بعتض ط ح ابق ( )3.17ضانحااف عةيااي(.)1.15
ُ -3بعد "الشفافية"
تم إياا العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ضال ااة لفقااأ ُبة (القفافية)
لع ياي الع ااس اط ا ية فق عحاف ة الةاصعة ععا ع ضانة ن ا العةاعي ضالا ضل()12
ُيبي ذلك.
الجدول()21
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات ُبعد (الشفافية) لدى مديري
المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازليا.
المتوسط

اًلنحراف

الا م

الفقرة

2

تحقيأل أه اف الع ا ة اضا تةااضأ عع أه افه القخصية
إعطاء فاصة لاعةاعي لطاح أف اا ا ي ة لتطضيا الةعل

4.10

00

التةاعل بعضضضعية عع ععاياأ التقضيم العختافة

3.27

0.57

9

التةاعل عع العةاعي بانفتاح

3.20

0.58

2

06

تطبيأل التقايةاأ اإل ااية بقفافية

3.17

0.64

2

عتض طة

2

تانب العح ضبية عن اتخاذ الق ااااأ

3.13

0.52

2

عتض طة

2020

1022

01
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أ ناأ نتاةج الا ضل( )12أ

الرتبة

الدرجة
عاتفةة

الحسابي

المعياري

4.22

0.91

0

0.97

6

عاتفةة

2

عتض طة
عتض طة

عتض طة

العتض ط الح ابق ُلبة (القفافية) ل ى ع ياي الع ااس

اط ا ية الخاصة فق عحاف ة الةاصعة ععا ع ضانة ن ا عةاعق هذه الع ااس ااء بال ااة
البة فق
العتض طة إذ باغ العتض ط الح ابق( )3.52بانحااف عةيااي ( )1.47ضااءأ فقااأ هذا ُ
ال ااتي العاتفةة ضالعتض طة إذ تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا بي ( )3.23-4.11ضااءأ فق

78

الاتبة اطضلى الفقاة ( )2ضالتق نصأ عاى " تحقيأل أه اف الع ا ة اضا

تةااضأ عع أه افه

القخصية ".بعتض ط ح ابق ( )4.11ضانحااف عةيااي ( )1.92ضب ااة عاتفةة ضفق الاتبة الثانية
ااءأ الفقاة ( )21ضالتق نصأ عاى " أعطا فاصة لاعةاعي لطاح أف اا ا ي ة لتطضيا الةعل".
بعتض ط ح ابق ( )4.21ضانحااف عةيااي( )1.97ضب ااة عاتفةة ضااءأ فق الاتبة بل اطخياة
الفقاة ( )21ضالتق نصأ عاى " تطبيأل التقايةاأ اإل ااية بقفافية " بعتض ط ح ابق ()3.27
ضانحااف عةيااي ( )1.14ضب ااة عتض طة ضفق الاتبة اطخياة ااءأ الفقاة ( )7ضالتق نصأ عاى
" تانب العح ضبية عن اتخاذ الق ااااأ " بعتض ط ح ابق ( )3.23ضانحااف عةيااي()1.51
ضب ااة عتض

طة.

ُ -4بعد "العدالة"

تم إياا العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتبة ضال ااة لفقااأ ُبة "الة الة"

ل ى ع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق عحاف ة الةاصعة ععا

ع

ضانة ن ا العةاعي

ضالا ضل(ُ )11يبي ذلك.
الجدول()22

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لفقرات ُبعد (العدالة) لدى مديري
المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلي ا.
الا م

الفقرة

الح ابق العةيااي
0.98
3.93

بة
2

عاتفةة

2

تقضيم أ اء العةاعي ع خالل عةاييا عضضضعية.

3.83

1.09

2

عاتفةة

2

تانب اتخاذ ااااته بأ اضب عتحيز.

3.59

1.11

2

عتض طة

0

تضزيع اطععال بي الةاعاي ب ض تعييز

3.25

0.57

0

عتض طة

2

تطبيأل الق ااااأ اإل ااية العتخذة عاى اعيع العةاعي .

3.23

0.55

2

عتض طة

6

تضزيع الحضافز العا ية عاى اعيع العةاعي بق ل عا ل.

3.15

0.57

6

عتض طة

2021

1021

2

يااعق اضف العةاعي

الدرجة الكلية

ض أي تعييز.

العتض ط االنحااف

الات

ال ااة

عتض طة
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أ ناأ نتاةج الا ضل( )11أ ُبة (الة الة) ل ى ع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق
عحاف ة الةاصعة ععا

ع

ضانة ن ا عةاعق هذه الع ااس ااء بال ااة العتض طة إذ باغ

البة فق ال ااتي
العتض ط الح ابق( )3.51ضبانحااف عةيااي ( )1.51ضااءأ فقااأ هذا ُ
العاتفةة ضالعتض طة إذ تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا بي ( )3.25-3.93ضااءأ فق الاتبة
اطضلى الفقاة ( )5ضالتق نصأ عاى " يااعق اضف العةاعي

ض أي تعييز ".بعتض ط ح ابق

( )3.93ضانحااف عةيااي ( )1.92ضب ااة عاتفةة ضفق الاتبة الثانية ااءأ الفقاة ( )4ضالتق
نصأ عاى " تقضيم أ اء العةاعي ع خالل عةاييا عضضضعية" بعتض ط ح ابق ( )3.23ضانحااف
عةيااي( )2.19ضب ااة عاتفةة ضااءأ فق الاتبة بل اطخياة الفقاة ( )3ضالتق نصأ عاى "
تطبيأل الق ااااأ اإل ااية العتخذة عاى اعيع العةاعي  ".بعتض ط ح ابق ( )3.13ضانحااف عةيااي
( )1.55ضب ااة عتض طة ضفق الاتبة اطخياة ااءأ الفقاة ( )1ضالتق نصأ عاى " تضزيع الحضافز
العا ية عاى اعيع العةاعي بق ل عا ل " بعتض ط ح ابق ( )3.25ضانحااف عةيااي()1.57
ضب ااة عتض طة.
ُ -5بعد "اًلهتمام بالمعلمين"

تم إياا العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتبة ضال ااة لفقااأ ُبة "االهتعام

بالعةاعي " ل ى ع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق عحاف ة الةاصعة ععا ع ضانة ن ا
العةاعي ضالا ضل(ُ )13يبي ذلك.
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الجدول()23

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية والرتب والدرجة لفقرات ُبعد (اًلهتمام بالمعلمين) لدى
مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة
تنازلي ا.

الا م

الفقرة

العتض ط االنحااف

الح ابق العةيااي

الات
بة

ال ااة

02

التةاعل عع العةاعي ب ل احتاام

3.99

1.00

0

عاتفةة

02

إ اعة عال اأ ض ية عع العةاعي

3.76

1.08

6

عاتفةة

02

إ اعة أاضاء تةاض عع العةاعي فق أثناء تأ يتنم طععالنم

3.56

1.02

2

عتض طة

02

تقضية عال اته االاتعاعية عع العةاعي ع خالل عقاا تنم فق

3.20

0.72

2

عتض طة

02

االهتعام بعق الأ العةاعي إلياا الحاضل العنا بة لنا.

3.16

0.63

2

عتض طة

02

ع افأة اط اء العتعيز لاعةاعي .

3.08

0.62

2

عتض طة

2022

1022

عنا باتنم االاتعاعية

الدرجة الكلية

ُيالح

ع

الا ضل( )13أ

عتض طة

ُبة (االهتعام بالعةاعي ) ل ى ع ياي الع ااس اط ا ية

الخاصة فق عحاف ة الةاصعة ععا ع ضانة ن ا عةاعق هذه الع ااس ااء بال ااة العتض طة
البة بال ااتي
إذ باغ العتض ط الح ابق( )3.41ضبانحااف عةيااي ( )1.13ضااءأ فقااأ هذا ُ
العاتفةة ضالعتض طة إذ تااضحأ العتض طاأ الح ابية عا بي ( )3.12-3.99ضااءأ فق الاتبة
اطضلى الفقاة ( )23ضالتق نصأ عاى " التةاعل عع العةاعي

ب ل احتاام ".بعتض ط ح ابق

( )3.99ضانحااف عةيااي ( )2.11ضب ااة عاتفةة ضفق الاتبة الثانية ااءأ الفقاة ( )24ضالتق
نصأ عاى " إ اعة عال اأ ض ية عع العةاعي

" بعتض ط ح ابق ( )3.71ضانحااف

عةيااي( )2.12ضب ااة عاتفةة ضااءأ فق الاتبة عا بل اطخياة الفقاة ( )27ضالتق نصأ عاى "
االهتعام بعق الأ العةاعي

إلياا الحاضل العنا بة لنا " بعتض ط ح ابق ( )3.21ضانحااف
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عةيااي ( )1.13ضب ااة عتض طة ضفق الاتبة اطخياة ااءأ الفقاة ( )22ضالتق نصأ عاى " ع افأة
اط اء العتعيز لاعةاعي  " .بعتض ط ح ابق ( )3.12ضانحااف عةيااي( )1.11ضب ااة عتض طة.
ثالثا :هل هنا كعالقة ارتباطية ذات دًللة إحصائية عند مستوى( )α≥1.15بين القيادة متعددة
العوامل لدى مديري المدارس األساسية في العاصمة عمان ودرجة توافر القيم التنظيمية؟
لإلاابة ع هذا ال ال تم إياا عةاعل ااتباط بيا ض بي ال ااة ال اية ال تبانة (القيا ة عتة ة
الةضاعل) ضأبةا ها ضال ااة ال اية ال تبانة (القيم التن يعية) ضأبةا ها ضالا ضل (ُ )14يبي ذلك:
الجدول()24

قيم معامالت اًلرتباط (بيرسون) بين الدرجة الكلية ًلستبانة القيادة متعددة العوامل والدرجة
الكلية ًلستبانة القيم التنظيمية وأبعادها.
القيم التن يعية
الة الة

اال تقاللية

الثقة

لاقيم

التحضياية

**1026 **1022 **1021

**1022

**1022

**1022

التبا لية

**1020 **1021 **1022

**1021

**1022

**1021

1021

1026

1022

**1020

**1026

**1022

القيا ة عتة ة الةضاعل

العت اهاة
ال ااة ال اية لاقيا ة عتة ة الةضاعل

1002

القفافية

االهتعام

ال ااة ال اية

1066

بالعةاعي

1002

**1021 **1021 **1020

التن يعية

** الة عن ()α≥ 1.12
يتبي ع الا ضل ( )14ضاض عال ة ااتباطية إياابية ذاأ اللة إحصاةية عن ع تضى (1.12
≥ )αبي ال ااة ال اية لاقيا ة عتة ة الةضاعل ضال ااة ال اية لاقيم التن يعية إذ باغأ يعة عةاعل
االاتباط ( )1.74عا ضا أ عال ة ااتباطية إياابية ذاأ اللة إحصاةية عن ع تضى ()α≥ 1.12
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بي

ال ااة ال اية لاقيا ة عتة ة الةضاعل ضأبةا ها ضاعيع أبةا القيم التن يعية إذ تااضحأ يم

عةاعالأ االاتباط عا بي ( )1.31ض (.)1.71
السؤال الرابع :هل هناك فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى ( )α≥1.15في درجة ممارسة
مديري المدارس األساسية الخاصة في العاصمة عمان للقيادة متعددة العوامل تعزى لمتغيرات
الجنس والخبرة والمؤهل العلمي؟
تمت اإلجابة عن هذا السؤال وفقا ً لمتغيراته وعلى النحو اآلتي:
أ -متغير الجنس:
تم ح اب العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ل ااة ععاا ة ع ياي الع ااس اط ا ية
الخاصة فق عحاف ة الةاصعة ععا

لاقيا ة عتة ة الةضاعل تبةار لعتغيا انس العةام عا تم

ا تخ ام االختباا التاةق ( )t-testلةينتي ع تقاتي ضالا ضل (ُ )15يبي ذلك.
الجدول ()25

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية واًلختبار التائي لعينتين مستقلتين لدرجة ممارسة
مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان للقيادة متعددة العوامل تبع ا
لمتغير جنس المعلم.

البة
ُ

الانس

الة

العتض ط

االنحااف

التحضياية

ذ ضا

29

الح ابق
3.11

العةيااي
0.51

إناث

202

3.73

0.62

ذ ضا

29

3.20

0.52

إناث

202

3.72

0.69

ذ ضا

29

3.22

0.57

إناث

202

3.66

0.76

ذ ضا

29

3.13

0.36

إناث

202

3.61

0.41

التبا لية
العت اهاة
ال ااة ال اية

يعة أ
-20611
-20212
-20091
-20222

ع تضى
ال اللة
10110

10112

10112

10111
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أ ناأ النتاةج فق الا ضل ( )15ضاض فاضأل ذاأ اللة إحصاةية عن ع تضى ال اللة ( ≤α
 )0.05بي العتض طاأ الح ابية ل ااة ععاا ة ع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق عحاف ة
الةاصعة ععا لاقيا ة عتة ة الةضاعل ع ضانة ن ا العةاعي تُةزى لعتغيا الانس فق ال ااة
ال اية إذ باغأ القيعة التاةية ( )-2.332عن ع تضى( )α≥1.111ضلصالح اإلناث عا انأ يم
(أ) الة إحصاةيا لاعيع العااالأ ضلصالح اإلناث.

الخبرة:
تم ح اب العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ل ااة ععاا ة ع ياي الع ااس
اط ا ية الخاصة فق عحاف ة الةاصعة ععا لاقيا ة عتة ة الةضاعل ع ضانة ن ا العةاعي
ضتبةار لعتغيا خباة العةام ضالا ضل (ُ )11يبي ذلك.
الجدول()26

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس األساسية الخاصة
في محافظة العاصمة عمان للقيادة متعددة العوامل تبعا لمتغير عدد سنوات الخبرة للمعلم.
الة

العتض ط

االنحااف

البة
ُ

ع تضياأ عتغيا الخباة

التحضياية

أ ل ع خعس نضاأ

88

ع خعس نضاأ إلى أ ل ع عقا نضاأ

163

3.66

عقا نضاأ فأ ثا

124

3.56

0.64

أ ل ع خعس نضاأ

88

3.72

0.67

ع خعس نضاأ إلى أ ل ع عقا نضاأ

163

3.65

0.68

عقا نضاأ فأ ثا

124

3.55

0.71

أ ل ع خعس نضاأ

88

3.72

0.70

ع خعس نضاأ إلى أ ل ع عقا نضاأ

163

3.60

0.73

عقا نضاأ فأ ثا

124

3.49

0.78

أ ل ع خعس نضاأ

88

3.68

0.64

ع خعس نضاأ إلى أ ل ع عقا نضاأ

163

3.61

0.64

عقا نضاأ فأ ثا

124

3.52

0.66

التبا لية

العت اهاة

ال ااة ال اية

الح ابق

العةيااي

3.70

0.61
0.66
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أ ناأ نتاةج الا ضل ( )11ضاض فاضأل اهاية بي العتض طاأ الح ابية ل ااة ععاا ة ع ياي
الع ااس اط ا ية فق عحاف ة الةاصعة ععا لاقيا ة عتة ة الةضاعل تبةار لعتغيا ع

نضاأ

الخباة لاعةام إذ حصل أصحاب فةة الخباة (أ ل ع خعس نضاأ) عاى أعاى عتض ط ح ابق باغ
( .)3.12ياينم فةة (ع خعس

عقا

نضاأ إلى أ ل ع

نضاأ) إذ باغ عتض طنم الح ابق

( ) 3.52فق حي ااء أصحاب فةة (عقا نضاأ فأ ثا) بالاتبة اطخياة بعتض ط ح ابق ()3.51
ضلتح ي فيعا إذا انأ الفاضأل بي العتض طاأ الح ابية ذاأ اللة إحصاةية عن ع تضى ( ≤ α
 )0.05تم تطبيأل تحايل التباي األحادي () One Way ANOVAوجاءت النتائج كما في الجدول
(.)17
الجدول()27

تحليل التباين األحادي إليجاد دًللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري في
محافظة العاصمة عمان للقيادة متعددة العوامل من وجهة نظر المعلمين وتبعا لمتغير الخبرة
للمعلم.

عاعضع

ااة

عتض ط

العابةاأ

الحاية

العابةاأ

1.198

2

7.599

اخل العاعضعاأ 154.501

372

7.415

العاعضع

155.699

374

بي العاعضعاأ

1.514

2

7.757

اخل العاعضعاأ 176.968

372

7.476

العاعضع

178.482

374

بي العاعضعاأ

2.766

2

1.383

اخل العاعضعاأ 206.027

372

7.554

العاعضع

208.792

374

بي العاعضعاأ

.799

2

7.399

اخل العاعضعاأ

71.231

372

7.191

العاعضع

72.030

374

عص ا التباي

التحضياية
التبا لية

العت اهاة

ال ااة ال اية

بي العاعضعاأ

ف
1.443

1.591

2.497

2.086

ع تضى
ال اللة
7.238

7.205

7.084

7.126
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أ ناأ النتاةج فق الا ضل ( )17ع م ضاض فاضأل ذاأ اللة إحصاةية عن ع تضى ال اللة ( ≤ α
 )0.05فق ااة ععاا ة ع ياي الع ااس اط ا ية لاقيا ة عتة ة الةضاعل لع ياي الع ااس
اط ا ية فق عحاف ة الةاصعة ععا تبةار لعتغيا الخباة لاعةام فق ال ااة ال اية إذ باغأ القيعة
الفاةية ( )1.121ضبع تضى اللة ( )α≤ 0.126هذا ضلم ت

القيم الفاةية ذاأ اللة إحصاةية

لاعيع اطبةا إذ باغأ ( )2.443لبة القيا ة “التحضياية" ض( )2.592لبة القيا ة “التبا لية" ضباغأ
( )1.497لبة القيا ة “العت اهاة".
المؤهل العلمي:
تم ح اب العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ل ااة ععاا ة ع ياي الع ااس
اط ا ية الخاصة فق عحاف ة الةاصعة ععا لاقيا ة عتة ة الةضاعل ع ضانة ن ا العةاعي
ضتبةار لعتغيا الع هل الةاعق ضالا ضل (ُ )12يبي ذلك.
الجدول()28

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس األساسية في
محافظة العاصمة عمان للقيادة متعددة العوامل تبعا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم.
البة
ُ
القيا ة
التحضياية

القيا ة التبا لية

العتض ط الح ابق

االنحااف

ع تضياأ عتغيا الخباة

الة

باضم اية عاتعع

62

3.63

1.58ي
العةياا

ب الضايضس

147

3.69

1.69

ب الضايضس +باضم عالق

95

3.35

1.69

عاا تيا فأ ثا

71

3.89

1.55

باضم اية عاتعع

62

3.66

1.65

ب الضايضس

147

3.74

1.69

86

القيا ة
العت اهاة

ال ااة ال اية

ب الضايضس +باضم عالق

95

3.31

1.73

عاا تيا فأ ثا

71

3.78

1.63

باضم اية عاتعع

62

3.63

1.74

ب الضايضس

147

3.63

.77

ب الضايضس +باضم عالق

95

3.31

.75

عاا تيا فأ ثا

71

3.76

.65

باضم اية عاتعع

62

3.56

.38

ب الضايضس

147

3.54

.48

ب الضايضس +باضم عالق

95

3.30

.51

عاا تيا فأ ثا

71

3.73

.26

يتبي ع الا ضل ( )12ضاض فاضأل

اهاية بي العتض طاأ الح ابية ل ااة ععاا ة

ع ياي الع ااس اط ا ية فق عحاف ة الةاصعة ععا

لاقيا ة عتة ة الةضاعل ع

ضانة ن ا

العةاعي ضضفقار لعتغيا الع هل الةاعق لاعةاعي فق ال ااة ال اية إذ حصل أصحاب الع هل الةاعق
(عاا تيا فأ ثا ) عاى أعاى عتض ط ح ابق باغ ( )3.73تاله أصحاب الع هل الةاعق ( باضم
اية عاتعع) بالاتبة الثانية إذ باغ عتض طنم الح ابق ( )3.51ضفق الاتبة اطخياة ااء أصحاب
الع هل الةاعق (ب الضايضس +باضم عالق) بعتض ط ح ابق ( )3.31ضلتح ي فيعا إذا انأ الفاضأل
بي العتض طاأ الح ابية ذاأ اللة إحصاةية عن ع تضى ال اللة ( )α ≤ 0.05تم تطبيأل تحايل
التباي اطحا ي ) (One Way ANOVAضااءأ النتاةج عا فق الا ضل (.)19
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الجدول ()29
تحليل التباين األحادي إليجاد دًللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري

المدارس األساسية في محافظة العاصمة عمان للقيادة متعددة العوامل من وجهة نظر المعلمين
وتبع ا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم.
عاعضع

عص ا التباي

التحضياية

التبا لية

العت اهاة

ال ااة ال اية

العابةاأ

ااة الحاية

عتض ط
العابةاأ

بي العاعضعاأ

9.827

3

3.276

اخل العاعضعاأ

145.872

371

.393

العاعضع

155.699

374

بي العاعضعاأ

9.992

3

3.331

اخل العاعضعاأ

168.490

371

.454

العاعضع

178.482

374

بي العاعضعاأ

7.878

3

2.626

اخل العاعضعاأ

200.914

371

.542

العاعضع

208.792

374

بي العاعضعاأ

6.477

3

2.159

اخل العاعضعاأ

65.554

371

.177

العاعضع

72.030

374

ف
8.332

7.334

4.849

12.218

ع تضى
ال اللة
.000

.000

.003

.000

أ ناأ النتاةج فق الا ضل ( )19ضاض فاضأل ذاأ اللة إحصاةية عن ع تضى ( ≤α
 )0.05بي العتض طاأ الح ابية ل ااة ععاا ة ع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق عحاف ة
الةاصعة ععا لاقيا ة عتة ة الةضاعل باختالف الع هل الةاعق إذ باغأ يعة "ف" ()21.122
ضبع تضى ( ) 1.111عا ضا أ فاضأل ذاأ اللة إحصاةية طنعاط القيا ة إذ باغأ يعة "ف"
لاقيا ة "التحضياية" ( )2.331ضبع تضى ( )α≤ 0.000

ضباغأ يعة "ف" لاقيا ة " التبا لية

( )7.334ضبع تضى (  )α≤ 0.000ضباغأ يعة "ف" لاقيا ة " العت اهاة" ( )4.249ضبع تضى (
)α≤ 0.003

ضلعةافة عاة يه هذه الفاضأل تم ا تخ ام اختباا قيفيه ) (Scheffeلاعقااناأ

البة ية ضالا ضل (ُ )31يبي ذلك.
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الجدول()31
نتائج اختبار شيفي :للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري المدارس
الخاصة األساسية في محافظة العاصمة عمان للقيادة متعددة العوامل من وجهة نظر المعلمين
وتبعا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم.

التحضياية

التبا لية

العت اهاة

ال ااة ال اية

اية عتغيا
عباضمتضياأ
عاتعع
الةاعق
العب هل
الضايضس

العتض ط

3.63
ابق
الح
3.69

ب الضايضس  +باضم

3.35

عاا تيا فعا فضأل

3.89

باضم

ايةعاتعع
-

ب الضايضس
-1012
-

ب الضايضس

عاا تيا فأ ثا1

باضم
1062+

*-1062

*1022

*1 .61

-

*-1022
-

باضم اية عاتعع

3.66

-

-1012

-1012

* -1006

ب الضايضس

3.74

-

-

*1022

1012

ب الضايضس  +باضم

3.31

-

*-1022

عاا تيا فعا فضأل

3.78

-

باضم اية عاتعع

3.63

-

1011

*1066

*-1002

ب الضايضس

3.63

-

-

*1066

-*1002

ب الضايضس  +باضم

3.31

-

*-1022

عاا تيا فعا فضأل

3.76

-

باضم اية عاتعع

3.56

-

1016

*1062

-*1002

ب الضايضس

3.54

-

-

*1062

*-1009

ب الضايضس  +باضم

3.30

-

*-1022

عاا تيا فعا فضأل

3.73

-

أ ناأ نتاةج الا ضل( )31أ الفاضأل بي العتض طاأ الح ابية ل ااة ععاا ة ع ياي الع ااس
اط ا ية فق عحاف ة الةاصعة ععا

لاقيا ة عتة ة الةضاعل ع

ضانة ن ا العةاعي

ضتبةار

لع تضياأ عتغيا الع هل الةاعق لاعةام تةزى لصالح ذضي الع هل الةاعق (عاا تيا فعا فضأل)
ض(ب الضايضس) ض(ب الضايضس +باضم).
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خامس ا :النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس الذي نص ::هل توجد فروق ذات دًللة
إحصائية عند مستوى ( )1.15في درجة توافر القيم التنظيمية في المدارس األساسية
الخاصة في العاصمة عمان تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي؟
تعأ اإلاابة ع هذا ال ال ضفقار لعتغيااته ضعاى النحض اآلتق:
أ -متغير الجنس:
تم ح اب العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ضالاتب ض ااة ععاا ة ع ياي الع ااس
اط ا ية الخاصة فق عحاف ة الةاصعة ععا لاقيم التن يعية تبةار لعتغيا انس العةام عا تم
ا تخ ام االختباا التاةق ( )t-testلةينتي ع تقاتي ضالا ضل (ُ )32يبي ذلك.
الجدول()31

المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية واًلختبار التائي لعينتين مستقلتين لدرجة ممارسة

مديري المدارس األساسية الخاصة في محافظة عمان للقيم التنظيمية تبع ا لمتغير جنس المعلم.
البة
ُ
الة الة
القفافية
االهتعام بالعةاعي
اال تقاللية
الثقة
ال ااة ال اية

الانس

الة

العتض ط الح ابق

االنحااف
العةيااي
0.44

ذا

59

3.36

أنثى

316

3.52

0.53

ذا

59

2.98

0.54

أنثى

316

3.61

0.39

ذا

59

2.69

0.58

أنثى

316

3.60

0.53

ذا

59

3.17

0.48

أنثى

316

3.61

0.58

ذا

59

3.51

0.54

أنثى

316

3.70

0.65

ذ ضا

59

3.13

0.36

إناث

316

3.61

0.41

يعة أ
-60612

ع تضى
ال اللة

10162

-010222

10112

-060122

10111

-20262

10111

-60126

10129

-20222

10111
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أ ناأ النتاةج فق الا ضل ( )32ضاض فاضأل ذاأ اللة إحصاةية عن ع تضى ال اللة
( )α≤ 0.05بي

العتض طاأ الح ابية ل ااة ععاا ة ع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق

عحاف ة الةاصعة ععا لاقيم التن يعية ع ضانة ن ا العةاعي تُةزى لعتغيا انس العةام فق
ال ااة ال اية إذ باغأ القيعة التاةية ( )-2.332ضبع تضى اللة ( )1.111ضلصالح اإلناث عا
ضا أ فاضأل الة إحصاةيا فق اعيع اطبةا إذ باغأ يعة "أ" لبة "الة الة" ( )-1.112ضهق
الة إحصاةيا عن ع تضى ( )α≤ 0.028ضلصالح اإلناث

عا باغأ يعة "ف" لبة "القفافية"

( )21.752ضلصالح اإلناث عا باغأ يعة "أ" (ُ )-21.113لبة (االهتعام بالعةاعي ) ضلصالح
اإلناث ضباغأ يعة "أ" ( )-5.517لبة (اال تقاللية) ضلصالح اإلناث ضباغأ يعة "أ"
( )-1.171لبة (الثقة) ضبع تضى ( )1.111ضلصالح اإلناث.
الخبرة:
تم ح اب العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ل ااة ععاا ة ع ياي الع ااس اط ا ية فق
عحاف ة الةاصعة ععا لاقيم التن يعية تبةار لعتغيا الخباة لاعةام ضالا ضل (ُ )31يبي ذلك.
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الجدول ()32
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس األساسية في
محافظة العاصمة عمان للقيم التنظيمية تبع ا لمتغير الخبرة للمعلم
البة
ُ
الة الة

القفافية

االهتعام بالعةاعي

اال تقاللية

الثقة

ال ااة ال اية

ُيالح

ع تضياأ عتغيا الخباة

الة

العتض ط

االنحااف

أ ل ع خعس نضاأ

88

الح ابق
3.57

العةيااي
0.48

ع خعس نضاأ إلى أ ل ع عقا نضاأ

163

3.50

0.51

عقا نضاأ فأ ثا

124

3.44

0.56

أ ل ع خعس نضاأ

88

3.59

0.43

ع خعس نضاأ إلى أ ل ع عقا نضاأ

163

3.49

0.49

عقا نضاأ فأ ثا

124

3.50

0.47

أ ل ع خعس نضاأ

88

3.53

0.62

ع خعس نضاأ إلى أ ل ع عقا نضاأ

163

3.45

0.63

عقا نضاأ فأ ثا

124

3.42

0.64

أ ل ع خعس نضاأ

88

3.66

0.50

ع خعس نضاأ إلى أ ل ع عقا نضاأ

163

3.51

0.58

عقا نضاأ فأ ثا

124

3.51

0.65

أ ل ع خعس نضاأ

88

3.75

0.51

ع خعس نضاأ إلى أ ل ع عقا نضاأ

163

3.63

0.68

عقا نضاأ فأ ثا

124

3.66

0.66

أ ل ع خعس نضاأ

88

3.61

0.36

ع خعس نضاأ إلى أ ل ع عقا نضاأ

163

3.51

0.44

عقا نضاأ فأ ثا

124

3.50

0.48

ع الا ضل ( )31ضاض فاضأل

اهاية بي العتض طاأ الح ابية ل ااة ععاا ة ع ياي

الع ااس اط ا ية فق عحاف ة الةاصعة ععا لاقيم التن يعية تبةار لعتغيا الخباة لاعةام فق ل
ُبة ع أبةا اال تبانة ضال ااة ال اية إذ حصل أصحاب فةة الخباة ع (أ ل ع خعس نضاأ)
عاى أعاى عتض ط ح ابق باغ ( .)3.12ضااء أصحاب فةة الخباة (ع خعس نضاأ إلى أ ل ع
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عقا

نضاأ فأ ثا) بالاتبة الثانية بعتض ط ح ابق( )3.52فق حي

ااء أصحاب فةة الخباة

(عقا نضاأ فأ ثا) بالاتبة اطخياة بعتض ط ح ابق ( )3.51ضلتح ي فيعا إذا انأ الفاضأل بي
العتض طاأ الح ابية ذاأ اللة إحصاةية عن ع تضى ال اللة ( )α ≤ 0.05تم تطبيأل تحايل
التباي اطحا ي )(One Way ANOVAضااءأ النتاةج عا فق الا ضل(.)33
الجدول()33
تحليل التباين األحادي إليجاد دالة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري
المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان للقيم التنظيمية من وجهة نظر المعلمين
تبعا لمتغير الخبرة للمعلم.
عاعضع

ااة

العابةاأ

الحاية

العابةاأ

بي العاعضعاأ

.874

2

0.437

اخل العاعضعاأ

100.458

372

0.270

العاعضع

101.332

374

بي العاعضعاأ

.574

2

0.287

اخل العاعضعاأ

82.984

372

0.223

العاعضع

83.558

374

بي العاعضعاأ

.675

2

0.337

اخل العاعضعاأ

147.587

372

0.397

العاعضع

148.262

374

بي العاعضعاأ

1.498

2

0.749

اخل العاعضعاأ

127.610

372

0.343

العاعضع

129.109

374

بي العاعضعاأ

.760

2

0.380

اخل العاعضعاأ

149.812

372

0.403

العاعضع

150.572

374

بي العاعضعاأ

.799

2

0.399

اخل العاعضعاأ

71.231

372

0.191

العاعضع

72.030

374

عص ا التباي

الة الة

القفافية

االهتعام بالعةاعي

اال تقاللية

الثقة

ال ااة ال اية

عتض ط

ف
1.619

1.287

0.851

2.184

0.944

2.086

ع تضى
ال اللة
0.200

0.277

0.428

0.114

0.390

0.126
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يتبي ع الا ضل ( )33ع م ضاض فاضأل ذاأ اللة إحصاةية عن ع تضى ()α ≤ 0.05
فق ااة ععاا ة ع ياي الع ااس اط ا ية فق عحاف ة ععا لاقيم التن يعية تبةار لعتغيا الخباة
لاعةام فق ال ااة ال اية ضفق افة اطبةا فق باغأ يعة "ف" لا ااة ال اية ( )1.121ضبع تضى
ضلبة (الة الة) باغأ يعة ف ( )2.129ضلبة (القفافية) باغأ يعة ف ()2.127
(ُ )1.211
ضبع تضى ( .)1.177أعا بالن بة ُلبة "االهتعام بالعةاعي " فق باغأ يعة "ف" ( )1.252ضبع تضى
( )1.412ضلبة "اال تقاللية" باغأ يعة ف ( )1.224ض ( )1.224ضلبة الثقة باغأ يعة ف
( )1.944ضبع تضى (.)1.211
المؤهل العلمي:
تم ح اب العتض طاأ الح ابية ضاالنحاافاأ العةيااية ل ااة ععاا ة ع ياي الع ااس
اط ا ية الخاصة فق عحاف ة الةاصعة ععا لاقيم التن يعية ع ضانة ن ا العةاعي تبةار لعتغيا
الع هل الةاعق لاعةام ضالا ضل (ُ )34يبي ذلك.
الجدول ()34
المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة مديري المدارس األساسية الخاصة
في محافظة العاصمة عمان للقيم التنظيمية تبع ا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم.
البة
ُ

ع تضياأ عتغيا الع هل الةاعق

الة
62

الح ابق
3.61

العةيااي
0.46

ب الضايضس

147

3.51

0.50

ب الضايضس +باضم

95

3.54

0.51

عاا تيا فأ ثا

71

3.31

0.57

باضم اية عاتعع

62

3.69

0.32

ب الضايضس

147

3.56

0.45

باضم اية عاتعع
الة الة

القفافية

العتض ط

االنحااف
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االهتعام بالعةاعي

اال تقاللية

الثقة

ال ااة ال اية

يتبي

ع

ب الضايضس +باضم

95

3.48

0.49

عاا تيا فأ ثا

71

3.31

0.53

باضم اية عاتعع

62

3.73

0.36

ب الضايضس

147

3.49

0.61

ب الضايضس +باضم

95

3.44

0.68

عاا تيا فأ ثا

71

3.18

0.67

باضم اية عاتعع

62

3.76

0.45

ب الضايضس

147

3.59

0.53

ب الضايضس +باضم

95

3.55

0.60

عاا تيا فأ ثا

71

3.26

0.68

باضم اية عاتعع

62

3.89

0.56

ب الضايضس

147

3.65

0.62

ب الضايضس +باضم

95

3.69

0.59

عاا تيا فأ ثا

71

3.47

0.72

باضم اية عاتعع

62

3.73

0.26

ب الضايضس

147

3.56

0.38

ب الضايضس +باضم

95

3.54

0.48

عاا تيا فأ ثا

71

3.30

0.51

الا ضل ( )34ضاض فاضأل

اهاية بي

العتض طاأ الح ابية ل ااة ععاا ة ع ياي

الع ااس اط ا ية الخاصة فق عحاف ة الةاصعة ععا لاقيم التن يعية ع ضانة ن ا العةاعي
ضفقار لعتغيا الع هل الةاعق لنم فق ل ُبة ع أبةا اال تبانة ضال ااة ال اية إذ حصل أصحاب
الع هل الةاعق ( باضم اية عاتعع) عاى أعاى عتض ط ح ابق باغ ( )3.73تاله أصحاب الع هل
الةاعق (ب الضايضس) إذ باغ عتض طنم الح ابق( .)3.51بينعا ااء أصحاب الع هل الةاعق
(ب الضايضس +باضم) بالاتبة الثالثة بعتض ط ح ابق ( )3.54ضفق الاتبة اطخياة ااء العتض ط
الح ابق لاع هل الةاعق (عاا تيا فأ ثا) بعتض ط ح ابق ( )3.31ضلتح ي فيعا إذا انأ الفاضأل
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بي العتض طاأ الح ابية ذاأ اللة إحصاةية عن ع تضى ( )α ≤ 0.05تم تطبيأل تحايل التباي
اطحا ي ) (One Way ANOVAضااءأ النتاةج عا فق الا ضل (.)35
الجدول ()35
تحليل التباين األحادي إليجاد دًللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري

المدارس األساسية الخاصة في محافظة العاصمة عمان للقيم التنظيمية من وجهة نظر المعلمين
تبعا لمتغير المؤهل العلمي للمعلم.
عاعضع

ااة

عتض ط

العابةاأ

الحاية

العابةاأ

بي العاعضعاأ

3.694

3

1.231

اخل العاعضعاأ

97.638

371

0.263

العاعضع

101.332

374

بي العاعضعاأ

5.492

3

1.831

اخل العاعضعاأ

78.067

371

0.210

العاعضع

83.558

374

بي العاعضعاأ

10.408

3

3.469

اخل العاعضعاأ

137.853

371

0.372

العاعضع

148.262

374

بي العاعضعاأ

8.770

3

2.923

اخل العاعضعاأ

120.338

371

0.324

العاعضع

129.109

374

بي العاعضعاأ

6.016

3

2.005

اخل العاعضعاأ

144.556

371

0.390

العاعضع

150.572

374

بي العاعضعاأ

6.477

3

2.159

اخل العاعضعاأ

65.554

371

0.177

العاعضع

72.030

374

عص ا التباي

الة الة

القفافية

االهتعام بالعةاعي

اال تقاللية

الثقة
ال ااة ال اية

ف
4.679

8.699

9.337

9.013

5.147

12.218

ع تضى
ال اللة
0.003

0.000

0.000

0.000

.002

0.000
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ُيالح ع الا ضل ( )35ضاض فاضأل ذاأ اللة إحصاةية عن ع تضى ( )α ≤ 0.05فق
ااة ععاا ة ع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق عحاف ة الةاصعة ععا لاقيم التن يعية تبةار
لعتغيا الع هل الةاعق لاعةام فق ال ااة ال اية ضفق اطبةا

افة فق باغأ القيعة الفاةية لا ااة

ال اية ( )21.122ضبع تضى اللة ( .)1.111ضتااضحأ القيم الفاةية ل بةا الخع ة عا بي
(ُ )4.179لبة (الة الة) ضبع تضى اللة ( )1.113ض( )2.199لبة (القفافية) ضبع تضى اللة
( )1.111ض ( )9.337لبة (االهتعام بالعةاعي ) ضبع تضى اللة ( )1.111ض ( )9.123لبة
(اال تقاللية) ضبع تضى اللة ( )1.111ض (ُ )5.247لبة (الثقة) ضبع تضى اللة (.)1.111
ضلتةاف عاة ية الفاضأل تم ا تخ ام اختباا قيفيه ) (Scheffeلاعقااناأ البة ية
ضالا ضل(ُ )31يبي ذلك.

الجدول()36

نتائج اختبار شيفي :للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسة مديري المدارس
األساسية في محافظة العاصمة عمان للقيم التنظيمية من وجهة نظر المعلمين تبعا لمتغير
المؤهل العلمي للمعلم.

ُبة

ع تضياأ عتغيا الع هل الةاعق
باضم اية عاتعع

الة الة

االهتعام
بالعةاع

الح ابق
3.61

ب الضايضس

3.51

ب الضايضس +باضم

3.54

عاا تيا فأ ثا

3.31

ع تضياأ عتغيا الع هل الةاعق

القفافية

العتض ط

العاتعع
-

1001

1012

*1021

-

1012

*1061

-

*1062

ب الضايضس

العتض ط
الح ابق

فعا ض

باضم اية عاتعع
ب الضايضس

3.56

ب الضايضس +باضم

3.48

عاا تيا فأ ثا

3.31

باضم عالق

ب الضايضس

3.69

ع تضياأ عتغيا الع هل الةاعق

باضم اية

ب الضايضس+

عاا تيا فأ ثا

-

1002
-

باضم عالق
*1060

عاا تيا فعا
فضأل
*1022

* .12

*1062

-

1002
-

العتض ط

باضم اية

ب الضايضس

الح ابق

عاتعع

فعا ض

باضم عالق

عاا تيا فعا
فضأل
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ي

اال تقال
لية

باضم اية عاتعع

3.73

ب الضايضس

3.49

ب الضايضس +باضم

3.44

عاا تيا فأ ثا

3.18

ع تضياأ عتغيا الع هل الةاعق

العتض ط

باضم اية

الح ابق

عاتعع

باضم اية عاتعع

3.76

-

ب الضايضس

3.59

ب الضايضس +باضم

3.55

عاا تيا فأ ثا

3.26

ع تضياأ عتغيا الع هل الةاعق

العتض ط

الح ابق

-

ال اية

-

*1012

*1020

-

*1062
-

ب الضايضس

عاا تيا فعا
باضم عالق

فضأل

1002

*1060

*1021

-

*1012

*1022

-

*1069

فعا ض

باضم اية
عاتعع

الثقة

ال ااة

1062

1069

1022

-

باضم اية عاتعع

3.89

ب الضايضس

3.65

ب الضايضس +باضم

3.69

عاا تيا فأ ثا

3.47

ع تضياأ عتغيا الع هل الةاعق

العتض ط

الح ابق

عاتعع

باضم اية عاتعع

3.73

-

ب الضايضس

3.56

ب الضايضس +باضم

3.54

عاا تيا فأ ثا

3.30

ب الضايضس
فعا ض

باضم عالق

عاا تيا فعا
فضأل

*1062

*1061

*1026

-

-1012

1012

-

1066
-

باضم اية

ب الضايضس

عاا تيا فعا

باضم عالق

فضأل

1002

1009

*1022

-

1012

*1062

-

*1062

فعا ض

-

ُيالح ع الا ضل ( )31أ الفاضأل بي العتض طاأ الح ابية فق ااة ععاا ة ع ياي الع ااس
اط ا ية فق عحاف ة الةاصعة ععا

لاقيم التن يعية انأ لصالح العةاعي

الةاعق “ باضم اية عاتعع" ضفةة "ب الضايضس ضفةة "ب الضايضس +باضم".

ع

فةة الع هل
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة
تناضل هذا الفصل عنا قة النتاةج التق تضصاأ إلينا ال اا ة فضال ع التضصياأ العقتاحة فق
ضضء نتاةج ال اا ة عاى النحض اآلتق:
عنا قة النتاةج العتةاقة بال ال اطضل الذي ينص عاى:
مااا درجااة ممارسااة مااديري الماادارس األساسااية الخاصااة فااي العاصاامة عمااان للقيااادة متعااددة
العوامل من وجهة نظر المعلمين؟
يالح ع الا ضل ( ) 2أ
ععا

ع تضى ععاا ة ع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق الةاصعة

ل ل نعط ع أنعاط القيا ة الثالثة :التبا ليوة ضالتحضيايوة ضالعت واهاة عو ضانوة ن وا العةاعوي

ووا عتض و وطرا ضتو و ل ه ووذه النتيا ووة عا ووى أ ععاا ووة القي ووا ة عتةو و ة الةضاع وول لو و ى عو و ياض العو و ااس
اط ا ووية الخاصووة فووق الةاصووعة ععووا

انووأ عتض ووطة بقو ل عووامو أ النتياووة العتض ووطة ال تةنووق

ال ووابية أض أنن ووا غي ووا عاض ووية ضل نن ووا ال تاتق ووق إل ووى ووقف التض ة وواأو ضه ووذا يو و ل عا ووى أ عو و ياي
الع ااس اط ا ية الخاصة فق الةاصعة ععوا و يع و أ ي نواضا أض يعاا وضا اطنعواط الثالثوةو ض و
يت اج ع القيوا ة العت واهاة أض تواك الحبول عاوى الغوااب إلوى القيوا ة التوق تعونح الع افو أ ضالةقضبواأ
لاضصضل إلى أه اف العن عة ضت عى القيا ة التبا ليةو أض ينتقول إلوى القيوا ة التوق تحفوز ضتانوم ضتو فع
إلى التطضيا الذاتق ضالتق ت عى القيا ة التحضيايةو ضهذا يةنق أ ع ياي الع ااس اط ا ية الخاصوة
فووق الةاصووعة ععووا يعاا ووض الوونعط القيووا ي التحووضياق أ ثووا عو النعطووق التبووا لق ضالعت وواهلو ض و
يةووزى ذلووك إلووى ناعووة ع و ياض الع و ااس بضوواضاة تحضيوول الةوواعاي إلووى ووا ةو عووا ضأننووا ت و عاووى
اطخالألو فنق يا ة أخال ية بال ااة اطضلى ض

يعااس الع يا النعط القيا ي ح ب العض ف الذي
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يتةوا

لووهو ففوق عض ووف و ي ووتخ م القيوا ة التبا ليووة ضفوق عض ووف آخوا القيووا ة التحضيايوة ضفووق عض ووف

آخووا عع و أ يعووااس نعووط القيووا ة الت وواهايةو ض و اتفقووأ نتوواةج هووذه ال اا ووة عووع عووا تضصوواأ إليووه
اا ووة الاةعووق ( )6102ض اا ووة الافوواعق ( )6102ض اا ووة بنووق عطووا( )6112ض اا ووة الخصوواضنة
()6102و ضاختافووأ عووع اا ووة الايووا ( )6102و ض اا ووة الق وايفق ضالتوونح ( )6101ض اا ووة ووااناك
(Sagnakو.)2010
أعا بالن بة ل ل نعط ع أنعاط القيا ة عتة ة الةضاعل ف انأ العنا قة عاى النحض اآلتق:
أوًل :نمط القيادة التحويلية
أ ن وواأ النت وواةج ف ووق الاو و ضل( ) 2أ

اا ووة ععاا ووة القي ووا ة التحضياي ووة لو و ى عو و ياي العو و ااس

اط ا ووية الخاصووة فووق الةاصووعة ععووا عو ضانووة ن ووا العةاعووي

انوأ عتض ووطةو إذ باووغ العتض ووط

الح و ووابق ( )2022ضاالنحو و وااف عةي و ووااي ()1022وه و ووذا ضا و وواءأ اطبة و ووا ب و ووي الو و و ااتي العتض و ووطة
ضالعاتفةووةو ض و تةووزى هووذه النتياووة إلووى اعتقووا العةاعووي بووأ الع و يا يعتاووك بةو
التحضياق بأبةا ه الخع ة ل

خصوواةص القاة و

ليس بالع وتضى الوذي ياضوق تطاةواأ العةاعوي و ض و يةوض

وبب ذلوك

ضةف عةافة الع ياي بأبةوا القيوا ة التحضيايوة الخع وة ضالت اعول بيننواو ضضوةف عقو اتنم عاوى فوع
العةاوومو أض زيووا ة ضعيووه بأهعيووة النتااوواأ العتحققووةو أض ع و م الووتع

ع و تةايفووه باط وواليب العنا ووبة

لتحقيقناو اطعا الذي يعنع العةام ع تاواضز عصوالحه القخصوية ضعو م ال وةق لبوذل انوض إضوافية
لتحقيأل أه اف الع ا ة.
أعا بالن بة لعنا قة نتاةج أبةا القيا ة التحضياية ف انأ عاى النحض اآلتق:
0و و ُبة ال افةية اإللناعية":
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أق ووااأ النت وواةج ف ووق الاو و ضل(  )2أ

اا ووة ععاا ووة عو و ياي العو و ااس اط ا ووية الخاص ووة ف ووق

الةاصووعة ععووا ُلبة و ال افةيووة اإللناعيووة انووأ عاتفةووة إذ باووغ العتض ووط الح ووابق ( )2022ضانح وااف
عةيووااي ()1026ض و يةووزى تص و ا "ال افةيووة اإللناعيووة" طبةووا القيووا ة التحضيايووة أ ع و ياي الع و ااس
اط ا ية الخاصة فق الةاصعة ععا ل ينم ا ية ضاضحة عو ع وتقبل الع ا وةو ضي وةض إلوى بوث
اضح التفا ل بطايقة حعا ية ع خالل تحفيز الةاعاي ضقحذ هععنم ععا يضلو لو ينم ال افةيوة التوق
ت و فةنم بحعوواس لتحقيووأل اطه و افو ضل و ينم ثقووة افيووة بووأ اطه و اف ووتتحقألو ض و اوواءأ فق واتي
بال ااووة العاتفةووةو ضفق واتي بال ااووة العتض ووطةو ضهووذا ي نووا أ العةاعووي أ ا وضا أ ع و يا الع ا ووة
يعتاووك الثقووة ضالقووضة إلناوواز اطععووال ضتحقيووأل اطهو افو ض و تةووزى النتياووة العاتفةووة لنووذا البةو و إلووى
اعتقووا العةاعووي أ العو يا يعتاووك العقو اة ال افيووة التووق ت هاووه إلووى غوواس الحعوواس ضالثقووة فووق نفووضس
العةاعي بالق ل العطاضبو ضابعا ااءأ ب ااوة عاتفةوةو إلح واس العةاعوي أ عو ياهم يةعول عاوى
إلنوواعنم نحووض الةعوول التاب ووضي بق و ل أ بوواو ض و و تةووزى إلووى أ الع و يا ضص وول ب وواض ه إلووى ع ووتضى
الع و اب ضالعضاووه الووذي يةعوول عاووى إياووا بيةووة تح وث عاووى الةعوول ضاإلب و اعو فنووض يتح و ث بحعوواس
ضتفا ل ضهض بذلك ي ض ع هل لتحقيأل اطه اف.
 6و و و و ُبة “التأثيا العثالق _ اضك":
أ ن وواأ النت وواةج ف ووق الاو و ضل( )9أ

اا ووة ععاا ووة عو و ياض العو و ااس اط ا ووية الخاص ووة ف ووق

الةاصعة ععا ُلبةو "التوأثيا العثوالق _ واضك" وا عاتفةوارو إذ اواء بالاتبوة الثانيوة إذ باوغ العتض وط
الح ووابق ( )2029ضانح وااف عةيووااي ( )1022ضاوواءأ العتض ووطاأ الح ووابية لافق وااأ فووق ال و ااتي
العاتفةووة ضالعتض ووطة ض و و يةووزى ووبب ه ووذه النتياووة إذ ينبغ ووق أ يعووااس الع و يا نضع ووا ع و الت ووأثيا
العثالق ال اض قو ع خالل ععاا اته القيا ية التق ت به إعااب العةاعي به ضاحتااعنم لوهو ضالتوق
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ت ووض عتأصوواة ضنابةووة ع و

يعووه ضعةتق اتووهو ض و ي ووض ال ووبب ضااء هووذه النتياووة أ ع و يا الع ا ووة

اط ا ية الخاصة ينتم بق ل عتض ط باإلفصواح عو

يعوه ضاتااهاتوه التوق يواى أننوا اط ثوا أهعيوة

فو ووق عاو ووال ععاو ووه اإل ااي التابو ووضي عاو ووى ع و ووتضى الع ا و ووةو ضيتصو وواف بطو وواأل ت نو ووا هو ووذه القو وويم
ضاالتااهاأو إذ يتضاب عاى الع يا التأ ي عاى هذه القيم ضتا يخنا فق نفضس العةاعي و ع خالل
أفةاله ضععاا اته.
 2و و ُبة التأثيا العثالق_ صفاأ":
أ نوواأ النتوواةج فووق الا و ضل (  )01أ

ااووة ععاا ووة ع و ياض الع و ااس اط ا ووية الخاصووة فووق

الةاصووعة ععووا ُلبة و "التووأثيا العثووالق –صووفاأ" ووا عتض ووطار إذ باووغ العتض ووط الح ووابق ()2022
ضانح وااف عةيووااي ( )1022ضاوواءأ العتض ووطاأ الح ووابية لافق وااأ فووق ال ااووة العتض ووطة إذ أننووا ال
تتفووأل عووع خصوواةص القاةو التحووضياق الووذي يفتووا

أ ي ووض عثوواال ض و ضة فووق أخال ووه ضصووفاتهو بنووذا

النتيا ووة ي ووض العو و يا ل وويس ل ي ووه العقو و اة عا ووى نق ووا ثقاف ووة تن يعي ووة ت و و عا ووى االلتو وزام بالعة وواييا
اطخال ي ووةو ض و و ية ووزى ال ووبب أ العو و يا ل ووم يعتا ووك العقو و اة عا ووى تةزي ووز احتوواام العةاع ووي ضتقو و ياه
لانض هم التق يبذلضننا و ض ي ض ال بب تفضيل عصاحة الع يا القخصية عاى عصاحة الع ا ة
فق بة

اطحيا و ضع يا الع ا ة بضصفه اة ا تابضيا عايه أ يتعتع بقخصية ع ثاة ل ينا العقو اة

عاى التأثيا فق الةاعاي ليصل بع ا ته إلى ع انة عاعض ة فق العاتعع.
 2و واعاية اطف اا :
أقووااأ النتوواةج فووق الا و ضل (  )00أ
الةاصعة ععا ُلبة اعاية اطف اا

ااووة ععاا ووة ع و ياي الع و ااس اط ا ووية الخاصووة فووق

ا عتض طار إذ باغ العتض ط الح ابق ( )2026ضانحوااف عةيوااي

( )1021ضاوواءأ العتض ووطاأ الح ووابية لافق وااأ فووق ال و ااتي العاتفةووة ضالعتض ووطة ض و تةووزى هووذه
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النتياووة إلووى ع و م تق و يا عو و ياض الع و ااس اط ا ووية الخاصووة لحاا وواأ العةاعووي ضأ

وول عةاووم لو وه

احتياااتووه الخاصووةو أض و يةووض ال ووبب أ الع و ياض ال ي و ا ض االحتيااوواأ الفا يووة لاعةاعووي ضال
يحو ضننا ب وةو ضال يةوززض التضايووه ضاإلاقوا ضاإلقوااف العنا وب لو عم نعوض العةاعوي حتوى يتع نوضا
عو و ا ووتخ ام أفض وول ع ووا لو و ينم لتحقي ووأل اطهو و اف العنق ووض ةو ضال يتة وواعاض ع ووع وول ف ووا قخصو وية
ع ووتقاةو ضال يقو و عض لاعةاع ووي التضاي ووه ضاإلاق ووا ال ووالزم لو و عم إع اني وواتنم لاضص ووضل ل هو و اف  .أع ووا
بالن بة لفقاة " ي اع نق فق تطضيا نقاط ضةفق" ااءأ ب ااة عتض طة

ي ض ب بب ع م تأهيل

ضت ايب اف لاع يا ي هاه لع اع ة العةام ليتااضز نقاط ضةفه ضيطضا نقاط القضة ل يه.
 2و و اال تثااة الةقاية:
أ نواأ النتواةج فوق الاو ضل ( )02أ

ااوة ععاا ووة العو ااس اط ا وية الخاصوة فوق الةاصووعة

عع ووا ُلبةو و اال ووتثااة الةقاي ووة ووا عتض ووطار إذ با ووغ العتض ووط الح ووابق ( )2062ضانحو وااف عةي ووااي
( )1022ضااءأ العتض طاأ الح ابية لافقااأ فق ال ااة العتض طة ض و تةوزى هوذه النتياوة إلوى أ
عصوا الةضلعووة ضالت نضلضايووة يتطاوب عو العو يا عضا بوة التطووضا فووق قوتى العاوواالأ ضأ يعتاووك و اا
ع و الةقالنيووة فووق حوول العق و الأ .ض و تةووزى هووذه النتياووة العتض ووطة إلووى ع و م عق و اة الع و يا عاووى
ا تثااة اإلبو اع ضاالبت واا لو ى العةاعوي أض ضوةف اعوتالك العو يا لعنواااأ التف يوا اإلبو اعق أض و
ي ض عياه لاطاأل التقاي ية الاضتينية فق انااز العنعاأ ضأنه يقتاح طا وا تخاوض عو اإلبو اع ضالتف يوا
االبت ااي ع ضانة ن ا العةاعي  .هذا ضااءأ فقاة " يةي الع يا فحص االفتااضاأ النا ة لاتأ
ع و عالةعتنووا طي عقيوواس" ب ااووة عاتفةووة ض و يةووزى ذلووك أ الع و يا التقاي و ي ينووتم فقووط بوواطعضا
ال تابية الاضتينية.
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اتفق ووأ نتيا ووة ه ووذه ال اا ووة ع ووع اا ووة بن ووق عط ووا( )6112ض اا ووة الاف وواعق( )6102ض اا ووة
الة ضا (.)6102
ضاختاف و و ووأ نت و و وواةج ه و و ووذه ال اا و و ووة ع و و ووع اا و و ووة و و ووااناك (Sagnakو )2010ض اا و و ووة القو و و وايفق
ضالتنح( )6101ض اا ة ضضلف(Wolfو )2010ض اا ة الايا (.)6102
2اا القيادة التبادلية:
يبي الا ضل (  )02أ

ااة ععاا وة عو ياي العو ااس اط ا وية الخاصوة فوق الةاصوعة ععوا

لاقيا ة التبا لية ع ضانة ن ا عةاعينم انأ عتض طةو بعتض ط ح وابق ( )2022ضانحوااف عةيوااي
( )1022ضاوواءأ العتض ووطاأ الح ووابية ل بةووا ف وق ال ااووة العتض ووطةو ض و يةووزى ذلووك إلووى اعتقووا
العةاعي أ الع افأة عقاضنوة بإناواز الةعول ضخصضصوا أ العو ااس خاصوة ضالف وا ال واة أننوا تتبوع
ن ووام الع اف و أو ض و يةووض ال ووبب العتقووا الع و يا أ العةاعووي فووق الع ا ووة عووا ازل وضا يحفووزض ع و
خالل الثضاب ضالةقاب .أعا بالن بة طبةا القيا ة التبا ليةو فق ااءأ العنا قة عا يأتق:
ُ - 0بة الع افأة العحتعاة (العقاضطة) :ااءأ بالاتبة اطضلى ب ااة عاتفةوةو إذ باوغ العتض وط
الح ووابق ( )2.22ضانح وااف عةيووااي ( )1.20ض و تةووزى هووذه النتياووة إلووى أ الع و يا ي و عم ضيق و ا
ان ووض العةاع ووي ضي اف ووأ عا ووى و و ا الانو و العب ووذضلو ض و و ت ووض الع افو و أ عا ي ووة

احا ووة ع فضع ووة

الت و وواليفو أض خصو ووضعاأ طبنو وواء العةاعو ووي أض عةنضيو ووة تضايو ووه تو وواب ق و و او أض تخفو ووي

أنصو ووبة

الحصص اليضعيةو هذا ضت ض الع اف أ عضضحة ع بقاو ض ي وض ال وبب ضااء ااتفواع هوذه النتياوة
إيعووا العةاعووي فووق الع و ااس الخاصووة بضوواضاة الع اف و أ إلناوواز اطععووال ضتحقيووأل اطه و افو ض و
ا وواءأ فقو واة " يةب ووا عو و اض وواه عنو و عا تحق ووأل التض ة وواأ " ب اا ووة عتض ووطة ض و و ية ووزى ذل ووك لاة وول
العةاعي يحاضلض أ ثا ضيزي ع إب اعنم ضتحفيزهم لاةعل بان أ با لنيل اضا الع يا.
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ُ - 6بةو اإل ااة باال ووتثناء" اياابيووة" اوواءأ بالاتبووة الثالثووة ب ااووة عتض ووطةو إذ باووغ العتض ووط
الح ابق ( )2022ضانحااف عةيااي ( )1022ض تةزى هذه النتياة إلوى أ عو يا الع ا وة اط ا وية
الخاصة ال يا ز ال اهتعاعه عاى أععال العةاعي ضأ اةنم النقغاله باطععال ال تابيوة ضالتقواايا أض
اطنقووطة إال عننايووة التووق ي ووةى عو خاللنووا إلووى توواضيج لاع ا ووة لاووذب أ بووا عو عو الطووالب و
ضععوول عايووة لع ا ووته أض لة و م تأهياووه ال ووافق ع و يا ض اة و طنووه بالغالووب ع و يقووضم بووإ ااة الع ا ووة
الخاص ووة أص ووحابنا أض عو و يعتا ن ووا ضف ووق الغال ووب ال ي ووض التةا وويم ه ووض عا ووال ععا ووه اط ا ووق أض
تخصصه و لذا ي ض ه فه اط ا ق هض الابح العا ي.
ُ - 2بةو و اإل ااة باال ووتثناء " ووابية" ا وواءأ بالاتب ووة الثاني ووة ب اا ووة عتض ووطةو إذ با ووغ العتض ووط
الح ابق ( )2022ضانحااف عةيااي ( )1022هذا ضااءأ فقاة " ينت ا ح ضث الخطأ بول اتخواذ أي
إا وااء "ض و يةووزى ذلووك إلووى أ الع و يا يتايووث بوول حوول العق و اة ضال يةعوول عاووى حانووا فووضا ح و ضثنا
ععووا يضل و ص وااعا ل و ى العةاعووي يابووك ععانوومو ض و يح و ث هووذا لة و م عوواضا الع و يا بخب واة عقووابنهو
ضينت ا الق اضى ضاطخطاء حتى يتخذ اإلاااء العنا بو ض ياى هذا النضع ع الع ياي أنوه يةطوق
العةاووم فاصووة لال ووتعااا بةعانووم و اعتقووا ا أننووا أععووال اضتينيووة با ووتطاعة العةاووم التةاع ول عةنوواو
ضتااضزهووا ض تو خل العو ياو ضهووذا النووضع عو العو ياي

ال يقوواع عاووى االبت وواا ضاإلبو اع ضال يقووغل

نف ووه ف ووق التنبو و باطحو و اث الع ووتقباية لاع ا ووة ض ل ووذا ال يتو و خل إال حينع ووا تت ووأزم اطع ووضا ضتتف ووا م
العق الأو ضال يبحث ع أ اليب لالاتقاء بع تضى الع ا ة.
اتفقأ نتياة هذه ال اا ة عع اا ة بنق عطا()6112و ض اا ة الافاعق(.)6102
ضاختافأ نتياة هذه ال اا ة عع اا ة ضضلف(Wolfو)2010
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ثالثا :القيادة المتساهلة:
يتض ووح عو و الاو و ضل ( )02أ

اا ووة ععاا ووة عو و ياي العو و ااس اط ا ووية الخاص ووة لفقو وااأ نع ووط

"القيووا ة الت وواهاية" ععووا ع و ضانووة ن ووا عةاعووق هووذه الع و ااس انووأ عتض ووطة .إذ باووغ العتض ووط
الح ووابق ( )2029بووانحااف عةيووااي ( )1022ض و يةووزى ذلووك إلووى إ ااك ع و ياي الع و ااس اط ا ووية
الخاصة أ نعط القيا ة العت اهل لم ية اط اضب اطعثل لافع فواءة الةعولو ضل نوه و يتبوع أحيانوارو
ض و يةووزى ال ووبب أ الع و ااس الخاصووة تتبووع أ وواضب الع افووأة ضالةقوواب فالع و يا صوواحب ع ا ووة
خاصة ال يتاك اطعضا عاى الغااب فق اغاب اطض اأو بل يتاوه إلوى أ واضب الثوضاب ضالةقوابو ض و
ي تخ م النعط العت اهل أحيانا إذا ا العو يا عض وف بوا ق العةاعوي ضلوم ي و صواحب الع ا وة
ض افةيته لاةعل اياه ابعا ب وبب اوة الاضاتوب أض عو م االنتعواء لاع ا وةو أض ابعوا طنوه ال يواى هنواك
ضوواضاة لات و خل فووق ق و ض العةاعووي و ض و تةووزى هووذه النتياووة إلووى أ الع و يا العت وواهل فووق بة و
اطحيا ال ياغب فق تحعل الع ضليةو فيتاك العةاعي ي ياض ق ضننم بأنف نم ضيتحعاض ع ضلية
أععووالنم و ضيقووف عض ووف العحاي و ضالعتف واج و ضال يت و خل فووق نقوواطاأ العةاعووي و إال إذا طاووب عنووه
ذلكو ضابعا ااءأ هذه النتياة ب بب ضوةف ان فاعوه لاةعول و نتياوة الضوغضطاأ التوق يةانينواو أض
إهعالووه لووبة

اطععووال ضالعنعوواأ أض ث واة اطعبوواء اإل اايووة الع اووف بنووا ضالتووق تحووضل ض

ياعووه

بإنااز اطععال بالق ل العطاضب.
اتفقأ نتاةج هذه ال اا ة عع نتاةج ض اا ة الخصاضنة( )6106ض اا ة الاةعق(.)6102
مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني والذي نص::
ما درجة توافر القايم التنظيمياة لماديري المادارس األساساية فاي العاصامة عماان مان وجهاة
نظر المعلمين؟
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أ ناأ النتاةج فق الا ضل ( )02إلى أ
الةاصعة ععا

ااة ععاا ة ع ياي الع ااس اط ا وية الخاصوة فوق

لاقيم التن يعية ع ضانة ن ا العةاعي

انأ عتض طة إذ باغ العتض وط الح وابق

( )2.22بانحااف عةيااي ( )1.22ضاواءأ اعيوع أبةوا القويم التن يعيوة فوق ال ااوة العتض وطة ضهوذا
ال يةنووق أننووا ووابية أض غيووا عاضوويةو ضل ننووا لووم تصوول ل ووقف التض ةوواأو ضذلووك ط اعيووع الو ياناأ
ال عاضية ت عض لاتحاق بالقيم ضاطخالأل الحعي ة التق تافع ع قأ الةاعل أينعا ا و ف يف إذا ا
عةاعا ضايثا ل نبياء ضحاعل ا الة اعية وضأيضا عا اتنا ضتقالي نا ةواب عوا يعيوزهم ويعنم ضأخال نوم
.هذا ضااء ُبة الثقة بالاتبة اطضلى ض ااء ُبة االهتعام بالعةاعي بالاتبة اطخياة .
اتفق ووأ نت وواةج ه ووذه ال اا ووة ع ووع اا ووة الت ووضياا( )6112ضاختاف ووأ ع ووع اا ووة الاة ووافاة()6101
ض اا ة الةتيبق(.)6102
أعا بالن بة طبةا القيم التن يعية فق ااءأ العنا قة عا يأتق:
 0و ُبة الثقة:
أ ناأ النتاةج فق الا ضل (  )09أ
ععووا

ااة ععاا وة العو ااس اط ا وية الخاصوة فوق الةاصوعة

انووأ عتض ووطة فووق هووذا البةو و إذ باووغ العتض ووط الح ووابق ( )2022بووانحااف عةيووااي ()1022

البة بال ااتي العاتفةة ضالعتض طة ض يةزى ذلك إلى أ ثقة العو يا بوالعةاعي
ضااءأ فقااأ هذا ُ
تف ووح العاووال أعووام العةاعووي ط اء أععووالنم بحايووة ضب وول ثقووةو فثقووتنم بأنف وونم تاةانووم يض فووض عووا
يعتا ض ع عنواااأ ضعقو ااأ فوق تحقيوأل أهو اف الع ا وة ضفوق العقابول فوا ثقوة العةاعوي بالعو يا
ت و ي إلووى افووع الوواضح العةنضيووة لاع و يا ضاضوواه ع و الةعوول ضبالتووالق فووا ذلووك يوونة س عاووى تحقيووأل
الع ا ووة طهو افناو ضبتقضيووة الةال ووة بووي العو يا ضالعةاعووي  .هووذا ضاوواءأ فقواة "غوواس الثقووة العتبا لووة
بينه ضبوي العةاعوي " ب ااوة عاتفةوة ض و يةوض ال وبب إلوى أ الثقوة هوق أ واس الةال واأ ضنااحنواو
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فالع و يا النووااح يعوونح ثقتووه لعةاعيووه حتووى يب و عضا ضاوواءأ فق واة " تحقيووأل اطع و الووض يفق لاعةاعووي "
بالاتبووة اطخيواة ض و يةووزى ذلووك إلووى أ العو ااس الخاصووة عقض هووا وونضية ضبنووا فتوااأ لاتاايووبو فووال
يقةا العةام باطع الض يفق.
 6و و ُبة اال تقاللية:
أ ناأ النتاةج فق الا ضل (  )61أ
عع و ووا

ااة ععاا ة الع ااس اط ا ية الخاصة فق الةاصوعة

ان و ووأ عتض و ووطة ف و ووق ه و ووذا البةو و و و إذ با و ووغ العتض و ووط الح و ووابق ( )2022ب و ووانحااف عةي و ووااي

البة بال ااة العتض طة ض يةوزى ذلوك إلوى أ عو يا الع ا وة اط ا وية
()1.22ضااءأ فقااأ هذا ُ
الخاصو ووة عض و ووف بو ووا ق العةاعو ووي ضلو وويس بعق و و ضاه اتخو وواذ اا ااتو ووه ض الااو ووضع طصو ووحاب الخب و واة
ضأصحاب القااا بالع ا وة أض عال نوا اط ا وقو فنوض الع و ضل اطضل ضاطخيوا عو ع ا وتهو لوذلك ال
ينفا باتخاذ القاااو ضاعتق أ هذا البة صحق لعصاحة العةاعي ضالةعل فالاعيع يقااك فق صنع
القااا لتحقيأل اطه اف .
 2و و ُبة القفافية:
أ ناأ النتاةج فق الا ضل (  )60أ
ععا

ااة ععاا ة الع ااس اط ا ية الخاصة فق الةاصوعة

انأ عتض طة فق هذا البة و إذ باغ العتض ط الح وابق(  )2020بوانحااف عةيوااي ( ) 1022

ضااءأ فقاة "تحقيأل أه اف الع ا ة ضا تةااضأ عع أه افه القخصية" بالاتبة اطضلوىو ض و يةوزى
ذلك أ الع ااس الخاصة ع أضلضياتنا تحقيأل أه افنا ضأ تةااضأ عوع أهو اف العو يا القخصويةو
ضننا ع

ة ابحية ت ةى لتحقيأل أه افنا لاذب ا با ع ع الطابةو ضأ العو يا عض وف بوا ق

الةاعاي فأ الخضف عاى ض يفته ياةاه يق م أهو اف الع ا وة الخاصوة عاوى أه افوه القخصوية ضأ
تةااضأ و ضهذه اهاة صحية تحقيأل أه اف الع ا ة ضلض عاى ح واب أهو اف العو يا القخصويةو
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هذا ضااءأ الفقاة " تانب العح ضبية عن اتخاذ القوااا" بالاتبوة اطخيواة ضب ااوة عتض وطةو فالقوفافية
هووق عووا ت ووةى لووه الع

وواأ بوواختالف تضاناتنوواو ض و يةووض ذلووك أ القطوواع الخوواص و تتو خل بووه

الضا طة ضالعح ضبية.
 2و ُبة الة الة:
أ ناأ النتاةج فق الا ضل (  )66أ
ععا

ااة ععاا ة الع ااس اط ا ية الخاصة فق الةاصوعة

انأ عتض طة فق هوذا البةو و إذ باوغ العتض وط الح وابق(  )2021ضبوانحااف عةيوااي ()1021

ضااءأ فقاة "يااعق اضف العةاعي

ض تعييز" ب ااة عاتفةوة ض و يةوزى ذلوك إلوى ااتفواع الحوس

اإلن انق ضالقةضا باآلخاي ضضاض ع الة تن يعية نابةة ع اإلح اس بالع ضلية ل ى الع يا فنض
يااعق اضف العةاعي

ض تعيزو ضااءأ فقاة "تقضيم أ اء العةاعي ع خوالل عةواييا عضضوضعية"

ب ااووة عاتفةووةو ض و يةووزى إلووى أ الة الووة أ وواس الةعوول فووإذا قووةا العةاووم أ هنوواك ع الووة بتضزيووع
العنعاأ فأنه يب ع فوق ععاوه ضيقوةا باالنتعواء لاع ا وة أ الاعيوع فوق نفوس ال فوة ضلويس هنواك أي
نووضع ع و التعيووز بووي العةاعووي و أعووا بالن ووبة لافقاة"أح واص عاووى تضزيووع الح وضافز العا يووة عاووى اعيووع
العةاعووي

بقو ل عووا ل" فقو اوواءأ فووق العاتبووة اطخيواة ض و يةووض ال ووبب فووق ذلووك إلووى أ الطبيةووة

البقاية عن عا يتةاأل اطعا باطعضا العالية يع

أ ت ثا بانحياز الع ياو ض يةوض ال وبب إلوى أ

الع يا فق الع ااس الخاصة ي ض عض ف با ق الةاعاي ال يتح م بالحضافز العا ية
 2و و ُبة االهتعام بالعةاعي :
أ نواأ النتواةج فوق الاو ضل ( )62أ
ععووا

ااوة ععاا ووة العو ااس اط ا وية الخاصوة فوق الةاصووعة

ان وأ عتض ووطة فووق هووذا البة و إذ باووغ العتض ووط الح ووابق( )2022ضبووانحااف عةيووااي ()1022

ااء فقاة " أتةاعل عع العةاعوي ب ول احتواام ضتقو يا" و حاوأ فوق الاتبوة اطضلوى ض و يةوزى ذلوك إلوى
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أ التةاعل باحتاام ضتق يا ع

بل الع يا عع زعالةه العةاعي هض أ نل عا يع

أ يقوضم بوه ضأهوم

عوا يع و أ ي يووه تاوواه زعالةووه .أعووا الفقواة" ع افووأة اط اء العتعيووز لاعةاعووي " فقو اوواءأ فووق الاتبووة
اطخياة ض يةزى ذلك إلى أ الع ااس الخاصة ال ت وافا اةعوا اط اء العتعيوز بال ااوة التوق ي وةى
لنا العةام ضذلك أ الةقض بالع ااس الخاصة نضية

ال تا الةق حتى ال تتحعل أعباء إضوافية

لاعةاعي .
مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث والذي نص::
هال هنااك عالقااة ارتباطيا :ذات دًللااة إحصاائية عنااد مساتوى( )α≥3.35بااين القياادة متعااددة
العوامل لدى مديري المدارس األساسية في العاصمة عمان ودرجة توافر القيم التنظيمية؟
أقوااأ النتواةج فووق الاو ضل ( )62إلوى ضاووض عال وة ااتباطيوه إياابيووة ذاأ اللوة إحصواةية عنو
ع ووتضى ( )α≥ 1010بووي ال ااووة ال ايووة لاقيووا ة عتة و ة الةضاعوول ضال ااووة ال ايووة لاقوويم التن يعيووة إذ
باغووأ يعووة عةاعوول االاتبوواط ( )1022عووا ضاو أ عال ووة ااتباطيووة إياابيووة ذاأ اللووة إحصوواةية عنو
ع ووتضى ( )α≥ 1010ب ووي ال اا ووة ال اي ووة لاقي ووا ة عتةو و ة الةضاع وول ضاعي ووع أبة ووا الق وويم التن يعي ووة إذ
تااضحأ يم عةاعالأ االاتبواط عوا بوي ( )1026ض ( .)1021ضتقويا هوذه النتواةج أ اطنعواط القيا يوة
الثالثة التوق يعاا ونا عو ياض العو ااس اط ا وية فوق الةاصوعة ععوا تو ثا اياابيوا عاوى ااوة توضافا
القيم التن يعيةو ض يةض ذلك إلى تأثيا هذه اطنعاط الثالثة بأبةا ها العتة ة إلى ااة تضافا القويم
التن يعيووة ضيوونة س هووذا عاووى أ اء الع و يا ض فاءتووه بعووا تتضووعنه هووذه القوويم عو قووفافية ضع الووة ضثقووة
ضا تقاللية ضاهتعوام بوالعةاعي ض ويم أخال يوة اضان وانية ضبالتوالق يونة س عاوى أ اء العةاعوي ضالننوض
بالع ا ووة لاع ووتضى العطا ووضبو ضتحقي ووأل اطهو و اف .ض و و ية ووض ال ووبب إل ووى تو وضازي حاا وواأ اطفو و اا
ضالعن عووة التابضيووة لاقوويم التن يعيووة حااوواأ العاتعةوواأ لنوواو ال ت اعوول ضا ووتع اااية العن عووة يةتع و
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عاووى العن ضعووة القيعيووة لو ى العن عووة التابضيووة ضفقو اننا يةووا

العن عوة ضالةوواعاي لالاتبوواك ضالحيواة

ضالتخبطو ععا ي ي إلى ع م اال تقااا.
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الدراسة الرابع والذي نص::
هاال هناااك فااروق ذات دًللااة إحصااائية عنااد مسااتوى ( )α≥3.35فااي درجااة ممارسااة مااديري
المدارس األساسية الخاصاة فاي العاصامة عماان للقياادة متعاددة العوامال تعازى لمتغيارات الجانس
والخبرة والمؤهل العلمي؟
تعأ عنا قة هذا ال ال ح ب عتغيااته ض عا يأتق:
أ ااا متغير الجنس:
أ نواأ النتواةج فوق الاو ضل( )62ضاوض فواضأل ذاأ اللوة إحصواةية عنو ع وتضى ال اللوة ( ≤ α

 )0.05بووي العتض ووطاأ الح ووابية ل ااووة ععاا ووة عو ياي العو ااس اط ا ووية فووق عحاف ووة الةاصووعة
ععووا لاقيووا ة عتةو ة الةضاعوول عو ضانووة ن ووا العةاعووي تُةووزى لعتغيووا الاوونس فووق ال ااووة ال ايووة إذ
باغأ القيعوة التاةيوة ( )-20222عنو ع وتضى( )α≥10111ضلصوالح اإلنواث عوا انوأ ويم (أ) الوة
إحصوواةيا لاعيووع العاوواالأ ضلصووالح اإلنوواث .ض و يةووزى ذلووك إلووى أ اإلنوواث أ ثووا ا يووة فووق القيووام
بالعنووام العطاضبووةو ضأ ثووا تن يعوار فووق تق وويم اط ضاا ضالع و ضلياأ عاووى الةوواعاي و فضووال عو اإلنوواث
يتعيز بإ اعة الةال اأ اإلن انية ضتنعيتناو ضأنن أ ثا عاطفة ضحنانا ع الذ ضا ضبالتالق تم عااعاة
احتياا وواأ الة وواعاي ضتابيتن ووا اضايا ووا بية ووة عو و اطعو و ضاطع ووا و أع ووا ال ووذ ضا فف ووق الغال ووب و و ت ووض
الةال اأ أ ثا ا ية ضا عية عع الةاعاي فت ض الحضااز بيننم ضتأثيا القاة عاينم ايل.
اتفق و ووأ ه و ووذه ال اا و و وة ع و ووع اا و ووة القو و وايفق ضالت و وونح( )6101ض اا و ووة الاي و ووا ( )6102ض اا و ووة
الة ضا ( )6102ض اا ة ضضلف(Wolfو.)2010
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ب و عتغيا الخباة:
أ ناأ النتاةج فق الا ضل ( )62ع م ضاض فاضأل ذاأ اللة إحصاةية عن ع تضى ال اللة ( α

 )≤ 0.05فووق ااووة ععاا ووة ع و ياي الع و ااس اط ا ووية لاقيووا ة عتة و ة الةضاعوول لع و ياي الع و ااس
اط ا ية فق عحاف ة الةاصعة ععا تبةار لعتغيا الخباة لاعةام إذ حصل أصحاب فةوة الخبواة (أ ول
ع خعس نضاأ) عاى أعاى عتض ط ح ابق باوغ ( .)2020ياوينم فةوة (عو خعوس ونضاأ إلوى أ ول
عو عقووا وونضاأ) إذ باووغ عتض ووطنم الح ووابق ( )2020فووق حووي اوواء أصووحاب فةووة (عقووا وونضاأ
فووأ ثا) بالاتبووة اطخي واة بعتض ووط ح ووابق ( .)2021ض و يةووزى ذلووك أ ع و
اووأ أم ثوواأ لوويس لنووا تووأثيا فووق إ نوواا تبوواي ا ووتااباأ إف و اا الةينووة ع و

وونضاأ الخب واة لاعةاعووي
ااووة ععاا ووة القيووا ة

عتة ة الةضاعل ل ى ع ياي الع ااس اط ا ية الخاصة فق الةاصعة ععا ضأ العةاعوي عو فةواأ
الخباة الثالث عتفقض فق ضصف القيا ة عتة ة الةضاعل لع ياينم ضلوم ي و هنواك تبواي فوق إاابواتنم
ال القيا ة يع

عالح تنوا بضضوضح عو العةاعوي

وضاء وانضا عو أصوحاب الخبواة القاياوة أم الخبواة

الطضياة.
اتفقأ نتياة هذه ال اا ة عع اا ة الة ضا ( )6102ض اا ة القايفق ضالتنح(.)6101
اختافأ نتياة هذه ال اا ة عع اا ة الايا ()6102
ج و و و عتغيا الع هل الةاعق:
أ نوواأ النتوواةج فووق الاو ضل ( )69ضاووض فوواضأل ذاأ اللووة إحصوواةية عنو ع ووتضى()α ≤ 0.05
ل ى ع ياي الع ااس اط ا ية فق عحاف ة الةاصعة ععا لاقيا ة عتة ة الةضاعل باختالف الع هول
الةاعق إذ باغأ يعة "ف" ( )060602ضبع تضى ( ) 10111عوا ضاو أ فواضأل ذاأ اللوة إحصواةية
لاعيووع اطبةووا إذ باغووأ يعووة "ف" لوونعط القيووا ة "التحضيايووة" ( )20226ضبع ووتضى ( ≤ 0.000

) α
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ضباغوأ يعوة "ف" لونعط القيوا ة " التبا ليوة ( )20222ضبع وتضى (  ) α ≤ 0.000ضباغوأ يعوة "ف"
لونعط القيوا ة " العت واهاة" ( )20229ضبع وتضى (  ) α ≤ 0.003ضلعةافوة عاة يوه هوذه الفواضأل تووم
ا تخ ام اختباا قيفيه ) (Scheffeلاعقااناأ البة ية التق أقوااأ نتاةاوه فوق الاو ضل ( )21إلوى أ
الفوواضأل بووي العتض ووطاأ الح ووابية فووق القيووا ة العتةو ة الةضاعوول لو ى عو ياي العو ااس اط ا ووية فووق
الةاصعة ععا فق ال ااة ال ايةو تةزى ل ف اا الذي يحعاض ع هل عاعق(عاا تيا فأ ثا).عقاانوة
بحعاووة الع هوول الةاعووق( باووضم ايووة عاتعووع ) ض (ب ووالضايضس)و ضتةووزى هووذه النتياووة إلووى أ حعاووة
العاا ووتيا فووأ ثا طعضحوواتنم ضتطاةوواتنم الع ووتقباية بةي و ة الع و ىو في ووةض لتثبيووأ أنف وونم ضاثبوواأ
عقو اتنم فووق إحو اث التغيووا لتحقيووأل طعضحوواتنم بالحصووضل عضا ووع إ اايووة تع ووننم عو تحقيووأل أععووالنم
ضأه افنم الع وتقبايةو ض و ي وض ال وبب تاقوق خبوااأ تةايعيوة أ ثوا ضانت وابنم إلوى ضااأ أ ثوا خوالل
فتاة اا تنم اط ا يعيةو خاصة ضأ ا تانأ اا تنم عع ععانم.
اتفقأ نتياة هذه ال اا ة عع اا ة الة ضا ()6102و ض اا ة القايفق ضالتنح(.)6101
اختافأ نتياة هذه ال اا ة عع اا ة الايا (.)6102
مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس الذي نص::
هل توجد فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى ( )3.35في درجة توافر القيم التنظيمية
في المدارس األساسية في العاصمة عمان تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي؟
تمت مناقشة هذا السؤال حسب متغيرات :وكما يأتي:
أ و عتغيا الانس:
أ نوواأ النتوواةج فووق الا و ضل ( )20ضاووض فوواضأل ذاأ اللووة إحصوواةية عنو ع ووتضى ال الل وة( ≤α

)0.05ول ااووة ععاا ووة ع و ياي العو ااس اط ا ووية فووق عحاف ووة الةاصووعة ععووا لاقوويم التن يعيووة ع و
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ضان ووة ن ووا العةاع ووي تُة ووزى لعتغي ووا الا وونس ف ووق ال اا ووة ال اي ووة إذ باغ ووأ القيع ووة التاةي ووة ()20222
ضبع تضى اللة ( )10111ضلصالح اإلناثو ض انأ ااة تضافا القيم التن يعية لو ى عو ياي العو ااس
اط ا ية الخاصة فق الةاصعة ععا ضلصالح اإلناث فق اعيوع اطبةوا و ض و يةوزى الفواأل لصوالح
اإلنو وواث طبيةو ووة الع و واأة ضح ا و وويتنا ال ازة و و ة ضخضفنو ووا ضالت ازعنو ووا القيعو ووق ضخاصو ووة أ غالبيو ووة الع و و ااس
اط ا ية الخاصة بالةاصعة ععا يةعا بنا إنواث فوالعاأة بطبيةتنوا ضح ا ويتنا ضباعيوع تةاعالتنوا
ت ض أ ثا التزاعا ع الناحية القيعية ع خالل عا تة ه ثقافة العاتعع عاى افة اض ياأ العاأة.
اختافووأ نتياووة هووذه ال اا ووة عووع اا ووة الاةوافاة()6101و ض اا ووة بنووق صووخا()6102و ض اا ووة
ابااي (.)6102
ب و عتغيا الخباة:
أ نواأ النتواةج فوق الاو ضل ( )22عو م ضاوض فواضأل ذاأ اللوة إحصواةية عنو ع وتضى ( ≤ α

 )0.05فق ااة ععاا ة ع ياي العو ااس اط ا وية فوق عحاف وة ععوا لاقويم التن يعيوة تبةوار لعتغيوا
الخباة لاعةام فق ال ااوة ال ايوة ضفوق اطبةوا فقو باغوأ يعوة "ف" لا ااوة ال ايوة ( )60122ضبع وتضى
( .)10062ض و يةووزى ذلووك إلووى أ القوويم التن يعيووة هووق أ وواس التةاعوول االياووابق عووع اآلخ واي ضأ
القيم التن يعية لنا عفنضم ضاح بالن بة لاعيع الخبااأ بغ

الن وا عو عو ة خبوااتنم .حيوث يقوةا

الاعيع العةاعي اتااه ع يا بنفس القوةضا لعو ى ععاا وته لاقويم التن يعيوة خوالل أ اءه لةعاوه اخول
الع ا ووة ض و يةووزى أ اعيووع الةوواعاي ع و بيةووة ضاح و ة ضخافيووة ااتعاعيووة ضثقافيووة عتقووابنة إلووى ح و
بيا ضالتزاعا بقيم ال ي الحنيف ضتةاليعه تقض الاعيع لا يا بنفس الطايأل ضالقةضا ذاته.
اتفقأ نتياة هذه ال اا ة عع اا ة الةتيبق( )6102ض اا ة ابااي ()6102
اختافأ نتياة هذه ال اا ة عع اا ة الاةافاة( )6101ض اا ة القايب()6102
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ج و و عتغيا الع هل الةاعق:
أقااأ النتاةج فق الا ضل ( )22إلى ضاض فاضأل ذاأ اللة إحصاةية عن ع تضى ()α ≤ 0.05
فووق ااووة ععاا وة ع و ياي العو و ااس اط ا ووية فووق عحاف ووة الةاص ووعة ععووا لاقوويم التن يعيووة تبةو وار
لعتغيووا الع هوول الةاعووق لاعةاووم فووق ال ااووة ال ايووة ضفووق اطبةووا

افووة فقو باغووأ القيعووة الفاةيووة لا ااووة

ال ايووة ( )060602ضبع ووتضى اللووة ( .)10111ضلتةوواف عاة يووه الفوواضأل تووم ا ووتخ ام اختبوواا قوويفيه
) (Scheffeلاعقااناأ البة ية التق أقااأ نتاةاوه فوق الاو ضل( )22إلوى أ الفواضأل بوي العتض وطاأ
الح ووابية فووق ع ووتضى ععاا ووة عو ياي العو ااس اط ا ووية فووق الةاصووعة ععووا و لاقوويم التن يعيووة فووق
ال ااة ال ايةو تةوزى لاعةاعوي ( باوضم ايوة عاتعوع )عقاانوة عوع ذضي الع هول الةاعوق (ب والضايضس) و
ض(عاا ووتيا فووأ ثا)و ضتةووزى هووذه النتياووة ل ووضننم الفةووة اط بووا وونار فووق العو ااس اط ا ووية الخاصووة
ل ووذلك ي ووض التو وزاعنم ب ووالقيم التن يعي ووة ضحاص وونم عا ووى تطبيقن ووا أ ث وواو ض و و ي ووض ال ووبب اغب ووتنم
بالعحاف ة عاى ععانم بالقطاع الخاص لة م تضفا فاص ععل لنم بالقطاع الح ضعقو ض وض

باوضم

اية العاتعع أصبح عخاااته اياة ضفاص ععاه أيضا اياة.
اتفقأ نتياة هذه ال اا ة عع اا ة ابااي (.)6102
اختافأ نتياة هذه ال اا ة عع اا ة الاةافاة( )6101ض اا ة القايب(.)6102
التوصيات
فق ضضء النتاةج التق تم التضصل إلينا يضصى بعا يأتق:
 -أ نوواأ النتوواةج فووق ال و ال اطضل أ

ااووة ععاا ووة القيووا ة العتة و ة الةضاعوول ل و ى ع و ياي

الع ااس اط ا ية فق الةاصعة ععا

افع هذه ال ااة إلى الع وتضى

ا عتض طا ضبغا

العطاضب ضالى ااة أعاى ُيقتواح تن ويم ضااأ ت ايبيوة ضضاش ععول ضعقو عو تعااأ ضتضزيوع
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تيبوواأ ضنق وااأ تتةاووأل بععاا ووة القيووا ة عتة و ة الةضاعوول ع و حيووث عفنضعنووا ضخصاةصوونا
ضأنضاعنا ضأثاها عاى الةعاية التابضية ضأعضا أخاى ذاأ عال ة بالعضضضع.
 أ نوواأ النتوواةج فووق ال و ال الثووانق أاط ا ية فق الةاصعة ععا

ااووة ت وضافا القوويم التن يعيووة ل و ى ع و ياي الع و ااس

ا عتض طا ضبغا

افع هذه ال ااة إلى الع تضى العطاضب

ضالوى ااووة أعاووى يقتوواح تن وويم ضااأ ت ايبيووة ضضاش ععوول ضعقو ع و تعااأ ضتضزيووع تيبوواأ
ضنقااأ تتةاأل بتضضيح عفاهيم ضععاا اأ القيم التن يعية ضأثاها عاى الةعاية التابضية.
 أاايأ هذه ال اا ة عاى الع ااس اط ا ية الخاصوة تضصوق الباحثوة بوإاااء اا واأ ععاثاوةعاى التةايم الثانضي ضالتةايم الةالق.
 إاااء اا ة عقاانة ع القيم التن يعية ل ى الع ياي فق الع ااس الح ضعية ضالخاصة. إاوااء بوااعج ت ايبيووة ضعقو عو تعااأ ضعقو نو ضاأ ضضاش ععوول ضنقووا تيبوواأ ضنقوااأ ضأ لووةتةنى بتثقيف الع ياي الا بالقيا ة عتة ة الةضاعل ضالقيم التن يعية.
 إاااء اا وواأ أخوواى ععاثاووة فووق عاووال اإل ااة حووضل القيووا ة عتة و ة الةضاعوول لو ى ع و يايالع ا ووة ضتووضفا القوويم التن يعيووة فووق الضا ووع العيو انق فووق بيةوواأ أخوواى عو الععا ووة اطا نيووة
الناقعية.
تضاي ووه طاب ووة ال اا وواأ الةاي ووا ف ووق أ ووام اإل ااة ف ووق الااعة وواأ اطا ني ووة إلاو وااء العزيو و عو والبحووضث ضال اا وواأ النضعيووة حووضل القوويم التن يعيووة لع و يا الع ا ووة ض ضاهووا فووق عتغي وااأ أخوواى عثوول
اإلبو و اع اإل ااي ضالقو و اة عا ووى ح وول العقو و الأ ضاط اء الع

ووق ضااللتووزام ال ووض يفق ف ووق الع

التةايعية بالععا ة.
و و و و إاااء اا اأ حضل القيا ة عتة ة الةضاعل ضابطنا بعتغيااأ أخاى.

وواأ
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المراجع:
المراجع العربية:
أبض طاحض و أعل لطفق( .)2002القيادة التربوية الفاعلة ،ععا  :اا أعضاج لاطباعة ضالنقا ضالتضزيع.
أ ة و ضلي احع  .)2002( .اإلدارة التعليمية ،ط0و ععا  :ع تبة العاتعع الةابق لانقا.
الب ايو طااأل عب الحعي ( .)2002أساليب القيادة اًلدارية في المؤسسات التعليمية ،ععا  :اا الف ا.
البطشو عحع ضالطضيلو هانق ( .)2991البناء القيمي لدى طلبة الجامعة األردنية .مجلة دراسات ،الجامعة
األردنيةو  )27( 39و.231-91
ب ايو عب العاي ( .)1121التنوع الثقافي وعالقت :بالقيم التنظيمية داخل المنظمات متعددة الجنسيات في
الجزائر ( ،اا ة عي انية بع تقفى طب الةيض ص األ( و الازاةا :ااعةة ضبا بضالية الحافة.
البنضيو ن اي عب الاطيف .)1115( .اتجاهات المديرين في مراكز الو ازرات األردنية نحو اًللتزام بالقيم الثقافية
اًلجتماعية والتنظيمية دراسة ميدانيةو (ا الة عاا تيا غيا عنقضاة)و ااعةة ع تة ال اك :اطا .
بنق صخاو عحع خال الحعا ( .)1127درجة ممارسة رؤساء األقسام للقيادة األخالقية وعالقتها بمستوى
النزاهة التنظيمية لديهم في الجامعات األردنية( ،ا الة عاا تيا غيا عنقضاة)و الااعةة الناقعية الزا اء:
اطا .
بنق عطاو

الم( . )1115درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية العامة األردنية لنمطي القيادتين التحويلية

والتبادلية وعالقتهما باًلحتراق النفسي والعالقات البينشخصية عند المعلمين( ،أطاضحة

تضااه غيا

عنقضاة) .ااعةة ععا الةابية لا اا اأ الةاياو ععا  :اطا .
تا قو أ وعاء ( .)1112القيم التنظيمية وعالقتهاا بفاعلياة اإلدارة المدرساية .عوذ اة ع عاوة لنيول (ا والة العاا وتيا
غيا عنقضاة) فق عام االاتعاع تخصص تابيةو ااعةة ب اةو الازاةا.
التا قو صالح تا ق .)2002( .دراسة ميدانية مقارناة القايم التنظيمياة فوق ع ينوة الايوا

و (ا والة عاا وتيا غيوا

عنقضاة) .ااعةة العاك ةض و الايا  :الععا ة الةابية ال ةض ية.
التضيااو أنس ( .)1113القيم الشخصية والتنظيمية وأثرها في فاعلية المديرين في الوزارات األردنية( ،ا الة
عاا تيا غيا عنقضاة)و ااعةة ع تةو ال اك :اطا .
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ابااي و ايع

ايعا ( .)1124القيم التنظيمية وعالقتها بالقيادة التحويلية في الداخل الفلسطيني من وجهة نظر

المعلمين( ،ا الة

تضااه غيا عنقضاة) .ااعةة الياعضك أاب  :اطا .

الابايو عب اهلل ب عب الضاح ( .)1117اطنعاط القيا ية .جريدة اليوم ع 21325و تاايم  23عايضو تم زيااة
العض ع فق 1127/7/2م عاى الاابط:
http://www.alyaum.com/article/2489675
الاةافاةو صفاء اعيل ( .)1121القيم التنظيمية لدى مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظة الكرك
وعالقتها بعملية اتخاذ القرارو (ا الة عاا تيا غيا عنقضاة) .ااعةة ع تة :ال اك اطا .
الاةعقو هيا الحعي ي ( .)1124أنماط القيادة التحويلية والتبادلية والمتساهلة لدى مديرات المدارس اًلبتدائية
في دولة الكويت وعالقتها برضا المعلمات عن عملهن( ،ا الة عاا تيا غيا عنقضاة) .ااعةة القاأل
اطض ط :ععا اطا .
حاع و

ايعا

( .)1121اإلدارة التربوية المعاصرة .ط2و ععا  :اا أ اعة لانقا ضالتضزيع ضنبالء ناقاض

ضعضزعض .
الحايايو ااف ه ( .)1111اإلشراف التربوي واقع :وآفاق :المستقبلية ععا  :اا العناهج لانقا ضالتضزيع.
ح ا وح

عحع إبااهيم ضالةاعقو عحع ح ني ( .)1117اإلدارة التربوية .ط2و ععا  :اا الع ياة لانقا

ضالتضزيع ضالطباعة.
ح ا و ح

عحع إبااهيم ضالةاعقو عحع ح ني ( .)1123اإلدارة التربوية .ط 2ععا  :اا الع ياة لانقا

ضالتضزيع ضالطباعة.
ح ض و عحع يا وي ( .)1121أثر النمط القيادي في سلوك المواطنة التنظيمياة دراساة مقارناة باين المصاارف
التجارية العامة والخاصة في سورية( .ا الة عاا تيا غيا عنقضاة)و ااعةة عقأل :ضايا.
الحنيطووقو عحعو فووالح ( .)2002الصوااع بووي القوويم االاتعاعيووة ضالتن يعيووة لو ى العووض في فووق اطانوزة الح ضعيووة
باطا  :اا ة تحايايةو مجلة دراسات العلوم اإلداريةو الااعةة اطا نية  )2(20,ص.322-293
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الحضاع ةو نضال صالح ضال ا بةو عحع عفضق .)1111( .أثا الثقة التن يعية ضالعقاا ة فق صنع الق ااااأ عاى
اضا أعضاء هيةة الت ايس فق ااعةة ع تة اا ة عي انيةو مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ااعةة
ع ته )1(25ص.294-242
الختاتنهو ااعق عحع ( .)1119أثر الصمت التنظيمي على الثقة التنظيمية لدى العاملين في المؤسسات العامة
األردنية( .ا الة عاا تيا غيا عنقضاة( و ااعةة ع تة ال اك :اطا .
الخزاعاةو عب اهلل عقاة ( .)1117الصراع بين القيم اًلجتماعية والقيم التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية
العامة في األردن وعالقت :بأدائهم الوظيفي( .أطاضحة

تضااه غيا عنقضاة)و ااعةة ععا الةابية ععا :

اطا .
الخصاضنةو الم العنتصا عحع ( .)1121القيادة متعددة العوامل وعالقتها باستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي
التي يمارسها مديرو المدارس الثانوية الحكومية في محافظة عمان من وجهة نظر المعلمين( .ا الة
عاا تيا غيا عنقضاة)و ااعةة القاأل اطض ط ععا  :اطا .
الخضال ةو ناصا ضعي إ عاعيل .)1112( .طرائق تدريس التربية اإلسالمية وأساليبها وتطبيقاتها .ععا  :اا
حني لانقا ضالتضزيع.
اا ةو أعا عحعض ( .)1119اإلدارة والتخطيط التربوي :رؤى جديدة .إاب  :عالم ال تب الح يث.
اابو اينا

عب العنةم ( .)1111إطاا عقتاح ل اا ة أ اضب القيا ة التحضياية ضالتع ي

عاى التزام عن ضبق

العبيةاأ تااه القا ة :عح اأ ط اضب البيع العضاه بالةعيل ضنضاتج اط اء .مجلة الدراسات المالية
والتجارية ،ااعةة بنق ضيف.
الاقاي ةو نايل

الم .)1114( .اإلطار القيمي المرجعي للمشرفين التربويين في محافظات جنوب األردن من

وجهة نظرهم ومن وجهة نظر مديري المدارس الثانوية( ،ا الة عاا تيا غيا عنقضاة)و ااعةة ع تة
ال اك :اطا .
الافاعقو زهااء ي عحع ( .)1123عالقة نمطي القيادتين التحويلية والتبادلية لمديري المدارس الثانوية في
دولة الكويت بتمكين المعلمين من وجهة نظرهم( .ا الة عاا تيا غيا عنقضاة)و ااعةة القاأل اطض طو
ععا اطا .
الا بو احع صا أل عحع ( .)1121عالقة القيادة التحويلية بتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع
غزة( .ا الة عاا تيا غيا عنقضاة) ااعةة اطزهاو غزة فا طي .
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الايا و ناعي عيخاةيل عباس( .)1121درجة الذكاء الثقافي لمديري المدارس الخاصة األردنية التي تدرس برامج
أجنبية ودولية في محافظة عمان وعالقتها بدرجة ممارسة المديرين لنمط القيادة التحويلية من وجهة
نظر المعلمين( .ا الة عاا تيا غيا عنقضاة) ااعةة القاأل اطض طو ععا اطا .
الزهاانقو عب اهلل ب احع  .)1121( .نموذج مقترح للتوافق بين القيم الشخصية والقيم التنظيمية بمؤسسات
التعليم العالي السعودي( .ا الة عاا تيا غيا عنقضاة)و ااعةة أم القاىو ع ة الع اعةو الععا ة الةابية
ال ةض ية.
باغنةو قض أ ايعا  .)0999( .الثقة بالنفس والنمط القيادي لدى مديري ومديرات المدارس الثانوية الحكومية
في محافظات شمال فلسطين( ،ا الة عاا تيا غيا عنقضاة)و ااعةة النااح فا طي .

اعا و ض ا عب ال تاا .)1111( .اإلطار القيمي المرجعي لمديري المدارس في األردن وعالقت :بأدائهم الوظيفي
(ا الة عاا تيا غيا عنقضاة)و ااعةة ع تةو ال اك :اطا .
ال اانةو بالل خاف ( .)1119التطوير التنظيمي واإلداري .ععا  :اا الع ياة لانقا ضالتضزيع.
القايبو ععتاز ( .)1123الصراع بين القيم اًلجتماعية وبين القيم التنظيمية لدى مديري مدارس التعليم
األساسي والثانوي الحكومي في مدينة دمشق( .ا الة عاا تيا غيا عنقضاة) .عقأل ضايا.
القاي ةو هيام( .) 1114اطنعاط القيا ية لع ياي اإل ااة فق ض ازاة التابية ضالتةايم ضتأثيااتنا فق التغييا التابضي ضفأل
عن ضا ا اء اط ام" .مجلة اتحاد الجامعات العربية( ،الة .171-117) 43
القايفقو عباس عب عن ي( .)1123القيا ة عتة ة الةضاعل التق يعاا نا ا اء اط ام اط ا يعية فق اياأ
ااعةة القاأل االض ط فق ععا ع ضانة ن ا أعضاء هيةة الت ايسو مجلة اتحاد الجامعات العربية
للبحوث في التعليم العالي )1(33 ،و.322-319
القايفقو عباس ضالتنح عنال عحعض عحع ( .)1121درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة القيادة التحويلية من وجهة نظر معلميهمو عااة عاضم إن انيةو الة (.)45
القنفايو عحع ب ع ام .)1117( .العدالة التنظيمية وأثرها على األداء الوظيفي دراسة تطبيقية على موظفي
مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار في عمان (ا الة عاا تيا غيا عنقضاة)و ااعةة ع تةو ال اك :اطا .
القيمو ض

( .)2997يم ض اضك العا ض ي

عتغيا ض يط بي

يم ض اضك الا اء ضالفاعاية التن يعية :بحث

عي انق إ العق المجلة العلمية لكلية التجارة ،ااعةة اطزهاو الة (.24-2 :)24
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صاباو بض قياه ي ه ( .)1124القيم التنظيمية وعالقتها بتمكين الموارد البشرية( .ا الة عاا تيا غيا عنقضاة)و
ااعةة ب اةو الاعنضاية الازاةاية.
صبايو هالة أحع ( .)1115أساليب القيادة السائدة ومتطلبات التحول نحو اقتصاد المعرفة :دراسة ميدانية
لمؤسسات األعمال األردنية ( .اا ة عي انية غيا عنقضاة) .ااعةة الزيتضنة اطا نيةو ععا اطا .
الطةانقو اضا ح

 .)1119( .درجة التزام المشرفين التربويين في محافظة الكرك بمعايير الشفافية من وجهة

نظر المديرين والمعلمين( ،ا الة عاا تيا غيا عنقضاة)و ااعةة ع تةو ال اك :اطا .
الطضيلو هانق عب الاحع ( .)1112اإلدارة التعليمية :مفاهيم وآفاق .ععا  :اا ضاةل لانقا ضالتضزيع.
الضعضاو ابت ام عاق ضأبض صالحو عحع صبحق ضالةاقو عب ال تاا( .)1121أثا القيا تي التحضياية ضالتبا لية فق
إ اب عناااأ التف يا النا

لاةاعاي فق الع تقفياأ اطا نية .مجلة العلوم اإلدارية )1(37 .و -511

.543
عب الفتاحو أاضى ح ي
ع يايتق ععا

العة( .)1112عن ضعة القيم ل ى ع ياي ضعةاعق الع ااس الثانضية لاذ ضا ضاإلناث فق
اطضلى ضالثانية عةب اا عننا ع

خالل التقايا الاف ق ل ل فةة ع

ضانة ن ا ل فةة

باطخاى( .ا الة عاا تيا غيا عنقضاة) الااعةة اطا نيةو ععا  :اطا .
الةتيبقو ة هضي ي ( .)1112اتجاهات المديرين نحو اًللتزام بالقيم التنظيمية في وزارة التربية والتعليم في
المملكة العربية السعودية وأثرها على رضاهم الوظيفي( .ا الة عاا تيا غيا عنقضاة) ااعةة ع تةو
اطا .
الةتيبقو احع با ق عبااك ( .)1123درجة ممارسة ماديري المادارس الثانوياة للقياادة األخالقياة وعالقتهاا بقايمهم
التنظيميااة ماان وجهااة نظاار المعلمااين فااي دولااة الكوياات( .ا ووالة عاا ووتيا غيووا عنقووضاة) .ااعةووة القوواأل
اطض طو ععا  :اطا .
الةاعقو ناصوا( .)1121درجة تطبيق مديري المدارس الثانوية واًلبتدائية في دولة الكويت للقيادة التشاركية مان
وجهة نظر المعلمينو (ا الة عاا تيا غيا عنقضاة) ااعةة القاأل االض طو ععا  :اطا .
الة و ضا و ضفوواء يض ووف صووالح( .)1125نمااط القيااادة التحويليااة لمااديري الماادارس الثانويااة الحكوميااة فااي محافظااة
البلقاااء وعالقتهااا بمسااتوى التغيياار التنظيمااي فااي مدارسااهم ماان وجهااة نظاار المعلمااين( .ا ووالة عاا ووتيا
غيا عنقضاة) .ااعةة القاأل االض طو ععا  :اطا .
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عضا و فتحق أحع ( .)1123إدارة األعمال الحديثة .ععا  :اا الصفاء لانقا ضالتضزيع.
الةعيا و عحعض
الةياصاةو عة

اعا ( )2002السلوك التنظيمي في منظمات األعمال ،ععا  :اا ضاةل لانقا.
عحعض أحع ( .)1112األشراف التربوي والقيادة التربوية وعالقتها باًلحتراق النف ق .ط2و

ععا  :اا الحاع لانقا ضالتضزيع.
الةياصاةو عاق أحع ضالفاضل عحع عحعض ( .)1111اًلتصال اإلداري وأساليب القيادة اإلدارية في المؤسسات
التربوية .ععا  :اا الحاع لانقا ضالتضزيع.
عي ىو ايم .)1119( .إدارة شؤون األفراد ،اا أ اعه لانقا ضالتضزيع ععا اطا .
غاابيةو ضعب هلل عحع  .)2991( .أثر القيم لدى مديري المدارس الثانوية األكاديمية في محافظة اربد على
سلوكهم اإلداري (ا الة عاا تيا غيا عنقضاة) الااعةة اطا نيةو ععا  :اطا .
فان يسو يفي ض ضك .)2995( .القيم التنظيمية “تااعة عب الاحع النياا " الايا

عةن اإل ااة الةاعة.

فايااأو غالب عب العةطق . )1121( .اإلدارة والقيادة التربوية ععا  :اا ااة لانقا ضالتضزيع.
ال يالنقو اة ة ض انا با م ( .)1111نحو شفافية أردنية( .ط .)2ععا  :ع

ة اطاقيف الةابق

عاهاو احع  )1113( .ال اضك التنظيمي .اإل ن اية :ال اا الااعةية.
عحعض و عالء ال ي عب الغنق ( .)1122إدارة المنظمات .ععا  :اا صفاء لانقا ضالتضزيع.
مركز الملكة رانيا العبد اهلل لتكنولوجيا التعليم المعلومات .زيااة لاعا ز بتاايم .6102/2/00
العطيووايو عبو الةزيووز العاةو  .)2000( .أثاار القيااادة التبادليااة فااي تحقيااق األهااداف اإلسااتراتيجية :اا ووة تطبيقيووة
عاى طاع الصناعاأ النفطية ال ضيتيةو (ا الة عاا تيا غيا عنقضاة) .ااعةة القاأل اطض طو ععا  :اطا .
العةاضي يو عحع عصام ( .)1115أثر أخالقيات العمل في تعزيز المعرفة :دراسة آلراء عينة من تدريسي
جامعة الموصل( .ا الة عاا تيا غيا عنقضاة) ااعةة العضصلو العضصلو الةااأل.
العةايطةو عاق احع  .)1115( .درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية العامة في األردن للعدالة التنظيمية
وعالقتها بسلوك المواطنة التنظيمية لمعلميهم( ،أطاضحة
لا اا اأ الةاياو اطا .

تضااه غيا عنقضاة)و ااعةة ععا

الةابية
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العق مو عب الحفي

( .)2994عال ة القيم الفا ية ضالتن يعية ضتفاعانا عع االتااهاأ ضال اضك :اا ة أعبيايقية.

مجلة العلوم اًلجتماعية ،ااعةة ال ضيأ )2(11 .و.12-41
عضافقو ااة ة .)1117( .أثر القيم الشخصية والتنظيمية في تحسين األداء الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس
في الجامعات األردنية الخاصة( ،ا الة عاا تيا غيا عنقضاة) ااعةة ع تةو ال اك :اطا .
العضعنقو ضاصل اعيل ح ي ( .)1112اإلدارة المدرسية الفعالة .ععا  :اا الحاع لانقا ضالتضزيع.
النضاايو ي ( .)1111اإلدارة :األصول واألسس العلمية لل قرن .21القاهاة :ع تبة عي قعس النضااي.
الناللقو الناللق القابينق( .)1111إدارة المؤسسات التعليمية في القرن الحادي والعشرون القاهاة :الع تبة
الةصاية
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الملحق ()1

أداتاه الدراسة بصورتيهما األوليتين

سعادة الدكتو ارلفاضل ................................................:وفق :اهلل
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركات ....... :وبعد

تقضم الباحثة بإع ا ا الة عاا وتيا عو "القياادة متعاددة العوامال لادى ماديري المادارس األساساية
بالعاصمة عمان وعالقتها بتوافر القيم التنظيمية في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين"
ضلتحقيأل أه اف ال اا ة تم تااعة ا تبانة القيا ة عتة ة الةضاعل ( )MLQ_5Xالتق أع ها أفضليض
ضباس ( )Avolio & Bassالعتضعنة طنعاط القيا ة التحضياية ( )Transformationalوالتبادلية
((Transactionalوالمتساهلة ( 0(Laissez-Faireوتم إعداد استبانة القيم التنظيمية بالرجوع
لألدب النظري والدراسات السابقة ذات العالقة0
ضن ارا لعا تتعتةض به ع ع انة تابضية عنعة ضخباة فق هذا العاال ضطهعية اأي م ال ي فق تحقيأل
أه اف هذه ال اا ة نااض الت ام بتح يم هذه اال تبانة اضاب اء اأي م حضل عباااتنا ع حيث انتعا ها
لاعحضا أض ع م انتعاةنا ضع ى عنا بة الصياغة الاغضية لاةباااأ.
العقاف :اط تاذ ال تضا :أحع أبض ايم
الرجاء كتابة البيانات اآلتية:
اًلسم
الرتبة األ كاديمية
جهة العمل
التخصص

الباحثة :ابت ام صالح ال هقا
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الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة يرجى وضع إشارة (√) في المكان الذي يمثل إجابتك:
الجنس :ذ ا

أنثى 

سنوات الخبرة:
أ ل ع  2نضاأ 

 _2أ ل ع  00نضاأ 

المؤهل العلمي:
ب الضايضس ب الضايضس  +باضم  عاا تيا فأ ثا 
باضم اية عاتعع 

أ ثا ع  00نضاأ 
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أوال:استبانة القيادة التحويلية بصورتها االولية:
صالحية الفقرة
الرقم

الفقرات
صالحة

البة اطضل :التأثيا العثالق (ال عاأ)
.1

Instills pride in me for being
associated with him / her.
يغاس ال باياء فق نف ق الاتباطق به

.2

Goes beyond Self-interest for the
good of the group
يفضل العصاحة الةاعة عاى القخصية.
Acts in ways that build my respect
يتصاف بطاأل تةزز احتااعق له.
Displays a sense of power and
confidence.
ي نا إح ا ا بالقضة ضالثقة.

.3
.4

البعد الثاني :التأثير المثالي(السلوك)
1

Talks about his/her most important

values and beliefs.

يتح ث ع عبا ةه ضعةتق اته اط ثا أهعية.
2

Specifies the importance of having a

strong sense of purpose.

3

يح أهعية اعتالك إح اس ضي بالن ف.
Concentrates his/her full attention on
dealing with mistakesو complaintsو
 and failures.يا ز انتباهوه ال اعول عاوى التةاعول
عع اطخطاء ضالق اضى ضاإلخفا اأ.

4

of

importance

Emphasizes the

having a collective sense of

ي

أهعية اعتالك حس بالعنعة العطاضب اناازها.

غير
صالحة

بحاجة
إلى
تعديل

التعديل
المقترح
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.اإللهامية

 الدافعية:البعد الثالث

Talks optimistically about the future.
.يتح ث بتفا ل ع الع تقبل
Talks enthusiastically about what
 يتح ث بحعواسneeds to be accomplished.

1

2

.ععا ياب اناازه
Articulates a compelling vision of the
future.
.يق م ا ية عقنةة ع الع تقبل

3

Expresses confidence that the goals.
Will be achieved.
.ي نا ثقة بأ اطه اف ضف يتم تحقيقنا

4

 اًلستثارة العقلية:البعد الرابع
Re- examines critical assumptions to
question whether are appropriate.
ُيةيو و فح ووص االفت ااض وواأ النا و و ة لاتأ و و عو و عو و ى
.عنا بتنا
Seeks differing perspectives when
solving problems.
يعيو ووز بو ووي ضانو وواأ الن و ووا العختافو ووة عن و و عةالاتو ووه

.لاعق الأ
Gets me to look at problems from
many different angles.
يةط ووق الفاص ووة لان ووا إل ووى العقو و الأ عو و زضاي ووا
.عختافة
Suggests new ways of looking at how
complete assignments.
يقتاح طا ار ا ي ة لان ا فق يفية إ عال الضااباأ

1

2

3

4

 اًلعتبارية الفردية:البعد الخامس

Spends time teaching and coaching.
.يقضق ض تار فق التةام ضالت ايب
Treats me as an individual rather than

1

2
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just as a member of a group.
يةاعانق بضصفق فا ضليس عضض فق اعاعة.
Considers me as having different
needsو abilitiesو and aspirations from
others.
ُية و و نق ع و و ياي قخص و وار ل يو ووه احتيااو وواأو ضعق و و ااأ

3

ضطعضحاأ عختافة ع اآلخاي .

4

Helps me to develop my strengths.
ي اع نق فق تطضيا نقاط ضتق.

ثانيار :ا تبانة القيا ة التبا لية بصضاتنا اطضلية.
صالحية الفقرة
الرقم

الفقرات
صالحة

البة اطضل :الع افأة العقاضطة
.1

.2

.3

.4

Provides me with assistance in
exchange for my efforts.
ي اع نق عقابل الانض التق أبذلنا.
Discusses in specific terms who is
responsible for achieving performance
targets.
ين و ووا ش الع و و و ضل عو و و انا و وواز اطهو و و اف با و ووتخ ام
عصطاحاأ عح ة.
Makes clear what one can expect to
receive when performance goals are
achieved.
يضضووح عووا يتض ووع الفووا الحصووضل عايووه عن و تحقيووأل

أه اف اط اء.
Expresses satisfaction when I meet
expectations.
يةبا الع يا ع اضاه عن عا ألبق التض ةاأ.

غير
صالحة

بحاجة
إلى
تعديل

التعديل
المقترح
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صالحية الفقرة
الرقم

الفقرات
صالحة

البعد الثاني :اإلدارة باًلستثناء (ايجابية)
1

Focus attention on irregularitiesو

mistakesوexceptionsو and deviations
from standards.
يا و و ووز االنتب و و وواه عا و و ووى عو و و و م االنت و و ووام ضاطخط و و وواء
2

ضالتض ةاأ ضع م عطابقة العةاييا.
Concentrates his/her full attention on
dealing with mistakesوcomplaintsو and
failures.
يا و ووز ا و وول اهتعاع و ووه عا و ووى التةاع و وول ع و ووع اطخط و وواء
ضالق اضى ضاإلخفا اأ.

3
Keeps track of all mistakes.
يتابع اعيع عااحل اطخطاء.
Directs my attention toward failures to 4
meet standards.
يضاه انتباهق نحض اإلخفا اأ ع أال تابية العةاييا.
البعد الثالث :اإلدارة باًلستثناء (سلبية)
1
Fail to interfere until problems become
serious.
ال يت خل إال عن عا تصبح العق الأ ا ية.
Waits for things to go wrong before 2
taking action.
ينت ا ح ضث الخطأ بل اتخاذ أي إاااء.
Shows that he/she an affirm believer in 3
“If it isn’t brokeو”don’t it
ي نووا اعتقووا ار بووالقضل "ع و م تصووايح القووقء إذا لووم ي و

ع ض ارا "
Demonstrates that problems must 4
become chronic before I take action.

غير
صالحة

بحاجة
إلى
تعديل

التعديل
المقترح
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صالحية الفقرة
الرقم

الفقرات
صالحة

غير
صالحة

بحاجة
إلى
تعديل

التعديل
المقترح

يبي أ العق الأ ياب أ ت وض عزعنوة بول اتخواذ أي

إاااء.

القسم الثاني يتعلق بالفقرة التي تقيس القيم التنظيمية
(العدالة الشفافية االهتمام بالمعلمين االستقاللية الثقة)
الرقم

صالحية الفقرة

الفقرات
صالحة

العــــــــــــــــــــــــــــــــدالة لدى مدير المدرسة:
0

توزيع المهام على المعلمين بدون استثناء

2

يحرص على توزيع الحوافز المالية على
جميع المعلمين بشكل عادل

2

يطبق القرارات اإلدارية المتخذة على
جميع المعلمين بعدالة

3

اعمل على تقييم أداء المعلمين من خالل
معايير عادلة

2

أوزع األعمال والواجبات بين العاملين
بدون تمييز

6

أتجنب اتخاذ قراراتي بأسلوب متحيز

7

يحافظ المديرون على سير خط العمل في
مدارسهم

3

األداء هو المعيار الحقيقي للمكافآت

الشفافـــــــــــــــــــــــــــــــــــية لدى مدير المدرسة
0

يتجنب المحسوبية والواسطة عند اتخاذ

غيددددددددر بحاجة إلى تعديل
صالحة

التعددددددددديل
المقترح
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القرارات وتقييمية لألداء
2

يهتم بتحقيق أهداف المدرسة وان
تعارضت مع األهداف الشخصية

2

يتعامل مع المعلمين بسرية تامة

3

يعطي فرصة للمعلمين لطرح أفكار جديدة
لتطوير العمل

2

يتعامل بموضوعية مع عمليات التقييم
المختلفة

6

يحرص على أن يطبق األنظمة
والتعليمات بشكل حرفي

7

يمنح األفراد ذو القدرات اإلدارية على
فرص حقيقية لتطوير مستقبلهم الوظيفي

الرقم

الفقرات

صالحية الفقرة
صالحة

غيا
صالحة

اهتمـــــــــــــــــــــام مدير المدرسة بالعاملين
0

يتعامل مع المعلمين بكل احترام وتقدير

2

يسعى إلى تكوين عالقات قوية ومرنه مع المعلمين

2

يحرص على تكوين عالقات اجتماعية مع المعلمين
من خالل مشاركتهم مناسباتهم االجتماعية

3

يتيح أجواء تعاون مع المعلمين أثناء تأديتهم
ألعمالهم

2

يراعي مشاعر المعلمين ويحترم رغباتهم

6

يهتم بمشاكل المعلمين ويحاول
حلها

7

التعدددددديل
المقترح

يكافأ األداء المتميز للمعلمين بسخاء

استقاللــــــــــــــية مدير المـــــــدرسة في كافــــــــة أعماله

بحااة إلى تة يل
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0

يحاول القيام بعمله بشكل مستقل

2

يتخذ جميع قراراته بنفسه دون أي تأثير خارجي

2

يحاول أن يتحرر من بعض التقاليد االجتماعية التي
تؤثر على عمله

3

يحرص على تقييم أداء المعلمين بعيدا عن الضغوط
االجتماعية

2

يتمتع بدرجة من االستقاللية في اتخاذ القرارات ذات
الصلة بعمله

6

يحرص على أن يقوم بأداء أعماله دون أي توجيه
من اآلخرين

7

يبذل جهود كبيرة لتطوير قدرات المعلمين من أجل
تحقيق أكبر قدر من الكفاءة

الثقــــــــــــــة المتبادلة بين المدير والمعلمين
0

يحرص على أن يشاركنا المعلمون في صناعة
القرار

2

يوجه النقد للمعلم المقصر في عملة

2

يناقش المعلمين بكل صراحة

3

يحرص على أن تكوّ ن ثقة متبادلة بينه وبين
المعلمين

2

يُشعر المعلمين باألمن الوظيفي أثناء قيامهم بالعمل

6

يمنح المعلمين الصالحيات الالزمة لممارسة
أعمالهم
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الملحق ()2
أسماء المحكمين
التخصص

مكان العمل

اًلسم

الرقم
.1

اط تاذ ال تضا عباس عب عن ي

ا ااة تابضية

ااعةة القاأل

.2

اط تاذ ال تضا عحعض الح ي ي

عناهج ضطاأل ت ايس

ااعةة القاأل

.3

ال تضا أ ام عحعض أبض إ عاعيل

ا ااة تابضية

الااعةة الةابية

.4

ال تضا أعا عحعض عحع اا ة

إ ااة تابضية

ااعةة القاأل

.5

ال تضا خال أحع الصااياة

ا ااة تابضية

ااعةة ع تة

.6

ال تضاة خضلة ح ي عايضة

إ ااة تابضية

ااعةة حاةل

..

ال تضا فضاز قحا ة

عناهج ضطاأل ت ايس

ااعةة القاأل

.8

ال تضا عحع أبض عاق

عناهج ضطاأل ت ايس

ااعةة الزيتضنة

.9

ال تضا عحع عحعض بنق عفاج

إ ااة تابضية

ااعةة البت ااء

القايفق

اطض ط
اطض ط

العفتضحة
اطض ط

اطض ط

 .13ال تضا ع ام أبض طام

عناهج ضأ اليب ت ايس

ااعةة الزيتضنة

 .11ال تضا عنذا القبضل

ا ااة تابضية

ااعةة القاأل

الاغة االناايزية

االض ط
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الملحق()3
أداتاه الدراسة بصورتهما النهائيتين

حضاة الزعيل/ة .................................................العحتام/ة
ال الم عاي م ضاحعة اهلل ضبا اته:
تُة الباحثة ابت وام صوالح ال هقوا

اا وة بةنوضا " "القياادة متعاددة العوامال لادى ماديري المادارس

األساساااية بالعاصااامة عماااان وعالقتهاااا بتاااوافر القااايم التنظيمياااة فاااي مدارساااهم مااان وجهاااة نظااار
المعلمين"و ضذلك ا ت عاالر لعتطاباأ الحصضل عاى ااة العاا تيا فق اإل ااة التابضية ع ااعةوة
القاأل اطض ط (ععا و اطا ).
ضلتحقيووأل أغ و اا

ال اا ووة تووم اعتعووا تااعووة ال ووتبانة القيووا ة عتة و ة الةضاعوول ( )MLQالتووق أع و ها

أضلفيووض ضبوواس (Avoloi& Bassو ) 2004ضتااووض الباحثووة التفضوول باإلاابووة ع و فق وااأ اال ووتبانة
العافقووة بضضووع إقووااة (×) أعووام وول فقواة تةبووا عو ضانووة ن ووا م ع و اإلبو ال الخع ووةو آعاووه تحوواي
ال ووة ضالعضضووضعية فووق إاابووات مو عاعووا بووأ بيانوواأ هووذه اال ووتبانة ال ت ووتخ م إال طغ و اا

البحووث

الةاعق.
ضتفضاضا بقبضل الق ا ضفاةأل التق يا
الباحثة :ابتسام صالح الدهشان
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القسم األول :معلومات شخصية
يرجى وضع إشارة (  ) Xأمام اإلجابة التي تنطبق عليك

النوع االجتماعي:
أنثى

ذكر

الخبرة اإلدارية:
أقل من 5سنوات

-5إلى  01سنوات

أكثر من عشر سنوات

المؤهل العلمي:
بكالوريوس

بكالوريوس  +دبلوم

ماجستير فأكثر
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أوًل :اسااتبانة القيااادة متعااددة العواماال بصااورتها النهائيااة (:الرجاااء وضااع إشااارة (×) أمااام الفقاارة
المناسبة)
الرقم

مستوى التطبيق

الفقرات

دائم ا
.0

تقدم اإلدارة مساعدة لي مقابل جهودي

.2

يعيد المدير فحص اًلفتراضات الناقادة للتأكاد
من مالءمتها ألي مقياس

.3

يتدخل المدير عندما تتفاقم المشكالت فقط.

.4

يركااز ُجاال اهتماماا :علااى األخطاااء لتصااويبها

.5

يتجناااب التااادخل عنااادما تطااا أر أماااور ايجابياااة

.6
.7
.8

وفق المعايير المتبعة.

مهمة.
يتحاادث الماادير عاان قيماا :ومعتقداتاا :األكثاار
أهمية.
يغيااااب عنااااد الحاجااااة إلياااا :أوقااااات األزمااااات
والمشكالت
يسااعى للحصااول علااى وجهااات نظاار مختلفااة
عند حل المشكالت.

.9

يتحدث بتفاؤل عن المستقبل.

.11

يغاارس الكبرياااء فااي نفسااي ًلنااي ماارتبط باا:
بكون :مديري.

غالب ا

أحيان ا

نادرا

أبد ا
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.11

يتااابع المسااؤول عااان تحقيااق أهاااداف األداء
ويناقش.:

.12

ينتظر حدوث الخطأ قبل اتخاذ أي أجراء.

.13

يتحدث بحماس عما يجب تحقيق.:

.14

يؤكاااد علاااى اإلحسااااس القاااوي باااالغرض مماااا
يعكس إدارة قيادية صلبة.

.15

يقضي وقت ا في التعليم والتدريب.

.16

يوضح ما يتوقع أن يحصال عليا :الفارد عناد

.17
.18
.19
.21

تحقيق أهداف األداء.
يظهر اعتقادا ثابتا "بعدم تصاليح الشايء إذا
لم يكن مكسورا ".
يعماال مااان أجااال مصااالحة الجماعاااة متجااااو از
مصلحت :الشخصية.
يعااااملني بوصااافي فااارد ا ولااايس عضاااوا فاااي
الجماعة
يباااين أن المشاااكالت يجاااب أن تكاااون مزمناااة
قبل اتخاذ أي أجراء.

.21

يتصرف بطرق تعزز احترام المعلمين ل.:

.22

يركز جل اهتمام :على التعامل ماع األخطااء

.23

والشكاوى واإلخفاقات.
يأخااذ فااي اًلعتبااار اآلثااار األخالقيااة المترتبااة
على الق اررات التي يتم اتخاذها
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.24

يتابع جميع األخطاء.

.25

يظهر إحساسا بالقوة والثقة.

.26

يقدم رؤية مقنعة عن مستقبل المدرسة.

.27

يوجاا :انتباااهي حااين وقااوع اإلخفاقااات بهاادف
تلبية المعايير المطلوبة للعمل الصحيح.

.28

يتجنب اتخاذ الق اررات.

.29

يعتبرناااي شخصااا ا لديااا :احتياجاااات ومقااادرات

.31

وطموحات مختلفة عن اآلخرين.
يمنحناااي فرصاااة النظااار إلاااى المشاااكالت مااان
زوايا مختلفة.

.31

يساعدني في تطوير نقاط ضعفي.

.32

يقتاارح طرقااا جدياادة للنظاار فااي كيفيااة إكمااال
الواجبات.

.33

الملحة.
يؤخر اإلجابة عن األسئلة ُ

.34

يؤكااد أهميااة امااتالك حااس جماااعي برسااالة
المدرسة.

.35

ُيعبر عن رضاه عندما تتحقق التوقعات.

.36

يظهر الثقة بأن األهداف ستتحقق.
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القسم الثاني :يتعلق بالفقرات التي تقيس القيم التنظيمية يرجى قراءة كل فقرة ووضع إشارة
( )Xأمام اإلجابة التي تنطبق عليك- :
الرقم

الفقرة

العااااااااااااااااااااااااااااااااااااادالة
يعمل المدير على:

.0

توزياااااع المهماااااات علاااااى المعلماااااين دون

.2

توزياااااع الحاااااوافز المادياااااة علاااااى جمياااااع

.3

تطبياااق القااا اررات اإلدارياااة المتخاااذة علااااى

.4

تقاااويم أداء المعلماااين مااان خاااالل معاااايير

.5

يراعي ظروف العاملين أي بدون تمييز.

.6

استثناء

المعلمين.

جميع المعلمين بعدالة.
موضوعية.

تجنب اتخاذ ق اررات :بأسلوب متحيز.

الشفافااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااية
يعمل مدير المدرسة على:

.7

تجنب المحسوبية عند اتخاذ الق اررات

.8

تحقيق أهاداف المدرساة وان تعارضات ماع

.9

التعامل مع المعلمين بانفتاح

أهداف :الشخصية

.01

إعطاء فرصة للمعلمين لطرح أفكار جديادة

.00

التعاماال بموضااوعية مااع عمليااات التقااويم

.02

تطبيق التشريعات اإلدارية بشفافية

لتطوير العمل
المختلفة

اًلهتماااااااااااااااااااااااااااام بالمعلمين

يعمل مدير المدرسة على:

.03
.04

التعامل مع المعلمين بكل احترام
إقامة عالقات ودية مع المعلمين

دائما

غالبا

أحيانا

ناد ار

ابدا
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.05

تقوية عالقات :اًلجتماعية ماع المعلماين

مااااان خاااااالل مشااااااركتهم فاااااي مناساااااباتهم

.06

اًلجتماعية
أتااايح أجاااواء تعااااون ماااع المعلماااين أثنااااء
تأديتهم ألعمالهم

.07
.08

اًلهتمااااااام بمشااااااكالت المعلمااااااين إليجاااااااد
الحلول المناسبة لها
مكافأة األداء المتميز للمعلمين.

اًلستقاللااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااية

يعمل مدير المدرسة على:

.09
.21

محاولة القيام بعمل :اإلداري بشكل مستقل
اتخاذ جميع ق اررات :دون أي تأثير خارجي

.20

التحرر من بعض التقاليد اًلجتماعية التي

.22

تقااويم أداء المعلمااين بعياادا عاان الضااغوط

.23

القيااااااام بأعمالاااااا :دون أي توجياااااا :ماااااان

.24

اًللتزام باًلستقاللية في اتخاذ الق اررات

تؤثر في عمل:
اًلجتماعية

اآلخرين

الثقااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة
يعمل مدير المدرسة على:

.25

مشاركة المعلمين في صناعة القرار

.26

توجي :النقد للمعلم المقصر في عمل:

.27

مناقشااة المعلمااين باااألمور المدرسااية بكاال

.28

غرس الثقة المتبادلة بين :وبين المعلمين

.29

تحقيق األمن الوظيفي للمعلمين

صراحة
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الملحق ()4
كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط إلى وزارة التربية والتعليم
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الملحق ()5
إحصاةية باعيع العةاعي ضالعةاعاأ بالع ااس اط ا ية

فق عحاف ة الةاصعة ععا لاةام ال اا ق ()6102 /6102

ضالعتضفاة ل ى عا ز العا ة اانيا الةب اهلل لت نضلضايا التةايم العةاضعاأ
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الملحق ()6
كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية إلى مديرية التعليم الخاص
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الملحق ()7
كتاب تسهيل مهمة من وزارة التربية إلى مديرو المدارس الخاصة ومديراتها

