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 الشكر والتتقدير 
 

 بيسر، الحمُد هلل الذي لم يغلق شرا اال وفتح أبواالحمد هلل المُ الحمُد هلل صاحب الكرم والجود، 
الخير كلها ، اللهم لَك الحمُد أنت المستحق للحمد والثناء ولك الحمد على نعمك وعطاياَك التي 

 التحصى وال ُتعد، اللهم إجعل هذا العمل خالصًا للوجه الذي ترضاه به عني.

ألستاذ اهذا البحث أستاذي ومشرفي الفاضل لا ا، ومعدً ثم أتوجه بالشكر إلى من رعاني طالبً 
 هذا العمل المتواضع وعلى حلمهعلى  -لىابعد اهلل تع -، الذي له الفضلأحمد أبو كريمالدكتور 

 .وصبره وسعة صدرة

في جامعة الشرق األوسط، وأعضاء أساتذتي كل وأتقدم بشكري الجزيل في هذا اليوم إلى 
تقويم معوجها خللها و  لتفضلهم علي بقبول مناقشة هذه الرسالة، فهم أهل لسد  ؛ األكارم لجنة المناقشة

 .واإلبانة عن مواطن القصور فيها

وفي النهاية يُسر ني أن أتقدم بجزيل الشكر ألولئك المخلصين الذين لم يألوا جهًدا في مساعدتي 
 بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إنجاح هذ الجهد المتواضع.
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 أهدي رسالتي الى :  

إلى روح الحياة   ،، وأجزلت في العطاء  التي ضحت إلى  أول من علمتني أن أخط بالحياة إلى 

  " أروى "الى التي زرعت خصال الخير والحب في قلبي ،، اليك أمي

" والدي،، "  ،، رمز التضحية والعطاء وشموخي فخري  وعزي   "طيب القلوب أ "   إلى  

 و  الجندي المجهول وراء أي نجاح لي ،  ،األكبر ُعمرًا وقدرًا  أخي ،وسندي ملجئي ومالذي إلى 

"أنس "الناصح والقدوة لي   

  القناديل المضيئة  "أخوتي جميعا  إلى  و ،،،، صاحبة القلب  والعطاء الكبير  أالء الى أختي 

قلبي دائًما ... إلى.. وحب لن يموت .. األقرب  .. وذكريات سعادة  
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 في الثانوية الخاصةدرجة ممارسة الريادة اإلستراتيجية لدى مديري المدارس 
 محافظة العاصمة عمان وعالقتها بالثقة التنظيمية للمعلمين من وجهة نظر

 مساعدي المديرين
 إعداد

 أفنان بكر محمد الزبط
 إشراف

 األستاذ الدكتور أحمد فتحي أبو كريم
 الملخص

لثانوية ادرجة ممارسة الريادة اإلستراتيجية لدى مديري المدارس  هدفت الدراسة إلى التعرف على

اعدي مس في محافظة العاصمة عمان وعالقتها بالثقة التنظيمية للمعلمين من وجهة نظر الخاصة

 عددالعلمي، و المديرين والتعرف على اختالف وجهات النظر باختالف متغيرات الجنس، والمؤهل 

سنوات الخدمة ولغرض تحقيق هذا الهدف تم تحديد عينة عنقودية عشوائية تتألف من أربع ألوية وهم 

. وتم أخذ عينة طبقية عشوائية دي السيرلواء القويسمة، لواء وا عمان، لواء الجامعة،-لواء قصبة 

تخدمت . اسمساعد مدير( 173وكان عددهم )من مساعدي المدرين في المدارس الثانوية الخاصة 

( 50وير استبانة مكونة من )تم تطالباحثة منهج البحث الوصفي االرتباطي الجراء الدراسة، كما 

ية، والقيادة )العقلية الريادية، والثقافة الرياد المتغير األول للريادة اإلستراتيجية من ثالث مجاالت  ،فقرة

 المعلومات، واإلبداعهم )و االت والمتغير الثاني للثقة التنظيمية مكونة من خمسة مج ،(الريادية

من صدقها  والقيم التنظيمية(، وتم التأكد السياسات والتشريعات، واألسلوب القيادي السائد،والمشاركة، و 

 .مساعد مدير (135) وثباتها، وطبقت على

انت مرتفعة ك للريادة اإلستراتيجية  مديري المدارس وقد بينت النتائج أن  الدرجة الكلية لممارسة 

( وجاءت جميع أبعاد األداة بمستوى مرتفع أيًضا، وأن مستوى 3.75حيث بلغ متوسطها الحسابي )



 م
 

(، كما تبين وجود عالقة إيجابية دالة 3.85كانت مرتفعة وبمتوسط حسابي )للمعلمين الثقة التنظيمية 

داتين. جابية بين كافة أبعاد األودرجة الثقة التنظيمية، وكذلك وجود عالقة إي الريادةبين درجة ممارسة 

عزى لمتغير ي والثقة التنظيمية االستراتيجة الريادةيوجد فروق ذات داللة إحصائية لممارسة ال وكما أنه 

ن تثقيف المسؤولي على العمل بضرورةالدراسة  ، أوصتوالمؤهل العلمي وسنوات الخدمة، الجنس

 إضافة الى أهمية الوعي بمفهوم الثانوية الخاصة  سالمدار في الريادة اإلستراتيجية بأهمية العمل ب

  فيهة مشاب دراسات بإجراء الدراسة أوصت كما مفهوم الريادة،ب االهتمام من خاللالثقة التنظيمية 

 .الحكوميةلدولة امدارس 

  .، الثقة التنظيمية: الريادة اإلستراتيجيةالكلمات المفتاحية

  

  



 ن
 

The degree of strategic Entrepreneurship practice of  secondary school 

principals in the capital Amman governorate and its relation to the 

organizational trust of teachers from Principals assistant  point of view    

Prepared by: 

 Afnan Baker Mohammad Al-Zabat 

Supervised by: 

 Prof . Ahmad Fathe Abu_Kraem 

Abstract 

This study aimed to identify The degree of strategic Entrepreneurship practice of 

secondary school principals in the capital Amman government and its relation to the 

organizational trust of teachers from  Principals assistant point of view and to identify the 

differences of views according to the variables gender scientific qualification and years 

of experience .In order to achieve this goal, and questionnaire was developed (50) divided 

into eight failed (strategic Entrepreneurship, culture entrepreneurship, leadership 

entrepreneurship, information, innovation and it was verified and validated and applied 

(135) principle assistant. The researcher used the descriptive approach to the study and 

distributed  questionnaire. 

 The result of study showed that the total degree of the  practice of the principals of 

secondary private school in the capital governorate of Amman for strategic 

Entrepreneurship was high where the arithmetic mean was (3.75), All dimensions of the 

tool were also at a high level,  and the level of organizational trust between the faculty 

members was high and with a mean (3.85), Also as a result, there was a positive 

correlation between the degree of strategic Entrepreneurship and the degree of 

organizational trust, as well as a positive relationship between all dimensions of both 

tools. As there are no statistically significant differences in the practice of administrative 

transparency due to the gender variable, Academic level and experience". 

The study recommended a number of recommendations, the most important one 

was the work to deepen and increase the awareness of the practice of strategic 

Entrepreneurship  among secondary school  as well as increase the level of organizational 

trust by training them on the concept of strategic Entrepreneurship   and informing them 



 س
 

about the international experience to confirm the  Entrepreneurship   of all school workers 

and the elimination of some, The study also recommended conducting similar studies in 

Jordanian governmental schools. 

Keywords:  Strategic Entrepreneurship , Organizational Trust. 
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 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة 

قوم به نظرًا للدور األساسي الذي ت تهتم الدول المتقدمة والدول النامية بالتربية اهتماما كبيرا،

يا لتطوير المجتمعات ومواكبة التغيرات المتسارعة في عالم التكنولوج في تنمية الموارد البشرية المؤهلة

مما يتطلب نظام تربوي يسعى جاهدًا الى  واالكتشافات واالختراعات المذهلة على كافة األصعدة،

تجويد المخرجات التربوية وتحقيق األهداف باالستخدام األمثل لإلمكانات والموارد المتوفرة ؛من خالل 

اصر البشرية والمادية في المؤسسات التعليمية ،وصوالُ الى تحقيق الكفاءة والفعالية .ولكي توظيف العن

من بين و  يحقق النظام التربوي أهدافه ، البد أن يتصف بصفات وخصائص مهمة ترفع من كفاءته؛

ضفاء جو من الثقة بين العاملين ،فالنظام  هذه الصفات والخصائص تحقيق الريادة اإلستراتيجية وا 

التربوي يشتمل على المعارف وتعليم العلوم بكافة أنواعها باإلضافة إلى المهارات والقيم واالتجاهات 

 الالزمة.

تشكل المدارس بمجمل أهدافها ووظائفها منظومة رئيسية في المجتمع التي تتواجد فيه، وتقوم 

ات الحياة التعامل مع متطلب بدور مؤثر في تنمية الفرد فكريًا ووجدانيًا ومعرفيًا، ليكون قادرًا على

وتطويرها بما يعود بالنفع والفائدة علية وعلى مجتمعه واإلنسانية جمعاء. وتواجه المدارس العديد من 

 المشكالت التي أدت الى تدني جودة التدريس والبحث العلمي ، وانخفاض الكفاءة الداخلية 

(Harman, 2010). 

 االدارة حقلث عن الرواد شغلت اهتمام المختصين في إن فكرة الريادة والروح الريادية والبح

البحث العلمي لدراسة ظاهرة الريادة كونها احدى التحديات  توجيهولقد تنبه علماء االدارة الى ضرورة 
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زم معها من مدارس فكرية متتالية ومتعاقبة في رصدها البعدها تال التي رافقت الثورة الصناعية وما

لتعامل معها على وفق األية تحليلها والتنبؤ بنتائجها المتوقعة والتفكير بوالسعي لتشخيصها بقصد 

 .(2005الخفاجي )وتامة. افتراضات عقالنية محددة 

لتطوير المنظمات، وهو أسلوب حديث يقوم على أن  وقد برزت الريادة األستراتيجية  كمدخل

التركيز في المنظمة يكون على األبتكار كوحدة للتطوير وليس على األفراد؛ حيث تتبنى المنظمة 

خطة إستراتيجية  وآليات تغيير تنقلها من وضع الركود إلى مصاف المنظمات الرائدة في أعمالها،   

 .( 2015)القحطاني : 

لريادة في مطلع الثمنينات من القرن الماضي ويالحظ بأن الباحثين غيروا وقد بدأ مجال ا

المفهوم للقيادة على مستوى الشخص على القيادة على مستوى المنظمة ويعزو ذلك السبب نتيجة 

لمواجة العديد من المؤسسات الى موجة من التغيرا السريعة جدا في العديد من المجاالت منها التربوية 

 واالجتماعية مما دفعها الى الصحوة إليقاظ مفهوم الريادة اإلستراتيجية داخل مؤسساتها   واالقتصادية

(Thornberry, 2006). 

( الى أن مفهوم الريادة اقترن بمفهوم االستحداث في أوائل القرن 2007) صالح حيث أشار

ة أصبحت األوانه األخير  حيث وفي عالم األعمال اليبانية مجال كبير في الذي انتشر على  العشرين  

وتكون ذلك من خالل النجاح والمثابرة الريادة وخاصة في مجال التربية تعني السبق في ميدان 

مصطلح الريادة  بأن  ( 2009)الغالبي  يذكر .و  لواإلنفراد في العم الشجاعة واإلقدام  والمخاطرة 

هوم كان هذا المفحيث .ومجاالتها في مجال المؤسسات واألعمال على مختلف أساليهااألهمية  بالغ 

رات وهم أشخاص لديهم قدالمقاولين( )ىما يدعىمتجسدا سابقا في القدرات المنظمية واإلستثمارية 

  .األفكار والتخطيط الدقيق  الصحيح وابتكار فريدة ومن أبرزها قبول المخاطرة 
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ال في مجشيوعا  أصبح أكثراإلستراتيجية ن الربط بين الريادة و ( أ2016وأشار عطوف )

  ابياتاإليج لتحقيق األداء المتميز والحصول على  واإللتزامات المصممة   القراراتاعطاء األعمال و 

تبرز على مستوى المنظمة التي تلتزم جديًا بتوليد  فوق المعدل وتعد ريادة المنظمة بأنها ظاهرة،

المنظمة،  رتيجية مرتبطة بتنافسية تلكلتحقيق أهمية استااإلبتكارات واإلبداعات الجذرية والتراكمية 

  بشكل نظامي ومستمر، والسلوك الريادي تحتاجه جميعاإلبتكارات فالمنظمات الريادية قادرة على دعم 

 .كب التطور في بيئة شديدة التنافسالمنظمات لتوا

من أحد الركائز األساسية التي تدعم المؤسسات وتحقق األهداف   أن  ( 2012) الزهرانيوأشار 

دة وتعتبر بأنها من أهم الوسائل ذات فائالعمل  إطارفي المتبادلة  الثقة وتزيد من انتاجياتها هي 

ين فعندما تكون هناك ثقة بين األفراد والمرؤسألنها السسب األساسي في انتاج الفرد في المؤسسة 

، لواحدقومون بالعمل ضمن الفريق اون بالتعبير عما يجول في خواطرهم وأفكارهم ويفإن األفراد يقوم

ن أفكارهم اليستطيعون التعبير ع بينما في المؤسسات التي اليكون بها ثقة بين األفراد فإن األفراد

  .بالتالي تقلل اإلنتاج في العمل واإلنخفاض من مستوى كفاءته واليعملون بدافعية،

من أن    Davis ,Schoorman ,Mayer ,&Tan, 2000)) شارمون وآخرونأشار ديفد و  

ي  رفع لما لها من أثر عال ف الثقة التنظيميةوجود  المؤسسات التربوية نجاح الركائز األساسية لأهم 

على كون مقبل يعندما يشعر بالثقة المتبادلة بينة وبين القادة األكاديمين ، فالتربوي,زيادة اإلنتاج ،

عكس المدرسة التي يعمل بها .فهي تحيث يبذل قصار جهدة في تنمية وتطوير  بدافعية عالية،عملة 

االخر  صالشخبقدرات كل شخص بالوثوق اليخضع لقوانين تنظيمية، حيث يقوم التزاما نفسيا 

 ستواياتهم.ممختلف على وبالتالي تزداد األفكار والخبرات بين الموظفين في المؤسسة ، انتاجيتهو 
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أن اإلدارة التي تأخد األسلوب القديم كمنهج تتبعة في ( Deseler, 2003ديسلر ) وذكر

ثقة في بين الموظفين بالتالي قلة الثقة بين المشرفين بالتالي قلة الالثقة  على قلة  ينبنيإدارتها الي 

ي دسلر ز المؤسسة حيث أشار بأن الثقة مرتبطة إرتباط وثيق بإنتاجية الفرد وفاعليته في المؤسسة ويع

يث أنه حصعوبة تحويل المجموعة من المستويات المنخفضة من الثقة الى المستويات العليا، ذلك  

إلى أن الحاالت ذات المستويات المنخفضة من الثقة تميل الى اإلتجاه األدنى بصورة حلزونية، ذكر 

تحول من جو للاألساسية الركيزة نوًعا من السلوك المتسم بالثقة العالية؛ فإن  المرؤسين لو أظهر  و

لوك الداعم على التعاون والسالتي تعتمد العالقات هي قلة الثقة إلى جو يتسم بالثقة العالية بمتسم 

 نحو األشخاص الذي يتسمون بقلة الثقة. 

  مشكلة الدراسة

في ة الخاصالمدارس الثانوية ها المؤسسات التعليميمة و تواجهإن التحديات والعقبات التي 

ية ويعزي ذلك بسبب التغيرات العالموالمنافسة تجعلها في تحدي كبير  محافظة العاصمة بشكل 

 يكون هذا و  رؤساء ومسؤولين فعالين لى إ والحاجة المتزايدة التي تهدف الى زيادة الكفاءة واإلنتاجية

 ون كحيث ي،ة لزيادة اإلنتاجية والكفاءاالدارية  المجاالت العديد من السعي الدؤوب في  بزيادة 

العملية  تنمية  يفاألساسي  بإعتبارة الهدف  رئيسي هدف  الموارد البشرية  تنمية التنافس الشديد في 

طن الو في  حاجة ماسة التنظيمات لإلبداع ومن خالل هذا بأن الحاجة الى اإلبداعية وفي الريادة ، 

في تلك المنظمات التي تسعى إلى الوصول إلى التميز في األداء،  باألخص  و بشكل عام العربي 

 (.2009مميزة )المجالي، فعالة و والمحافظة على استمراريتها في بيئة 

في  من الركائز األساسية الهامة التنظيميةالريادة االستراتيجية والثقة حيث يعتبر ممارسة 

(على ضرورة القيام بدراسة للريادة 2015أي عمل.حيث أوصت دراسة القحطاني ) تطوير وتحسين
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توجية ضرورة  (2017وأوصت دراسة محمد علي )بإعتبارها الحجر األساسي للتميز في المؤسسات .

 اإلهتمام الى كال من الخطوط اإلدارية العليا والدنيا من خالل تقسيم الواجبات ومنح الصالحيات.  

هدفا كليا تسعى اليه الحكومات بجهودها  ويعد إقامة مجتمع يعتمد على المعرفة والمعلومات

ر الحلقة المجتمعية األكثر استجابة لمتطلبات التطور .فالنمو السريع والكبي تربوية ،وتعد المؤسسات ال

تحلى تفي الخدمات التي يطلبها المجتمع ،جعل إدارة المؤسسات التربوية بحاجة ماسة الى قيادات 

على  ءً بنا .وتفعيل العمل الجماعي، والتقيد بأخالقيات ساميةبعدد من الخصائص أهمها المصداقية، 

يث دعت ح ذلك، توصى بعض الدراسات بضرورة توفير المعلومات الدقية والوقتية لمتخذي القرارات،

( الى الكشف عن أثر الخصائص الريادية في االلتزام 2013) حسيندراسة الكثير من الدراسات مثل 

الى استعرض ومناقشة القيادة ( حيث هدفت هذه الدراسة 2015ي )التتنظيمي، ودراسة القحطان

الريادية من حيث نشأتها وتطورها وأوصت هذه الدراسة ان األدبيات العربية مازالت بحاجة الى المزيد 

( التي هدفت الى معرفة أثر السلوك Gill,2007من الدراسات المتعمقة حول هذا الموضوع ودراسة )

جود عالقة و  التنظيمية والشخصية في مواقع العمل  وكانت أهم نتائج هذه الدراسةالفظ في الثقة 

 ارتباطية سلبية بين الفظاظة والثقة الشخصية والتنظيمية.

اسي لزيادة عامل أس  أهمية كل من الريادة اإلستراتيجية والثقة التنظيمية وأنهممن كل هذا تبين 

ة أو عدم توفر دراسات تربط بين درجة ممارسة الريادة مستوى المؤسسة التعليمية ،ونتيجة إلى قل

اإلستراتيجية لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمان وعالقتها بالثقة 

ابين دراسة علمية تربط م ينبغي، وجدت الباحثة التنظيمية للمعلمين من وجهة نظر مساعدي المدير

يجية لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة بين درجة ممارسة الريادة اإلسترات

ة وذلك من خالل عد نظر مساعدي المديرين عمان وعالقتها بالثقة التنظيمية للمعلمين من وجهة 
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 االلتزام من إيجابية وفعالة درجة تحقق وتوصيات نتائج إلى الوصول بهدفمحاور تربط مابينهم 

 .اإلداري

 تهاأسئلالدراسة و  فاهدا

درجة ممارسة الريادة االستراتيجية لدى مديري المدارس الثانوية  معرفةالدراسة الى  تهدف هذه

اعدي مس من وجهة نظر للمعلمينالثقة التنظيمية بالعاصمة عمان وعالقتها محافظة الخاصة في 

 من خالل االجابة عن االسئلة التالية:وذلك  المديرين 

للريادة العاصمة عمان  محافظة  مديري المدارس الثانوية الخاصة في همادرجة ممارس -1

 ؟مساعدي المديرين رمن وجهة نظاألستراتيجية 

 ظة محاف فيفي المدارس الثانوية الخاصة لدى المعلمين الثقة التنظيمية  تواجد درجة ما -2

 ؟مساعدي المديرين من وجهة نظرالعاصمة عمان 

متوسطات  بين( α=0.05) إحصائية عند مستوى الداللة  داللةذات ارتباطية هل توجد عالقة  -3

محافظة درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في ل استجابة مساعدي المديرين

 الثقة التنظيمية للمعلمين؟درجة العاصمة عمان للريادة االستراتيجية و 

متوسطات استجابة  بين (α=0.05) عند مستوى الداللة هل توجد فروق ذات داللة احصائية -4

ن العاصمة عمامحافظة  درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة فيل مساعدي المديرين

 ؟(المؤهل العلميو ، سنوات الخدمةو متغيرات )الجنس، لتعزى  االستراتيجية،للريادة 

متوسطات استجابة  بين( α=0.05)الداللة  ىذات داللة إحصائية عند مستو  قهل توجد فرو  -5

نوات سالجنس و متغيرات )للدرجة الثقة التنظيمية لدى المعلمين وتعزى  مساعدي المديرين

 ؟(، والمؤهل العلميالخدمه
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 الدراسة: أهمية

 متغيري يف وذلك من خالل البحث  النظري،الجانبين التطبيقي و  في تكمن  الدراسة أهميةإن 

 يعتبران هما حيث أن المعلمين، لدى التظيمية والثقة الخاصة، المدارس مديري لدى االستراتيجية الريادة

 وتتمثل عمان، العاصمة محافظة في الخاصة الثانوية المدارسإنتاجية   على الدالة المؤشرات من

 :هذة  األهمية من خالل

  معرفة  فياالستفادة من هذه الدراسة لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة في العاصمة عمان ، -1

المؤسسة ي ف المعلمينممارسة الريادة االستراتيجيه وعالقتها بالثقة التنظيمية لدى  مستوى 

 .تنمية العمل واإلنتاج العالي للمؤسسةبهدف  التربوية التي ينتمون إليها وذلك 

رجة د معرفة  اهمية الدراسة لدى المسؤولين ومديري المدارس الخاصة في العاصمة عمان ،في -2

بون الى تحسين وزيادة الدرجة التي يرغالخطوات المهمة ، واتخاذ  المعلمينالثقة التنظيمية لدى 

 على الدرجة المرغوبة.بالحصول عليها أوالمحافظة 

 الرأي الذين ياخذون القرارات في المنظمات هذة الدراسة أصحاب  يتم اإلستفادة من يؤمل أن -3

في ميز عن الريادة والتين الباحثؤولين بشكل عام ومؤسسات التعليم العالي والمس التربوية

 .الثانوية الخاصة في العاصمة عمانالمدارس 

يتم اإلستفادة من هذة الدراسة وذلك من خالل التوصيات والنتائج التي تم الحصول  يؤمل أن  -4

راسات دوبالتالي قد تكون منطلقا إلجراء ألبحاث ودراسات جديدة في المؤسسات التربوية، عليها 

 .متشابهة

معطيات ي اعطاء فوبالتالي ربما  يفتح اآلفاق للباحثين مختلفة تتكون هذه الدراسة من مواضيع  -5

 جديدة. ومفاهيم 
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 الدراسة  مصطلحات

 االتي: غرارالمن المصطلحات التي تم تعريفها مفاهميا واجرائيا على  العديد الدراسة على تتضمن 

 الريادة االستراتيجية 

األنشطة والطرائق والممارسات التي تعتمدها المؤسسات ومديروها لبناء المركز المناسب مجموع 

وخلق الفرص واستثمار الموارد القيمة بطرق يصعب على المنافسين الوصول  العمل في سوق

 (,2001Hittلهاأوتقليدها .)

لم يسبق  ت التيهي عملية ايجاد نوع جديد من المؤسسا: ف الريادة اإلستراتيجية إجرائياً وتعر 

القيام بمثلها، حيث يكون االسلوب المستخدم في المؤسسة أسلوب ابتكاري فريد من نوعه، بحيث يأخد 

ليها ع حصلرائد الريادة في هذة العملية  مدى المخاطر التي يمكن أن تواجهه وهي الدرجة التي 

في المدارس الثانوية الخاصة في العاصمة عمان من خالل استجابة مساعدي المديرين   مديرينال

 ضمنتتالباحثة بإعدادها لهذا الغرض والتي  قامت على االستبانة الخاصة بالريادة االستراتيجية التي

 التالية )العقلية الريادية، والثقافة الريادية، والقيادة الريادية(.

كون وتب وظيفي يأتي بعد مدير المدرسة في الهيكل التنظيمي، مساعد المدير: هو منص

يتمتع اإلدارية التربوية والتنفيذية وال أمورة ووظائفة دعم ومساندة المدير في وظيفة مساعد المدير هي 

 .1994( لسنة 4بسلطة كافية التخاذ القرار كالمدير وفقا لما جاء في قانون التربية والتعليم رقم )

المؤسسة التعليمية الخاصة وهي كل مؤسسة تعليمية غير وتعرف على أنها  اصة:المدارس الخ

حكومية مرخصة تطبق المناهج والكتاب المدرسي المقرر في المؤسسات التعليمية الحكومية على أن 
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تتقيد بفلسفة التربية والتعليم وأهدافها والتشريعات التربوية في المملكة وتعمل على تحقيقها وتكون 

 .وتعديالته 1994( لسنة 4ليم رقم )إلشراف الوزارة ومراقبتها، كما جاء في قانون التربية والتع خاضعة

لدى األفراد الذين  اإليجابيةوقعات ( بأنها الت2011الخالدي )ها عرفحيث  الثقة التنظيمية:

األهداف و إذ باإلمكان االعتماد عليهم في تحقيق نتائج متواقفة مع السياسات  يعملون في المؤسسة 

في المؤسسات التي يعملون بها وخصوصا في المواقف الخطرة مع إمكانية االستمرار في العمل 

 داخل المؤسسات لعدالة األنظمة اإلدارية وكفاية مديريها.

ي المدارس ف المعلمينعليها  حصلالثقة التنظيمية إجرائيًا بأنها الدرجة التي  وأجرى تعريف

وذلك من خالل وجهة نظر مساعد المدير ألفعالهم وتم ذلك من  الثانوية الخاصة في العاصمة عمان

عدة  تضمنتالتي و قامت الباحثة بتطويرها لهذا السبب اإلستبانة الخاصة بالثقة التنظيمية التي خالل 

واإلسلوب القيادي السائد ،والقيم والسياسات والتشريعات،  واإلبداع والمشاركة، وهي )المعلومات،ابعاد 

 .التنظيمية(

 الدراسة  حدود

 مايلي:اشتملت حدود الدراسة على 

الحدود البشرية )مساعدي المديرين  في المدارس الخاصة الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة  -

   .عمان(

اصمة ظة العففي محا قتصرت هذة الدراسة على المدارس الثانوية الخاصةحيث ا الحدود المكانية ) - 

  (.عمان

 .(2019- 2018الحدود الزمانية ) الفصل الدراسي الثاني  -  
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ممارسة الريادة االستراتيجية لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة والثقة درجة الحدود الموضوعية ) -

 .التنظيمية لدى المعلمين في محافظة العاصمة عمان(

 محددات الدراسة    

 محددات الدراسة باآلتي: واشتملت

 .مدى دقة وموضوعية استجابة أفراد العينة -1

 البحث. اتيمدى دقة الصدق والثبات ألد -2

ال تتطبق نتائج هذه الدراسة إال على نفس المجتمع الذي تم سحب عينة منه والمجتمعات  -3

 االخرى المماثلة.
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 الثانيالفصل 

 األدب النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة

، اتيجية: الريادة االستر يتضمن هذا الفصل عرضًا لألدب النظري ذي العالقة بمتغيري الدراسة

لدراسة اوالثقة التنظمية، ويتضمن عرضا للدراسات السابقة العربية واألجنبية ذات الصلة بموضوع 

 :يوعلى النحو االت

األدب النظري على موضوعات تتعلق بالريادة االستراتيجية، والثقة  يتكون  :النظري األدبأواًل: 

 :تياال التنظيمية على النحو

  الريادة االستراتيجية: أوالً 

 تعريف الريادة 

،فمنها يعتمد الجانب اللغوي ومنها يعتمد جانب الخصائص  ختلفت االراء بشان مفهوم الريادةا

من ف :الشخصية واآلخر يعتمد الجوانب التنظيمية للمنظمات,ولكل منها شرعة ومنهاج يقودها في ذلك

فقـد وراد االرض ا ريادا ،وتعنـي راد الـشيء اي طلبـه، الجانب اللغوي فان األصل في ذلك هو رودا،

الرياده مرتبطة بإيجاد أشياء جديدة ذات و  ال أم  ميـاه ليـرى هـل هـي زائلـة الما حولها من المراعـي و 

إن الريادة ترتبط ارتباط وثيق ،قيمة سواء أكان بابتكار أعمال جديدة أم اجراءات اجرائية جديدة 

 (1995سعود،)  معنوية أو سيكلوجية أو اجتماعيةبالمخاطره وقد تكون هذه المخاطرة مادية أو 

هي رودًا و ريداً وتعني راد الشيء طلبه  من معجم الرائد ،Entrepreneurshipتعرف الريادة 

 ،(1995 ،،وراد األرض تفقد ماحولها من المراعي والمياه ليرى هل هي صالحة للنزول )مسعود

مستوى ها على فيالريادة مفهوم أساسي في أدبيات االداره االستراتيجية ،هدفة تحقيق مخرجات مرغوب 

( إلى أن Quince&Whittaker,2003( وتشير أدبيات نظرية المنظمة )Covin, 2006المؤسسة )
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تعزى و  الريادة ظاهرة تبرز على مستوى المنظمة ،وتهتم بشكل خاص بالتوجه الريادي االستراتيجي،

جرد النظر مالريادة االستراتيجية في الغالب الى سلوكيات االفراد والجماعات داخل المنظمة أكثر من 

 الية كافعال صادرة عن أفراد يمتلكون خصائص وسمات معينة.

أن الرياده كظاهرة وجدت مع وجود الحضارات االنسانية منذ األزل مع اختالف التسميات ،فقد 

عرفت بأنها مجمل الخصائص والسلوكيات المرتبطة بقدرات ابداعية وتجديدية ،سواء تعلقت باالبتداء 

ط له وتنظيمة وتحمل المخاطر في االستثمار فيه وادارته وتطويره أو بممارسة بعمل معين والتخطي

أنشطة إبداعية تتصف بالقدرة العالية على تغيير الوضع الحالي الى وضع أفضل ومستهدف 

( أن الوضع االستراتيجي الذي Miller, 1983بين )و ( Wiklund&shepherd, 2006وباستمرار )

المنظمات ذات التوجة الريادي االستراتيجي يتصفون بمستوى عال من التنبؤ يتخذه مالكو ومديرو 

لقرارات سلسلة من ا والمجازفة ،واالتجاه نحو تطوير وتقديم خدمات جديده ومبتكرة الى السوق عبر

مجموعة من الخصائص المتعلقة ببدء األعمال على أنها االستراتيجية  الريادة وعرفتذات العالقة، 

 (.2007وادريس ،  لها وتنظيمها وتحمل الخاطر واالبداع في ادارتها )الغالبيوالتخطيط 

إن الريادة هي العملية ،( هي فن وابتكار  أعمال جديدة Entrepreneirship) تيني كما عرفها

التي يمكن من خاللها للمنظمة أن تبدع وتكون أعمال جديدة وتحول نفسها عن طريق تغيير مجال 

( على انها التفرد المعتمد على 2006)علي والنجارويعرفها ، ،(Teny,2007عملياتها.)أعمالها أو 

 س على النماذج والعادات المتبعة.االختالف والتنويع والتوافقات الجديده ،ولي

بعض األفكار التي ترتبط بمفهوم الرياده من المنحنى  (2009)كما استخلص متعب وراضي 

 االستراتيجي:
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تكون نشاط أو عمليه أو ممارسه أو طريقة أو نوع مميز يستخدمها االستراتيجيون  أن الرياده قد -

 في البحث عن الفرص الجديده.

 يمكن أن تتُبع الريادة من شخص واحد أو من منظمة قائمة أو من فريق عمل. -

 ان األداء المتميز هو نتاج الريادة سواء كانت على مستوى الفرد أو الفريق أو المنظمة. -

في المجتمعات المعاصرة مهمة لما تحدثه من أثار جانبية تتمثل االستراتيجية  ما وتعد الريادهك

 (:2010، يأتي )العاني فيما

 إحداث التغير والتحول ،إذا يعد اإلبداع من أهم الخصائص المميزة للرياده ،خاصة وان المنظمات -1

 ديه.الريادية تعمل كوكيل للتغير من خالل ممارسة األنشطة الريا

 من المشروعات التي تعد مهمة للتطوير والتنمية. إيجاد العديد -2

 إيجاد فرص العمل ذات األهميه على المدى الطويل من أجل تحقيق النمو. -3

اذ ان دخول منافسين جدد يحفز االخرين لالستجابه ، زيادة الكفاءة من خالل زيادة التنافس -4

 بشكل كفؤ وفعال.

 يترك أثرا ايجابيًا بشكل كامل.إحتمالية ادخال ابتكار جذري  -5

 تنوع الكبير في الجودة والنوعيه.لا -6

مفهوم الرياده هو ذلك الشخص الذي لديه القدرة الى أن القائم ب( druid,2004) دارود وينظر

 البد أن يتوافر فيها ثالثة عناصر أساسية: ، ظمة الرياديةناألعلى أخذ المخاطرة وأن 

 يكون هناك إبداع من دونهم.األفراد الريادين الذي لن  -7

 الداخلية. الرقابه، التحوط للغموضاالبداع، ، الثقة، المثالية، البعد التظيمي المرتبط بالرؤية -8
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 البعد البيئي. -9

( أن العمل الريادي يتطلب ايجاد استراتيجيات واضحة 2010)وقد حدد العاني واخرون 

 للمشروع وكما يلي :

إستراتيجية المبادره واألخذ بزمام المبادرة : يهدف الريادي من وراء هذه االستراتيجيه الى الوصول  -1

الى مراكز السيطره والقيادة على سوق جديد أو صناعه جديدة، وتعد من أكثر االستراتيجيات 

 مخاطره .

الستراتيجية نى هذه ااستراتيجية المغامرة وأخذ االخرين على حين غرة : قد يفهم الريادي الذي يتب -2

ا فقد ينتظر الريادي حتى تقوم جهة م ،أهمية العمل الريادي أكثر من أولئك الذين أوجدوه أصالً 

  .بإنشاء العمل الريادي أو البدء فيه , ثم يحدد مايجب أن يكون عليه العمل الجديد ليحقق الرضا

وق وضبطه لسالى مراقبة ا االستراتيجيةتهدف هذه  ة التمكن من الجدارة الرئيسية:استراتيجي -3

د هنا مناعه ض ياديوالوصول الى مرحلة االبتكار الفعلي في منطقه صغيره ممايمنح الر 

 المنافسه.

وتعرف استراتيجية الرياده: هي تلك االستراتيجيات التي تشجع المنظمات على االبداع واالبتكار 

هذه  وأخذ مسؤولية العاملين على اتخاذ القرارات وكذلك تشجيع ة،ر والتفرد وأخذ المخاطره والمباد

 :(Histrich and others.1992بعدد من المفاهيم التاليه ) ةان استراتيجية الريادة مرتبط ،القرارات

  .استغالل وتوسع الفرص في السوق -

 االبتكار واالبداع والتحديث الذي يحدث داخل وخارج المنظمة. -

 والتوسع.االلتزام بالتطوير  -

 القدره على تحقيق النجاحات في المال واالستمرار في النمو والبقاء على المدى الطويل . -
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 استراتيجات الريادة: 

 ( Innovationأواًل: األبداع )

يث ح لتأتي بشيء جديد، أو إعادة عمل األفكار الجديدة، يعني التجديد بوصفة إعادة تشكيل،

لحقيقي ان االبداع هوه الجزء ا أو الى فكرة جديده وتطبيقها، ما، يتم التوصل الى حل خالصة لمشكلة

 المرتبط باالنجاز والتنفيذ والتحويل من فكرة خياليه الى تطبيق ملموس في أرض الواقع.

المقدرة على طرح ( هي  Innovation( الى أن األبداع )Daft,2001) دافت حثوأشار البا

 فكار وفريدة حيث تكون هذة األأفكار جديده البيانات بأساليب وطرق متنوعة أو ابتكار  وتوضيح 

ؤسسة مما يسهم في رفع مستوى المالخطوه األولى لألبتكار  ونوه البعض أن االبداع تعكس الحاجات 

ع عملية صنع القرار من خالل تشجي وفعال في وله دور بارز بعملية  على المدى الطويل،ايجابيا 

دون فريدة ووميزة بأفكار  نمية من  أعضاء الجماعة، لت الطرق اللذي تتبع  ،كأحدالعصف الذهني 

 .أي قيود

 (Dess,Lumpkin,2005 )المجهود الذي يقوم إن األبداع هي وعرف ديس و ليمبكون ب

 .أو الحلول االستثنائية الفريدة أو المنظمة إليجاد الفرص ا ببذلة الشخص أوالمجموعة بأكملها 

مط الذي أنها النأي ة لدى الشخص، المعرفيالطريقة درجة اإلبتكار في  ماركتي أنها وعرفها  

 ،يعالجون المشاكلو االجراء الالزم  يقوم األفراد باتخاذ هذه النتيجة ، وعلى يتبعة الفرد لمعالجة البيانات

تخاذ األفكار الجديدة والتغيير ،وأيضا ميله نحو اى اي النمط المعرفي للفرد هو الذي يحدد انفتاحه عل

 (.Marcati,2008) .بدون تدخل من اآلخرينالقرارات المبتكرة 
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  of risk  Acceptanceثانيًا:تقبل المخاطرة

يجي لفعل استراتأي قرار  التي يتحملها المسؤولين عندما يتخذونوعرفت بأنها المجازفة 

على المنظمة ككل وعلى مكانة المسؤولين فيها نتيجة سلبية يكون لهذا  محل التطبيق وربماويضعونه 

(Dess&Lumpkin2005). 

   Flexibilityثالثًا: المرونة 

االستجابه لمخاطر قليلة العوائد في الوقت ،والجهد و  مقدرة المؤسسة على التكيف أو التعديل

 (.Upton ,1995،والكلفة واألداء )

  Visionالرؤية  رابعًا:

ج حول على إعطاء منه هكون قادر ت حيث وشديد الجاذبية ومنسق وتعتبر بأنها رسالة منسجمة 

 .( Wilson,1992عليه في المستقبل ) تصبح ماتكون عليه المنظمه وماترغب أن 

   Growthالنمو  خامسًا:

ديدة جوعرفها ويلين وهنجر على أنها طريقة تسعى إليها المؤسسة لتحقق نتاجات مرغوبة 

خدمة المتعاملين عن طريق تقديم خدمات  من خاللالنتاجات السابقة وذلك  بمستوى أعلى من مستوى

 (.Wheelen&Hunger,2008جديدة.)

المؤسسة  أرباح  رفع  هي  من النموالمنشود  ( إن الهدف 2007)الغالبي وادريس  وذكر

لق فرص وخالتجديد واالبتكار  ويحتاج أيضا  ويحتاج الرفع من زيادة  تقديم خدمات جديدة ومميزة 

 ر السريع. ية بالديناميكية والتغيوتحمل المخاطر وفي الحاالت التي تتصف فيها البيئة الخارج جديدة
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 أبعاد الريادة اإلستراتيجية

حيث تعتبر بأنها ريادة األعمال داخل المنظمة حيث تشير الى اإلهتمام  الريادة التنظيمية:

الناشئة والتنظيمية التي تؤدي إلى التحول من األشكال التقليدية لممارسة األعمال بالجوانب السلوكية 

حيث إن عمليات الريادة التظيمية تتم داخل المنظمة دون التفكير  بتحقيق قيمة مضافة الى المنظمة،

 وهذه العمليات التشير فقط الى إنشاء مشاريع جديدة ولكن أيضًا لتطوير منتجات جديدة في حجمها،

وتكنولوجيا وتقنيات إدارية واستراتيجيات تنافسية ومركز تنافسي وأنشطة مبتكرة، حيث تشمل الريادة 

، اقيةواإلستب التظيمية اإلبداع في المنتجات واإلبداع في العملية والتجديد الذاتي، والمخاطرة،

لفرد أو مجموعة ا ام به، والهجموية، حيث توصف الريادة التنظيمية بأنها العمليات التي يقو والتنافسية

من االفراد بالتعاون مه منظمة قائمة، بإنشاء منظمة جديدة أو تشجيع التجديد واالبداع داخل تلك 

 .(Kraus & dauranen ,2009) .المنظمة القائمة

القيادة الريادية: حيث أن القيادة الريادية تشير الى وجود قدرة على التنبؤ بحل المشكالت مع 

قيادي متبع لجعل األفراد يثقون بمهارات ذلك القائد الذي يحفزهم على العمل بشكل غير وجود نمط 

 .مباشر

) (kumar and Kaopan ,2007 نها عملية خلق رؤية ريادة أالقيادة الريادية بعرفت . و

األعمال الملهمة لفريق العمل وتتكون من ثالثة عوامل هي المبادرة  حيث تشير الى قدرة التأثير في 

لتي ا والمجازفة في األعمال االخرين لحفزهم على اإلبداع بداًل من انتظار الفرصة الجديدة للقدوم. 

وتطوير البتكار ا تشير الى عبء المسؤولية للتنبؤ بمتغيرات المستقبل واإلبداع حيث تعني القدرة على

 Hasanmoradi and)لوزيادة اإلستفادة منها بشكل أفضاألفكار المفيدة للمنظمة 

Ghahramani,2008) 
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بأنها من ناحية تنظيمية حيث  اشار بأنه على المنظمات  (Hult et al.,2003) هولت  أشار

في أن تكون رائدة في أعمالها بشكل كبير يجب عليها أن تعمل على تطوير ثقافة ريادية التي ترغب 

وتلبية  التوجه الى األسواقشمل عدة من العناصر أهمها القدرة على التعلم والتركيز على تحيث أنها 

أن المرحلة المبكرة للمؤسسة   (Sundaramurthy and Kreiner ,2008) حاجات الزبائن . وبين

تتميز بثقافة ريادية تغذي رغبة المؤسسة في البقاء واالستمرارية ، حيث أنه في هذه المرحلة تكون 

  . لتخطيط بشكل أقلاالحتياجات من الموارد مرتفعة واصحاب المصالح يشاركون في ا

  الثقة التنظيمية: ثانياً 

 الثقة التظيمية من حيث مفهومها وأهميتها وأبعادها وأنواعها: سيتم استعراض

 خصوصاً القيادية و  من المواضيع المهمهة التي هي محط أنظار األبحاثالثقة التنظيمية تعتبر 

هذا الموضوع الى عالقته المباشره بمجموعة حيث يعول هذا الى فائدة  دراسات السلوك التنظيمي،

مكانية  ،والتي لها القدرة على التأثير في تنمية وتطور المنظمات كبيرة من المتغيرات التنظيمية  وا 

ومات وألن الثقة المتبادلة مهمة في  تبادل الخبرات والمعل بمهارة متميزة  نتاجاتها على تحقيق العالية 

نتاجات ومقدرتها على التعاون إلنجاز ال االبداعية،بداعية  وتوطيد العالقات وتنمية وابتكار األفكار اال

فأن ، تعتبر ان الثقة التنظيمية مهمة جدا في الوقت الحالي و  .المرجوة والمشتركة غي المؤسسة

أهميتها ستزداد بشكل متزايد وكبير في المستقبل ألقبال المؤسسات على اإلعتماد في العالقات 

 اعتمادها على المعلومات بدال من االعتماد على السيطرة.المفتوحة و 

مرغوبة معطيات  اتخاذ القراريكون لنظام أن امكانية الثقة  (1990اللوزي ومرار ) وأشار

 ( 1990الغامدي  ) وذكر  ممارسة أي تأثير على هذا النظام،لم يتم  ووحتى لأو للمجموعة للشخص 

الخرين أو الشفهية من ا الخطية بأن الوعود  انها التوقعات التي يحملة الشخص أو المجموعة بأكملها 
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( 2008ر الشكرجي )وذكيمكن األعتماد عليها ، كانوا على مستوى الفرد كشخص أو المنظمة بأكملها

غير خطي فسي ن أنه اتفاق يمثل عقدويأخذ على  ،ها التخمينات التي تكون متفق عليها بين طرفينأن

ادلة حيث نتج عن هذا االتفاق ثقة متبمما ينتج عن هذا الوفاء بين االشخاص المتفقين ينص على 

تحكم العالقة بين الطرفين على الرغم من كونه غير مكتوب وغير ملزم قانونيًا إال أنه األساس 

بأنها الطريقة  ( 2010هاشم والعابدي )وذكر نوعية وطبيعة العالقة بينهما، والمعيار الوحيد في تقويم 

لر ديسذكر و ،المتبادلة للفهم بين المؤسسة واألشخاص بالتالي تحقيق النتاجات المرجوه 

(Deseler,2003 )قليدية وذكر بأن الطريقة القديمة الت ،بأنها تتتفق مع تحقيق األهداف بشكل كبير

ن بالتالي ؤدي بنفس الوقت على عدم الثقة بالمشرفيلإلدارة التعتمد على الثقة المتبادلة بين العاملين ي

 .خفض انتاجية العمل  وخفض من تحقيق أهدافة المرجوة

 : أهمية الثقة التنظيمية

 ساسية تعتبر من أهم الركائز األحيث أنها  ،للثقة التنظيمية بالغ األهمية في أداء أي وظيفةإن 

ألدوات ونتاجاتها فهي تعتبر على أنها من أكثر ا تساند المنظمات والمؤسسات في تحقيق أهدافهاالتي 

ها العامل لما ل؛ ذات فائدة في تحقيق األهداف والنتاجات التي تسعى المنمؤسسة الى الوصول اليها

تميز ي فأساسي عامل لتجح المؤسسة في عملها حيث تعتبر أنها الظروف  الرئيسي في  تذليل 

 سسة مبني على الثقة فإن األفراد يستطيعون القيام بمهامهميكون الجو العام للمؤ المؤسسات ؛ فعندما 

براحة أكبر والتعبير عن ارآئهم واحتيجاتهم بالتالي الزيادة في رفع مستوى أداء المؤسسة، وعلى 

الصعيد االخر فإن المؤسسات التي التكون مبنية على الثقة يكون أساسها ضعيف والتحقق النتاجات 

من المؤكد أن الثقة االيجابية في  (2010وكما ذكر هاشم والعابدي ) (.2012، )الزهراني المرجوه.
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الرئيس تحقق العديد من االثار االيجابية للفرد والمؤسسة، فهي تحقق الرضا وتحسن العالقات 

 .ي المؤسسةاأللفة بين العاملين ف زيادةمن فرصة بث روح التعاون و الشخصية بين العاملين والرئيس، 

 تاج تحقيق األهداف واالنعلى زيادة  حجر أساسيإن الثقة التنظيمية لها (ب2014)وأشار المرشد 

مطلوبه مؤسسة غير األعمال الللقيام بأعمال مفيدة للأيضا ترشدهم ، و تجاه التميز توجههم للفرد و 

دون توقع الحصول على مكافات وحوافز تحقق مفهوم االنتماء المؤسسي للمؤسسة التي يعملون منهم، 

  (،2014لمرشد،)ابغض النظر عن المصلحة الشخصية مؤسسة للوصول الى تحقيق األهداف لبها 

ضال عن زيادة ف بين العاملين بالمؤسسة،األرآء أهمية الثقة التظيمية في زيادة تبادل  وينظر الىكما 

المزيد من ذل والتطوير وب، وتقبل التجديد ، وارتفاع الروح المعنوية لديهمقنوات االتصال بين االفراد

لمؤسسة التي يعملون بها ، وكذلك تسهم في زيادة االنتاجية وبالتالي تحقيق أهداف االجهد

 (.2013،)ابراهيم

 التنظيمية: الثقةأبعاد 

 ،رالعدالة في الترقية، واالبتكا للثقة التنظيمية وهي: أبعاد ( الى أربعة1990أشار الغامدي )

 المعلومات.وتحقيق الذات، والقيم السائدة، وتوافر 

 اتفق معظم الباحثين على أن أبعاد الثقة التنظيمة تتمثل في االتي:وقد 

 الثقة بالمشرفين: .أ

 ،لة بين الطرفينللعالقات المتباد تتجسد بالثقة المتبادلة بين المشرف والمرؤوسين في العمل وفقاً 

 الجدارة،و  الكفاءة،حيث يكتسب الرئيس أو المشرف ثقة مرؤسيه، إذا كانت تتوافر فيه حقائق 
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واألخالق، واالنفتاح على المرؤسين، واالهتمام بمصالح المرؤسين واحتياجاتهم، ودعم المرؤوسين 

 (.2010، والعدالة في التعامل معهم )حكمت

 الثقة بزمالء العمل: .ب

حيث يقصد بها العالقات المبنية وديدنها التعاون بين االفراد وتبادل األفكار والتواصل المشترك 

بين جميع االطراف وذلك يسهم في تحقيق األهداف المشتركة، وتكتسب هذه الثقة في ظل توافر عدد 

من الخصائص والسمات التي يجعل الفرد يحظى بثقة العاملين ويثمل كاًل من االتزام بالعمل والقيم 

 (.2010، لعابديوالمبادئ واالهتمام بمصالح الزميل وتقديم الدعم والمساعدة للزمالء الخرين )هاشم وا

 الثقة بالمؤسسة  .ج

تتمكن االدارة من اكتساب ثقة العاملين في المؤسسة من خالل اشباع احتياجاتهم ورغباتهم 

وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم، وتطابق أقوالهم مع أفعالهم، ووضوح توقعاتهم، وتوفير الهيكل 

الثقة يجعل العاملين بال قيمة، كما أن انخفاض الثقة يجعل االفراد يفضلون  التنظيمي المرن ،فنقص

مؤسستهم ؛ممايؤدي الى انخفاض والئهم والتزامهم التنظيمي، ولكن مصالحهم الشخصية على مصالح 

اذا كان الجو المناسب للعمل والمتسم بالثقة المتبادلة يزيد من انتماء الفرد للمؤسسة التي يعمل بها 

 (.2005تالي رفع الكفاءه وتحقيق األهداف )صديق،وبال

 الثقة التظيمية  أنواع

 وجود نوعين من الثقة التنظيمية وهما: (2010أوضحت دراسة شاهين )
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 الثقة التعاقدية  -1

بالمقابل وفاء و  حيث تتمثل االتفاق بين طرفين من خالل استجابة األفراد لمتطلبات المؤسسة،

من خالل التعاون بين األفراد في أنماط سلوكهم المؤسسة لهذا االتفاق، ويمكن تطوير هذا النوع 

 .ويطلق على هذا النوع من الثقة بين المسؤولون على انها االستعداد لتنفيذ االتفاق وعالقاتهم،

 الثقة المكشوفة -2

تعني ثقة الفرد بأن المعلومات التي يقوم بكشفها لن تعود عليه بالضرر بل بزيادة االحترام 

والتقدير .وهي تتوقع أن عملية إظهار المشاعر واالراء واالتجاهات والقيم لالخرين التؤدي الى 

 (.1996)الكساسبة ، االضرار بالفرد أو الجماعة بل بالعكس تعمل على زيادة االحترام والتقدير.
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 : الدراسات السابقة ثانياً 

غيرات الدراسة بمتالى مجموعة من الدراسات السابقة العربية واألجنبية المتعلقة  الباحثة  توصلت

 وفقٌا لتسلسها الزمني من األقدم الى األحدث:والتي تم عرضها 

 :الدراسات السابقة ذات الصلة بالريادة االستراتيجية-1

 العربيةأواًل: الدراسات 

هدفت الى بيان أثر التوجة الريادي على فاعلية القرارت االستراتيجية  (2008دراسة )المناصرة ،في 

شركة من الشركات المساهمة  66في الشركات المساهمة العامة األردنية ،تكونت عينة الدراسة على 

لريادي يه البعاد التوجة االعامة ، وكان من أهم النتائج التي توصلت اليها وجود اثر ذي داللة إحصائ

 على فاعلية القرارت االستراتيجية في الشركات المساهمة العامة.

( هدفت الدراسة إلى قياس أثر الخصائص الريادية )القدرات اإلبداعية، 2012دراسة الضامن )وفي 

ر على يواالبتكار، والدافع لإلنجاز، والميل إلى المخاطرة، والمبادأة( لصاحب العمل الصناعي الصغ

أداء العمل. واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، حيث طبقت استبانة على عينة عشوائية طبقية نسبية 

 .( من األعمال الصناعية الصغيرة في العاصمة عمان311تكونت من )

وجود أثر ذو داللة إحصائية لجميع الخصائص الريادية )القدرات ، وأظهرت نتائج الدراسة ما يلي

واالبتكار، والدافع لإلنجاز، والميل إلى المخاطرة، والمبادأة( في أداء األعمال الصناعية اإلبداعية، 

الصغيرة العاملة في عمان. وجود أثر ذو داللة إحصائية للخصائص الريادية على رضا العاملين في 

غيرات توجود فروق ذات داللة إحصائية في الخصائص الريادية وفقاً لم، المنظمات الصناعية الصغيرة

 .العمر، والخبرة الوظيفية(الجنس، )
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هدفت إلى الكشف عن أثر الخصائص الريادية في االلتزام التنظيمي ( 2013دراسة حسين )وفي 

يق ذلك ديالى. ولتحق محافظة-الكهربائيةلدى عينة من متخذي القرار في الشركة العامة للصناعات 

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي معتمدةً على مقياس الخصائص الريادية، إضافًة لمقياس 

 ( من متخذي القرار في الشركة.62االلتزام التنظيمي. وطبقت الدراسة على )

أن مستوى ،ص الريادية لدى العينة كان متوسطأن مستوى الخصائ:وتوصلت الدراسة لنتائج من أهمها

 ضعف أثر الخصائص الريادية على االلتزام، لدى القادة المبحوثين كان متوسط االلتزام التنظيمي

 التنظيمي لدى عينة الدراسة.

هدفت الدراسة إلى  ( بعنوان" القيادة الريادية وتطبيقاتها في الجامعات"2015دراسة القحطاني )

نشأتها وتطورها ومهاراتها عن طريق تحليل ومراجعة استعراض ومناقشة القيادة الريادية من حيث 

األدبيات حولها، والتعرف على القواسم المشتركة بين القيادة الريادية والقيادة الجامعة، ودراسة واقع 

تطبيق القيادة الريادية في جامعة الملك سعود، ومن ثم وضع إطار مقترح للقيادة الريادية في الجامعات 

الدراسة المنهج المسحي االستنباطي القائم على األسلوب المكتبي والتحليل  السعودية. واستخدمت

  الوثائقي دون القيام بأي مسح أو دراسة ميدانية.

ز أن القيادة الريادية نمط قيادي فاعل قادر على تعزي :وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة

دبيات أن األ، لوصول إلى التميز في وقت قياسيواقدرة المنظمات وخاصًة الجامعات على المنافسة 

ك أن قيادات جامعة المل، دراسات المتعمقة حول هذا الموضوعالعربية مازالت بحاجة إلى المزيد من ال

سعود تميزت في العقد األخير بخصائص ومزايا القيادات الريادية مما يجعل باإلمكان استخدامها 

إمكانية تطبيق اإلطار المقترح للقيادة الريادية في ، جامعاترح للقيادة الريادية في الكإطار مقت

 الجامعات السعودية.
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هدفت الدراسة الى توضيح دور الريادة اإلستراتيجية في التي ( 2017، دراسة )محمد عليوكذلك 

تطوير عمل المنظمات في القطاع العام وتحديدا المفوضوية العليا المستقلة لإلنتخابات، وبيان 

تطوير عمل المفوضوية العليا في شكل ريادي وليتم التحقيق في أهداف الدراسة إستخدم  خطوات

الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت اإلستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث تكون مجتمع 

موظف من العاملين 100الدراسة من العاملين في مكتب انتخابات النجف حيث بلغلت عينة الدراسة 

 تب انتخابات النجف العراق.في مك

طوير وسيلة جوهرية لت تعتبروبرزت أهم نتائج هذة الدراسة مايلي :إن استراتيجية ريادة األعمال 

، متميزجديدة للحصول على العمل ال الموارد البشرية التي تمتلك كل القدرات التي تسعى إليجاد طرق

ن تكون توقف علة اإلدارة العليا للمنظمة ،فيجب أيعتبر نجاح الريادة اإلستراتيجية يو الفريد من نوعه .

 الريادة اإلستراتيجية جزءا من الخطط اإلستراتيجية للمنظمة.

ضرورة توجية اإلهتمام الى كاًل من الخطوط اإلدارية العليا والدنيا من ،وأوصت الدراسة الى مايلي 

 خالل تقسيم الواجبات ومنح الصالحيات.

 األجنبية الدراسات

      Strategic Entrepreneurship and managerial( بعنوانMesseghem,2003دراسة )

activities in SMEs   دور الرياده االستراتيجيه والنشاطات االدارية في التي هدفت الى تعرف

الى راسة هذه الدوقد توصلت  الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الواليات المتحدة االمريكية.

االستراتيجية والنشاطات االدارية ذات التوجه االستراتيجي تلعب دورا في نجاح المؤسسات  أن الريادة

  الصغيره والمتوسطة الحجم في الواليات المتحدة.
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 The Principal as Entrepreneur in the( بعنوان " Blake,2008) دفي بالك دراسة و 

Management of School” "مدير المدرسة كريادي في إدارة المدرسة". 

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور مدير المدرسة كريادي في إدارة مدارس التعليم العام في جنوب 

دارة المدارس، ومعرفة تصور المديرين  أفريقيا عن طريق التعرف على العالقة بين ريادة األعمال وا 

وتقديم خطوط عامة عن كيفية استخدام مديري المدارس والمعلمين لدور مدير المدرسة كريادي، 

لمدخل الريادية لتحسين إدارة المدارس. استخدمت الدراسة المنهج الكمي الوصفي معتمدًة االستبانة 

 ( معلم ومربي تم اختيارهم بالطريقة العشوائية.400كأداة. وتكونت عينة الدراسة من )

تحديات متعلقة بقدرة مدير المدرسة على قيادتها بشكل وجود : الدراسة لنتائج من أهمهالخصت و 

 ،أن للمهارات اإلدارية والقيادية لمدير المدرسة أثر كبير على نجاحه كرياديو ، ريادي فاعل واقتصادي

أن المنظمة التعليمية ال تحتاج إلدارتها بشكل تجاري ولكن في الوقت ذاته هي بحاجة ماسة إلحداث 

أن مديري المدارس الحاليين يمتلكون اتجاهات وقدرات كافية للقيام ،اإلداريتغيير وتطوير في الفكر 

 بأنشطة ريادية ولكن هذه القدرات ال يتم تفعيلها على أرض الواقع.

البحث عن التوجهات الريادية بين المنظمين  استقصت( التي 2009) Stewart ستوارتكذلك دراسة 

في منظمات الخدمات باإلعتماد على الروح الريادية عند المسئولين والعاملين فيمثل هذه المنظمات 

والتركيز على السلوك الريادي في العمل من خالل خصائص األفراد الحداث التوجه الريادي حيث 

رضا الوظيفي ضمن نطاق الخدمات، حيث أظهرت النتائح تبين أثر هذا التوجه على أداء األفراد وال

أن هناك عالقة بين الموظفين الموجهين بالمستهلك )رجال البيع( والسمات الريادية الذين يتمتعون 

بها كموظفين ريادين تنظيمين، كما توصلت الريادة الى أن هناك أثر للتوجه الريادي على أداء 

 .المستهلك  الموظفين بالمقارنة مع التوجه نحو
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باالضافة الى ذلك أظهرت الدراسة أنه إذا أن  االستراتيجية الجديدة المحددة يجب أن تتماشى مع 

، عندها يجب تكييف الهيكل والسلوك مع االستراتيجية الجديدة وبالتالي الهيكل والسلوك الحاليين

 إمكانية حدوث تأثير في كال االتجاهين.

 Entrepreneurship ( بعنوان "2013) Ayub &Othman عثمان وايوب دراسةو 

Management Practices in Creating Effective Schools ممارسات اإلدارة الريادية" "

 ودورها في بناء مدارس فاعلة"

هدفت الدراسة إلى فحص عالقة ومساهمة ممارسات اإلدارة الريادية الناجحة المتمثلة في )الرغبة في 

ارة الذات، اإلبداع( في بناء مدارس فاعلة من وجهة نظر المديرين أنفسهم. التميز، اإلصرار، إد

( 180اتبعت الدراسة المنهج المسحي، واالستبانة كأداة تم تطبيقها على عينة عشوائية مكونة من )

 مدير مدرسة.

 صئوجود عالقة ذات داللة بين اإلدارة المبنية على الخصا، خلصت الدراسة إلى نتائج من أهمهاو 

أهمية دمج الممارسات الريادية في النمط اإلداري والثقافة اإلدارية و  الريادية وبين فاعلية المدرسة

 ية.المدارس وبخاصًة المدارس الثانو في 

 الدراسات السابقة ذات الصلة بالثقة التنظيمية 

 ستها ر يقوم بمماالعدالة التنظيمية التي درجة ( دراسة هدفت للتعرف إلى 2012البكار ) أجرى

مديرو المدارس الثانوية العامة في محافظة العاصمة عم ان وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية في 

تم أختيارها حيث ( معلًما ومعلمة، 377مدارسهم من وجهة نظر معلميهم، وتمثلت العينة من )

ظيمية والثقة نأدتان لقياس مستوى العدالة الت تبالطريقة الطبقية العشوائية النسبية، وقد إستخدم
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التنظيمية، أظهرت الدراسة وجود عالقة ايجابية بين مستوى العدالة التنظيمية ومستوى الثقة 

التنظيمية وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الثقة التنظيمية في المدارس الحكومية 

 علمي.الثانوية العامة في العاصمة عم ان تعزى لمتغير الجنس والخبرة والمؤهل ال

جهة من و الى معرفة عالقة االبداع االداري بالثقة التنظيمية  بدراسة هدفت  (2014المرشد ) وقام  

عاملة حيث  ( 321)حيث كانت العينة مكونة من نظر موظفات جامعة األميرة نور بنت عبد الرحمن 

النتائج التي  حيث برزت أهم، البيانات المطلوبولجمع  االستبانة تاستخدمعشوائًيا و القيام باختيارهم 

الثقة التنظيمية ووجود عالقة موجبة بين الثقة التنظيمية  بعادإدراك الموظفات ألتوصل اليها وهي 

 اإلداري.    بداعواإل

( للتعرف الى العالقة بين الثقة التنظيمية واإللتزام التنظيمي في 2014كما هدفت دراسة فارس )

الدراسة من العاملين واإلداريين في جامعة األزهر وبلغ عددهم  جامعة األزهر بغزة، وتكون مجتمع

( 2015بينما هدفت دراسة اللداوي ) موظفا وتم استخدام االستبانة كأداة لجمع المعلو (170)

إلى التعرف على درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث في محافظة العاصمة عم ان لسلوك 

لثقة التنظيمية السائدة في مدارسهم من وجهة نظر المعلمين، النفاق األخالقي وعالقته بمستوى ا

( معلًما ومعلمة حيث تم إختيارهم بالطريقة العشوائية من مجتمع 331وتكونت العينة من )

الدراسة، وتم إستخدام أداتين لجمع البيانات تمثل المتغيرين، وقد أظهرت الدراسة أن مستوى الثقة 

كالة الغوث الدولية في عم ان من وجهة نظر المعلمين كان متوسًطا التنظيمية السائدة في مدارس و 

مع وجود عالقة سلبية بين درجة ممارسة مديري المدارس لسلوك النفاق األخالقي والثقة التنظيمية. 

 وأظهرت الدراسة وجود عالقة ارتباطية بين الثقة بالزمالء واإللتزام التنظيمي.
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 الدراسات االجنبية:

( دراسة تهدف الى معرفة أثر السلوك الفظ في الثقة الشخصية والتنظيمية في Gill, 2007أجرى ) 

مواقع العمل األمريكية في والية إنديانا، واعتمد في جمع البيانات على إستبانة خاصة بالسلوك الفظ 

 (موظفا ،وكانت أهم  نتائج486وأخرى بالثقة التظيمية وطبقت األداتان على عينة تكونت من )

 الدراسة وجود عالقة إرتباطية سلبية بين الفظاظة والثقة الشخصية والتنظيمية.

( للتعرف الى العالقة بين الثقة التنظيمية التي يمارسها  Vineburgh,2010وجاءت دراسة فينبرف )

مديرو المدارس الثانوية العامة في محافظة العاصمة عمان وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية في 

معلما ومعلمة ،وتم اختيارها  (377مدارسهم من وجهة نظر معلميهم ،حيث تمثلت العينة من )

بالطريقة الطبقية العشوائية النسبية وقد استخدمت اداتان لقياس مستوى العدالة التنظيمية والثقة 

التنظيمية  ةالتنظيمية ،أظهرت الدراسة وجود عالقة ايجابية بين مستوى العدالة التنظيمية ومستوى الثق

وعدم وجود  فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الثقة التنظيمية في المدارس الحكومية الثانوية 

 العامة عمان وتغزى لمتغير الجنس والخبرة والمؤهل العلمي.

   السابقة وموقع الدراسة الحالية منها : الدراساتملخص 

اعتمدت عليها للحصول على المعلومات قد تنوعت الدراسات السابقة من حيث األدوات التي ل

لحالية مع الدراسة اوأتفقت وسيلة لجمع البيانات. كاالستبانه  على استخدام فقد اعتمد معظمها

دى مديري الريادة االستراتيجية لمعظم الدراسات السابقة في استخدام االستبانه كأداة لتعرف درجة 

ة في المدارس الثانوية  لتنظيمية الثقة امستوى العاصمة عم ان وعالقتها بمحافظة ألردني ة الخاص 

وعلى الرغم من اإلختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة من حيث  المعلمين. لدى

موضوع الدراسة وأهدافها واألسلوب المتبع ، إال أن الدراسة الحالية تستفيد منها في التعرف على  
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مة محافظة العاص في الثانوية الخاصةدرجة ممارسة الريادة اإلستراتيجية لدى مديري المدارس 

  مساعدي المديرين، كما إستفادت مما عمان وعالقتها بالثقة التنظيمية للمعلمين من وجهة نظر

رحات تإلية الدراسات السابقة في تصور المفاهيم والمنهج واألدوات، وبناء أداة البحث وصياغة المق

حيث أن الدراسات السابقة أوضحت أن هناك إهتماما واسعا بموضوع الريادة  والتوصيات.

 اإلستراتيجية ومن ثم التوجد دراسة مباشرة تناولت موضوع الدراسة الحالي. 

ومن خالل إستعراض الدراسات السابقة والنظر عليها بزيادة معرفتها العلمية والتربوية مابين محلية 

 نبية وتضمنت الدراسات السابقة أهدافا ومحاور مختلفة. وعربية وأج

(,ودراسة 2008)  Blakeت الدراسة الحالية من حيث المنهج واألداه مع دراسة كاًل منهتشابو 

(Gill)  ( ودراسة الضامن 2014واختلفت من حيث المجتمع الذي ستنطبق من قبل دراسة فارس )

(2012.) 

ة السابقة في بناء اإلطار النظري والدراسات السابقة وسيتم اإلستعاناستفادت الباحثة من الدراسات و 

كذلك استفادت الباحثة في صياغة تساؤالتها بأدوات الدراسة الحالية من الدراسات السابقة ،

ات الدراسات السابقة بأنها ناقشت متغير  عنوتحديد المشكلة، وتميزت الدراسة الحالية  هاوأهداف

والثقة التنظيمية والعالقة بينهم وهذا لم يتوفر في أي دراسات أخرى مشابهة  الريادة اإلستراتيجية

 تبينو في حدود علم الباحثة، لذلك تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الرائدة في هذا المجال، وقد 

 كما بمتغيرات وعالقتها التدريسية الهيئة أعضاء لدى التنظيمية الثقة تناولت الدراسات بعض أن

نوح  دراسة في التنظيمية المواطنة ومتغير التنظيمية، والعدلة  (2012) البكار دراسة في

د المرش دراسة في اإلداري واإلبداع ،(2014)س فار  دراسة في التنظيمي وااللتزام، (2013)

(2014). 
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الثقة و تناوات موضوع جديد ويربط بين متغيرين وهما الريادة  أنهاعن غيرها  يميز هذه الرسالةما  

ذا ه طبقت على مساعدي المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمان.وتم الربط بينهم، و 

وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في طرق اختيار عينة الدراسة وتحديدها وتعريف 

ناسبة الممصطلحات الدراسة وتحديد االساليب االحصائية المناسبة واختيار منهج الدراسة واألداة 

 للدراسة الحالية واختيار المتغيرات.
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 الثالث الفصل
 اتواإلجراء الطريقة
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 لثّالثالفصل ا
 الّطريقة واإلجراءات

 

جراءات الد راسة  تناول هذا الفصل منهج الد راسة، وعينتها، وأداتها، وصدق األداة وثباتها، وا 

 والمعالجة اإلحصائي ة ال تي تم  إستخدامها في معالجة بيانات الد راسة وعلى الن حو اآلتي:
 

 الّدراسة المستخدم منهج 

حيث يعد المنهج المالئم لمثل هذا الن وع من  اإلرتباطيتم  استخدام منهج البحث الوصفي 

الد راسات، وتم  استخدام االستبانة وسيلة لجمع البيانات المتعل قة بالد راسة بعد الت حقق من صدقها 

 وثباتها.
 

 مجتمع الّدراسة

ة  الثانوية المدارس في المديرين مساعدي من الدراسة مجتمع يتكون  ةمحافظ في الخاص 

على  موزعين المديرين مساعدي من( 173) عددهم ويبلغ الدراسة حدود ضمن عم ان العاصمة

)وزارة الت ربية . 2019/2018 لعام والتعليم التربية وزارة ئياتااحص حسب خاصة مدرسة( 173)

 والت عليم، الممكلة األردني ة الهاشمي ة(.
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 (1-3الجدول )
 في المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمانلمساعدي المديرين توزيع مجتمع الّدراسة         

 العدد الكلي إناث ذكور الّلواء
 31 25 6 عم ان –لواء قصبة 

 71 55 16 لواء الجامعة
 23 18 5 لواء القويسمة
 3 2 1 لواء سحاب
 17 13 4 لواء ماركا
  5 3 2 لواء ناعور

   22 17 5  لواء وادي الس ير
 1 1 - الجيزة

 173 134 39 المجموع اإلجمالي

 عينة الّدراسة

 :طريق عنمديرين التم أخذ عينة من مساعدي 

عمان، لواء الجامعة،  –ألويه وهي: )لواء قصبة اربعة  إختيار ، تم العشوائية العنقودية العينة .1

 .لواء القويسمة، لواء وادي السير(

حجم العينة من حجم المجتمع الذي وفقا لجدول تحديد ، النسبية العشوائية الطبقية العينة .2

 .( ,1970Krejcie & Morganأعده كريسي ومورجان )
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 (2-3) الجدول 
 حسب الجنس الّدراسة  عينة  توزيع

 المجموع الكلي إناث ذكور الّلواء
 29   24  5 عم ان –لواء قصبة 

  65  51 14 لواء الجامعة
  21 17  4 لواء القويسمة
  20 16  4 لواء وادي الس ير
 135   108 27 المجموع الكلي

حسب متغيرات الجنس ، المؤهل العلمي ، عدد سنوات ( توزيع عينة الدراسة 3-2ويوضح الجدول ) 

 الخدمة 

 (3-3الجدول )
  توزيع عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

 المجموع  التكرار الفئة المتغير

 الجنس
  26 ذكور

135 
 

 109 إناث

العلمي المؤهل  
   66 بكالوريوس

 41 دبلوم عالي 135
 28 ماجستير

الخدمة سنوات  
سنوات 5أقل من   34  

135  
   

سنوات5-10من    58 
 43 سنوات فأكثر 10

 الّدراسة ااتأد

 تعلقالم السابق التربوي األدب مسح على اعتماداً  أداتين تطوير تم الدراسة، أهداف لتحقيق

 إلى الرجوع تم ذإ الدراسة، أداتا بناء في منه واإلفادة التنظيمية الثقة ودرجة االستراتيجية الريادة بممارسة

، (2014) فارس  دراسة و( Gill, 2007) دراسة مثل الدراسة بموضوع الصلة ذات السابقة الدراسات
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وأداة الثقة  ( فقرة.23بصورتها النهائية من الريادة اإلستراتيجية وتكونت من )وتكونت أداة الدراسة 

 (4-3( كما هو موضح بالجدول )27التنظيمية وتكونت من )

 (4-3) الجدول
 أبعاد أداة اإلستبانة

 

 

 

 

 

 

 وتم اعتماد سلم ليكرت الخماسي، كما هو موضح في الجدول االتي :

  مقياس ليكرت الخماسي (5-3ل )الجدو
 قليلة  قليلة جداً  متوسطة كبيرة  كبيرة جداً 

 درجة 1 درجة 2 درجات 3 درجات 4 درجات 5

 صدق أداة الدراسة

  (حكمينالصدق الظاهري )صدق الم

 االستبانة فقرات بعرض وذلك الظاهري الصدق باستخدام الدراسة يصدق أدات من التحقق تم

 المعلمين  من الخبرة وذوي المختصين من امحكمً  (10) من ستتألف المحكمين، من مجموعة على

 هي وهل الفقرات صالحية مدى التربوية. ودراسة العلوم اختصاص في التربوية، العلوم أساتذة من

 عدد الفقرات المتغيرات
 11 العقلية الريادية
 7 الثقافة الريادية
 5 القيادة الريادية
 23 المجموع
 5 المعلومات

 5 اإلبداع والمشاركة
 5 السياسات والتشريعات
 6 األسلوب القيادي السائد

 6 القيم التنظيمية
 27 المجموع
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 من (80%) بنسبة موافقة على حصلت التي الفقرات اختيار تم منها، المقترح تعديل الى بحاجة

 .حذفها أو صياغتها إعادة أو تعديلها اقترح التي الفقرات مع الالزم إجراء تمو  أكثر،ف المحكمين

  .يبين ذلك (3والملحق )

 )صدق االتساق الداخلي(  البنائيالصدق 

التحقق من الصدق الظاهري ألداتي الدراسة، قامت الباحثة بتطبيقها على مجتمع الدراسة  بعد

 حساب، وذلك بُبعدومدى إسهام الفقرات المكونة لل داةالداخلي لأل االتساقللتعرف على مدى صدق 

 (6-5-4-3تحليل معامل اإلرتباط بيرسون وذلك في الجداول )

 (6-3) جدول
معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للُبعد المنتمي إليه فيما يتعلق بدرجة ممارسة الريادة 

 اإلستراتيجية  

اوحت تر العقلية الريادية ( أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في ُبعد 6-3من الجدول ) يظهر

وهذا يدلل  (α≤0.05)القيم دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة  كل ( وقد كانت 0.75 – 0.30بين )

 على وجود درجة من صدق االتساق الداخلي بين فقرات الُبعد األول. 

 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة الُبعد
العقلية  
 الريادية

  0.30 0.69 0.66 0.75 0.60 0.57 معامل االرتباط
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

الثقافة 
 الريادية

  0.65 0.69 0.63 0.77 0.78 0.56 معامل االرتباط
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

القيادة 
 الريادية

  0.71 0.77 0.86 0.81 0.72 0.65 معامل االرتباط
  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة
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( وكانت 0.78 – 0.56قد تراوحت ) الثقافة الريادية كما نالحظ أن معامالت االرتباط في ُبعد 

وهذا يدلل على وجود درجة من صدق االتساق   (α≤0.05)جميعها داله إحصائًيا عن مستوى الداللة

 الداخلي بين فقرات الُبعد الثاني. 

( وكانت 0.86 – 0.65قد تراوحت ) القيادة الريادية أن معامالت االرتباط في ُبعد  ونالحظ

وهذا يدلل على وجود درجة من صدق االتساق   (α≤0.05)جميعها داله إحصائًيا عن مستوى الداللة

 الداخلي بين فقرات الُبعد الثالث.

 (7-3جدول )
 معامالت االرتباط ألبعاد الريادة اإلستراتيجيةمصفوفة 

( إلى وجود معامالت إرتباط مرتفعة ودالة إحصائًيا عند مستوى الداللة 7-3) الجدوليشير 

(α≤0.05)  الريادة اإلستراتيجيةبين جميع أبعاد األداة األولى بالدراسة وهي استبانة . 

  (8-3جدول )
 معامالت ارتباط فقرات أداة الدراسة بالدرجة الكلية للُبعد المنتمي إليه فيما يتعلق بدرجة الثقة التنظيمية

 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة  الُبعد 

     0.70 0.79 0.80 0.76 معامل االرتباط المعلومات
     0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

   0.78 0.77 0.85 0.81 0.72 0.54 معامل االرتباط اإلبداع والمشاركة
   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

   0.63 0.64 0.75 0.64 0.63 0.51 معامل االرتباط السياسات واإلجراءات
   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

األسلوب القيادي 
 السائد

   0.26 0.43 0.40 0.43 0.33 0.83 معامل االرتباط
   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

 0.56 0.59 0.65 0.74 0.56 0.76 0.63 0.57 معامل االرتباط القيم التنظيمية
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة

الُبعد   الريادة اإلستراتيجية القيادة الريادية الثقافة الريادية العقلية الريادية 
 0.78 0.51 0.68 1 العقلية الريادية
 0.88 0.74 1  االثقافة الريادية
 0.87 1   القيادة الريادية

 1    الريادة اإلستراتيجية
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أن قيم معامالت ارتباط الفقرات في ُبعد المعلومات تراوحت بين  (8-3) الجدولنالحظ من 

وهذا يدلل  (α≤0.05)( وقد كانت جميع القيم دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة 0.80 – 0.70)

 على وجود درجة من صدق االتساق الداخلي بين فقرات الُبعد األول. 

( 0.85 – 0.54أن معامالت االرتباط في ُبعد اإلبداع والمشاركة قد تراوحت ) نالحظكما 

وهذا يدلل على وجود درجة من صدق   (α≤0.05)وكانت جميعها داله إحصائًيا عن مستوى الداللة

 االتساق الداخلي بين فقرات الُبعد الثاني. 

( 0.75- 0.51قد تراوحت ) أن معامالت االرتباط في ُبعد السياسات والتشريعات ونالحظ

وهذا يدلل على وجود درجة من صدق   (α≤0.05)وكانت جميعها داله إحصائًيا عن مستوى الداللة

 االتساق الداخلي بين فقرات الُبعد الثالث.

      كما ونالحظ أيًضا أن  معامالت االرتباط في ُبعد األسلوب القيادي السائد قد تراوحت 

وهذا يدلل على   (α≤0.05)يعها داله إحصائًيا عن مستوى الداللة( وكانت جم0.83 – 0.26)

 وجود درجة من صدق االتساق الداخلي بين فقرات الُبعد الرابع. 

( وكانت 0.76 – 0.56وتشير معامالت االرتباط في ُبعد القيم التنظيمية أنها تراوحت ) وكما

يدلل على وجود درجة من صدق االتساق  وهذا  (α≤0.05)جميعها داله إحصائًيا عن مستوى الداللة

 الداخلي بين فقرات الُبعد الخامس. 
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 مصفوفة معامالت االرتباط ألبعاد الثقة التنظيمية (9-3)جدول 

 المعلومات الُبعد
اإلبداع 
 والمشاركة

السياسات 
 واإلجراءات

األسلوب 
 القيادي السائد

القيم 
 التنظيمية

الثقة 
 التنظيمية

 0.82 0.56 0.46 0.57 0.67 1 المعلومات
 0.82 0.56 0.50 0.52 1  اإلبداع والمشاركة

 0.73 0.50 0.27 1   السياسات واإلجراءات
 0.74 0.47 1    األسلوب القيادي السائد

 0.77 1     القيم التنظيمية
 1      الثقة التنظيمية 

( إلى وجود معامالت إرتباط مرتفعة ودالة إحصائًيا عند مستوى الداللة 9-3يشير الجدول )

(α≤0.05)  .بين جميع أبعاد األداة الثانية بالدراسة وهي استبانة الثقة التنظيمية 

 ثبات األداة 

( 3-9كما هو موضح بالجدول ) طريقتين باستخدام الباحثة قامتاألداتين، ثبات من وللتحقق

 :أدناه

عادة االختبار طريقة .1 من  (20) مقدارها عينة اختيار خالل من وذلك (test-retest) االختبار وا 

 حساب ثم التطبيق، بين أسبوعان مدته زمني بفاصل الدراسة عينة خارج من مساعدي المدراين 

 .الثبات معامل

 االستجابة وكانت ،(Cronbach Alpha)ألفا  كرونباخ معامل بإستخدام الداخلي االتساق طريقة .2

 الخماسي. ليكرت لمقياس وفًقا بدائل خمس في لالستبانتين
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  (10-3الجدول )
عادة اإلختبار نتائج معامالت  ثبات االتساق )كرونباخ ألفا(   لمتغيرات الدراسة واألداة الكليةواإلختبار وا 

عادة اإلختبار معامل كرونباخ ألفا المتغيرات  معامل ثبات اإلختبار وا 
 0.80 0.83 الرياديةالعقلية 

 0.81 0.85 الثقافة الريادية
 0.74 0.77 القيادة الريادية

 0.85   ةريادة اإلستراتيجياألداة الكلية لل
  0.82 0.86 المعلومات

  85.0 0.82 اإلبداع والمشاركة
 0.84 0.81 السياسات والتشريعات
 0.88 0.85 األسلوب القيادي السائد

 0.86 0.88 القيم التنظيمية
 0.89   الثقة التنظيمية

معامالت كرونباخ ألفا للداللة على  قيم( نالحظ أن 3-10رقم ) وبالرجوع الى الجدول السابق

الريادية  العقلية حيث حصل المتغير "( 0.60لفقرات أداة الدراسة أعلى من ) الثباتاالتساق الداخلي و 

( بينما حصل المتغير 0.85" على قيمة ) الرياديةالثقافة  ( بينما حصل المتغير "0.83" على قيمة )

 الثقة التنظيمية استبانة ثبات معامالت( 4الجدول رقم ) يظهر ( ،0.77" على قيمة ) الريادية القيادة "

عادةو  االختبار بطريقة  ُبعدمعامل ثبات كان ل أعلىو ( 0.88 – 0.82) بين تراوحت حيث االختبار ا 

 مرتفعة، وهي( 0.89) للثقة التنظيمية الكلية للدرجة الثبات معامل وكان، األسلوب القيادي السائد

 أعلى(، و 0.88 – 0.81) بين وتراوحت الداخلي االتساق بطريقة الثبات معامل الجدول يظهر وكذلك

 .  القيم التنظيمية ُبعدمعامل ثبات لل
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 الدراسة متغيرات

كل من المتغيرات اآلتية:على الدراسة  اشتملت  

 التنظيمية الثقة، و الريادة اإلستراتيجيةالمتغيرات التابعة:  .1

 المتغيرات المستقلة، وهي كاآلتي: .2

 .وأناث ذكور :فئتان ووه الجنس، .3

 10أكثر من    ،سنوات   10سنوات الى 5من ، سنوات  5أقل من  :سنوات الخدمة  .4

 سنوات

 س ، دبلوم عالي ، ماجستير ( و العلمي: )بكالوري المؤهل .5

 المعالجة اإلحصائّية

 تم  استخدام الوسائل اإلحصائي ة اآلتية لمعالجة البيانات إحصائيًّا: 

جابات المبحوثين  -1 حساب الت كرارات والن سب المئوي ة للبيانات ال تي تتعل ق بخصائص عينة البحث وا 

 عن كل  محور من المحاور الواردة في االستبانة.

واالنحرافات المعياري ة لمعرفة إجابات أفراد العينة عن كل  فقرات إيجاد المتوس طات الحسابي ة  -2

 االستبيان المت صلة بالمحاور لإلجابة عن الس ؤال األو ل والث اني.

( لحساب صدق االت ساق الد اخلي لفقرات الد راسة ويختص Pearsonمعامل إرتباط بيرسون ) -3

 س ؤال الث الث من أسئلة الد راسة.لبا

 ثبات كرونباخ ألفا لقياس ثبات االستبانة.معامل إرتباط  -4
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 عن لإلجابة مستقلتين لعينتين ،test  (t)إختبار استخدام تم  والخامس الرابعين السؤال عن لإلجابة -5

 األحادي one way Anovaالتباين تحليل إختبار استخدام تم  كما والمؤهل العلمي الجنس، متغير

 والمؤهل العلمي . سنوات الخدمة متغير عن لإلجابة

بثالث  مساعدي المدرين  ، نظر وجهة من الت نظيمي ة القيم درجة"تحديد مستويات فقرات  -6

 مستويات)مرتفعة، متوسطة، منخفضة( وفًقا للمعادلة التالية:

 

 :التالي النحو على لألهمية القرار يكون ذلك على وبناء

 2.33 من أقل ـ 1 من المنخفضة األهمية 

 3.67 من أقل ـ 2.34 من المتوسطة األهمية 

 فأكثر 3.68 من المرتفعة األهمية  

 إجراءات الّدراسة

  قامت الباحثة باتباع اإلجراءات الت الية لتطبيق أداة الد راسة :

 الرجوع الى األدب النظري والدراسات السابقة-1 

 .وعينتها الدراسة مجتمع أفراد تحديد-2 

 .وثباتهما صدقهما من والتحقق الدراسة أداتي إعداد-3
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وزارة التربية  األوسط الشرق جامعة رئيس من الباحثة مهمة تسهيل كتب على الحصول-4

 العاصمة محافظة  في الخاص ة الى المدارس الثانوية  موجه الى مركز الملكة رانيا ووالتعليم 

 نة.العي أفراد على الدراسة أداتي تطبيق لتسهيل عم ان

 .العينة على الدراسة أداتي تطبيق-5

   (SPSS).  اإلحصائية الرزمة باستخدام إحصائًيا البيانات تحليل-6

 .ومناقشتها وعرضها وتحليلها النتائج رصد-7

 .نتائج من إليه التوصل ما على بناءً  والمقترحات التوصيات تقديم-8

 للدراسة. النهائي التقرير إعداد-9
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسةعرض 
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

تم و  وضحت اراء افراد الدراسة على فقرات االداة للنتائج التي  استعراضاهذا الفصل  يتضمن 

ذلك بتطبيق اجراءات الدراسة وتحليل البيانات االحصائية ، وفي مايلي عرض لنتائج الدراسة حيث 

ي محافظة ة فمعرفة درجة ممارسة الريادة االستراتيجية لدى مديري المدارس الثانوية الخاصهدفت الى 

العاصمة عمان وعالقتها بالثقة التنظيمية للمعلمين من وجهة نظر مساعدي المديرين ، وذلك بالجابة 

 :عن االسئلة التالية

 الخصائص الشخصية لعينة الدراسة   

 يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لخصائصهم الشخصية. (11-4الجدول )  

  (11-4) الجدول
 لعينة الدراسة الديمغرافيةالخصائص  

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 الجنس
 %19.3 26 ذكور
 %80.7 109 إناث

العلمي المؤهل  
 %48.9 66 بكالوريوس
 %30.4 41 دبلوم عالي
 %20.7 28 ماجستير

الخدمة سنوات  
سنوات 5أقل من   34 25.1% 

سنوات5-10من    58 42.9% 
 %31.9 43 سنوات فأكثر 10

 %100 135 المجموع
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 اإلجابة عن أسئلة الدراسة

تبة ودرجة والر الدراسة تم ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  أسئلةلإلجابة عن 

ة متغيرات الدراسة، وفيما يلي تفصيل للفقرات المعبرة عن المتغيرات واإلجابة عن أسئل لفقرات التغيير 

 الدراسة.

 العاصمة  محافظة في الخاصة الثانوية المدارس مديري ممارسه مادرجة سؤال الدراسة األول:

  المديرين؟ مساعدي نظر وجهة من األستراتيجية للريادة عمان

 (12-4الجدول )
الممارسة مديري المدارس  للريادة   ممارسة ومستوىالحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  المتوسطات 

 مساعدي المديرين الخاّصة من وجهة نظر الثانوية الخاصة  اإلستراتيجية في المدارس

 الُبعد الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة
 مستوى
 الممارسة

0. 3.98 العقلية الريادية 1  مرتفع 1 42
0. 3.49 الثقافة الريادية 2  متوسط 3 57
0. 3.78 القيادة الريادية 3  مرتفع 5 57

0. 3.75 الدرجة الكلية  مرتفع  49

الريادة اإلستراتيجية لدى المديرين في المدارس ( أن درجة ممارسة 12-4) الجدوليظهر 

ط كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسمساعدي المديرين من وجهة نظر  عم اني العاصمة فالثانوبة الخاصة 

وبعد بالدرجة  في الدرجة المرتفعة بعدان(، وجاء 0.49معياري )ال نحرافاال( و 4.75الحسابي )

األولى بعد ت في الرتبة ء( وجا3.98 – 3.49الحسابية بين ) ، إذ تراوحت المتوسطاتالمتوسطة

نحراف معياري )( وبمست3.98العقلية الريادية ،بمتوسط حسابي ) (، وفي الرتبة 0.42وى مرتغع، وا 

(، وبمستوى 0.57( وبانحراف معياري بلغ )3.78الثانية جاء بعد القيادة الريادية ،بمتوسط حسابي )



50 
 

( وبانحراف معياري 3.49مرتفع، وفي الدرجة الثالثة جاء بعد الثقافة الريادية بمتوسط حسابي )

 .متوسط( وبمستوى 0.57)

 لفقرات كل بعد فكانت النتائج على النحو اآلتي:أما بالنسبة 

 الريادية العقلية: اوالً 

ادة الري ممارسة مستوىات المعيارية والرتب و االنحرافتم حساب المتوسطات الحسابية و 

ن مساعدي المديرين وجهة نظر مي المدارس الثانوية الخاصة فمديري المدارس لدى اإلستراتيجية 

 يوضح ذلك.   (13-4والجدول )، ُبعدلفقرات هذا ال

  (13-4) الجدول
ة مديري المدارس  للريادة اإلستراتيجي  ممارسة ومستوىالحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  المتوسطات

 مساعدي المديرين لبعد العقلية الريادية الخاّصة من وجهة نظر الثانوية الخاصة  في المدارس

 الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

1 
يدعم مدير المدرسة تحقيق األهداف الصعبة  بعدم الوقوف  

 مرتفعة 1 0.70 4.58 عند مستوى نجاح محدد.

2 
يعزز مدير المدرسةالقدرات اإلبداعية لدى العاملين في جميع 

 المستويات  اإلدارية.
 مرتفعة 6 0.73 4.01

 مرتفعة 8 1.07 3.85 .مبدعين من أصحاب العقول الموهوبةيتبنى مدير المدرسة  ال 3

4 
يشجع مدير المدرسة العاملين  على توليد اإلفكار المبدعة 

 والجديدة لتحقيق األهداف.
 مرتفعة 4 1.02 4.32

تشجع اإلدارة المدرسية األفكار الجديدة كمدخل في حل  5
 المشكالت وتحسن الخدمات الموجودة.

 متوسطة 10 1.33 3.27

6 
تشجع اإلدارة على تحدي الوضع الراهن عبر التعامل بذكاء 

 مرتفعة 5 0.60 4.30 .مع النظام في سبيل تحقيق األهداف

 مرتفعة  7 1.38 3.94 .قليديةعن مبادئ اإلدارة الت البعيدتهتم اإلدارة بالتفكير الريادي  7
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 الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

8 
تتبنى اإلدارة المدرسية األفكار االبتكارية إلجراء التحسينات 

 المستمرة 
 مرتفعة 2 0.77 4.56

 متوسطة 11 1.41 3.06 .هرف مدير المدرسة بالخطأ عند حصوليعت 9

10 
تأخذ اإلدارة  المدرسية بزمام المبادرة في إحداث التغييرات  

 المطلوبة.
 متوسطة 9 1.56 3.47

11 
المدرسة  التغييرات المستقبلية عبر التخطيط لها يتوقع مدير 

 مرتفعة 3 0.68 4.38 .سلفاً 

الريادية جميع فقرات العقلية  مرتفعة 0.41 3.98 

ينة ع قبلمن  الريادية العقليةالفقرات المعبرة عن  غالبيةأن ( 13-4رقم )الجدول  تبين نتائج 

 المدارس الخاصة في العاصمة عمان فيمساعدي المدير ممن يعملون  الدراسة والمتمثلة بعدد من

وان المتوسط العام لكافة  (،4.58-3.06تراوحت ما بين ) ومتوسطة درجات مرتفعة قد حصلت على

 المدرسة مدير يدعم ( حيث حصلت الفقرة "0.41( بإنحراف معياري )3.98فقرات الدراسة قد بلغ )

" على أعلى درجة استخدام مرتفعة  محدد نجاح مستوى عند الوقوف بعدم  الصعبة األهداف تحقيق

 المدرسية اإلدارة تتبنى(، تليها مباشرة فقرة " 0.70( بإنحراف معياري قدره )4.58حيث بلغت )

ي " حيث حصلت على المرتبة الثانية بمتوسط حساب المستمرة التحسينات إلجراء االبتكارية األفكار

 اراألفك المدرسية اإلدارة تشجع ( بينما حصلت الفقرة "0.77معياره قدره ) ( وبإنحراف4.56مقداره )

( ما قبل االخيرة 10" على المرتبة ) الموجودة الخدمات وتحسن المشكالت حل في كمدخل الجديدة

 بالخطأ المدرسة مدير يعترف ( أما الفقرة "1.33( وبإنحراف معياري قدره )3.27وبمتوسط مقداره )

( بإنحراف معياري قدره 3.06فقد حصلت على أدنى مرتبة وبقيمة متوسطة تراوحت ) ".حصولة عند

سط " فقد كان مرتفع بمتو الريادية  العقلية (، اما المتوسط العام الذي حصل عليه المتغير"1.41)
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أن هنالك عقلية من خالل النتائج أعاله نستنتج و  (0.41( ومبإنحراف معياري قدره )3.98مقداره )

 .ينلدى المدراء في المدارس الخاصة في عمان من وجهة نظر مساعدي المدر  ريادية

 .الريادية للثقافة المعيارية واالنحرافات الحسابية ثانيا: المتوسطات

 ( 14-4جدول )
ة مديري المدارس  للريادة اإلستراتيجي  ممارسة ومستوىالحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  المتوسطات

  مساعدي المديرين لبعد الثقافة الرياديةالخاّصة من وجهة نظر الثانوية الخاصة  في المدارس
# 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

1 
تتبنى اإلدارة المدرسية  ثقافة ريادية يشعر فيها العاملون بحرية 

 مرتفعة 3 1.06 4.12 تجريب أفكار جديدة

2 
المدرسية  الثقافة السائدة في اإلدارة على التفكير تشجع اإلدارة 

 .المستقل
 مرتفعة 1 0.57 4.76

3 
تمكن اإلدارة المدرسية  العاملين الرياديين فيها لتحسين إنجاز 

 المهام  التي تقدمها.
 مرتفعة 2 1.23 4.34

4 
ترسخ اإلدارة المدرسية القيم الداعمة للوصول إلى األداء الريادي 

 متوسطة 6 1.32 3.51 المهامفي إنجاز 

 متوسطة 7 1.62 3.27 .تهاالريادية عبر تدعيمها وتنمي تتبنى اإلدارة المدرسية الثقافة  5

6 
باعها لية وتعمل على إشتتنبأ اإلدارة المدرسية بالحاجات المستقب

 .قبل غيرها
 مرتفعة 5 1.10 3.75

  في العمليات تدعم اإلدارة المدرسية ثقافة اإلبداع  للتطوير 7
 .المقدمة

 مرتفعة 4 1.13 3.84

الريادية الثقافة تجميع فقرا  مرتفعة 0.57 3.94 

 ينةع قبل منالريادية  الثقافة عن المعبرة الفقرات غالبية أن (14-4) رقم الجدول  نتائج تبين

 انعم العاصمة في الخاصة المدارس في يعملون ممن مساعدي المدراء من بعدد والمتمثلة الدراسة

 لكافة العام المتوسط وان ،(4.76-3.27) بين ما تراوحت ومتوسطة مرتفعة درجات على حصلت قد

  المدرسية اإلدارة تشجع"  الفقرة حصلت حيث( 0.57) معياري بإنحراف( 3.96) بلغ قد الدراسة فقرات
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( 4.76) بلغت ثحي مرتفعة استخدام درجة أعلى على" المستقل التفكير على اإلدارة في السائدة الثقافة

 يهاف الرياديين العاملين  المدرسية اإلدارة تمكن"  فقرة مباشرة تليها ،(0.57) قدره معياري بإنحراف

 مقداره حسابي بمتوسط الثانية المرتبة على حصلت حيث" .تقدمها التي  المهام إنجاز لتحسين

 مةالداع القيم المدرسية اإلدارة ترسخ"  الفقرة حصلت بينما( 1.23) قدره معياره وبإنحراف( 4.34)

 وبإنحراف( 3.51) مقداره وبمتوسط االخيرة قبل ما( 5) المهام إنجاز في الريادي األداء إلى للوصول

 فقد"  نميتهاوت تدعيمها عبر الريادية  الثقافة المدرسية اإلدارة تتبنى"  الفقرة أما( 1.32) قدره معياري

 اما ،(1.62) قدره معياري بإنحراف( 3.27) تراوحت متوسطة وبقيمة مرتبة أدنى على حصلت

( 3.94) قدارهم بمتوسط مرتفع كان فقد"  الريادية الثقافة" المتغير عليه حصل الذي العام المتوسط

في  لدى المدراءالريادية  الثقافة أن نستنتج أعاله النتائج خالل ومن( 0.57) قدره معياري بإنحرافو 

 .بإهتمام كبير حضىالخاصة في عاصمة عمان تالمدارس 

 .الريادية للقيادة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات ثالثا:
 (15-4) الجدول

 مديري المدارس  للريادة اإلستراتيجية في  ممارسة ومستوىالحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب  المتوسطات
  مساعدي المديرين لبعد القيادة الرياديةمن وجهة نظر  الخاّصةالثانوية الخاصة  المدارس

المتوسط  الفقرة #
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

تعمل اإلدارة المدرسية على تفويض الصالحيات للمستويات اإلدارية  1
 المعنية.

 متوسطة 4 1.61 3.11

2 
تقديم خدمات ُتميزها عن غيرها من   تسعى اإلدارة المدرسية  على

 مرتفعة 2 1.08 4.04 اإلدارات.

 متوسطة 5 0.85 2.96 .تدعم اإلدارة المدرسية  مبادرات التطوير للعاملين عبر تبنيها 3
 مرتفعة 3 1.22 4.02 تتحمل اإلدارة المدرسية  المخاطر المحسوبة عبر إعداد لتحقيق النجاح. 4
 مرتفعة 1 0.56 4.79 المدرسية بتنفيذ برامج جديدة ومبتكرة.تغامر اإلدارة  5

الريادية القيادة جميع فقرات  مرتفعة 0.57 3.78 
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 ينةع قبل من الريادية القيادة عن المعبرة الفقرات غالبية أن( 15-4) رقم الجدول  نتائج تبين

 انعم العاصمة في الخاصة المدارس في يعملون ممن مساعدي المدراء من بعدد والمتمثلة الدراسة

 لكافة العام المتوسط وان ،(4.79-2.96) بين ما تراوحت ومرتفعة متوسطة درجات على حصلت قد

 المدرسية اإلدارة تغامر"  الفقرة حصلت حيث( 0.57) معياري بإنحراف( 3.78) بلغ قد الدراسة فقرات

 معياري بإنحراف( 4.79) بلغت حيث مرتفعة استخدام درجة أعلى على"  ومبتكرة جديدة برامج بتنفيذ

  من يرهاغ عن ُتميزها خدمات تقديم على  المدرسية اإلدارة تسعى"  فقرة مباشرة تليها ،(0.56) قدره

 قدره معياره وبإنحراف( 4.04) مقداره حسابي بمتوسط الثانية المرتبة على حصلت حيث" .اإلدارات

 اإلدارية للمستويات الصالحيات تفويض على المدرسية اإلدارة تعمل"  الفقرة حصلت بينما( 1.08)

( 1.61) قدره معياري وبإنحراف( 3.11) مقداره وبمتوسط االخيرة قبل ما( 4) المرتبة على"  المعنية

 أدنى لىع حصلت فقد"  تبنيها عبر للعاملين التطوير مبادرات  المدرسية اإلدارة تدعم"  الفقرة أما

 الذي العام المتوسط اما ،(0.85) قدره معياري بإنحراف( 2.96) تراوحت متوسطة وبقيمة مرتبة

 قدره معياري بإنحرافو ( 3.78) مقداره بمتوسط مرتفع كان فقد"  الريادية القيادة" المتغير عليه حصل

(0.57). 

 في ةالخاص الثانوية المدارس في المعلمين لدى التنظيمية الثقة  التزام درجة السؤال الثاني: ما

 المديرين؟ مساعدي نظر وجهة من عمان العاصمة  محافظة

 ثقةات المعيارية لمستوى الاالنحرافعن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية و  جابةلإل

ةالتنظيمية لدى  نظر ة من وجه عم انفي العاصمة  المعلمين في المدارس الثانوية  األردني ة الخاص 

 ( ذلك.  16-4الدراسة، ويظهر الجدول ) أداة أبعادمن  ُبعدولكل  مساعدي المديرين 
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 (16-4الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين في المدارس   

  الثانوية الخاصة قي محافظة العاصمة عمان
 مستوى الممارسة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الُبعد الرقم
 مرتفع 1 0.50 4.22 المعلومات 1
 مرتفع 5 0.58 4.28 اإلبداع والمشاركة 2
 مرتفع 2 0.65 3.98 السياسات واإلجراءات 3
63.0 3.35 األسلوب القيادي السائد 4  متوسطة 4 
 متوسطة 3 0.50 3.44 القيم التنظيمية 5

 مرتفع  0.48 3.85 الدرجة الكلية

 لدى المعلمين في المدارس الثانوية  الخاص ةمستوى الثقة التنظيمية ( أن 16-4يظهر الجدول )

( 3.85، إذ بلغ المتوسط الحسابي )كان مرتفع نظر مساعدي المديرينمن وجهة  عم اني العاصمة ف

، إذ تراوحت والمتوسطة في الدرجة المرتفعة  داةاأل أبعاد(، وجاءت 0.48معياري ) انحرافو 

ى وبمستو  اإلبداع والمشاركةُبعد األولى(، وجاء في الرتبة 4.22 – 3.35ابية بين)المتوسطات الحس

(  وجاء في الرتبة الثانية بعد السياسات 0.58معياري ) انحراف( و 4.28، بمتوسط حسابي ) مرتفع 

( وفي الرتبة الثالثة جاء بعد القيم 0.65وانحراف معياري ) (3.98واإلجراءات بمتوسط حسابي )

 (،  وفي الرتبة الرابعة بعد0.63وانحراف معياري قدرة )) (3.44التنظيمية بمتوسط حسابي مقدارة )

( أما 0.63( وانحراف معياري بلغ مقدارة )3.35اإلسلوب القيادي السائد بمتوسط حسابي مقدارة )

( 0,58( وانحراف معياري )4.28بالرتبة الخامسة أتى بعد االبداع والمشاركة بمتوسط حسابي )

 .وبمستوى مرتفع
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 .معلوماتلبعد ال المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: اوالً 

 (17-4) الجدول
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين في المدارس 

   الثانوية الخاصة قي محافظة العاصمة عمان لبعد المعلومات

 عينة قبل منالمعلومات  عن المعبرة الفقراتمعظم  أن( 17-4) رقم الجدول  نتائج توضح

 مانع العاصمة في الخاصة المدارس في يعملون ممن ينمساعدي المدر  من بعدد والمتمثلة الدراسة

 لكافة العام المتوسط وان ،(4.82-3.42) بين ما تراوحتومرتفعة  متوسطة درجات على حصلت قد

 المعلمون يثق"  الفقرة حصلت حيث( 0.48) معياري بإنحراف( 4.22) بلغ قد الدراسة فقرات

( 4.82) بلغت حيث مرتفعة استخدام درجة أعلى على"  القسم رئيس عن الصادرة بالمعلومات

 حفيزت في المدرسية اإلدارة بدعم المعلمون يثق"  فقرة مباشرة تليها ،(0.52) قدره معياري بإنحراف

 مقداره سابيح بمتوسط الثانية المرتبة على حصلت حيث" .ممكنة مستويات أعلى لتحقيق المعلمين

  المعلومات إلى الوصول من يتمكن"  الفقرة حصلت بينما( 0.77) قدره معياره وبإنحراف( 4.68)

( 1.23) قدره معياري وبإنحراف( 4.00) مقداره وبمتوسط االخيرة قبل ما( 4) المرتبة على"  بسهولة

# 
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

 مرتفعة 1 0.52 4.82 .مدير المدرسةيثق المعلمون بالمعلومات الصادرة عن  1
 مرتفعة 4 1.23 4.00 يتمكن من الوصول إلى المعلومات  بسهولة.  2

3 
وسائل االتصال التي تستخدمها اإلدارة  بتنوع يشعر المعلمون 

 .المدرسية
 متوسطة 5 1.40 3.42

4 
يحصل المعلمون على المعلومات التي يحتاجونها لتأدية  

 مهامهم.
 مرتفعة 3 1.27 4.20

5 
يثق المعلمون بدعم اإلدارة المدرسية في تحفيز المعلمين  

 مرتفعة 2 0.77 4.68 لتحقيق أعلى مستويات ممكنة.

المعلومات فقراتجميع   مرتفعة 0.48 4.22 
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 حصلت قدف"  المدرسية اإلدارة تستخدمها التي االتصال وسائل بتنوع  المعلمون يشعر"  الفقرة أما

 العام المتوسط اما ،(1.40) قدره معياري بإنحراف( 3.42) تراوحت متوسطة وبقيمة مرتبة أدنى على

 معياري بإنحرافو ( 4.22) مقداره بمتوسط مرتفع كان فقد"  المعلومات" المتغير عليه حصل الذي

 .(0.48) قدره

   .والمشاركة بداعإلا لبعد المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :ثانياً 

 (18-4) الجدول
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين في المدارس 

  قي محافظة العاصمة عمان لبعد اإلبداع والمشاركةالثانوية الخاصة 
# 

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

1 
يشعر المعلمون بحرص اإلدارة المدرسية على تفويض 

 الصالحيات الالزمة لمصلحة العمل.
 مرتفعة 1 0.80 4.68

 مرتفعة 4 0.77 4.48 يحفز مديري المدارس المعلمون للمشارمة بأفكارهم.  2
 مرتفعة 2 0.96 4.60 يشارك المعلمون في عملية صناعة القرارات الخاصة بهم  3

4 
يرى المعلمون أن فرص النمو الوظيفي في المدارس تزداد كلما 

 مرتفعة 3 0.82 4.61 زاد األداء.

5 
يرى المعلمون بأن اإلدارة المدرسية تعزز اإلبداع الذاتي لدى  

 المعلمين.
 متوسطة 5 1.24 3.01

اإلبداع والمشاركة جميع فقرات  مرتفعة  0.53 4.28 

 قبل من والمشاركة اإلبداع عن المعبرة الفقرات اكثر أن( 4-18) رقم الجدول  نتائج تظهر

 مةالعاص في الخاصة المدارس في يعملون ممن مساعدي المدراء من بعدد والمتمثلة الدراسة عينة

 المتوسط وان ،(4.68-3.01) بين ما تراوحتومرتفعة   متوسطة درجات على حصلت قد عمان

 يشعر"  الفقرة حصلت حيث( 0.53) معياري بإنحراف( 4.28) بلغ قد الدراسة فقرات لكافة العام

 علىأ على"  العمل لمصلحة الالزمة الصالحيات تفويض على المدرسية اإلدارة بحرص المعلمون

 يشارك"  فقرة مباشرة تليها ،(0.80) قدره معياري بإنحراف( 4.68) بلغت حيث مرتفعة استخدام درجة



58 
 

 حسابي وسطبمت الثانية المرتبة على حصلت حيث" .بهم الخاصة القرارات صناعة عملية في المعلمون

 المعلمون المدارس مديري يحفز"  الفقرة حصلت بينما( 0.96) قدره معياره وبإنحراف( 4.60) مقداره

 معياري وبإنحراف( 4.48) مقداره وبمتوسط االخيرة قبل ما( 4) المرتبة على"  بأفكارهم للمشارمة

 فقد"  نالمعلمي لدى الذاتي اإلبداع تعزز المدرسية اإلدارة بأن المعلمون يرى"  الفقرة أما( 0.77) قدره

 اما ،(0.96) قدره معياري بإنحراف( 3.01) تراوحت متوسطة وبقيمة مرتبة أدنى على حصلت

 مقداره طبمتوس كان فقد" المدرسة  مدير لدى الش فافي ة" المتغير عليه حصل الذي العام المتوسط

 .(0.53) قدره معياري بإنحرافو ( 4.28)

 .والتشريعات سياساتللبعد ا المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :ثالثاً 

 (19-4) الجدول
المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين في المدارس المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 لبعد السياسات والتشريعات الثانوية الخاصة قي محافظة العاصمة عمان

 الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

 مرتفعة  2 1.14 4.48 يقوم المعلمون بالعمل ضمن وصف وظيفي محدد.  1
 مرتفعة  3 1.21 4.08 يثق المعلمون في نظام الحوافز المتبع داخل المدرسة. 2
 مرتفعة 1 1.06 4.54 يشارك المعلمون في إبداء الرأي في العمل.  3
 متوسطة 4 1.05 3.48 يقوم المعلمون بتنفيذ مهامهم بمساحة كافية دون أي تدخل. 4

ل المتبعة داخ يثق المعلمون في )السياسات والتشريعات (  5
 متوسطة 5 1.62 3.31 المدرسة 

السياسات والتشريعات جميع فقرات  مرتفعة  0.65 3.98 

 ينةع قبل والتشريعات من السياسات عن المعبرة الفقرات أن (19-4) رقم الجدول نتائجتوضح 

 مانع العاصمة في الخاصة المدارس في يعملون ممن ينمساعدي المدر  من بعدد والمتمثلة الدراسة

 فقرات لكافة العام المتوسط وان ،(4.48-3.31) بين ما متوسطة تراوحت درجات على حصلت قد

 إبداء في المعلمون يشارك"  الفقرة حصلت حيث( 0.65) معياري بإنحراف( 3.98) بلغ قد الدراسة
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 قدره معياري بإنحراف( 3.48) بلغت حيث مرتفعة استخدام درجة أعلى على"  العمل في الرأي

 على لتحص حيث" .محدد وظيفي وصف ضمن بالعمل المعلمون يقوم"  فقرة مباشرة تليها ،(1.06)

 الفقرة حصلت بينما( 1.14) قدره معياره وبإنحراف( 4.48) مقداره حسابي بمتوسط الثانية المرتبة

 وبمتوسط االخيرة قبل ما( 4) المرتبة على" تدخل أي دون كافية بمساحة مهامهم بتنفيذ المعلمون يقوم"

( اتوالتشريع السياسات) في المعلمون يثق " الفقرة أما( 1.05) قدره معياري وبإنحراف( 3.48) مقداره

 بإنحراف( 3.31) تراوحت متوسطة وبقيمة مرتبة أدنى على حصلت فقد"  المدرسة داخل المتبعة

 كان قدف"  والتشريعات السياسات" المتغير عليه حصل الذي العام المتوسط اما ،(1.62) قدره معياري

 .(0.65) قدره معياري بإنحرافو ( 3.98) مقداره بمتوسط

 .السائد القيادي ألسلوبلبعد ا المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :رابعاً 

 (20-4ول )الجد
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين في المدارس 

 ان  لبعد األسلوب القيادي السائدالثانوية الخاصة قي محافظة العاصمة عم

 الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

 مرتفعة 1 1.43 3.73 داخل المدرسة.يشارك المعلمون في حل المشكالت  1
 متوسطة 2 1.55 3.46 .لمدرسية تشجع على التفكير العلمييرى المعلمون بأن اإلدارة ا 2
 متوسطة 4 1.72 3.26 يمتلك المعلمون صورة واضحة عن رؤية المدرسة.  3
 متوسطة 6 1.32 3.06 يرى المعلمون أن العالقات داخل المدرسة تتسم باإلنسانية. 4
 متوسطة 5 1.44 3.25 يرى المعلمون أن قيادة المدرسة تتسم بالجرأة.   5
 متوسطة 3 0.91 3.27 .يثق المعلمون بمقدرة قيادة المدرسة على تحقيق أهدافهم 6

 متوسطة 0.63 3.34 جميع فقرات األسلوب القيادي السائد

 ينةع قبل من السائد القيادي األسلوب عن المعبرة الفقرات أن( 4-20) رقم الجدول نتائج تبين

 انعم العاصمة في الخاصة المدارس في يعملون ممن مساعدي المدراء من بعدد والمتمثلة الدراسة

 لكافة العام المتوسط وان ،(3.73-3.06) بين ما تراوحت متوسطةمرتفعة و  درجات على حصلت قد
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 في المعلمون يشارك"  الفقرة حصلت حيث( 0.65) معياري بإنحراف( 3.34) بلغ قد الدراسة فقرات

 بإنحراف( 3.73) بلغت حيث مرتفعة استخدام درجة أعلى على"  المدرسة داخل المشكالت حل

 تفكيرال على تشجع المدرسية اإلدارة بأن المعلمون يرى"  فقرة مباشرة تليها ،(1.43) قدره معياري

 قدره معياره وبإنحراف( 3.46) مقداره حسابي بمتوسط الثانية المرتبة على حصلت حيث" .العلمي

 ما( 5) بةالمرت على"   بالجرأة تتسم المدرسة قيادة أن المعلمون يرى"  الفقرة حصلت بينما( 1.55)

 أن المعلمون يرى " الفقرة أما( 1.44) قدره معياري وبإنحراف( 3.25) مقداره وبمتوسط االخيرة قبل

 راوحتت متوسطة وبقيمة مرتبة أدنى على حصلت فقد"  باإلنسانية تتسم المدرسة داخل العالقات

 األسلوب" المتغير عليه حصل الذي العام المتوسط اما ،(1.32) قدره معياري بإنحراف( 3.06)

 .(0.63) قدره معياري بإنحرافو ( 3.34) مقداره بمتوسط كان فقد"  السائد القيادي

 .التنظيمية القيم لبعد  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: خامساً 

 (21-4) الجدول
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لمستوى الثقة التنظيمية لدى المعلمين في المدارس 

 الثانوية الخاصة قي محافظة العاصمة عمان لبعد القيم التنظيمية

 الفقرة #
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الترتيب

 مرتفعة 1 1.23 4.08 .المناخ الديمقراطي داخل المدرسة ُيقدر المعلمون توافر  1
 متوسطة 5 1.60 2.99 .يةات البيروقراطيرى المعلمون أن اإلدارة المدرسية تبتعد عن اإلجراء 2
 متوسطة 4 1.57 3.42 .معلمون بعدالة النظام في المدرسةيثق ال 3

4 
اون مع المعلمين في أداء المدرسية تتعيرى المعلمون أن اإلدارة 

 متوسطة 6 1.30 2.94 .أدوارهم

 متوسطة 2 1.41 3.63 .المعلمون االنتماء اتجاه المدرسةُيظهر   5

6 
يثق المعلمون بإيجابية اإلجراءات المتبعة في التعامل مع  المشكالت 

 في المدرسة.
 متوسطة 3 1.23 3.59

 متوسطة 0.57 3.44 جميع فقرات القيم التنظيمية
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 لدراسةا عينة قبل من التنظيميةالقيم ا عن المعبرة الفقرات أن( 21-4) رقم الجدول نتائجتظهر 

 لتحص قد عمان العاصمة في الخاصة المدارس في يعملون ممن مساعدي المدراء من بعدد والمتمثلة

 لكافة العام المتوسط وان ،(4.08-2.94) بين ما تراوحتوواحدة مرتفعة   متوسطة درجات على

 توافر المعلمون ُيقدر"  الفقرة حصلت حيث( 0.57) معياري بإنحراف( 3.44) بلغ قد الدراسة فقرات

 بإنحراف( 4.08) بلغت حيث مرتفعة استخدام درجة أعلى على"  المدرسة داخل الديمقراطي المناخ

 لتحص حيث" .المدرسة اتجاه االنتماء المعلمون ُيظهر"  فقرة مباشرة تليها ،(1.23) قدره معياري

 حصلت بينما( 1.41) قدره معياره وبإنحراف( 3.63) مقداره حسابي بمتوسط الثانية المرتبة على

 ما( 5) بةالمرت على"  البيروقراطية اإلجراءات عن تبتعد المدرسية اإلدارة أن المعلمون يرى"  الفقرة

 أن المعلمون يرى " الفقرة أما( 1.60) قدره معياري وبإنحراف( 2.99) مقداره وبمتوسط االخيرة قبل

 متوسطة ةوبقيم مرتبة أدنى على حصلت فقد"  أدوارهم أداء في المعلمين مع تتعاون المدرسية اإلدارة

 القيم" المتغير عليه حصل الذي العام المتوسط اما ،(1.30) قدره معياري بإنحراف( 2.94) تراوحت

 ، وبدرجة متوسطة .(0.57) قدره معياري بإنحرافو ( 3.44) مقداره بمتوسط كان فقد"  التنظيمية

 سؤال الدراسة الثالث

 درجة  متوسطات بين(   α=0،05) عند مستوى احصائية   داللة ذات ارتباطية عالقة توجد هل

 الثقةو  االستراتيجية للريادة عمان العاصمة محافظة في الخاصة الثانوية المدارس مديري ممارسة

 ؟ للمعلمين التنظيمية

تم حساب معامالت االرتباط بين درجة ممارسة الريادة اإلستراتيجية  عن هذا السؤال  جابةلإل

المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمان ودرجة الثقة التنظيمية لدى المعلمين  مديري

  من وجهة نظر مساعدي  المديرين وذلك باستخدام معامل اإلرتباط بيرسون.
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 يريمد االستراتيجية لريادةممارسة ا درجة( يبين طبيعة العالقة ما بين 22-4الجدول رقم )

 ظرن وجهة من للمعلمين التنظيمية والثقة عمان العاصمة محافظة في الخاصة الثانوية المدارس

 .يرينمساعدي المد

 ( 22-4الجدول )
معامالت االرتباط بين درجة ممارسة الريادة اإلستراتيجية لدى مديري المدارس  ودرجة الثقة التنظيمية لدى 

باستخدام معامل إرتباط  في  المدارس الثانوية الخاصة من وجهة نظر مساعدي المديرين  المعلمين
 بيرسون

 المعلومات 
اإلبداع 

 والمشاركة

السياسات 

 والتشريعات

األسلوب 

 القيادي السائد

القيم 

 التنظيمية
 الثقة التنظيمية

العقلية 

 الريادية

Pearson Correlation .339** .140* -.039 .210** .090 .271** 

Sig. (2-tailed) .000 .015 .501 .000 .119 .000 

N 135 135 135 135 135 135 

الثقافة 

 الريادية

Pearson Correlation .284** .028 -.045 .209** .067 .204** 

Sig. (2-tailed) .000 .626 .442 .000 .248 .000 

N 135 135 135 135 135 135 

القيادة 

 الريادية

Pearson Correlation .332** .127* .012 -.041 -.016 .122* 

Sig. (2-tailed) .000 .029 .834 .476 .787 .036 

N 135 135 135 135 135 135 

الريادة 

 اإلستراتيجية

Pearson Correlation .415** .128* -.037 .192** .073 .275** 

Sig. (2-tailed) .000 .027 .524 .001 .209 .000 

N 135 135 135 135 135 135 

 ممارسة درجة متوسطات( تبين وجود عالقة ارتباطية بين 22-4رقم ) الجدولبالرجوع الى 

 لتنظيميةا والثقة االستراتيجية للريادة عمان العاصمة محافظة في الخاصة الثانوية المدارس مديري

  للمعلمين
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 الرابع الدراسة سؤال

 في الخاصة الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة بين احصائية داللة ذات فروق توجد هل

 نواتس ،مؤهل العلمي، ال الجنس) لمتغيرات ،تعزى االستراتيجية للريادة عمان العاصمة  محافظة

 ؟( الخدمة

 متغير الجنساواًل: 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة الريادة اإلستراتيجية لدى مديري  حساب تم 

 ختباراستخدام االمدارس من وجهة نظر مساعدي المديرين في المدارس الثانوية الخاصة وتم تطبيق 

((T-test   سلمعرفة هل يوجد فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير الجن للعينات المستقلة ،

 يبين ذلك: (23-4)والجدول 

 ( 23-4) الجدول
 يري ممارسة درجة مستقلتين لعينتين التائي واالختبار المعيارية واالنحرافات الحسابيةالمتوسطات
 الجنس لمتغير االستراتيجية تعزى للريادة عمان العاصمة  محافظة في الخاصة الثانوية المدارس

 العدد الجنس المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T 
مستوى 
 الداللة

 العقلية الريادية
 0.586 3.94 26 ذكر

1.22 0.220 
 0.280 4.00 109 انثى

 الثقافة الريادية
 0.541 3.99 26 ذكر

1.20 0.229 
 0.589 3.91 109 انثى

 القيادة الريادية
 0.535 3.73 26 ذكر

1.21 0.227 
 0.588 3.81 109 انثى

 الريادة اإلستراتيجية
 0.466 3.91 26 ذكر

0.41 0.86299 
 0.324 3.93 109 انثى

ذات داللة  لم تكن Tنالحظ أن قيمة  (23-4رقم ) الجدول أعاله الرجوع الى نتائج من خالل

تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية  حيثللمحاور الكلية  0.05صائية عند مستوى أقل من اح
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 القيادة ،الريادية الثقافة، الريادية العقليةللمحاور الفرعية ) Tتبعا لمتغير الجنس وكذلك بينت بينت قيم 

، 0.229، 0.220) لةدال ومستوى( 1.21، 1.20، 1.22( حيث كانت على التوالي )الريادية

0.227) 

 المؤهل العلمي ثانيا : 

المعيارية لمعرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي والجدول أدناه يبين ذلك.

 ذات فروق يوجد هل لمعرفة المستقلة للعينات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات(: 24-4جدول )
 والجدول العلمي، المؤهل لمتغير تعزى احصائية داللة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد العلمي المؤهل المحور

 العقلية الريادية

 0.434 3.99 66 بكالوريوس
 0.118 3.78 41 دبلوم عالي
 0.124 3.84 28 ماجستير
 0.417 3.98 135 المجموع

 الثقافة الريادية

 0.579 3.96 66 بكالوريوس
 0.566 3.79 41 دبلوم عالي
 0.439 3.72 28 ماجستير
 0.572 3.94 135 المجموع

 القيادة الريادية

 0.563 3.76 66 بكالوريوس
 0.641 4.00 41 دبلوم عالي
 0.611 3.97 28 ماجستير
 0.570 3.78 135 المجموع

 الريادة اإلستراتيجية

 0.390 3.93 66 بكالوريوس
 0.310 3.83 41 دبلوم عالي
 0.266 3.83 28 ماجستير
 0.381 3.92 135 المجموع
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 درجة لدرجة الحسابية المتوسطات في فروق وجود( 24-4) السابق الجدول خالل من يالحظ

 االستراتيجية تعزى للريادة عمان العاصمة  محافظة في الخاصة الثانوية المدارس مديري ممارسة

 ولتحديد ، العلمي المؤهل مختلف وعلى( 4.0 – 3.76) بين ما تراوحت حيث العلمي المؤهل لمتغير

( α = 0.05) داللة مستوى عند احصائية داللة ذات الحسابية المتوسطات بين الفروق كانت اذا فيما

 (:25-4) الجدول في كما النتائج وجائت One – Way ANOVA االحادي التباين تحليل تطبيق تم

إليجاد داللة الفروق لدرجة ممارسة  One – Way ANOVA ( تحليل التباين األحادي25-4جدول ) 
   الريادة اإلستراتيجية، تبًعا لمتغير المؤهل العلمي

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

 درجة
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
مستوى 
 الداللة

العقلية 
 الريادية

 0.393 2 0.787 بين المجموعات
 0.384 133 51.111 داخل المجموعات 0.104 1.026

  134 51.898 المجموع

الثقافة 
 الريادية

 0.668 2 1.336 بين المجموعات
0.91 

 
 0.725 133 96.282 داخل المجموعات 0.130

  134 97.617 المجموع

القيادة 
 الريادية

 0.624 2 1.247 بين المجموعات
245.0  

 
 0.713 133 95.542 داخل المجموعات 0.147

  134 96.790 المجموع

الريادة 
 اإلستراتيجية

 0.138 2 0.277 بين المجموعات
406.0  0.325 133 42.934 داخل المجموعات 0.386 

  134 43.211 المجموع

وجود فروق ذات داللة احصائية لكافة المحاور عدم ( 25-4يالحظ من خالل الجدول رقم )

 العقلية( وكذلك االمر لمحور 0.386)( بمستوى داللة 0.406حيث بلغت قيمة ف للدرجة الكلية )

، 0.913، 1.026الريادية حيث بلغت قيمة ف على التوالي ) الريادية و القيادة الريادية والثقافة

 (.0.147، 0.130، 0.104) ( و مستوى داللة0.453
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 خدمةسنوات ال ثالثًا:

 يوجد هل لمعرفة المستقلة للعينات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم

 :ذلك يبين (26-4) والجدول ، دمةسنوات الخ لمتغير تعزى احصائية داللة ذات فروق

 (26-4جدول )
للعينات المستقلة لمعرفة هل يوجد فروق ذات داللة احصائية  المعياريةواالنحرافات الحسابية  المتوسطات

 دمةتعزى لمتغير سنوات الخ

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المحور

 العقلية الريادية

سنوات 5أقل من   34 3.99 0.368 
سنوات5-10من    58 3.97 0.495 

 0.296 4.10 43 سنوات فأكثر 10
 0.325 3.96 135 المجموع

 الثقافة الريادية

سنوات 5أقل من   34 3.97 0.417 
سنوات5-10من    58 3.91 0.575 

 0.589 4.04 43 سنوات فأكثر 10
 0.623 3.93 135 المجموع

 القيادة الريادية

سنوات 5أقل من   34 3.74 0.394 
سنوات5-10من    58 3.82 0.572 

 0.534 3.57 43 سنوات فأكثر 10
 0.610 3.95 135 المجموع

 الريادة اإلستراتيجية

سنوات 5أقل من   34 3.93 0.451 
سنوات5-10من    58 3.92 0.562 

 0.570 3.97 43 سنوات فأكثر 10
 0.354 3.92 135 المجموع

 درجة لدرجة الحسابية المتوسطات في فروق وجود( 26-4) السابق الجدول خالل من يالحظ

 االستراتيجية تعزى للريادة عمان العاصمة محافظة في الخاصة الثانوية المدارس مديري ممارسة
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 ولتحديد ،دمةالخ سنوات مختلف وعلى( 4.10 – 3.74) بين ما تراوحت حيثدمة الخ سنوات لمتغير

( α = 0.05) داللة مستوى عند احصائية داللة ذات الحسابية المتوسطات بين الفروق كانت اذا فيما

 (:27-4) الجدول في كما النتائج وجائت One – Way ANOVA االحادي التباين تحليل تطبيق تم

 (27-4جدول )
إليجاد داللة الفروق لدرجة ممارسة الريادة اإلستراتيجية،  One – Way ANOVA التباين األحاديتحليل 

 تبًعا لمتغير سنوات الخدمة 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
مستوى 
 الداللة

العقلية 
 الريادية

 0.361 2 0.724 بين المجموعات
 0  0.383 133 51.174 المجموعاتداخل  0.246 9371.

  134 51.898 المجموع

الثقافة 
 الريادية

 267 .0 2 0.534 بين المجموعات
 0.729 133 97.084 داخل المجموعات 0.655 0.366

  134 97.617 المجموع
 

القيادة 
 الريادية

 0.944 2 1.888 بين المجموعات
 0.712 133 94.901 داخل المجموعات 0.121 1.327

  134 96.790 المجموع

الريادة 
 اإلستراتيجية

 0.052 2 0.104 بين المجموعات
 0.326 133 43.107 داخل المجموعات 0.870 1.625

 0.241 134 43.211 المجموع

وجود فروق ذات داللة احصائية لكافة المحاور عدم ( 27-4)يالحظ من خالل الجدول رقم 

 العقلية( وكذلك االمر لمحور 0.870( بمستوى داللة )1.625ف للدرجة الكلية )حيث بلغت قيمة 

، 0.937، 1.327الريادية حيث بلغت قيمة ف على التوالي ) الريادية و القيادة الريادية و الثقافة

 (.0.121، 0.655، 0.246) ( و مستوى داللة0.366
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 الخامس الدراسة سؤال

 الثقة ممارسة لدرجة( α=0،05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل

 ،( الخدمه وسنوات مؤهل العلمي ،والو ، الجنس) لمتغيرات وتعزى المعلمين لدى التنظيمية

 اواًل: متغير الجنس

ير لمعرفة هل يوجد فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغ تم استخدام اختبارت للعينات المستقلة

 يبين ذلك: (28-4)، والجدول الجنس

 (28-4) الجدول
 قةااث ممارسة درجة مستقلتين لعينتين التائي واالختبار المعيارية واالنحرافات الحسابيةالمتوسطات 

 الجنس لمتغير التنظيمية تعزى

 العدد الجنس المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

T 
مستوى 
 الداللة

 المعلومات
 0.534 3.92 26 ذكر

1.23 0.320 
 0.366 4.39 109 انثى

اإلبداع 
 والمشاركة

 0.653 3.89 26 ذكر
0.95 0.147 

 0.273 4.50 109 انثى
السياسات 
 والتشريعات

 0.687 3.52 26 ذكر
1.58 0.662 

 0.457 4.24 109 انثى
األسلوب 

 القيادي السائد
 0.616 3.51 26 ذكر

1.94 0.612 
 0.621 3.24 109 انثى

 القيم التنظيمية
 0.598 3.40 26 ذكر

0.84 0.112 
 0.566 3.47 109 انثى

 الثقة التنظيمية
 0.305 3.63 26 ذكر

0.34 0.325 
 0.239 3.92 109 انثى

ذات داللة  لم تكن tنالحظ أن قيمة  (28-4)رقم  الجدول أعاله الرجوع الى نتائج من خالل

للمحاور الكلية حيث تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية  0.05صائية عند مستوى أقل من اح

، والمشاركة اإلبداع، المعلوماتللمحاور الفرعية ) Tتبعا لمتغير الجنس وكذلك بينت بينت قيم 
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، 0.147،  0.320( حيث كانت على التوالي )التنظيمية الثقة ،التنظيمية القيم، والتشريعات السياسات

،  0.320) (0.227، 0.229، 0.220) لةدال ومستوى( 0.325، 0.612،0.112، 0.662

0.147 ،0.662 ،0.612،0.112 ،0.325.) 

 العلمي ثانيًا: المؤهل

 يوجد هل لمعرفة المستقلة للعينات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم

 :ذلك يبين( 29-4) والجدول العلمي، المؤهل لمتغير تعزى احصائية داللة ذات فروق

 (29-4جدول )
  العلمي المؤهل لمتغير لدرجة الثقة التنظيمية  تبعاً   المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 العدد المؤهل العلمي المحور
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 المعلومات

 0.495 4.19 66 بكالوريوس
 0.337 4.33 41 دبلوم عالي
 0.292 4.57 28 ماجستير
 0.489 4.22 135 المجموع

 اإلبداع والمشاركة

 0.560 4.27 66 بكالوريوس
 0.212 4.28 41 دبلوم عالي
 0.191 4.34 28 ماجستير
 0.536 4.28 135 المجموع

السياسات 
 والتشريعات

 0.663 3.96 66 بكالوريوس
 0.377 4.03 41 دبلوم عالي
 0.504 4.24 28 ماجستير
 0.650 3.98 135 المجموع

األسلوب القيادي 
 السائد

 0.635 3.35 66 بكالوريوس
 0.518 2.96 41 دبلوم عالي
 0.591 3.29 28 ماجستير
 0.631 3.34 135 المجموع
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 العدد المؤهل العلمي المحور
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

التنظيميةالقيم   

 0.582 3.44 66 بكالوريوس
 0.500 3.69 41 دبلوم عالي
 0.559 3.40 28 ماجستير
 0.578 3.44 135 المجموع

 الثقة التنظيمية

 0.306 3.81 66 بكالوريوس
 0.152 3.81 41 دبلوم عالي
 0.227 3.92 28 ماجستير
 0.299 3.82 135 المجموع

  لدرجة الحسابية المتوسطات في فروق وجود( 29-4) السابق الجدول خالل من يالحظ

 لمتغير تعزىالتنظيمية  لثقةل عمان العاصمة  محافظة في الخاصة الثانوية المدارس مديري ممارسة

 فيما ولتحديد ، العلمي المؤهل مختلف وعلى( 4.57 – 2.96) بين ما تراوحت حيث العلمي المؤهل

 تم( α = 0.05) داللة مستوى عند احصائية داللة ذات الحسابية المتوسطات بين الفروق كانت اذا

 (:4-30) رقم الجدول في كما النتائج وجائت One – Way ANOVA االحادي التباين تحليل تطبيق

 ( 30-4) جدول
  تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة الثقة التنظيمية  تبعا لمتغير المؤهل العلمي 

 التباينمصدر 
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
مستوى 
 الداللة

 المعلومات
 1.435 2 2.870 بين المجموعات

 0.231 133 68.446 داخل المجموعات 0.423 0.235
  134 71.316 المجموع

اإلبداع 
 والمشاركة

 0.049 2 0.098 بين المجموعات
1.824 

 
 0.288 133 85.373 داخل المجموعات 0.456

  134 85.471 المجموع

السياسات 
 والتشريعات

 0.766 2 1.531 بين المجموعات
1.588 

 
 0.420 133 124.236 داخل المجموعات 0.206

  134 125.767 المجموع
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وجود فروق ذات داللة احصائية لكافة المحاور عدم ( 30-4يالحظ من خالل الجدول رقم )

المعلومات ( وكذلك االمر لمحور 0.240( بمستوى داللة )1.436حيث بلغت قيمة ف للدرجة الكلية )

يث بلغت قيمة ح التنظيمية القيمو  السائد القيادي األسلوبو والتشريعات  السياساتو والمشاركة  اإلبداعو 

، 0.456، 0.423) ( ومستوى داللة0.955،0.776، 1.588، 1.824، 0.235ف على التوالي )

0.206 ،0.335 ،0.461.) 

 دمةسنوات الخ ثالثًا:

 اتذ فروق يوجد هل لمعرفة المستقلة للعينات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات استخراج تم

 :ذلك يبين( 31-4) والجدول ،دمةسنوات الخ لمتغير تعزى احصائية داللة

  

مصدر 
 التباين

 درجة الحرية مجموع المربعات
متوسط 
 المربعات

 ف
مستوى 
 الداللة

مصدر 
 التباين

األسلوب 
القيادي 
 السائد

 0.630 2 1.261 بين المجموعات
 0.397 133 117.508 داخل المجموعات 0.335 0.955

  134 118.768 المجموع

القيم 
 التنظيمية

 0.260 2 0.519 بين المجموعات
 0.335 133 99.048 داخل المجموعات 0.461 0.776

  134 99.567 المجموع

الثقة 
 التنظيمية

 0.128 2 0.255 بين المجموعات
 0.089 133 26.306 داخل المجموعات 0.240 1.436

  134 26.561 المجموع
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 (31-4جدول )
 داللة ذات فروق يوجد هل لمعرفة المستقلة للعينات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 دمةسنوات الخ لمتغير تعزى احصائية

 العدد سنوات الخدمة  المحور
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

 المعلومات

سنوات 5أقل من   34 4.11 .524 
سنوات5-10من    58 4.26 .470 

 305. 4.26 43 سنوات فأكثر 10
 489. 4.22 135 المجموع

 اإلبداع والمشاركة

سنوات 5أقل من   34 4.29 .606 
سنوات5-10من    58 4.23 .528 

 197. 4.31 43 سنوات فأكثر 10
 536. 4.28 135 المجموع

السياسات 
 والتشريعات

سنوات 5أقل من   34 4.05 .552 
سنوات5-10من    58 3.83 .734 

 423. 4.47 43 سنوات فأكثر 10
 650. 3.98 135 المجموع

األسلوب القيادي 
 السائد

سنوات 5من  أقل  34 3.28 .655 
سنوات5-10من    58 3.42 .611 

 622. 3.26 43 سنوات فأكثر 10
 631. 3.34 135 المجموع

 القيم التنظيمية

سنوات 5أقل من   34 3.44 .569 
سنوات5-10من    58 3.43 .577 

 697. 3.51 43 سنوات فأكثر 10
 578. 3.44 135 المجموع

 الثقة التنظيمية

سنوات 5من  أقل  34 3.80 .309 
سنوات5-10من    58 3.80 .298 

 283. 3.92 43 سنوات فأكثر 10
 299. 3.82 135 المجموع
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 ممارسة لدرجة الحسابية المتوسطات في فروق وجود( 31-4) السابق الجدول خالل من يالحظ

 سنوات يرلمتغ تعزى التنظيمية ثقة لل عمان العاصمة  محافظة في الخاصة الثانوية المدارس مديري

 كانت اذا فيما ولتحديد ،لخدمةا سنوات مختلف وعلى( 4.47 – 3.26) بين ما تراوحت حيثالخبرة 

 تطبيق تم( α = 0.05) داللة مستوى عند احصائية داللة ذات الحسابية المتوسطات بين الفروق

 (:32-4) رقم الجدول في كما النتائج وجائت One – Way ANOVA االحادي التباين تحليل

 (  32-4) جدول
   تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق لدرجة الثقة التنظيمية، تبعا لمتغير سنوات الخدمة

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
مستوى 
 الداللة

 المعلومات
 1.668 2 5.003 بين المجموعات

 2250. 133 66.313 المجموعات داخل 0.351 1.254
  134 71.316 المجموع

اإلبداع 
 والمشاركة

 2890. 2 8660. بين المجموعات
 2870. 133 84.605 داخل المجموعات 3900. 1.007

  134 85.471 المجموع

السياسات 
 والتشريعات

 2.853 2 8.559 بين المجموعات
 3970. 133 117.209 داخل المجموعات 0.124 1.651

  134 125.767 المجموع
األسلوب 
القيادي 
 السائد

 508. 2 1.524 بين المجموعات
 3970. 133 117.245 داخل المجموعات 2820. 1.278

  134 118.768 المجموع

القيم 
 التنظيمية

 0530. 2 1590. بين المجموعات
 3370. 133 99.408 داخل المجموعات 9250. 1570.

  134 99.567 المجموع

الثقة 
 التنظيمية

 1980. 2 5930. بين المجموعات
 0880. 133 25.968 داخل المجموعات 0830. 2.245

  134 26.561 المجموع
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وجود فروق ذات داللة احصائية لكافة المحاور عدم ( 32-4يالحظ من خالل الجدول رقم )

( وكذلك وكذلك االمر لمحور 0.083( بمستوى داللة )2.245الكلية )حيث بلغت قيمة ف للدرجة 

 لتنظيميةا القيمو  السائد القيادي األسلوبو والتشريعات  السياساتو والمشاركة  اإلبداعو المعلومات 

 ( ومستوى داللة0.157، 1.278، 1.651، 1.007، 1.254حيث بلغت قيمة ف على التوالي )

(0.351 ،0.390 ،0.124 ،0.282 ،0.925.) 
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائج والتوصيات

  في ضوء األسئلة الموضوعة ، كما تضمن سةانتائج الدر  تفسير سيتم  الفصلهذا  من خالل 

 .التوصيات إليها في ضوء هذه النتائج وموضحة كاآلتي

 انعم العاصمة محافظة في الخاصة الثانوية المدارس مديري ممارسه مادرجة األول: سؤال الدراسة
 ؟المديرين مساعدي نظر وجهة من األستراتيجية للريادة

( أن درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة 12-4تبين من الجدول )

( واالنحراف 3.75العاصمة عمان للريادة االستراتيجية كان مرتفعا حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي )

، حيث تراوحت وبعد بالدرجة المتوسطة في الدرجة المرتفعة بعدان( حيث ان 0.49المعياري )

( 3.49، وحد ادنى مقداره )(3.68اعلى لبعد العقلية الريادية بمقدار ) المتوسطات الحسابية بين حد

لبعد الثقافة الريادية، واالنحرافات المعيارية لحد اعلى لبعدي القيادة الريادية والثقافة الريادية حيث 

أن  وتعزو الباحثة هذة النتيجة (0.42( وبحد ادنى للعقلية الريادية بمقدار )0.57ى )حصال عل

ية مديري المدارس لريادة االستراتيجية له دور كبير في االنجاز وتبني االفكار وتطوير الموارد ممارس

ون اتجاهات الحاليين يمتلك ان المديرين شير الىيالبشرية  وتحويل االفكار الخيالية الى واقعية مما 

عالية لمديري االدراك ال تعزو الباحثة هذه النتيجة الى درجة، كذلك وقدرات كافية للقيام بأنشطة ريادية

نظيمي إدارة التغيير التالمدارس من وجهة نظر المساعدين ألهمية الريادة االستراتيجية الرتباطها ب

دارة البيئة في نفس الوقت دارة الموارد وا  دارة الثقافة التنظيمية وا   راتيجية الحدسالريادة االست فتشمل .وا 

 بداعاإل يجمع بين مؤسسة أي لها في المثالي الوضع نأ كما ،للمدرسة موحد منظور واإلبداع، وهي

 .استشراف مالمح المستقبلفهي  مشاركة وتفاعل بين مختلف المستوياتو  والتحليل،
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معرفة ما يجب و  ، بضرورة تقييم واقع الحال ةاالستراتيجي كذلك ترى الباحثة أن ارتباط الريادة

أن تنتهج  ضرورة يجب فهيلذا  , أن يكون هذا الواقع في المستقبل، وكذلك ضرورة التطور لألفضل

لى ، وهذا االدراك العميق مهد لوجود هذه الدرجة عبهذه األمور الجوهرية، وليس ترفًا فكرياً  االرتباطه

وأيضا انفقت مع دراسة  (Blake,2008) بالكدفي دراسة اتفقت هذة النتيجة مع   كامل االداة.

  .(2015القحطاني )

 ابعاد الريادة االستراتيجية بشكل مفصل: 

 أوال : العقلية الريادية

 قبل نم الريادية العقلية بعدل المعبرة الفقرات غالبيةبأن  أظهر( 4-13عند الرجوع الى جدول )

 اصمةالع في الخاصة المدارس في يعملون ممن ينالمدير  مساعدي من بعدد والمتمثلة الدراسة عينة

 المتوسط وان ،(4.58-3.06) بين ما تراوحت ومتوسطة مرتفعة درجات على حصلت قد عمان

حيث حصلت  وبدرجة مرتفعة (0.41) معياري بإنحراف( 3.98) بلغ قد الدراسة فقرات لكافة العام

لى أعلى " عنجاح محدد.يدعم مدير المدرسة تحقيق األهداف الصعبة بعدم الوقوف عند مستوى فقرة "

الباحثة حيث ترى  ،(0.70( وبانحراف معياري مقدارة )4.58درجة مرتفعة بمتوسط حسابي مقدارة )

أن االدارات المدرسية  في المدارس الثانوية الخاصة تسعى جاهدة الى تطوير من أساليبها والتطلع 

سة وحصلت فقرة "يعترف مدير المدر  الى نتائج تنافسية فريدة  وتحدي وتغلب األهداف الصعبة،

( وتعزى 1.41( وبإنحراف معياري )3.06بالخطأ عند حصوله " على أدنى متوسط معياري بمقدار )

الى أن هناك ادراك عالي من قبل مديري المدارس الهمية تمتعهم بعقلية ريادية الباحثة هذه الن تيجة 

ألفكار ا، و المبدعين من أصحاب العقول الموهوبةالمدرسة  مدير  كذلك تبني كما عبر هنا المساعدين،

ملحا ومتطلب اساسي لمواكبة التطورات قد أصبح أمرا االبتكارية التي تتمتع بدرجة من  الجديدة
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تقن الذي يعتمد على يط المالتخط تتطلبالتغييرات المستقبلية المختلفة في ادارة المؤسسات التربوية ف

 أضحى أمرا حتميا.استخدام أعلى مستويات التفكير 

 ثانيًا: الثقافة الريادية 

 عينة لقب منالريادية  الثقافة عن المعبرة الفقرات غالبية أن (14-4) رقم الجدول نتائجأظهرت 

 مانع العاصمة في الخاصة المدارس في يعملون ممنين مساعدي المدر  من بعدد والمتمثلة الدراسة

 لكافة العام المتوسط وان ،(4.76-3.27) بين ما تراوحت ومتوسطة مرتفعة درجات على حصلت قد

  المدرسية اإلدارة تشجع"  الفقرة حصلت حيث( 0.57) معياري بإنحراف( 3.96) بلغ قد الدراسة فقرات

( 4.76) بلغت ثحي مرتفعة استخدام درجة أعلى على" المستقل التفكير على اإلدارة في السائدة الثقافة

 يهاف الرياديين العاملين  المدرسية اإلدارة تمكن"  فقرة مباشرة تليها ،(0.57) قدره معياري بإنحراف

( 4.34) قدارهم حسابي بمتوسط الثانية المرتبة على حصلت حيث" .تقدمها التي المهام إنجاز لتحسين

 ولللوص الداعمة القيم المدرسية اإلدارة ترسخ"  الفقرة حصلت بينما( 1.23) قدره معياره وبإنحراف

 معياري وبإنحراف( 3.51) مقداره وبمتوسط االخيرة قبل ما( 5) المهام إنجاز في الريادي األداء إلى

 حصلت فقد"  وتنميتها تدعيمها عبر الريادية  الثقافة المدرسية اإلدارة تتبنى"  الفقرة أما( 1.32) قدره

 النتائج خاللومن  (1.62) قدره معياري بإنحراف( 3.27) تراوحت متوسطة وبقيمة مرتبة أدنى على

بإهتمام  ىظحفي المدارس الخاصة في عاصمة عمان تدرين لدى المالريادية  الثقافة أن نستنتج أعاله

ريادية يشعر ال ثقافةفال مراحل الت قدم.، مما لها األثر البالغ في تطور المدرسة وبلوغها إلى أعلى كبير

ا شعر يقدمونها ومن هنتحسين إنجاز المهام التي بغية  فيها العاملون بحرية تجريب أفكار جديدة

مساعدي المديرين بدرجة اهتمام مديري المدارس بالثقافة الريادية، وهذا ولد الشعور لديهم بأن مديري 

 .ثقافة اإلبداع  للتطوير في العمليات المقدمةالمدارس يهتمون ب
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 ثالثًا: القيادة الريادية 

 نةعي قبل من الريادية القيادة عن المعبرة الفقرات غالبية أن (15-4أظهرت نتائج الجدول )

 مانع العاصمة في الخاصة المدارس في يعملون ممن ينمساعدي المدر  من بعدد والمتمثلة الدراسة

 لكافة العام المتوسط وان ،(4.79-2.96) بين ما تراوحت ومرتفعة متوسطة درجات على حصلت قد

 المدرسية اإلدارة تغامر"  الفقرة حصلت حيث( 0.57) معياري بإنحراف( 3.78) بلغ قد الدراسة فقرات

 معياري بإنحراف( 4.79) بلغت حيث مرتفعة استخدام درجة أعلى على"  ومبتكرة جديدة برامج بتنفيذ

  من يرهاغ عن ُتميزها خدمات تقديم على المدرسية اإلدارة تسعى"  فقرة مباشرة تليها ،(0.56) قدره

 قدره معياره وبإنحراف( 4.04) مقداره حسابي بمتوسط الثانية المرتبة على حصلت حيث" .اإلدارات

 بإنحرافو ( 3.78) مقداره بمتوسط مرتفع كان فقد"  الريادية القيادة" المتغير عليه حصل الذي (1.08)

يث حالمفاهيم المدرسية بهذه بإهتمام االدارات الباحثة هذه النتيجة تعزو و  .(0.57) قدره معياري

رد البشرية فاءات والموايجب على االدارة الواعية المهتمة لمواكبة التطوير أن تقوم بإستثمار جميع الك

الريادة اإلستراتيجية تمثل تميز المدرسة وانفرادها باألداء وكون أن مدير المدرسة كون أن  والمالية

وي، وتعتبر العمل اإلداري الترب هوه القائد فهو األولى في تطبيق مثل هذه المبادئ التي التتجزء عن

، حيث تحرص االدارات المدرسية في تطوير المهارات والقدرات للمعلمين ممايؤثر إيجابيةهذه النتيجة 

، مما ولد انطباع عام لدى المساعدين مفاده ان المديرين يهتمون على العملية التعليمية بصورة إيجابية

 والتمثل لسلوكياتها. بشكل كبير بالتوجه نحو القيادة الريادية

 في ةالخاص الثانوية المدارس في المعلمين لدى التنظيمية الثقة  التزام درجة السؤال الثاني: ما
 المديرين؟ مساعدي نظر وجهة من عمان العاصمة  محافظة

عن الثقة التمظيمية لبعد  عن المعبرة الفقرات غالبية أن( 16-4) رقم جدولأظهرت النتائج لل

 المدارس في يعملون ممن مساعدي المدراء من بعدد والمتمثلة الدراسة عينة قبل منالمعلومات 
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 ،(4.28-3.35) بين ما متوسطة تراوحت درجات على حصلت قد عمان العاصمة في الخاصة

 ( 0.48) معياري بإنحراف( 3.85) بلغ قد الدراسة فقرات لكافة العامالحسابي   المتوسط حيث أن 

( وانحراف معياري 4.28وجاء بعد اإلبداع والمشاركة على أعلى درجة بمتوسط حسابي مقدارة )

( وكانت أدنى درجة لبعد األسلوب القيادي السائد حيث حصل على متوسط حسابي 0.58مقدارة ) 

الى وعي المدرين في كيفية التعامل مع ذلك  ويعزا (0.63( وانحراف معياري مقدارة )3.35مقدارة )

 تقويم في موضوعية معايير تعزو الباحثة هذه النتيجة الى أن هناككذلك العاملين في المؤسسة 

 رسية سياسةاالدارة المد العاملين، وتتبنى لجميع المهني النمو فرص الوظيفي، عالوة على توفر األداء

( فيما 1996)تعامالتها. وهذه النتيجة اتفقت مع نتيجة دراسة الكساسبة  جميع في المفتوح الباب

ة والمشاركة يدلل أيضا على أن القيادات التربوي اإلبداع فرص في يتعلق بهذا الجانب. كذلك الثقة

فراد في وتشرك اال بالعمل التفاني الذاتي، وتقدر اإلبداع روح وتعزز الوظيفي، النمو فرص تدعم

 بعض ار وتفوضاالفك تثمن يعملون فيها، كذلك التي التنظيمية بالوحدة تتعلق التي القرارات صناعة

(، وتعزو الباحثة ذلك الى 1996الصالحيات. وهذه النتيجة ايضا أتفقت مع نتيجة دراسة الكساسبة )

أن وزارة التربية والتعليم في االونة االخيرة عمدت الى الكثير من االصالحات وعلى كافة المستويات 

ة على ما قامت به الوزارة من تعزيز لدور مدير التنظيمية من خالل الندوات واللقاءات المتكررة، عالو 

 المعلومات المدرسة من خالل منحه مزيد من الصالحيات. كذلك بالنسبة للمعلومات اذ تتصف

 باإلضافة بالغةم دونما ،بموضوعية الحقائق تقديم إلى باإلضافة والتنظيم والموضوعية بالدقة المتوافرة

 وسهولة، عالوة على استخدام بسرعة عليها والحصول المعلومات مصادر إلى الوصول إمكانية إلى

السائد  لقياديا األسلوب في الموظفين وفيما يتعلق بالثقة مع التعامل لتسهيل متنوعة اتصال وسائل

 وقيام لقياداتا قبل من الجيدة والمعاملة القرار صنع في المشاركة فتعزو الباحثة هذه النتيجة الى أن

يتمتعون  ربويونالت يشير الى أن القادة القرارات اتخاذ قبل آلرائهم واالستماع العاملين بمناقشة الرؤساء
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 ةالعالية مما يشكل وضوح الرؤية لديهم وفيما يتعلق بالثق ، والجرأة المنهجي والتفكير بالموضوعية

 وعدم شكالتللم جهتهاوموا لالفراد القيادة السائدة فربما يعزى ذلك الى احترام التنظيمية القيم في

بهذه  الثقة من تزيد المختلفة القضايا في القيادات التربوية معها تتعامل التي والشفافية عليها التستر

 النظام بيقوتط, بينهم الجيدة العالقات وتوطيد العاملين بين التعاون سيادة إلى يؤدي مما القيادات؛

 اإلجراءات نم ديمقراطي والتحرر تنظيمي مناخ بتوفيرمما يسهم , استثناء دونما العاملين جميع على

 .(2015واتفقت هذه النتيجة مع دراسة )الل داوي، المؤسسي. الشديدة، مما يأصل االنتماء البيروقراطية

اًل لكل بعد من أبعاد الثقة التنظيمية  :وفيما يلي عرضا مفص 

  أوال : المعلومات

 عينة قبل المعلومات من عن المعبرة معظم الفقرات أن( 4-17) رقم الجدول  نتائج أظهرت 

 مانع العاصمة في الخاصة المدارس في يعملون ممن مساعدي المدرين من بعدد والمتمثلة الدراسة

 العام المتوسط وان ،(4.82-3.42) بين ما متوسطة  ومرتفعة تراوحت درجات على حصلت قد

 المعلمون يثق"  الفقرة حصلت حيث( 0.48) معياري بإنحراف( 4.22) بلغ قد الدراسة فقرات لكافة

( 4.82) بلغت حيث مرتفعة استخدام درجة أعلى على"  مدير المدرسة عن الصادرة بالمعلومات

يخرج قدوة ال مديرالمدرسة وتعزى هذه النتيجة بأن العاملين يعتبرون  ،(0.52) قدره معياري بإنحراف

 أعلى لتحقيق نالمعلمي تحفيز في المدرسية اإلدارة بدعم معلمونال يثق"  فقرة مباشرة تليهامنه الخطأ. 

 معياره وبإنحراف( 4.68) مقداره حسابي بمتوسط الثانية المرتبة على حصلت حيث." ممكنة مستويات

 المدرسية دارةاإل تستخدمها التي االتصال وسائل بتنوع  المعلمون يشعر"  وحصلت فقرة ( 0.77) قدره

 اما ،(1.40) قدره معياري بإنحراف( 3.42) تراوحت متوسطة وبقيمة مرتبة أدنى على حصلت فقد" 

( 4.22) مقداره بمتوسط مرتفع كان فقد"  المعلومات" المتغير عليه حصل الذي العام المتوسط
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وتعزو الباحثة هذة النتيجة الى أن مدراء المدارس لديهم قدرات  .(0.48) قدره معياري وبإنحراف

ذه نتيجة تدلل وه .وتنويع في أساليبهم لما يمتعتون به من تفويض كامل لألعمال التي يقومون بها 

 ينب عنها الكشف في المرغوب المعلومات بنوع وحجم المتعلقة الثقة على عدم وجود أزمةأيضا 

العاملين، كذلك استخدام وسيلة الالتصال المناسبة، وهنا البد لالشارة الى أن المعلومات الصادرة من 

القيادات التربوية تتصف بالمصداقية والموضوعية، وهذا كله يشكل حافزا لدى العاملين للعطاء والوالء 

دى لاعدي المديرين مس من وجهة نظرللمؤسسة االم مما يعطي انطباع عام على وجود ثقة تنظيمية 

 .  المعلمين

 ثانيًا: اإلبداع والمشاركة 

 قبل من والمشاركة اإلبداع عن المعبرة الفقرات اكثر أن( 18-4) رقمأظهرت نتائج الجدول 

 مةالعاص في الخاصة المدارس في يعملون ممن ينمساعدي المدر  من بعدد والمتمثلة الدراسة عينة

 المتوسط وان ،(4.68-3.01) بين ما ومرتفعة تراوحتمتوسطة  درجات على حصلت قد عمان

 يشعر"  الفقرة حصلت حيث( 0.53) معياري بإنحراف( 4.28) بلغ قد الدراسة فقرات لكافة العام

 علىأ على"  العمل لمصلحة الالزمة الصالحيات تفويض على المدرسية اإلدارة بحرص المعلمون

 يرى"  الفقرة( وحصلت  0.80) قدره معياري بإنحراف( 4.68) بلغت حيث مرتفعة استخدام درجة

 رتبةم أدنى على حصلت فقد"  المعلمين لدى الذاتي اإلبداع تعزز المدرسية اإلدارة بأن المعلمون

وترى الباحثة بأن االدارة الواعية   ،(0.96) قدره معياري بإنحراف( 3.01) تراوحت متوسطة وبقيمة

التي تتفهم احتياجات المعلم وتفوضة للقيام بالعديد من الصالحيات لها دور كبير في تنمية الثقة لدى 

ذلك ك المعلمين مما بؤدي الى شعور المعلمين باإلنتماء تجاه المؤسسة التربوية التي ينتمون اليها.

 البعد يالحظ ان وزارة التربية والتعليم تركز وتدعم اإلنتاج من خالل استجابات افراد الدراسة لهذا

 التي اتالقرار  صناعة في أفكار المعلمين، وتشركهم الصالحيات، وتثمن بعض النوعي، وتفوض
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إليها، وهذا مرده الى جملة االصالحات التي عمدت اليها وزارة التربية  ينتمون التي بمدارسهم تتعلق

التفاني،  قديرالذاتي، وت اإلبداع روح سات اصالحية للمراحل القادمة، فتعزيزوالتعليم وانتهجتها كسيا

باعات األداء، كلها عوامل ساهمت في انط في المبذول الجهد مع المتوافق الوظيفي النمو فرص وتوفير

 عالية لمساعدي المديرين حول اإلبداع والمشاركة لدى المعلمين.

 ثالثًا: السياسات والتشريعات

 ينةع قبل منوالتشريعات  السياسات عن المعبرة الفقرات أن (19-4) رقم الجدول نتائجتوضح 

 مانع العاصمة في الخاصة المدارس في يعملون ممن مساعدي المدرين من بعدد والمتمثلة الدراسة

 فقرات لكافة العام المتوسط وان ،(4.48-3.31) بين ما تراوحت متوسطة درجات على حصلت قد

 إبداء في المعلمون يشارك"  الفقرة حصلت حيث( 0.65) معياري بإنحراف( 3.98) بلغ قد الدراسة

 قدره معياري بإنحراف( 3.48) بلغت حيث مرتفعة استخدام درجة أعلى على" العمل في الرأي

 حصلت قدف"  المدرسة داخل المتبعة(  والتشريعات السياسات) في المعلمون يثق " الفقرة أما ،(1.06)

 العام المتوسط اما ،(1.62) قدره معياري بإنحراف( 3.31) تراوحت متوسطة وبقيمة مرتبة أدنى على

 معياري بإنحرافو ( 3.98) مقداره بمتوسط كان فقد" والتشريعات السياسات" المتغير عليه حصل الذي

ألعلم بما هم األن، وترجح الباحثة هذه النتائج بأن االدارة الواعية تتفهم بأن المعلمبن (0.65) قدره

ذلك ك يجري في ميدان العمل أكثر من اإلدارة نفسها، بالتالي الحصول على نتائج ايجابية مرضية.

جاءت هذه االستجابات لمساعدي المديرين بسبب أن وزارة التربية والتعليم وفرت للمعلمين الدورات 

تشريعات ية والتعليم في ضوء الالتدريبية الالزمة من خالل برامجها المختلفة، كما تبنت وزارة الترب

القائمة وتعديالتها التي صدرت مؤخرا الى البدء في اطالق تمكين المعلم من أداء مهامه بشكل 

مناسب، وبطبيعة الحال هذه االصالحات التي جرت مؤخرا اليستقيم العمل بها دونما اتباع سياسات 
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جة مساعدي المدارس في استجاباتهم نتي دالة على االنفتاح والوضوح وتقبل النقد وهذا ما عبر عنه

 الدراكهم أن هناك ممارسات دالة على الثقة.

 رابعا: األسلوب القيادي السائد

 من السائد القيادي األسلوب عن المعبرة الفقرات أن( 20-4) رقم الجدول  نتائجوباالطالع  

 العاصمة في الخاصة المدارس في يعملون ممن ينمساعدي المدر  من بعدد والمتمثلة الدراسة عينة قبل

 المتوسط وان ،(3.73-3.06) بين ما مرتفعة ومتوسطة تراوحت درجات على حصلت قد عمان

 يشارك"  الفقرة حصلت حيث( 0.65) معياري بإنحراف( 3.34) بلغ قد الدراسة فقرات لكافة العام

( 3.73) بلغت حيث مرتفعة استخدام درجة أعلى على"  المدرسة داخل المشكالت حل في المعلمون

 انيةباإلنس تتسم المدرسة داخل العالقات أن المعلمون يرى " الفقرة أما ،(1.43) قدره معياري بإنحراف

 اما ،(1.32) قدره معياري بإنحراف( 3.06) تراوحت متوسطة وبقيمة مرتبة أدنى على حصلت فقد" 

( 3.34) دارهمق بمتوسط كان فقد"  السائد القيادي األسلوب" المتغير عليه حصل الذي العام المتوسط

وتعزو الباحثة هذه النتيجة الى أن الهدف األساسي الحصول على  .(0.63) قدره معياري وبإنحراف

رضى أولياء األمور وعلى الحصول على مستوى عال من التعليم ورفع كفاءة المؤسسة الى أعلى 

ن كان على حساب الضغط على المعلم  ة مراعاة الحاالت اإلنسانييؤدي إلى عدم  وقدمستوى  حتى وا 

لق بأشراكة فيما يتع رأي مساعدي المديرينربما مرد هذه النتيجة الى ان طموح المعلم بحسب و  .للمعلم

في حل المشكالت ضمن المستوى اللذي يطمح اليه في ممارساته الدالة على الثقة التنطيمية بهم 

 وانتهجت الوزارة في الفترة االخيرة سياسة وهذا يدلل على وجود نوع من الالمركزية في هذا الصدد،

لم برأي لدالة على الثقة بالمعتفويض الصالحيات ولكن بشكل تدريجي، فبعد الممارسات القيادية ا

الباحثة ينظر له افراد الدراسة باهمية بالغة كونهم يتوقعون من قياداتهم مزيد من الممارسات القيادية 
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الدالة على الثقة بالمعلمين في زمن يتسم فيه االنفتاح والحريات واالبداع كدالالت راسخة على الرقي 

 والحضارة.     

 ة القيم التنظيمي خامسًا:

 ةعين قبل من التنظيمية االقيم  عن المعبرة الفقرات أن( 21-4) رقم الجدول  نتائج تظهر 

 انعم العاصمة في الخاصة المدارس في يعملون ممن مساعدي المدراء من بعدد والمتمثلة الدراسة

 المتوسط وان ،(4.08-2.94) بين ما تراوحتوواحدة مرتفعة  متوسطة درجات على حصلت قد

 ُيقدر"  الفقرة حصلت حيث( 0.57) معياري بإنحراف( 3.44) بلغ قد الدراسة فقرات لكافة العام

 غتبل حيث مرتفعة استخدام درجة أعلى على" المدرسة داخل الديمقراطي المناخ توافر المعلمون

 مع تتعاون المدرسية اإلدارة أن المعلمون يرى " اما  فقرة  ،(1.23) قدره معياري بإنحراف( 4.08)

 بإنحراف( 2.94) تراوحت متوسطة وبقيمة مرتبة أدنى على حصلت فقد"  أدوارهم أداء في المعلمين

 بمتوسط انك فقد"  التنظيمية القيم" المتغير عليه حصل الذي العام المتوسط اما ،(1.30) قدره معياري

السببب في ذلك ، وتعزو الباحثة ، وبدرجة متوسط(0.57) قدره معياري بإنحرافو ( 3.44) مقداره

الى عدم شعور المعلم في المدارس الخاصة في االستقرار واالمان الوظيفي، إضافة الى الظروف 

ة سوتوصي الباحثة الى اجراء المزيد من االبحاث التي توضح درا االقتصادية التي يمر بها المعلم

هذه النتيجة الى أن أدراك مساعدي المديرين لوجود أيضا وتدلل  .المناخ الديمقراطي في المدرسة

الممارسات الدالة على الثقة بالقيم التنظيمية من قبل المعلمين، وهو مؤشر دال على أن وزارة التربية 

والتعليم تسعى جادة الى بناء مجتمع تربوي يتصف أفراده بقدرتهم على تحقيق رؤيته والنضال من 

 فرت وزارة التربية والتعليم ميزانية مالية كبيرة، باالضافة الى حشداجل تحقيقها، وفي سبيل ذلك و 

الجهود والطاقات الالزمة لجملة االصالحات والمبادرات والمشاريع التي تسعى لتنفيذها، أال ان 
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مساعدي المديرين يروا في غمرة ذلك كله وجود شعور مرضي للتقدير واالحترام اللذي يجب أن 

ذا اليأتي على المستوى الشخصي بل على مستوى التنظيم ومن خالل جملة يحظوا به المعلمون وه

 االصالحات التي تدلل على تمكينهم الفعلي من اظهار ابداعاتهم وقدراتهم في ادارة وحداتهم التنظيمية.

(   α=0،05)  داللة ذات ارتباطية عالقة توجد مناقشة نتائج السؤال الثالث والذي ينص على "هل
 ادةللري عمان العاصمة محافظة في الخاصة الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة  متوسطات بين

 للمعلمين؟ التنظيمية والثقة االستراتيجية

 ممارسة درجة متوسطات( تبين وجود عالقة ارتباطية بين 22-4بالرجوع الى الجدول رقم )

 لتنظيميةا والثقة االستراتيجية للريادة عمان العاصمة محافظة في الخاصة الثانوية المدارس مديري

 .للمعلمين

 إلى وجود عالقة إيجابية وذات داللة إحصائية( 22-4تشير النتائج الموضحة في الجدول )

ي المدارس لدى المعلمين فالثقه التنظيمية درجة و  االستراتيجية للمديرين  ةدرجة ممارسة الريادبين 

مارسة م أبعادبين جميع  توجد عالقة إيجابية وذات داللة إحصائية كما األردني ةالخاصة الثانوية 

اتيجية  والثقة فالعالقة اإلرتباطية بين الريادة اإلستر ، التنظيميةمستوى الثقة  أبعادو الريادة اإلستراتيجية 

الريادة  االتنظيمية ينبغي أن تكون موجبة كما كشفتها الدارسة الن الوضوح واالنفتاح الذي تحققه

مرتبطة  لمعلمين اإلستراتيجية  يعمل على توفير مناخ تنظيمي فريد ومتميز وديمقراطي، كما أن الثقة ا

ان العاملين كريادتها وانفرادها بالممارسات اإلدارية لإلدارة والقادة، فكلما كانت ممارسات اإلدارة تعكس 

لون بها من المؤسسة التي يعم ، مما يزيد الرغبة لديهم في تطورمدرستهمأكثر ثقة بأنفسهم وعملهم و 

يعملون  المدرسة التيخالل زيادة كفائهم العملية واإلنتاجية، مما ينعكس وبصورة ايجابية على جودة 

دراسة الخاصة، وُتعد النتيجة التي أظهرتها الالمدارس وتطورها والنهوض بها وهذا ما تسعى إليه ا بها 



87 
 

 إلى أدىة مما مستوى الثقة التنظيميوارتفاع اإلستراتيجية الريادة درجه ممارسة  نتيجة طبيعية الرتفاع

جم مع تتداخل بشكل أو بآخر وترتبط وتنس ةالريادة االستراتيج، كما أن ارتباطية إيجابية عالقةوجود 

  المعلمين. ستجاباتالثقة التنظيمية مما أثر على اال أبعاد

نظيمية في والثقة الت الريادة اإلستراتيجية وكما أظهرت النتائج العالقة اإليجابية بين ممارسة 

ة وعالقتها بأبعادها والتي تظهر عالقة  مدارس الثانوية ال ات أخرى يمكن بمتغير  الريادةاألردني ة الخاص 

أن يتم العمل على دراسات مماثلة، فتوصي الباحثة إلى ضرورة االستفادة من هذه الدراسة لرفع درجة 

، والقيام بدراسات مماثلة مع متغيرات أخرى مثل متغير المسؤولية يةممارسة الريادة اإلستراتيج

جراء مزيد من الدراسات  االجتماعية لمؤسسات التعليم العالي، أو القيادة السائدة، أو اإلبداع اإلداري، وا 

لى يًضا إأوالتي لم تتطرق لها هذه الدراسة. كما وتوصي الباحثة  الريادة اإلستراتيجية عن عناصر 

مية بين وتعزيز الثقة التنظيالريادة اإلستراتيجية رة االستمرار في المحافظة على درجة ممارسة ضرو 

جراء المزيد من الدراسات عن عناصر الثقة  الثانويةالمدارس العاملين في  ة، وا  األردني ة الخاص 

رها من األمور التي يالتنظيمية األخرى والتي لم يتطرق لها الدراسة كالثقة في ُبعد العالقات البيئية وغ

( لوجود عالقة إيجابية بين 2014كما اتفقت هذه الدراسة مع  دراسة المرشد ) تعزز الثقة التنظيمية

 .الثقة التنظيمية واإلبداع اإلداري

 ينب احصائية داللة ذات فروق توجد والذي ينص على "هل:الرابع الدراسة مناقشة نتائج السؤال
 ةاالستراتيجي للريادة عمان العاصمة  محافظة في الخاصة الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة
 ؟(الخدمة سنوات الجنس، المؤهل العلمي،) لمتغيرات ،تعزى

ذات داللة  لم تكن Tنالحظ أن قيمة  (4-23رقم ) الجدول أعاله الرجوع الى نتائج من خالل

للمحاور الكلية حيث تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية  0.05احصائية عند مستوى أقل من 



88 
 

،  الريادية الريادية ، الثقافة للمحاور الفرعية )العقلية Tتبعا لمتغير الجنس وكذلك بينت بينت قيم 

، 0.229، 0.220) داللة ( ومستوى1.21، 1.20،  1.22الريادية( حيث كانت على التوالي ) القيادة

0.227). 

 لدرجة الحسابية المتوسطات في فروق وجودعدم ( 4-24) السابق الجدول خالل من يالحظ

 االستراتيجية تعزى للريادة عمان العاصمة  محافظة في الخاصة الثانوية المدارس مديري ممارسة

 يالحظو . العلمي المؤهل مختلف وعلى( 4.0 – 3.76) بين ما تراوحت حيث العلمي المؤهل لمتغير

 ممارسة درجة لدرجة الحسابية المتوسطات في فروق وجود عدم (26-4) السابق الجدول خالل من

 متغيرل االستراتيجية تعزى للريادة عمان العاصمة  محافظة في الخاصة الثانوية المدارس مديري

وتعزو هذه . دمةالخ سنوات مختلف وعلى( 4.10 – 3.74) بين ما تراوحت حيثدمة الخ سنوات

فسنوات  لباقي المتغيراتوكانت ، نفسها لكال الجنسين العمل والوظيفة هيات النتيجة أن المتطلب

لم تكن ذات أثر واضح في االستجابة فالقناعات في مثل هذه الموضوعات الخدمة والمؤهل العلمي 

 تعتبر أمر حاسم وال تتأثر بأية متغيرات نتيجة الثقافة السائدة. 

 توىمس عند إحصائية داللة ذات فروق توجد "هلمناقشة نتائج السؤال الخامس والذي ينص على 
 الجنس) لمتغيرات وتعزى المعلمين لدى التنظيمية الثقة ممارسة لدرجة( α=0،05) الداللة

 ،"(الخدمه وسنوات ،الوظيفة

صائية عند مستوى أقل ذات داللة اح لم تكن tنالحظ أن قيمة  (28-4تبينت نتائج الجدول )

للمحاور الكلية حيث تبين عدم وجود فروق ذات داللة احصائية تبعا لمتغير الجنس   0.05من 

، والتشريعات السياسات، والمشاركة اإلبداع، المعلوماتللمحاور الفرعية ) Tوكذلك بينت بينت قيم 

، 0.662، 0.147، 0.320( حيث كانت على التوالي )التنظيمية الثقة ،التنظيمية القيم
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، 0.147،  0.320) (0.227، 0.229، 0.220) لةدال ومستوى( 0.325، 0.612،0.112

 لدرجة الحسابية المتوسطات في فروق وجودكذلك عدم  (.0.325، 0.612،0.112، 0.662

 لمتغير تعزىالتنظيمية  لثقةل عمان العاصمة  محافظة في الخاصة الثانوية المدارس مديري ممارسة

حيث بلغت  .العلمي المؤهل مختلف وعلى( 4.57 – 2.96) بين ما تراوحت حيث العلمي المؤهل

 المتوسطات في فروق وجودكذلك عدم  .(0.240( بمستوى داللة )1.436قيمة ف للدرجة الكلية )

 تنظيميةللثقة  ال عمان العاصمة  محافظة في الخاصة الثانوية المدارس مديري ممارسة لدرجة الحسابية

 لخدمة، ا سنوات مختلف وعلى( 4.47 – 3.26) بين ما تراوحت حيثالخبرة  سنوات لمتغير تعزى

 .(0.083( بمستوى داللة )2.245حيث بلغت قيمة ف للدرجة الكلية )

 التوصيات

 في ضوء النتائج توصي الدراسة بما يلي:

  توفير مناخ ديمقراطي داخل المنظمة وبشكل محفز للمعلمين حيث يتبنى هذا المناخ

 المرسة.الديمقراطي مدير 

 .اعداد برامج خاصة من شأنها زيادة انتماء المعلمين للمدرسة 

 العلمي للمعلمين من قبل ادارة المدرسة وتخصيص مكافات خاصة  التفكير التشجيع على

 للمعلمين الذين يمتلكون مهارات التفكير العلمي المميز.

 محمل الجد.العمل واخذها على  في الرأي إبداء في المعلمون ضرورة ان يشارك 

  المدرسة بحيث تنسجم واهداف المدرسة  داخل المتبعة(  والتشريعات السياسات)مراجعة

 وبنفس الوقت التأكد من سالمة االجراءات المتبعة حيال ذلك.

 المعلمين ومتابعة هذا االبداع من قبل االدارة العليا في المدرسة لدى الذاتي اإلبداع تعزيز. 



90 
 

 بهم. الخاصة القرارات صناعة يةعمل في المعلمون ان يشارك 

 ممكنة ممكن ينعكس على اداء وسمعة  مستويات اداء أعلى لتحقيق المعلمين تحفيز

 . المدرسة

 ارات اإلد  من غيرها عن ُتميزها خدمات للمعلمين والعاملين في المدرسة بحيث تقديم

 .المدرسية االخرى

 اإلدارة مهام إنجاز في الريادي األداء إلى للوصول الداعمة القيم العمل على ترسخ 

 المدرسية.

 جديدة. أفكار تجريب بحرية المعلمين فيها يشعر ريادية ثقافة  المدرسية اإلدارة ان تتبنى 

 لتحسيناتا إلجراء المقدمة من قبل المعلمين االبتكارية األفكار المدرسية اإلدارة ان تتبنى 

 المستمرة.

 الموهوبة العقول أصحاب من المبدعين المعلمين المدرسة مدير ان يتبنى 
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 المراجعالمصادر و 

 المراجع العربية

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاّصة في محافظة (. 2013، منى عمر عقل )ابراهيم
عّمان للقيادة الخادمة وعالقتها بمستوى الثقة التنظيمية السائدة في مدارسهم من وجهة 

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عم ان، األردن. نظر المعلمين

مستوى العدالة التنظيمية التي يمارسها مديرو المدارس (. 2012البكار، أماني يوسف طالب )
الثانوية في محافظة عّمان وعالقته بمستوى الثقة التنظيمية في مدارسهم من وجهة نظر 

 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق األوسط، عم ان، األردن. المعلمين

م مجلة الغري للعلو دور الخصائص الريادية في تعزيز االلتزام التنظيمي.  (.2013حسين، قيس. )
 .26االقتصادية واإلدارية، السنة التاسعة، ع 

طالعية لتزام التنظيمي )دراسة است(. تحليل العالقة بين الثقة التنظيمية واإل2010حكمت، محمد فليح )
 -61(، 3) 16العلوم اإلدارية، مجلة جامعة الملك سعود، في دائرتي الوزارات الخدمية(. 

99 . 

 .عم ان: دار أسامة للنشر والتوزيع، معجم اإلدارة(. 2011الخالدي، ابراهيم بدر شهاب )

ي والتفكير والتوحه االستراتيج(،"التحليل المعرفي للتصور 2000نعمة عباس خضير ،) الخفاجي،
ذي لا "بحث القي في المؤتمر العلمي بعنوان )المعلوماتيه ودورها في التنية االقتصادية العربية(

 .، كلية االقتصاد والعلوم االداريةفي رحاب جامعة الزينونة األردنية2001انعقد في نيسان /

لدى مديري المدارس الثانوية بالطائف  الثقة التنظيمية(. 2012الزهراني، أحمد بن حسن الوزاب )
. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة أم القرى، مكة وعالقتها بالسلوك اإلداري اإلبداعي
 المكرمة، المملكة العربية السعودية.  

مدى فاعلية وعدالة نظام تقييم أداء العاملين في الجامعات (. 2010شاهين، ماجد ابراهيم )
ر . )رسالة ماجستير غيعلى االداء الوظيفي والوالء والثقة التنظيميةالفلسطينية وأثره 

 منشورة(، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. 
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أثر العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية في اإلحترام النفسي (. 2008الشكرجي، أسماء طه نوري )
. ميالعالي والبحث العل دراسة تطبيقية الراء عينة من وزارة التربيه والتعليم –للعاملين 

 )أطروحة دكتوراه غير منشورة( كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العراق.

بحث  (، األنماط الريادية وعالقتها ببعض الخصائص الشخصية:2007) أحمد حلمي، صالح،
لعراقيين المنعقد في استكشافي ميداني "بحث مقدم مقدم إلى مؤتمر اتحاد رجال األعمال ا

 .دادبغ

أثر الثقة التنظيمية على إدراك العاملين إلدارة المعرفة في (. 2005صديق، محمد جالل سليمان )
 . )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة المنصورة، المنصورة، مصر.البنوك التجارية المعربة

الخصائص الريادية ألصحاب األعمال الصناعية الصغيرة وأثرها على  (.2012الضامن، روال. )
سات المجلة المصرية للدرااالداء: دراسة تطبيقية على االعمال الصناعية الصغيرة في االردن. 

 .157 – 119،  4, ع 36مصر، مج  –التجارية 

"إدارة  (،2010) هيثم عليم، حسين عليان، حجازي، وارشيد، شوقي ناجي، مزهر شعبان، العاني،
 ردن.األ عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، ،المشروعات الصغيرة منظور ريادي تكنولوجي"

دار  "، "إدارة واستراتيجة منظمات األعمال المتوسطة والصغيرة (،2009) طاهر حسين، الغالبي،
 األردن.–عمان وائل للنشر والتوزيع،

دار الحامد للنشر  (،"الريادة وادارة األعمال الصغيرة "،2006،فايز ،) عبد الستار ،النجار العلي،
أثر العدالة التنظيمية والثقة التنظيمية (. 2008الشكرجي، أسماء طه نوري ) والتوزيع عمان

دراسة تطبيقية الراء عينة من وزارة التربيه والتعليم العالي  –في اإلحترام النفسي للعاملين 
  )أطروحة دكتوراه غير منشورة( كلية اإلدارة واالقتصاد، جامعة بغداد، العراق.. والبحث العلمي

(. الثقة التنظيمية لألجهزة اإلدارية في المملكة العربية السعودية. 1990الغامدي، عبداهلل الغني )
 . 47 – 5(، 3) 14، المجلة العربية لإلدارة

ة دراسة ميداني – مية واإللتزام التنظيميالعالقة بين الثقة التنظي(. 2014فارس، محمد جودت )
 .) رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة االزهر، غزة، فلسطين. على جامعة األزهر
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. مجلة اإلدارة العامة، العدد القيادة الريادّية وتطبيقاتها في الجامعات(. 2015القحطاني، سالم. )
 2015، ابريل 3

دراسة ميدانية على أجهزة  –المؤثرة في الثقة التنظيمية العوامل (. 1996الكساسبة، محمد مفضي )
 االردن.  عم ان، . )رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة األردني ة،الخدمة المدنية في األردن

درجة ممارسة مديري المدارس في وكالة الغوث الدولية في (. 2015اللداوي، سعد عمر خالد )
محافظة العاصمة عّمان لسلوك النفاق األخالقي وعالقته بمستوى الثقة التنظيمية السائدة 

)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة الشرق  .وجهة نظر المعلمينشفي مدارسهم من 
 األوسط، عم ان، االردن. 

المجلة (. تنظيمات المستقبل وتحديات اإلدارة. 1990ر، فيصل فخري )اللوزي، سليمان أحمد ومرا
  .28 – 5(، 14) 1، العربية لإلدارة

ية المفوضو  –( : الريادة االستراتيجية وانعكاسها في تطوير المنظمات 2017أحمد ) محمد علي،
- 2:47: العددالمستقلة لإلنتخابات نموذجا ،مجلة الغري للعلوم اإلقتصادية واإلدارية، العليا 
87. 

(،الريادة واثرها في األداء الجامعي المتميز دراسة 2009متعب ،حامد كاظم ،وراضي ،جواد محسن ،)
اختيارية ألراء عينة من القيادات الجامعية في جامعة القادسية "،بحث منشور في المجلد األول 

 .اذار18-17دسية للمدة منامعة القاج–لوقائع المؤتمر العلمي األول لكلية اإلدارة واالقتصاد 

 .دراسة تطبيقية -الثقة التنظيمية وعالقتها باإلبداع اإلداري(. 2014المرشد، منى عبد الهادي )
)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، المملكة العربية 

 السعودية.

 لبنان. بيروت، العلم للماليين،دار  الرائد معجم لغوي عصري، .1995جبران  مسعود،

أبعاد التوجه الريادي للمديرين وأثرها على فاعلية القرارات (. 2008المناصرة، اكسمري. )
رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة االستراتيجية في الشركات المساهمة العامة األردنية. 

 عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن. 
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الثقة التنظيمية لدى مديرات المدارس الثانوية وعالقتها بسلوك (. 2013نوح، هوازن بنت محمد )
. )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة أم المواطنة التنظيمية للمعلمات بمدينة مكة المكرمة
 القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. 

(. أثر الثقة التنظيمية في األداء االستيراتيجي 2010ياد )هاشم، صبحية قاسم والعابدي، علي رزاق ج
دراسة تطبيقية في الشركة العامة لإلسمنت الجنوبية  –باستخدام نموذج بطاقة األداء المتوازنة 

 61 – 41(، 1) 12، ، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية واإلقتصاديةفي الكوفة
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(: االستبانة بصورتها األولية1ملحق )  

 ......................المحترمحضرة االستاذ/ة الدكتور/ة السيد/ة 
 وبعد ....... السالم عليكم ورحمةاهلل وبركاته  

درجة ممارسة الريادة اإلستراتيجية لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة في تعد الباحثة رسالة ماجستير بعنوان: 

 محافظة العاصمة عمان وعالقتها بالثقة التنظيمية للمعلمين من وجهة نظر مساعدي المدير 

درجة ممارسة الريادة االستراتيجيه  لدى مديري المدارس بين  ستقصاء العالقةتهدف الدراسة إلى ا

ة في محافظة العاصمة عمان وعالقتها بالعالقة التنظيمية  للمعلمين من وجهة الثانويه  الخاص

ولتحقيق هدف الدراسة طورت الباحثة استبيان لهذا الغرض، ولما عرف عنكم من نظر مساعدي المديرين.

خبرات وقدرات عالية في مجال البحث العلمي، نأمل من سعادتكم التكرم بإبداء أرائكم عن وضوح كل عبارة 

ومالحظاتكم عن محاور االستبانة ومدى وضوح كل منها وانتمائها لبعضها كما أمل التفضل بإضافة ما ترونه مناسًبا 

 من عبارات ومقترحات.

أرجو العلم بأن اإلجابة عن فقرات أداة الدراسة سوف تكون وفق سلم ليكرت الخماسي، على النحو اآلتي: 
  أوافق بشدة..)أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال

  وجزاكم اهلل خيرا.
 الباحثة: أفنان بكر محمد الزبط                 

 0782955289رقم الهاتف:
 البيانات الشخصية للمحكم:

 االسم: ________________________________________________ 
 التخصص: ________________________________________________

 _________________________________________________اجلامعة: 
الررررررررررررررررررررررحلصرررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررة ا كررررررررررررررررررررررا  رررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررة  صررررررررررررررررررررررا  رررررررررررررررررررررر  ا صرررررررررررررررررررررررررررررررررررر    رررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررر رررررررررررررررررررررر ررررررررررررررررررررررا: 

______________________________________________ 
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 الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة: القسم األول
 

 :أمام العبارة المناسبة فيما يأتي√ الرجاء وضع إشارة 

  أنثى(   ) ذكر        (   ) :الجنس

. 

 دراسات عليا  (   )     بكالوريوس(   ) :  المؤهل العلمي

 :عدد سنوات االخدمه

 سنوات فأكثر 10 (   )        سنوات10أقل من (   )سنوات      5أقل من  (   ) 

 مديري المدارس الثانوية الخاصة استبانة درجة ممارسة الرياده اإلستراتيجيه  لدى: القسم الثاني 
  في مربع اإلجابة المناسبة:)×. أرجو وضع إشارة 

المالحظات 
 والتعديالت

االنتماء 
 للمجال

الصياغة 
 اللغوية

وضوح 
 الفقرة

رقم الفقـــــرة
ال

 

مية
منت

مية 
 منت

غير
 

سبة
منا

سبة 
 منا

غير
 

حة
واض

حة 
واض

ير 
غ

 

 عقلية الريادية البُعد االول: ال

 صد م اإل ا ة حتق ق ا هداف الصع ة   دم ال ق ف  ند  مست ى جناح حمد .              
1.  
      

 اإل ا ة القد ات اإلبدا  ة ل عام ني يف مج ع املست  ات ّ  ُز ت اإل ا  ة.              
2.  
      

 صت ىن اإل ا ة امل د ني  أصحاب العق   امل ه بة                
3.  
      

 اإل ا ة  م  ة ص ل د ا فكا  اجلد دة  اإلبدا  ة لتحق ق   ا هداف              
4.  
      

صشجع اإل ا ة ا فكا   املقرتحات اجلد دة  ل املشكالت  أ  استحداث               
 خدمات جد دة ا  حتسني خدمات م ج  ة.

5.  
      

صشجع اإل ا ة   ى حتدي ال ضع الحلاهن  التعامل بذكاء مع  النظام يف س  ل               
 حتق ق ا هداف

6.  
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 هتتم اإل ا ة بالتفكري الحل ا ي  االبتعا   ن م ا ئ اإل ا ة  التق  دي              
7.  
      

 خ املستمحلة   دم الحلضصت ىن اإل ا ة ا فكا  االبتكا  ة  إجحلاء التحس نات               
 ل حل صني.

8.  
      

 صت ىن اإل ا ة كل ما ه    ا ي يف اجملا  التع  مي  اإل ا ي              
9.  
      

حت   اال ا ة املشكالت إىل فحلص  كن االستفا ة من ا يف صط  حل  مل اإل ا ة               
  خدماهتا.

10
.   

 صتحمل اإل ا ة املسؤ ل ة  صعرتف بالفشل  صنسب النجاح إىل  أه ه.               
11
.   

 صأخذ اإل ا ة بزمام امل ا  ة يف إحداث التغ ريات املط  بة.              
12
.   

 صت قع اإل ا ة التغ ريات املستق   ة  ختطط هلا س فا               
13
.   

              

 
صضع اإل ا ة صص  ات إسرتاص ج ة ح   الفحلص املمكنة ل حل ا ة   باحملد ات 

  الق    
 املفحل ضة   ى امل ا  ً    ن التأثحل س  ا ا ال ة.

 

14
.   

 البعد الثاني: الثقافة الريادية  

القيم المشتركة ودرجة االعتقاد بها، والتي تشكل هيكل إجراءات إدارة التعليم، وتضع المعايير السلوكية  و هي 

ألعضائها، وتعزز الثقافة الريادية السلوك الريادي الذي يدعم البحث المستمر عن الفرصة التي يمكن استغاللها 

 لتحقيق المزايا التنافسية المستدامة

 19 اإل ا ة ثقافة   ا  ة  شعحل ف  ا العام  ن حبحل ة جتحل ب أفكا  جد دةصت ىن               
 20 صشجع الثقافة السائدة يف اإل ا ة   ى التفكري املستقل               
 21 صحلس   اإل ا ة الق م الدا مة ل  ص   إىل ا  اء الحل ا ي ّ  يف إجناز امل ام              

متكن اإل ا ة العام ني الحل ا  ني ف  ا لتحسني إجناز امل ام ّ  اخلدمات اليت                  
 22 صقدم ا.

 صت ىن اإل ا ة الثقافة الحل ا  ة  صعمل   ى صد  م ا  صنم ت ا                
 23 

 24 صد م اإل ا ة ثقافة اإلبداع  التط  حل يف العم  ات  اخلدمات املقدمة               
 25 هتتم اإل ا ة بتشج ع    م ا فكا  اجل دة  ال ا دة               

 صتن أ اإل ا ة با اجات املستق   ة  صعمل   ى إش ا  ا ق ل غريها                
 26 
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 البعد الثالث :القيادة الريادية

التأثير على اآلخرين  وهي امتالك مديري إدارات التعليم   من أجل التأكيد على ً لرؤية واضحة وقدرتهم على

 إلدارة الموارد استراتيجيا البحث عن الفرصة والبحث عن الميزة التنافسية بطرق إبداعية.

 27 صعمل اإل ا ة   ى حت  ل الصالح ات ل مست  ات اإل ا  ة الدن ا               
 28 صسعى اإل ا ة   ى صقدمي خدمات صُ زها  ن غريها من  اإل ا ات.               
 29 صد م اإل ا ة م ا  ات التط  حل  صت ناها               
 30 صتحمل اإل ا ة املخاطحل احملس بة  صعد  نصحلها يف اسرتاص ج ة حتق ق النجاح.               
 31 صغامحل  اإل ا ة بتنف ذ بحلامج جد دة  م تكحلة  إن كانت   نتائج ا غري مضم نة.              
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 استبانة الثقة التنظيمية: الثالثالقسم 

( أمام الفقرات أدناه والتي تعبر عن مستوى الثقة التنظيمية لدى أعضاء هيئة √يرجى وضع إشارة ) 
 التدريس بأبعادها في الجامعة التي تعمل بها

المالحظات 
 والتعديالت

 وضوح الفقرة الصياغة اللغوية االنتماء للمجال

رقم الفقـــــرة
ال

مية 
منت

مية 
 منت

غير
 

سبة
منا

سبة 
 منا

غير
 

حة
واض

حة 
واض

غير 
 

 البُعد االول: المعلومات

 1  مد حل املد سة أثق باملع  مات الصا  ة  ن               

 2 أمتكن من ال ص   إىل املع  مات بسحل ة  س  لة.               

 3  .املد سة مد حل أشعحل بتن ع  سائل االصصا  اليت  ستخدم ا               

 4 أحصل   ى املع  مات اليت احتاج ا من  ئ س القسم لتأ  ة م امي.                

 البُعد الثاني: اإلبداع والمشاركة 

 1 أثق بدعم رئيس القسم وتحفيزه لتحقيق أعلى مستويات اإلنتاج.               

ة الصالحيات الالزمأشعر بحرص رئيس القسم على تفويض               
 2 لمصلحة العمل.

 3 يحفزني رئيس القسم لمشاركة أفكاري.               

 4 أشارك في صناعة القرارات الخاص ة بي.               

 5 أرى أن فرص النمو الوظيفي في القسم تزداد كلما زاد األداء.               

               .  6 أرى بأن رئيس القسم يعزز اإلبداع الذاتي لديَّ

 البُعد الثالث: السياسات والتشريعات

 1 أقوم بالعمل ضمن وصٍف وظيفٍي محدد.               

 2 . المدرسة  أثق في نظام الحوافز المتبع داخل              

أشعر بالرضا عن التشريعات التي تضمن فرص النمو المهني               
 .  3 لديَّ

 4 أشارك في إبداء الرأي في عملي.               

 5 أقوم بتنفيذ مهامي بمساحة كافية دون اي تدخل.               

 6   .من إدارة المدرسة أثق في السياسات والتشريعات المتبعه               
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 الرابع: األسلوب القيادي السائدالبُعد 

 1 أشارك في حل المشكالت داخل القسم.               

 2 أرى أن رئيس القسم يشجع على التفكير العلمي والتجديد.               

 3 لدى صورة واضحة عن رؤية الجامعة والكلية.               

 4 أرى أن العالقات داخل القسم تتسم باإلنسانية.               

 5 أرى أن قيادة القسم تتسم بالجرأة العالية.               

 6 أثق بقدرة قيادة القسم على تحقيق أهدافنا.               

 البُعد الخامس: القيم التنظيمية 

 1 أشعر بتوفر مناٍخ ديمقراطي في قسمي.               

 2 أرى أن رئيس القسم يبتعد عن اإلجراءات البيروقراطية الشديدة.               

 3 . في المدرسةأثق بموضوعية وعدالة النظام               

 4 أرى أن رئيس القسم يوفر التعاون الكامل لنا.               

 5 . مدرستيأشعر باالنتماء القوي اتجاه               

 6 . المدرسة أثق في اإلجراءات المتبعة لحل المشكالت في              

 7 . المدرسة أشعر باالحترام والتقدير من              

 8 . لمدرسةأثق بمصداقية جميع التعامالت في ا              



105 
 

(: قائمة بأسماء المحكمين لالستبانة 2ملحق )  

 

 

 

 

 

الجامعة التخصص/ الرتبة األكاديمية أسم المحكم الرقم  

/الجامعة األردنيةإدارة تربوية أستاذ هاني عبدالرحمن الطويل 1  

2 
/ جامعة الشرق مناهج وطرق تدريس   أستاذ عايش محمود أبو زيتون

 األوسط

3 
مناهج وطرق تدريس/ جامعة الشرق  أستاذ ابتسام جواد مهدي

 األوسط

األوسطإدارة تربوية/ جامعة الشرق  أستاذ رياض بدري ستراك 4  

األردني ة/ الجامعة مناهج وطرق تدريس  أستاذ بهجت حمد التخاينة 5  

مشارك أستاذ أمجد محمود محمد درادكة 6  إدارة تربوية/ جامعة الشرق األوسط 

7 
مشارك أستاذ فواز شحادة مناهج وطرق تدريس/ جامعة الشرق  

 األوسط

8 
مشارك أستاذ حسين أبو رياش جامعة العربية علم النفس التربوي /  

 المفتوحة

9 
مساعد  أستاذ تغريد موسى المومني مناهج وطرق تدريس/ جامعة الشرق  

 األوسط

مساعد أستاذ خالد حمادين 10 / جامعة الشرق األوسطإدارة تربوية   
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(: االستبانة بصورتها النهائية3ملحق )  

  بسم اهلل الرحمن الرحيم
                                                                المملكة األردنية الهاشمية

                                                               وزارة التعليم العالي
                                                                 جامعة الشرق األوسط
                                                               كلية العلوم التربوية
                                                                                                قسم اإلدارة والمناهج

 
 

.عزيزي المساعد/ة المحترم   
 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاتة ........وبعد
الثانوية درجة ممارسة الريادة اإلستراتيجية لدى مديري المدارس تقوم الباحثة بإعداد رسالة ماجستير عن "  

مساعدي المديرين "  في محافظة العاصمة عمان وعالقتها بالثقة التنظيمية للمعلمين من وجهة نظرالخاصة 
القيادة التربوية من جامعة الشرق األوسط .  استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلدارة و  وذلك

 يرة كب، كبيرة جدا ولتحقيق اغراض الدراسة تم تطوير االستبانة ،وقد صممت وفقًا لتدرج ليكرت الخماسي كالتالي :) 
جدًا ( قليلة ،  قليلة  ،متوسطة،  

   
ايجاد نوع جديد من المؤسسات التي لم يسبق القيام بمثلها ، حيث يكون  وتم تعريف الريادة اإلستراتيجية أنها  عملية

 األسلوب المستخدم في المؤسسة أسلوب ابتكاري فريد من نوعة .
 

شاكرين لكم بدايًة حسن تعاونكم آملين أن تمنحونا من وقتكم الثمين في ملئ فقرات االستبانة وكلنا ثقة 
تها حول جميع العبارات الواردة فيها، ألن أهمية الدراسة ونتائجها تعتمد في بدقة اإلجابة وصدقها وأمانتها وموضوعي

المقام األول على المعلومات المقدمة من قبلكم، علمًا بأنه سيتم التعامل مع البيانات بسرية تامة وألغراض البحث 
 العلمي فقط.

 
 

أفنان بكر محمد الزبط: هالباحث  
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 الديموغرافية لعينة الدراسةالخصائص : القسم األول 

 
 :أمام العبارة المناسبة فيما يأتي√ الرجاء وضع إشارة 

  أنثى(   ) ذكر        (   ) الجنس:

. 

 دراسات عليا  (   )بكالوريوس     (   ) المؤهل العلمي:  

 عدد سنوات االخدمه:

 .سنوات فأكثر 10 (   )        سنوات10أقل من (   )سنوات      5أقل من  (   ) 
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 استبانة درجة ممارسة الرياده اإلستراتيجيه  لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة: القسم الثاني 

  في مربع اإلجابة المناسبة:)×. أرجو وضع إشارة 
 درجة الممارسة

رقم الفقـــــرة
ال

ليلة 
ق

 
 جداً 

ليلة
ق

سطة 
متو

رة  
كبي

جداً  
رة 

كبي
 

 المعلوماتالبُعد االول: 

        .1 صد م اإل ا ة حتق ق ا هداف الصع ة   دم ال ق ف  ند  مست ى جناح حمد .          

 اإل ا ة القد ات اإلبدا  ة ل عام ني يف مج ع املست  ات ّ  ُز ت اإل ا  ة.          
 2.        

        .3 صت ىن اإل ا ة امل د ني  أصحاب العق   امل ه بة            
        .4 اإل ا ة  م  ة ص ل د ا فكا  اجلد دة  اإلبدا  ة لتحق ق   ا هدافنن ىن           

          
صشجع اإل ا ة ا فكا   املقرتحات اجلد دة  ل املشكالت  أ  استحداث خدمات 

 جد دة ا  حتسني خدمات م ج  ة.
 

5.        

          
صشجع اإل ا ة   ى حتدي ال ضع الحلاهن  التعامل بذكاء مع  النظام يف س  ل حتق ق 

 ا هداف
 

6.        

        .7 هتتم اإل ا ة بالتفكري الحل ا ي  االبتعا   ن م ا ئ اإل ا ة  التق  دي          
        .8 خ ل حل صني.الحلض   صت ىن اإل ا ة ا فكا  االبتكا  ة  إجحلاء التحس نات املستمحلة   دم          
        .9 صت ىن اإل ا ة كل ما ه    ا ي يف اجملا  التع  مي  اإل ا ي          

          
حت   اال ا ة املشكالت إىل فحلص  كن االستفا ة من ا يف صط  حل  مل اإل ا ة 

  خدماهتا.
 

10.   

   .11 صتحمل اإل ا ة املسؤ ل ة  صعرتف بالفشل  صنسب النجاح إىل  أه ه.           
   .12 صأخذ اإل ا ة بزمام امل ا  ة يف إحداث التغ ريات املط  بة.          
   .13 صت قع اإل ا ة التغ ريات املستق   ة  ختطط هلا س فا           

          

 
 الفحلص املمكنة ل حل ا ة   باحملد ات  الق    صضع اإل ا ة صص  ات إسرتاص ج ة ح  

 املفحل ضة   ى امل ا  ً    ن التأثحل س  ا ا ال ة.
 

14.   
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 البعد الثاني: الثقافة الريادية  

القيم المشتركة ودرجة االعتقاد بها، والتي تشكل هيكل إجراءات إدارة التعليم، وتضع المعايير السلوكية  و هي 

ألعضائها، وتعزز الثقافة الريادية السلوك الريادي الذي يدعم البحث المستمر عن الفرصة التي يمكن استغاللها 

 لتحقيق المزايا التنافسية المستدامة

 19 اإل ا ة ثقافة   ا  ة  شعحل ف  ا العام  ن حبحل ة جتحل ب أفكا  جد دةصت ىن           
 20 صشجع الثقافة السائدة يف اإل ا ة   ى التفكري املستقل           
 21 صحلس   اإل ا ة الق م الدا مة ل  ص   إىل ا  اء الحل ا ي ّ  يف إجناز امل ام          
 22 متكن اإل ا ة العام ني الحل ا  ني ف  ا لتحسني إجناز امل ام ّ  اخلدمات اليت صقدم ا.             
 23 صت ىن اإل ا ة الثقافة الحل ا  ة  صعمل   ى صد  م ا  صنم ت ا            
 24 صد م اإل ا ة ثقافة اإلبداع  التط  حل يف العم  ات  اخلدمات املقدمة           
 25 هتتم اإل ا ة بتشج ع    م ا فكا  اجل دة  ال ا دة           
 26 صتن أ اإل ا ة با اجات املستق   ة  صعمل   ى إش ا  ا ق ل غريها            

 البعد الثالث :القيادة الريادية

ن اآلخريوهي امتالك مديري إدارات التعليم   من أجل التأكيد على ً لرؤية واضحة وقدرتهم على التأثير على 

 إلدارة الموارد استراتيجيا البحث عن الفرصة والبحث عن الميزة التنافسية بطرق إبداعية.

 27 صعمل اإل ا ة   ى حت  ل الصالح ات ل مست  ات اإل ا  ة الدن ا           
 28 صسعى اإل ا ة   ى صقدمي خدمات صُ زها  ن غريها من  اإل ا ات.           
 29 صد م اإل ا ة م ا  ات التط  حل  صت ناها           
 30 صتحمل اإل ا ة املخاطحل احملس بة  صعد  نصحلها يف اسرتاص ج ة حتق ق النجاح.           
 31 صغامحل  اإل ا ة بتنف ذ بحلامج جد دة  م تكحلة  إن كانت   نتائج ا غري مضم نة.          
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 التنظيميةاستبانة الثقة : القسم الثالث

 ( أمام الفقرات أدناه والتي تعبر عن مستوى الثقة التنظيمية √يرجى وضع إشارة ) 

 درجة الممارسة
رقم الفقـــــرة

ال
لة  

قلي
 جداً 

لة 
قلي

سطة 
متو

رة  
كبي

جدا 
رة 

كبي
 

 البُعد االول: المعلومات

 1 .  مد حل املد سة أثق باملع  مات الصا  ة  ن           

 2 أمتكن من ال ص   إىل املع  مات بسحل ة  س  لة.           

 3 . مد حل املد سة أشعحل بتن ع  سائل االصصا  اليت  ستخدم ا           

 4 لتأ  ة م امي.   مد حل املد سة أحصل   ى املع  مات اليت احتاج ا من           

 البُعد الثاني: اإلبداع والمشاركة 

 1 وتحفيزه لتحقيق أعلى مستويات اإلنتاج.  المدرسة مدير أثق بدعم           

على تفويض الصالحيات الالزمة لمصلحة مدير المدرسة أشعر بحرص           
 2 العمل.

 3 لمشاركة أفكاري.  مدير المدرسة يحفزني           

 4 أشارك في صناعة القرارات الخاص ة بي.           

 5 أرى أن فرص النمو الوظيفي في القسم تزداد كلما زاد األداء.           

.  مدير  المدرسة أرى بأن             6 يعزز اإلبداع الذاتي لديَّ

 البُعد الثالث: السياسات والتشريعات

 1 أقوم بالعمل ضمن وصٍف وظيفٍي محدد.           

 2 . المدرسة  أثق في نظام الحوافز المتبع داخل           

           .  3 أشعر بالرضا عن التشريعات التي تضمن فرص النمو المهني لديَّ

 4 أشارك في إبداء الرأي في عملي.           

 5 أقوم بتنفيذ مهامي بمساحة كافية دون اي تدخل.           

 6 .  المدرسة أثق في السياسات والتشريعات المتبعه في           
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 البُعد الرابع: األسلوب القيادي السائد

 1 . المدرسة  أشارك في حل المشكالت داخل          

 2 يشجع على التفكير العلمي والتجديد.  مدير المدرسة أرى أن           

 3 . المدرسة لدى صورة واضحة عن رؤية           

 4 تتسم باإلنسانية. المدرسة أرى أن العالقات داخل           

 5 تتسم بالجرأة العالية. مدرسة أرى أن قيادة ال          

 6 على تحقيق أهدافنا. المدرسة أثق بقدرة قيادة           

 البُعد الخامس: القيم التنظيمية 

 1 . مدرستي  أشعر بتوفر مناٍخ ديمقراطي في           

 2 يبتعد عن اإلجراءات البيروقراطية الشديدة.  مدير المدرسة أرى أن           

 3 . المدرسة أثق بموضوعية وعدالة النظام في           

 4 يوفر التعاون الكامل لنا.  مدير المدرسة أرى أن           

 5 . مدرستي أشعر باالنتماء القوي اتجاه           

 6  مدرسة الأثق في اإلجراءات المتبعة لحل المشكالت في           

 7  المدرسةأشعر باالحترام والتقدير من           

 8  المدرسةأثق بمصداقية جميع التعامالت في           
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(: كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق األوسط للتعليم العالي4ملحق )  
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 ملحق )5(: كتاب تسهيل مهمة من التعليم العالي للمدارس الخاصة 
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 ملحق )6(: البراءة البحثية 

 


