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اسة أل�عاد القوة التنظيمية لدى مديرات س الثانو�ة ا���ومية رد   ر املدا

  .)' محافظة عن#"ة

  .، شرف إبرا.يم ال1ادي*سما.ر دمحم السليم

  .لقسم أصو ال>;بية، =لية ال>;بية، جامعة القصيم،  اململكة العر7ية السعودية

  smahersulaim@hotmail.com:  للباحث الرئيسالبريد االلكتروني*
  :املCDص

جــة تطبيــق .ــدفت اســة إMــL تحديــد د رالد س الثانو�ــة ا���وميــة )ــ' محافظــة عن#ــ"ة ر ر مــديرات املــدا
أل�عـــاد القـــوة التنظيميـــة املتمثلـــة )ـــ' ا�Sوانـــب الرســـمية، املرجعيـــة، امل�افـــأة، Pكـــراه، املعلومـــات، 
ق ذات داللـة إحـصائية  وا�C`;ة من وج1ـة نظـر عينـة مـن موظفا\]ـا، وتحديـد مـا إذا =انـت .نـاك فـر

جـة تطبيـق أ�عـاد القـوة التنظيميـة تبعـا ملتغ#ـ; رب#ن متوسطات استجابات عينة الد ًاسة لتحديد د ر
وتــم اســتخدام املــنkl الوصــفي املــسi' ، و�Sمــع البيانــات تــم تطبيــق ) التخــصص، ســنوات ا�C`ــ;ة(

اسـة وأظ1ــرت النتــائج) 215(اسـتpيان عoــL عينــة عــشوائية بلغـت  جــة : رمعلمــة مــن مجتمــع الد رأن د
اسـة، فجـاءت تطبيق أ�عاد القـوة التنظيميـة )ـ' عمو رم1ـا جـاءت متوسـطة مـن وج1ـة نظـر عينـة الد

القوة الرسمية )' املرتبة xوLM أما القوة املرجعية ف�انت )' املرتبة xخ#;ة من حيث التطبيق، كما 
اســة  ق ذات داللــة إحــصائية )ــ' اســتجابات أفــراد عينــة الد اســة إMــL أنــھ ال توجــد فــر رتوصــلت الد ور

ي}عــز ملتغ#ــ; التخــصص وســنوات ا ق ذات داللــة إحــصائية حــو مــستو ى ى�C`ــ;ة، ب|نمــا توجــد فــر ل و
جة ال�لية و{عدي ( رتطبيق القوة التنظيمية ترجع الختالف سنوات ا�Cدمة وذلك فيما يتعلق بالد

ت إMـــL أن املتطلبــــات التنظيميـــة وال�Cـــصية لتطبيـــق القـــوة التنظيميــــة ). املرجعيـــة وPكـــراه روأشـــا
جـــة متوســـطة وعليـــھ أوصـــت الد رجـــاءت بد ة تنـــوع أ�عـــاد القـــوة التنظيميـــة املتبعـــة )ـــ' ر وراســـة بـــضر

   .التوجيھ والتأث#; للموظفات بما ي�ناسب مع مواقف العمل

س الثانو�ة ا���ومية، محافظة عن#"ةالقوة التنظيمية: ال�لمات املفتاحية   .ر، مديرات املدا
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ABSTRACT 

The study aimed to determine the degree to which the principals of 
public secondary schools in Unaizah Governorate apply the 
dimensions of organizational strength (official, reference, reward, 
compulsion, information, experience) from the viewpoint of a sample 
of their employees, and to determine whether there are statistically 
significant differences between the mean responses of the study 
sample.  To determine the degree of application of organizational 
strength dimensions according to the variable (specialization, years of 
experience) and use the descriptive approach. To collect data, a 
questionnaire was administered to a random sample consisting of 
(215) parameters of the study. The study concluded that there were no 
statistically significant differences in the responses of the study 
sample members due to the variables of specialization and years of 
experience, while there are differences with statistical significance 
about the level of application of organizational power due to the 
difference in years of service with regard to the total degree. The 
study pointed out that the organizational and personal requirements 
for applying organizational power came to a medium degree, and 
accordingly the study recommended the need to diversify the 
dimensions of organizational power used in directing and influencing 
female employees in proportion to work conditions. 

Keywords: Organizational Power, Principals of public secondary 
schools, Unaizah Governorate. 
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  :املقدمة

س ال�ـــ� تمتلـــك الرغبـــة الـــص  ات املـــدا ة التعلـــيم جـــل عناي�]ـــا بـــإدا ا رأولـــت و ر ر ادقة للعمـــل ز
د املتاحــة ل1ــا وال�ــ� }عــد عنــصرا أساســيا  ًوالتطــو�ر املــستمر مــن خــالل ال>;ك#ــ" عoــL الطاقــات واملــوا ً ر
.ا و�ــتم ذلــك )ــ' تنميــة الــشعو Pيجــا{ي املتمثــل )ــ'  ســة واســتقرا رمــسا.ما )ــ' تحقيــق أ.ــداف املد ر ر ً

سة وم�سو�7]ا ة املد رالثقة وال>;ابط ب#ن إدا   .ر

ســـية ة املد ر و}ـــش�ل Pدا ك#ـــ"ة أساســـية )ـــ' تحـــس#ن ر ر جـــزءا .امـــا )ـــ' العمليـــة التعليميـــة و ً ً

ـــھ ل�ــــل عمــــل }علي�ــــ� أو تر7ــــو  ـــية عمليــــة تخطــــيط وت�ــــسيق وتوجيـ سـ ة املد يمــــستوا.ا فتمثــــل Pدا ر ر
سة وذلك �]دف تطو�ر.ا وتقدم العلم ف�]ا   ).27.،صP2011برا.يم،(ريحدث داخل املد

ســــة مــــن دو م1ــــم ة املد ر  ونظـــرا ملــــا تؤديــــھ إدا ر ر
ً

ي وجـــو.ر )ــــ' \]يئــــة ا�Sــــو املناســــب للعمــــل 
ه يــؤثر عoــP Lنتاجيــة وxداء  رداخل1ــا والــذي يــنعكس حتمــا عoــL ســ#; العمليــة التعليميــة و.ــذا بــدو

ً

 Loتلك القيادات بالعديد من الكفايات امل1نية ال�� }ساعد.ا ع 'oسة فاألمر �ستلزم تح رداخل املد
،(تحقيق أ.داف1ا    ).116-115. ،ص2019يالبقعاو

س دو قيــادي كب#ــ; )ــ' تحقيــق العالقــات �Pــسانية مــن خــالل خلــق  ركمـا أن ملــدير املــدا ر ي
ــــة و�بتعــــــاد عــــــن  سـ ح ا��مــــــاس بـــــ#ن العــــــامل#ن )ــــــ' املد راملنـــــاخ ال>;بــــــو التعلي�ــــــ� املناســـــب و7ــــــث ر و ي
xساليب ال�سلطية ال�� ال تحقق نتائج مرجوة إضافة إLM اختيار أسلوب قيادي ديموقراطي يؤدي 

ســـة ومـــضاعفة ا�1Sـــد وحـــل املـــشكالت ممـــا يـــنعكس إيجابيـــا عoـــL إMــL الت عـــاو فيمـــا بـــ#ن أفـــراد املد
ً

ر ن
 �¥¦ ،(رتحس#ن xداء املد   ).58. ،ص2018ياملن�شر

ولتــتم .ــذه العمليــة البــد مــن وجــود قــوة تنظيميــة مــس#;ة وموج1ــھ لألعمــال يتوال.ــا مــدير 
ســــة ع`ــــ; صــــياغة x.ــــداف ومــــن ثــــم توج�]1ــــا للم�ــــسو7#ن باســــتخد ـــة الطــــر والوســــائل راملد قام =افـ

فعنـد اختيـار املـدير لبعــد ) 311. ،ص2017الز7يـدي،(لللوصـو للغايـات وتحقيـق x.ـداف املرجـوة 
ظيفي مم#" ينعكس عLo �ل>"ام الوظيفي والقوة التنظيمية املالئم ي�تج عنھ ظ1و =ادر }علي�� و   . ر

�ـــــة فتمثـــــل العنـــــصر ـــو.ر العمليـــــة Pدا ـــة جــ ـــا }عـــــد القـــــوة التنظيميــ ات ركمــ ر x.ـــــم )ـــــ' إدا
س حيــث يــتم جمـع ج1ــود امل�ــسو7#ن وت�ـسيق1ا ثــم توج�]1ــا لتحقيـق x.ــداف وال يــتم ذلــك إال  راملـدا
ات املناسبة �غية تحقيق x.داف والغايات  �ن عLo اتخاذ القرا س أقو�اء قاد ربوجود مدير مدا ر ر ي

  ). 15. ،ص2018السونار،(املرجوة 

سـة، فــال و�ـصنف xداء القيـادي بــالرك#"ة xس راسـية امل1مــة لتطـو�ر �داء الــوظيفي باملد
سـة أن ترتقـي بـدو رªـ' قيادا\]ـا والعـامل#ن ف�]ـا نيمكـن ألي مد اسـة أنـو . ر روقـد أكـدت د إMــL ) 2014(ر

تباط1م بالعامل#ن اء �ستمدو قو\]م التنظيمية فعليا من قوة ا رأن املد ًر   ن

اسة إLM أ.مية استقطاب واختيار مديرات املد س الثانو�ة ألفضل الكفاءات رو}ش#; الد را
املوجودة نظرا أل.مية .ذه املرحلة )' تحديد املسار العل�� املستقبo' للطالبات

ً
.  

ة اليــــوم والغــــد وأل.ميــــة تطبيــــق  ة التقليديــــة ال تــــصD إلدا رو�تــــ® لنــــا أن أســــاليب Pدا ر
س للقـو جة تطبيق مديرات املدا اسة ا��الية لرصد د رالقوة التنظيمية }س¯L الد ر ة التنظيميـة )ـ' ر

س الثانو�ة ا���ومية )' محافظة عن#"ة   .راملدا
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اسة   :   رمش�لة الد

ة    س )ـــ' تحقيــــق أ.ـــداف1ا يتوقــــف عoـــL جــــودة أداء قادا\]ـــا ف�ــــش�ل Pدا رإن نجـــاح املــــدا ر
ـــة الرك#ـــــ"ة  ســــ1ا املـــــديرات بمثابـ ســــة، كمـــــا }عــــد القـــــوة التنظيميــــة ال�ـــــ� تما ا أساســـــيا ألي مد رمحــــو ر ً ًر

��ــــة ال>;بو�ــــة xساســــية ال�ــــ� }ــــس تبطــــت القــــوة التنظيميــــة )ــــ' القيــــادات Pدا س فا رند عل�]ــــا املــــدا ر ر
تفعـت القـوة التنظيميـة أدت  تباطا إيجابيا �عدد من املتغ#;ات ال1امـة =ـالتغي#; التنظي�ـ� ف�لمـا ا را ًر ً

ـــ� أشـــــار إل�]ـــــا صـــــادق  ــــة ال�ــ تباطيـــــة املوجبـ تفـــــاع التغ#ـــــ; التنظي�ـــــ� ع`ـــــ; العالقـــــة � رإMـــــL ا ، )2014(ر
ت ت إل�]ا ا��ر{يروا )' تطبيق قيادات جامعة أم ) 2021(ربطت بمستو�ات التعلم التنظي�� كما أشا

تباطيــــة Pيجابيـــــة بـــــ#ن متغ#ـــــ;ات  ـــة � رالقــــر ملـــــصادر القـــــوة التنظيميـــــة حيــــث توصـــــلت إMـــــL العالقــ ى
اسـة، وملــا للقــوة التنظيميــة مــن أ.ميـة )ــ' Pســ1ام إMــL حــد مــا مـن التوافــق امل°ــ� لــدى عينــة مــن  رالد

�ة )' �عض =ليـات جامعـة القادسـية  x 'Mقسام والوحدات Pدا اء ومسؤ راملد ، )2017الز7يـدي،(ور
ن  اسة الرج�² �عم�� واخر ووتناولت د س ) 2019(ر رأن مستو القوة التنظيمية لدى مديرات املـدا ى

 عoـL ًالثانو�ة ا�Cاصة �عمان جاءت متوسطة نظرا لعدم التنو³ع  )' تطبيق أ�عاد القوة التنظيمية
اسـة  ت د راملوظفات، كما أن أل�عاد القـوة التنظيميـة تـأث#;ا عoـL �ل>ـ"ام التنظي�ـ� فقـد أشـا ر مـو�ي (ً

ىإMــL وجـود تــأث#; أل�عـاد القــوة التنظيميــة مجتمعـة ومنفــردة عoـL مــستو �ل>ــ"ام ) 2018و7وسـ1م#ن،
تباط1ــا بقــوة املــدير فالداف عيــة قــد تز�ــد أو رالتنظي�ــ�، إن دافعيــة املعلمــ#ن للعمــل تــصنف �عمــق ا

اســة ميــدانيا  ت إل�]ــا د رتـنقص بحــسب قــوة املــدير �جتماعيــة وقــد أشــا وال�ــ� طبقــت عoــL ) 2000(ر
س الثانو�ــة xمر�كيــة ت و�لمــز . راملــدا اســة التن�ــو ت د روقــد أشــا ر إMــL ضــعف العالقــة بــ#ن ) 2012(ر

س املرحلــة xساســية )ــ اء مــدا رقــوة Pكــراه وســلوك املواطنــة التنظيميــة لــدى مــد ' مدينــة =وتا.يــا ر
اء عـدم �قتـصار عoـL أ�عـاد محـددة )ـ'  رال>;كية، ولتحقيق املتطلبات و7لوغ الغايات يجب عoـL املـد

اســـــة نجــــم  ـــق القــــوة التنظيميـــــة كمــــا )ــــ' د حيـــــث ا�عــــدم تــــأث#; القـــــوة الرســــمية وقـــــوة ) 2015(رتطبيـ
اســة أنــ ة، وأكــدت د س ا���وميــة )ــ' محافظــة املنــصو اء املــدا راملرجعيــة لــدى مــد ر عoــL ) 2014(رو رر

.ا عLo البعد الرسـ��  للتـأث#; )ـ' سـلوك مـوظفي  ة تنو³ع أ�عاد القوة التنظيمية وعدم اقتصا رضر ور
  .جامعة تكر�ت

اســـة ��ـــدف الكـــشف عـــن تطبيـــق  ر وملـــا للقـــوة التنظيميـــة مـــن دو بـــار جـــاءت �ـــذه الد ز ر
س الثانو5ة ا34كومية 12 محافظة عن.-ة   .رالقوة التنظيمية 12 املدا

اسة ا��الية من خالل ال�ساؤالت التاليةوعليھ يم   :ركن �جابة عن مش�لة الد

س الثانو�ة ا���ومية : 1س رما xسس النظر�ة والفكر�ة أل�عاد القوة التنظيمية لدى مديرات املدا
  )' محافظة عن#"ة؟

س الثانو�ة ا���ومية )' محافظ: 2س س للقوة التنظيمية )' املدا جة تطبيق مديرات املدا رما د ر ة ر
  عن#"ة من وج1ة نظر املعلمات؟

ق ذات داللــــة إحـــصائية )ـــ' متوســـط اســــتجابة املعلمـــات حـــو تطبيـــق القــــوة : 3س ل.ـــل توجـــد فـــر و
اس الثانو�ـــة ا���وميـــة )ـــ' محافظـــة عن#ـــ"ة }عـــز ملتغ#ـــ;  يالتنظيميـــة لـــدى مـــديرات املـــد ى ر

  ؟)املؤ.ل العل��، سنوات ا�C`;ة(
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س الثانو�ـــة ا���وميـــة )ـــ' مـــا متطلبـــات تفعيـــل أ�عـــاد القـــوة التنظيميـــة: 4س ر لـــدى مـــديرات املـــدا
 محافظة عن#"ة من وج1ة نظر املعلمات؟

اسة   :   رأ�داف الد

اسة إLM تحقيق x.داف التالية       :ر}س¯L الد

س الثانو�ــة ا���وميـــة للقـــوة التنظيميــة مـــن وج1ـــة  -  جـــة تطبيــق مـــديرات املـــدا رالتعــرف عoـــL د ر
 .نظر املعلمات

ق ذات الداللة -  جة والكشف عن الفر ر Pحصائية ب#ن متوسطات استجابات املعلمات حو د ل
يتطبيق القوة التنظيمية }عز ملتغ#;    ). املؤ.ل العل��، سنوات ا�C`;ة(ى

س الثانو�ــــة ا���وميــــة  -  رالتعــــرف عoــــL متطلبــــات تفعيــــل القــــوة التنظيميــــة لــــدى مــــديرات املــــدا
    .بمحتفظة عن#"ة 

اسة   : رمن>; الد

اســة عoــL املــنkl الو اســة الـــذي ر}عتمــد الد رصــفي املــسi'، وذلـــك ملالءمتــھ لل1ــدف الرئ|ــ·¥� مــن الد
اس الثانو�ة ا���ومية )'  ات املد جة تطبيق أ�عاد القوة التنظيمية )' إدا ر¸]دف إLM التوصل إLM د ر ر

  .محافظة عن#"ة

اسة    :رأ�مية الد

اسة )'      رتتمحو أ.مية الد   :ر

�مية النظر5ة>:  

�ـــد املـــ -  اســـة )ـــ' تز و}ـــس1م نتـــائج الد ة التعلـــيم )ـــ' محافظـــة عن#ـــ"ة بمـــواطن القـــوة ر ل#ن بـــإدا رسؤ و
س أل�عـــاد القـــوة التنظيميـــة ممـــا �ـــساعد )ـــ' وضـــع ال`ـــ;امج  ات املـــدا روالـــضعف )ـــ' تطبيـــق إدا ر

�ب ا\]م )' التأث#; والتوجيھ والتد تقاء بم1ا ات وذلك لال �pية املتنوعة ل1ذه Pدا رالتد ر ر ر   .ر

اسة من أدلة علمية )' مجال -  ر القـوة التنظيميـة سـي�و لـھ دو )ـ' إثـراء ا�1Sـود رما تقدمة الد ن
  .البحثية

اســة مــن أ.ميــة اS¹ــال الــذي ســتطبق عليــھ و.ــو مجــال التعلــيم �ــش�ل عــام  -  ر ت�بــع أ.ميــة الد
س �ش�ل خاص وال�� }عد من  و  . أ.م املؤسسات )' اS¹تمعات املعاصرةراملدا

�مية التطبيقية>:  

سـة - جة مما ر تحديد د س أل�عـاد القـوة التنظيميـة �ـ�Sع املـديرات عoـL التخoـ' عـن ر رمـديرات املـدا
�ب عoــL كيفيـــة التطبيـــق و�ك�ـــساب أل�عـــاد القـــوة  ر�xعــاد الـــسلبية وتبºـــ� �xعـــاد Pيجابيـــة والتـــد

  .التنظيمية الفعالة

فع كفاءة xداء )' العمل التعلي�� وذلك عن طر�ق تحس#ن وتطو�ر الب|ئة-   .  التعليميةر  �س1ام )' 
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اسة اسة )' :رحدود الد   :رتتمثل حدود الد

  :ا34دود املوضوعية

ــــة بأ�عاد.ـــــــا  ـــوة التنظيميـــ اســـــــة القـــ ـــذه الد ـــــت .ــــ ـــــة وامل�افـــــــأة وPجبـــــــار (ر      تناولـ الرســــــمية واملرجعيــ
س الثانو�ة ا���ومية )' محافظة عن#"ة) واملعلومات وا�C`;ة   .ر)' املدا

 :ا34دود الAشر5ة-

ا س املرحلة الثانو�ة للبناتر     طبقت الد   .رسة ا��الية عLo معلمات مدا

 :ا34دود امل�انية

س الثانو�ة ا���ومية للبنات )' محافظة عن#"ة اسة عLo املدا ر      طبقت الد   .ر

 :ا34دود الزمانية

ا¦¥� xو  اسة )' الفصل الد ل     طبقت الد ر  . .ـ1443ر

اسة   :رمصط3Cات الد

  :Organizational Powerالقوة التنظيمية / أوال

   " Lــoا ع سـة مــن وســائل ومقومـات تجعلــھ قــاد رتمثـل Pطــار املرج¯ــ' ملـا يمتلكــھ مــدير املد ر
تي�يـــة )ـــ' xعمـــال  تي�يـــة وغ#ــ; الر والتــأث#; )ـــ' ســـلوك املعلــم ل�Dـــصو عoـــL �ســـتجابة )ــ' xمـــو الر و ر ل

ة وا�1Sــد Pضـــا)' للمعلـــم و}ـــشمل أنــواع القـــوة ا قـــوة : لتنظيميـــة أ.م1ـــارال>;بو�ــة ال�ـــ� تتطلـــب املبـــاد
  ).2008العساف والسعود، ". (امل�افأة وقوة املرجعية قوة ا�C`;ة وقوة Pجبار وقوة املعلومات

ة ال�� يمتلك1ا الفرد و�تمكن بواسط�]ا من }غي#ـ; سـلوك أو اتجا.ـات �خـر�ن للوج1ـة ال�ـ�   "  رالقد
  ).8.،ص2016الفا�،". (يرتض�]ا

سـة التـأث#; عoـL �خـر�ن )ـ' املنظمـة �]ـدف "بأ¼]ـا ) 10.،ص2018(و}عرف1ا السونار  ة عoـL مما رالقـد ر
  ". تحديد سلوك1م إLM حد ما يضمن تحقيق أ.داف معينة

  :وWعرف القوة التنظيمية إجرائيا

ـــــة    س الثانو�ـ ــــدا ـــــا مــــــديرات املــ ـــا مقــــــدار القــــــوة التنظيميــــــة ال�ــــــ� }ــــــستطيع مــــــن خالل1ـ ربأ¼]ـــ
 Lــoوميــة )ــ' محافظــة عن#ــ"ة مــن التــأث#; ع���املعلمــات عــن طر�ــق مــوقع1م الــوظيفي والــصالحيات ا

اC¹ولة ل1م مع توافر املعلومات وا�C`;ات إلنجاز سـ#; العمـل وتحقيـق الفعاليـة العاليـة مـن خـالل 
  .تطبيق أنماط القوة الرسمية وامل�افأة وPكراه وا�C`;ة واملعلومات واملرجعية

اسات السابقة   : رالد

اســـات ال�ـــ� تطرقـــت للقـــوة التنظيميـــة و�ل>ـــ"ام الـــوظيفي فيمـــا يoـــ' عـــرض للبحـــوث وال      رد
اسات ال�� تناولت املؤسسات التعليمية لقر�]ا من مجال التطبيـق ومـن  رحيث تمت �ستعانة بالد
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ثم جمع1ا وترتيÀ]ا من xحدث فاألقدم، والتعقيب عل�]ا بpيـان أوجـھ ال�ـشابھ و�خـتالف بي¿]ـا و7ـ#ن 
اسة ا��الية وأخ#;ا بيا   .ن أوجھ �ستفادة م¿]ارالد

اسات ذات العالقة بالقوة التنظيمية: أوال   : رالد

ت ا��ر{ي،   جـة تطبيـق القيـادات ) 2021(رأشا اسـ�]ا ال�ـ� .ـدفت إMـL تحديـد د ر)' د ر
ات جامعـة أم القــر ملـصادر القــوة التنظيميـة الرســمية وPكـراه وامل�افــأة ا�C`ـ;ة واملرجعيــة  ى)ـ' إدا ر

اسـة مـن واملعلومات وذلك ع`; امل اسـة وت�ـو مجتمـع الد �بانة  =ـأداة للد رنkl الوصفي واتبـاع �سـ نر
ات والعمادات و=ليـات xقـسام )ـ' ا�Sامعـة و7لـغ عـدد.م  موظفـة وتـم ) 698(رجميع موظفات Pدا

جــة تطبيــق القيــادات ) 248(اختيـار عينــة عــشوائية بلغــت  اسـة وتوصــلت إMــL أن د رمــن مجتمــع الد ر
ميع1ــا متوســطة مــن وج1ــة نظــر موظفا\]ــا فقــد جــاءت القــوة الرســمية ملــصادر القــوة التنظيميــة ج

  .باملرتبة xوLM وxخ#;ة =انت قوة Pكراه

ن، اســة ال�ــ� .ـدفت إMــL الكــشف عــن )2019(وأشـار الرج²ــ� �عت�ــ� واخـر ر )ــ' الد
س الثانو�ة ا�Cاصـة وعالق�]ـا باإلبـداع Pدار )ـ' محافظـة  يمستو القوة التنظيمية ملديرات املدا رى

اسة و�عتماد عLo املنkl الوصفي، وتم التطبيق . العاصمة عمان روذلك باتباع �س�بانة =أداة للد
اسة حيـث بلغـت العي|نـة  س الثانو�ة ا�Cاصة �عمان كممثلة S¹تمع الد رعLo معلمات املدا ) 450(ر

س الثانو�ـــة ا�C. معلمـــة روتوصـــلت النتـــائج إMـــL أن مـــستو القـــوة التنظيميـــة ملـــديرات املـــدا اصـــة )ـــ' ى
يكما أن مستو Pبداع Pدار . محافظة العاصمة عمان جاءت متوسطة من وج1ة نظر املعلمات ى

س الثانو�ة ا�Cاصة �عمان جاء مرتفعا من وج1ة نظر املعلمات   .رملديرات املدا

اسة السونار،  إLM التعرف عLo العالقة ب#ن القوة التنظيمية )2018(ركما سعت د
س ا���وميـــة العاملـــة با�¹افظـــات ا�Sنو7يـــة بفلـــسط#ن، وتـــم اســـتخدام يوPبـــداع Pدار )ـــ' املـــ ردا

س ا���وميـــة  راملــنkl الوصـــفي التحليoــ' وطبقـــت �ســ�بانة عoـــL عينـــة مــن مـــوظفي وموظفــات املـــدا
اسة  موظف وموظفة وتوصلت النتائج إLM وجود ) (395رالعاملة )' قطاع غزة حيث بلغت عينة الد

جــة مرتفعــة مــن املوافقــة مــن  اســة عoــL اS¹ــال املتعلــق بــالقوة التنظيميــة ، رد رقبــل أفــراد عينــة الد
اســة عoــL اS¹ــال املتعلــق  جــة مرتفعــة مــن املوافقــة مــن قبــل أفــراد عينــة الد رباإلضــافة إMــL وجــود د ر
ـــة وPبـــــداع  ـــوة التنظيميـ ، كمــــا توجــــد عالقــــة ذات داللــــة إحــــصائية بــــ#ن أ�عــــاد القـ يباإلبــــداع Pدار

يPدار لـدى مــدير املــد ق ذات داللــة إحــصائية بــ#ن متوســطات ي س ا���وميــة، وعــدم وجــود فــر وا ر
اســـة للقـــوة التنظيميـــة }عــز ملتغ#ـــ; ا�Sـــ�س والعمـــر واملؤ.ـــل وســـنوات  ىاســتجابات أفـــراد عينـــة الد ر

سة   .را�C`;ة ونوع املد

اس�]ا ال�� .دفت التعرف عLo القوة التنظيمية وأثر.ا )2018(تناولت صباح، ر )' د
�ـ#ن )ـ' ا�Sامعـات الفلـسطي�ية بقطـاع عLo }عز�ز التطو�ر  رالتنظي�� من وج1ـة نظـر املـوظف#ن Pدا

اســـة عoـــL اS¹تمــــع . غـــزة روذلـــك باســــتخدام املـــنkl الوصـــفي التحليoــــ' واعتمـــاد �ســـ�بانة =ــــأداة للد
�ـ#ن )ـ' ا�Sامعـات الفلـسطي�ية بقطـاع غـزة وع`ـ;ت ع¿]ـا �عي|نـة عـشوائية  رامل�و من املوظف#ن Pدا ن

ىحيث توصلت النتائج إLM وجود عالقة طردية قو�ة ب#ن مستو . يموظف إدار) 174(طبقية بلغت 
القـوة التنظيميــة و}عز�ـز التطــو�ر التنظي�ـ� )ــ' ا�Sامعـات الفلــسطي�ية ، كمـا }ــش#; إMـL وجــود تــأث#; 

تبـاط، ا�C`ـ;ة، املرجعيـة، املعلومـات(يقو للقوة التنظيميـة ب�امـل أ�عاد.ـا  )ـ' }عز�ـز ) رالرسـمية، �
ق ذات داللة إحـصائية للقـوة التنظيميـة }عـز ملتغ#ـ; املؤ.ـل التطو ى�ر التنظي��، وأنھ ال توجد فر و

ق ذات داللة إحصائية للقوة التنظيميـة }عـز  ىالعل�� وسنوات ا�C`;ة، عLo العكس من وجود فر و
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.م فــو  قملتغ#ـ; العمـر و=انـت ملــص�Dة الـذين أعمـا ق حــو  45ر ت إMــL وجـود فـر لســنھ ، وأخ#ـ;ا أشـا و ر
.رالقو x ة الذ=و )' جامعة�Dامعة حيث =انت ملصS�زة الرسمية }عز ملتغ#; ا��Sس واسم ا ر   .ى

   ،�اســا\]ا ال�ــ� \]ــدف إMــL معرفــة أنمــاط القــوة التنظيميــة )(2016ذكــرت الفــا ر )ــ' د
³س ســـ1ا عمــداء ال�ليـــات )ــ' جامعـــات إقلـــيم ا�Sنــوب مـــن وج1ــة نظـــر أعــضاء .يئـــة التـــد رال�ــ� يما . ر

lاسـة ال�ــ� بلغـت وذلـك باعتمـاد املــن عــضو ) 352(رk الوصـفي حيـث طبقــت �سـ�بانة عoــL عينـة الد
³س )' جامعات إقليم ا�Sنوب ت النتائج إLM أن نمط القوة الشرعية .  رمن أعضاء .يئة التد روأشا

بلغ املرتبة xوLM و�ليھ نمط القوة املرجعية ثم نمط ا�C`;ة ثم قوة املعلومات ثم قوة Pكراه وأخ#;ا 
جــة أنمــاط القــوة التنظيميــة ال�ــ� نمــط قــوة ق ذات داللــة إحــصائية )ــ' د ر امل�افــأة، كمــا توجــد فــر و

س1ا عمداء ال�ليات }عز للنوع �جتماÂ' )' مجال قوة املرجعية لصا� الذ=و وال�ليـة ، و)ـ'  ريما ى ر
ية، مجال قوة امل�افأة لصا� ال�ليـات العلميـة ، أمـا )ـ' مجـال قـوة Pكـراه لـصا� ال�ليـات �Pـسان

 LــMامعــة باإلضـافة إS�ق ذات داللــة إحـصائية }عــز ملتغ#ـ; الرتبــة )ـ' ا ىباإلضـافة إMــL عـدم وجــود فـر و
ق بـــ#ن ذو الرتبـــة  ق ذات داللـــة إحـــصائية }عـــز ملتغ#ـــ; الرتبـــة x=اديميـــة و=انـــت الفـــر يوجـــود فـــر وى و

ك، أستاذ(من ناحية و ) أستاذ مساعد( تبة ) رأستاذ مشا  �رمن ناحية أخر ولصا ، أستاذ أستاذ(ى
ك   ).رمشا

جـو وديلي�ـي ت أ نأشـا ر اMـL تحديـد مـصدر القــوة  Argon & Dilekci,(2016)ر
ة التغ#ــ; بمحافظــة  س �بتدائيــة والثانو�ــة وســلوكيا\]م )ــ' إدا رالتنظيميــة لــدى مــدير املــدا ر بولــو (ي

معلمــــا، وذلــــك باســــتخدام املــــنkl ) 286(مــــن وج1ــــة نظــــر عينــــة مــــن املعلمــــ#ن بلــــغ عــــدد.م ) ال>;كيــــة
اســة إMـــL املعلمــ#ن يتفقـــو )ــ' اســتخدام املـــدير�ن ملــصادر القـــوة الوصــف ني، توصــلت نتـــائج .ــذه الد ر

'Mة، فاملرجعية، فقوة امل�افأة، تل�]ا القوة الرسمية، : التنظيمية جميع1ا ع`; ال>;ت|ب التا;`C�قوة ا
لوكيات كما ظ1رت عالقة قو�ة إيجابية ب#ن �عض مصادر القوة التنظيمية وس. وأخ#;ا قوة Pكراه

ق ذات داللـــة  ة التغي#ــ;، ومتوســطة مــع القـــوة الرســمية وقــوة Pكــراه، وظ1ـــر ملتغ#ــ; ا�C`ــ;ة فــر وإدا ر
  .إحصائية

اسـة الز7يـدي، ر إMـL التعـرف عoـL دو القـوة التنظيميـة )ـ' Pسـ1ام )(2017رسعت د

x 'Mقــسام والــشعب والوحـــد اء ومـــسؤ وإMــL حــد مـــا )ــ' عمليــة التوافـــق امل°ــ� لــدى عينـــة مــن مــد ات ر
اسـة مـن  �ة )' �عض =ليات جامعة القادسية وذلك باتباع املنkl الوصفي فت�و مجتمع الد رPدا نر
�ـة )ـ' �عـض =ليـات جامعـة القادسـية واخت#ـ;ت  x 'Mقسام والـشعب والوحـدات Pدا اء ومسؤ رمد ور

اســـة ) 52(عينــة عـــشوائية م�ونــة مـــن  اســة وذلـــك باعتمــاد �ســـ�بانة أداة للد رفــرد مـــن مجتمـــع الد ر
تباطية معنو�ة ب#ن القوة التنظيمية والتوافق امل°� ت النتائج إLM وجود عالقة ا روأشا   .ر

، اســـــــــــة أنـــــــــــو ر.ـــــــــــدفت د ــــة ) 2014(ر ــــــوة التنظيميـــــــ ـــــــــ#ن القـــــ ـ ــــــــــة بـ ــــــــــل العالقـ ـــL تحليـ إMــــــــ
)ـــــ'  ن و�ـــــدرك1ا و�تpنا.ـــــا العـــــاملو  ــــا املـــــدير ة الـــــصراع التنظي�ـــــ� ال�ـــــ� يتم#ـــــ" �]ـ نواســـــ>;اتيجيات إدا و ر

ــــصراع ة الــ اء.مراســــــ>;اتيجيات إدا ــــتخدم الباحــــــث املــــــنkl الوصــــــفي لتحقيــــــق .ــــــدف . ر مــــــع مــــــد واســ
اســة  اســة واعتمــد �ســ�بانة =ــأداة �Sمــع البيانــات و7لغــت عينــة الد رالد موظــف مــن مــوظفي ) 45(ر

اء �ـستمدو قـو\]م التنظيميـة فعليـا مــن  اسـة إMــL أن املـد ت نتـائج الد نئاسـة جامعـة تكر�ـت وأشـا ر ر ر ر
تبــاط1م بالعــامل#ن )ــ' حــ#ن إن  بقيــة مــصادر القــوة التنظيميــة لــم تظ1ــر فعالــة كمــصدر لقــوة رقــوة ا
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\]م للــصراع مــع  ن إلســ>;اتيجية ��ــ�Ðاب والــسيطرة �ــش�ل فعoــ' بــإدا راملــدير وأن العــامل#ن يSDــؤ و
اء.م   .رمد

اســــــة صــــــادق، ـــ' التغي#ــــــ; )(2014رتوصـــــلت د  إMــــــL تحديــــــد أثـــــر القــــــوة التنظيميــــــة )ـــ
oاسة ع اسـة مـن رالتنظي�� )' جامعة د.وك فقد اعتمدت الد رL املنkl الوصفي وت�و مجتمع الد ن

³ــــع  ؤســــاء xقــــسام وتــــم تو اء و زالفا=لتيـــات �Pــــسانية )ــــ' جامعــــة د.ــــوك مــــن العمـــداء واملــــد ر ) (43ر
تباطيــــة معنو�ـــــة بـــــ#ن القـــــوة  ـــائج إMــــL وجـــــود عالقـــــة ا ـــلت النتــ اســــة وتوصــ ة عoـــــL مجتمـــــع الد راســــتما ر ر

  .التنظيمية والتغي#; التنظي��

اسـة يلمـز والتـ# إMـL تحديـد  Altinkurt & Yilmaz, (2012)ن كـرت رركـزت د
س �بتدائيــة وســـلوكيات املواطنــة التنظيميـــة  رالعالقــة بــ#ن مـــصادر القــوة التنظيميــة ملـــدير املــدا ي

تبــاطي ، وطبقــت �ســ�بانة ) =وتا.يــا(للمعلمــ#ن )ــ'  ر)ــ' غــرب تركيــا، واســتخدمت املــنkl الوصــفي �
واســــتخدم مــــدير : ة وجــــاءت النتــــائج مظ1ــــرة التــــاM'معلــــم ومعلمــــ) 275(عoــــL عينــــة عــــشوائية بلغــــت 

س القوة الشرعية عx Loك×; تل�]ا قوة ا�C`;ة ثم قوة Pكراه ثم املرجعية وأخ#;ا قوة امل�افأة،  راملدا
اء املعلمـــ#ن )ــ' تحديـــد مـــصادر  ق ذات داللـــة إحــصائية )ـــ' ا ركمــا ظ1ـــر ملتغ#ــ; ا�Sـــ�س والعمـــر فــر و ي

تبـــــاط  إيجـــــا{ي متوســـــط بـــــ#ن مـــــصادر القـــــوة التنظيميـــــة وســـــلوكيات رالقـــــوة التنظيميـــــة كمـــــا ظ1ـــــر ا
  .املواطنة التنظيمية للمعلم#ن

اسات السابقة وفق ما ي[1 : ثانيا    :رالتعقيب ع[_ الد

اسة ا34الية -1 اسات السابقة والد ر أوجھ الgشابھ وeختالف ب.ن الد   :ر

• � Lــــoـــا ع اســــات الــــسابقة )ـــــ' اعتماد.ـ اســــة ا��اليــــة مـــــع جميــــع الد رتتفــــق الد ســـــ�بانة أداة ر
اسة  .رللد

اســـة الرج²ـــ�  • اســـة ا��اليـــة مـــع د رتتفـــق الد اســـة ) 2019(ر ) Argon & Dilekci) 2016رود
اسـة  اسـة الـسونار ) Altinkurt & Yilmaz) 2012رود اسـة و.ــو ) 2018(رود ر)ــ' مجتمـع الد

س  .رمعلمات املدا

اسات السابقة -2 اسة ا34الية والد رأوجھ eختالف ب.ن الد   :ر

• �اسة ا اسة ا��ر{ي رتختلف الد اسة صباح ) 2021(ر�الية مع د اسة الفا� ) 2018(رود رود
اسة الز7يدي ) 2017( اسة صـادق ) 2017(رود اسـة أنـو ) 2014(رود رود )ـ' مجتمـع ) 2014(ر

³س )' ا�Sامعات اسات موظفي وأعضاء .يئة التد اسة حيث تناولت .ذه الد رالد ر   .ر

اســات الـسابقة )ـ' حـدود.ا • اسـة مـع الد رتختلـف .ـذه الد  امل�انيــة حيـث سـ|تم تطبيق1ـا )ــ' ر
  .محافظة عن#"ة

اسات السابقة )' �xعاد ال�� تناول�]ا • اسة مع الد رتختلف .ذا الد  . ر

اســــة الــــسونار  • اســــة ا��اليــــة مــــع د رتختلــــف الد اســــة صــــباح ) 2018(ر )ــــ' مــــنkl ) 2018(رود
'oالوصفي التحلي klاسات املن اسة حيث اتبعت تلك الد رالد  .ر
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اسة ا34الية أوجھ eستفادة من  -3 اسات السابقة 12 الد رالد   :ر

اسة و7يان أ.مي�]ا •  .ر دعم مش�لة الد

اسة •  .ر�ستفادة )' تحديد Pطار العام للد

اسة وتحديد مجاال\]ا وفقرا\]ا •  .ربناء أداة الد

• 'iالوصفي املس klاسة املناسب و.و املن  .راختيار منkl الد

ا •  .سةرال>"ود باملراجع املالئمة ال�� تخدم موضوع الد

  : يlطار النظر

  :مفoوم القوة التنظيمية

ـــة التــــــصرف وفقــــــا  ـــــي للفــــــرد ا��ــــــق )ــــــ' حر�ـــ ـــــوة بمعºــــــØ الوثيقــــــة ال�ــــــ� }عطـ ــــتخدمت القـ اســ
للصالحيات املمنوحة واC¹ولة لھ حيث تمثل القوة التنظيمية سمة مم#"ة للمنظمة املعاصرة فقـد 

اسات النظر�ة والتطبيقية )' تقديم مفا.يم متنوعة  للقوة بوصف1ا عامال م1ما مؤثرا )' رتوالت الد
عمليـة طبيعيــة )ــ' "بأ¼]ــا ) 21.،ص2012رشــوان،(تفـس#; كيفيــة أداء املنظمـات ألعمال1ــا كمــا ذكر.ـا 

دنـا ف1ـم  سـ�]ا إذا مـا أ رأية جماعة أو منظمة، ولذلك يجب التعرف عLo كيفية ا��صو عل�]ـا ومما ر ل
�ــد،(، وقـــد نــوه "ســلوك املنظمــة ست دائمـــا Ùــ¥� ¦ــ¥�ء عoـــL الــرغم مــن أننـــا بـــأن القــوة ل|ــ) 2010زأبو

}عد ) 2000القر�و}ي، (غالبا ما �سمع عن فساد القوة، كما أن أ.مية القوة التنظيمية ال�� ذكر.ا 
ة والقيـــادة فـــالقوة Úـــ'  �ة ألعمـــال Pدا ئ|ـــسيا )ـــ' تفـــس#; أداء املنظمـــات ألعمال1ـــا وÚـــ' ضـــر رعـــامال  ر ور

ات واليا\]ــا )ــ' املنظمـة وقــد القــوة ) (Mcshane&Glinow, 2000 عــرف =ـل مــن رتحديـد نمــط القـرا
ة الــ�Cص أو املنظمــة عoــL التــأث#; بــاآلخر�ن: "التنظيميــة بأ¼]ــا و}عــد القــوة التنظيميــة حقيقــة " رقــد

نعلمية )' حياة املنظمة حيث تمثل العامل املساعد للمدير بـأن ي�ـو أك×ـ; فاعليـة وذلـك بتطبيق1ـا 
ات حيــث فــالقوة التنظ. �ـش�ل يخـدم x.ــداف املرجـوة ة الفـرد )ــ' التـأث#; عoــL القـرا ريميـة }عºــ� قـد ر

 LــMنادا إ�ة عoــL التــأث#; اســ رتـر أن الــسلطة )ــ' الواقــع جــزء مــن املف1ــوم xوسـع للقــوة، أي أن املقــد ى
ة امــــتالك الفـــــرد  ـــن لــــ|س بالــــضر ات، ولكـ عة للفــــرد }ــــستطيع ان تــــؤثر )ـــــ' القــــرا رالوظيفــــة املــــشر ور و

عة ليمتلك مثل .ذا الت   Robbins 2001 ,p251)(أث#; كما أشار إل�]ا وللسلطة املشر

  :أ�مية القوة التنظيمية

 Lـoن مـن أجـل النجـاح )ـ' التـأث#; ع�إن تطلع الكث#; من الpشر إLM التحكم )ـ' أفعـال �خـر
ا\]م �عـد حقيقـة أساسـية )ـ' حيـاة املنظمـات فـا�1Sود املبذولـة �غـرض الـتحكم )ـ'  رسـلوكيا\]م وقـرا

ـــا.رة شـــــاäعة  ـــات كمـــــا �ـــــش#; إل�]ـــــا �خـــــر�ن }عـــــد ظــ ـــع املنظمــ ، ()ـــــ' =افـــــة املــــــستو�ات وجميــ ــــاو يا��نــ
ئ|ـسا )ـ' تفـس#; كيفيـة أداء املنظمـات ). 325 .،ص1997سـلطان، رلـذا }عـد القـوة التنظيميـة عـامال 

ات امل1نيـة ألعـضاå]ا =و¼]ـا  ا\]ـا باإلضـافة إMـL املـسا رألعمال1ا وتأث#;.ا )' فاعلي�]ا واسـ>;اتيجيا\]ا وقرا ر
�اء ا��ـــــصو عoـــــL القـــــوة }عـــــد العنـــــصر ا لSـــــو.ر )ـــــ' الـــــسلوك Pدار الفعـــــال و ي�بæـــــ' عoـــــL املـــــد ي ري

وســــ�]م ليــــنعكس ذلــــك عoـــــL أداء  ـــد للتـــــأث#; عoــــL مر ؤالتنظيميــــة وتطو�ر.ــــا واســــتخدام1ا �ــــش�ل جيـ
بأ.ميـــة تطـــو�ر ثقـــة ) (Moorhead&Griffin,1995,p329أعمـــال1م بكفـــاءة وتم#ـــ" كمـــا أكـــد =ـــل مـــن 
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غبـــ� اء بأنفـــس1م ومـــن ثـــم  راملـــد .ـــا أمـــر حاســـم و)ـــ' املقابـــل فـــإن عـــدم ر وســـ�]م باعتبا ر]م )ـــ' دعـــم مر ؤ
ــا =ـــــل  ـــد أكـــــد عoـــــL أ.مي�]ـــ ـــات وقــ ــــة التنظيميـــــة للمنظمــ ـــن الفاعليـ اء للثقـــــة يـــــضعف مــ رامـــــتالك املـــــد

ا .امـــا )ـــ' }ـــس1يل تكيـــف  (Kreitner& Kinicki,2001,p582)مـــن ر ، تلعـــب القـــوة التنظيميـــة دو
اخــل املنظمــة الــذين يمكـــ¿]م مــساندة ذلــك التكيــف .ـــم املنظمــة مــع الب|ئــة فــاألفراد وا�Sماعـــات د

\]ا وتأث#;.ــا ال1ــام والفاعــل  رفقـط أولئــك الــذين يمتل�ــو القــوة حيــث تكمــن أ.ميــة القــوة بمــدى قــد ن
مـــن خـــالل العمليـــات ال�ـــ� تقـــوم �]ـــا وتكتي�ا\]ـــا وطرق1ـــا وخطط1ـــا �ســـ>;اتيجية املـــستقبلية و{عيـــدة 

رات العمل �سـ>;اتيجية وا�Cطـط ال�ـ� تقـوم �]ـا املنظمـة  أن قرا (Daft,2010)املدى، )' ح#ن أكد 
ســـاء بالتعـــاو مـــع xفـــراد العـــامل#ن إلحـــداث التغي#ـــ;ات بمـــا  نعـــن طر�ـــق �xـــشطة ال�ـــ� يتخـــذ.ا الر ؤ
يتالءم مع وضع املنظمة وجعل xفراد مطلع#ن و7معرفة تامھ باأل�شطة ال�� يؤدو¼]ا وخصوصا إذا 

) 31. ،ص2004ا�Sميo'، (وقد أضاف . ردو أي ج1ة تنفيذ.ا=انت .ذه �xشطة صعبة ول|س بمق
د املادية  رإLM أن معا�Sة املشا=ل عن طر�ق الصراع القائم الذي يحصل ب#ن xفراد ن�يجة قلة املوا
لاملتاحـة و�تمثـل دو املـدير أو مـن يمتلــك القـوة مـن xفـراد بحـل .ــذه املـشا=ل عـن طر�ـق ا��ــصو  ر

د بالتأث#; )' قرا نة وتوج�]1ا صوب تحقيق x.ـداف والغايـات ال�ـ� رعLo املوا زات التخصيص واملوا ر
  . نتطمح ل1ا املنظمة وما يطمح لھ xفراد العاملو

  :خصائص القوة التنظيمية

ي}عد القوة أحد املفا.يم ال�ـ� أنتج1ـا الفكـر Pدار وÚـ' ذات منiـL اجتمـاÂ'، بمعºـØ أ¼]ـا 
 بــأن (Slocum&Hellriegel,2008,p265)قـد تبºــØ =ـل مــن مرتبطـة بــاألفراد والعالقـات فيمــا بيــ¿]م و

ف وxفـــراد وxوقــــات، فــــالقوة Úــــ'  والقـــوة ل|ــــست مطلقــــة بـــل تتــــصف با��ركــــة املتغ#ـــ;ة تبعــــا الظــــر
املس#;ة لألعمال و7دو¼]ا ال ينجز العمل )' املنظمـات عoـL مختلـف أنواع1ـا فـضال عـن تواجـد.ا بـ#ن 

  : ثالث خصائص للقوة التنظيمية تتمثل )'(Fulmer,1983,p121)فردين أو أك×; فقد حدد 

  .ن أن ت�و مخولة لوظيفة الفرد-1

س -2 عة بحكـــم وظيفتــھ يمـــا وســـ#ن فالقائــد الـــذي يمتلــك ســـلطة مــشر ر أن ت�ــو مقبولـــة مــن املر و ؤ ن
 .القوة و�مكنھ نيل امتثال طاعة الغ#;

ئ|سا من أعLo إLM أسفل ال1رم التنظي��، و�نظر للقو-3 ة عoـL ر أن }ستخدم القوة  رة عLo أ¼]ا القـد
  .نجعل �خر�ن يقومو بما يرغب فرد اخر القيام بھ

  :اسrsاتيجيات القوة التنظيمية

ــــا     ـــــوم عoـــــــL ســـــــبعة أ�عــــــاد اســـــــ>;اتيجية أوجز\]ـــ ــــة (اســــــتخدام القـــــــوة التنظيميـــــــة يقـ العطيـــ
  :كما يo') 244.،ص2003

اء �ــــش�ل حيــــث تقــــوم عoــــL اســــتخدام ا��قــــائق والبيانــــات واملعلومــــات لعــــرض : املنطــــق -1 îر
 .منطقي أو عقال�ي

 . استخدام Pطراء، خلق السمعة، التواضع، التودد قبل التقدم بالطلب: الودية -2

 .لا��صو عLo دعم و}عز�ز xفراد �خر�ن )' املنظمة لتأييد الطلب: التحالفات -3

 .من خالل التفاوض ب�بادل املنافع أو ا�Cدمات: املساومة -4
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رة وقو�ة مثل فـرض الطاعـة، تكـرار التـذك#;، أمـر xفـراد استخدام مداخل مباش: التثpيت -5
 .بالعمل بموجب xوامر

 .لا��صو عLo دعم املستو�ات العليا )' املنظمة لتأييد xوامر: السلطة العليا -6

وذلك باستخدام امل�افآت والعقو7ات املشتقة من املنظمة، مثل منع الز�ادة )ـ' : العقو7ات -7
 .رxجو أو منع ال>;قية

  :احل تطبيق القوة التنظيميةمر

ـــدة مراحـــــل أثنــــاء تطبيق1ــــا عoـــــL املنظمــــات وxفـــــراد ومــــن تلـــــك    تمــــر القــــوة التنظيميـــــة �عـ
  :املراحل

1- 'oقناع العقP قة ال�� يتم ف�]ا إقناع املوظف#ن باستخدام أسلوب :  مرحلة�يقصد �]ا الطر
  .املنطق وا�Sðھ والدفاع من وج1ة نظر القائد

2- P لـــق نـــوع مـــن : ل1اميـــة مرحلـــة املناشـــدةC�اتبـــاع أســـلوب املثـــل العليـــا وîمـــال والتطلعـــات 
  .ا��ماس والدافعية وإحداث التغي#;

ة -3   .وف�]ا يتم استخدام أسلوب إشراك املوظف#ن )' اتخاذ القرار: رمرحلة املشاو

و}ع�º إشراك املوظف بمنفعة مستقبلية أو القيام بتقديم خدمة ملوظف :  مرحلة التبادل -4
  .اخر 

ة ملساعدة �خر�ن: رحلة التحالف م -5   .ريقصد �]ا قيام املوظف باملباد

رتتم من خالل التأث#; ب#ن املوظف#ن ع`; استل1ام شعو الـوالء :  مرحلة املناشدة ال�Cصية -6
  .و�نتماء والصداقة وذلك ل|سلك السلوك املرغوب فيھ

باإلضــــافة إMــــL و}عºــــ� طلــــب القائــــد مـــن املوظــــف إنجــــاز عمــــل مــــا :  مرحلـــة إضــــفاء الــــشرعية -7
  .إضفاء الشرعية من خالل التأكيد عليھ وأن .ذا الطلب متماÙ¥� مع القوان#ن السائدة

ومـــن خـــالل .ـــذه املرحلـــة يقـــوم القائـــد بالـــضغط عoـــL املـــوظف#ن بإنجـــاز :  مرحلـــة الـــضغط  -8
��اح والتذك#;P ق� . xعمال املو=لة إل�]م عن طر

  :متطلبات تطبيق أuعاد القوة التنظيمية

ــا يــــنعكس إن ا ة عoــــL تطبيق1ــــا والعمــــل �]ــ رمــــتالك القائــــد أل�عــــاد القــــوة التنظيميــــة والقــــد
  :�ش�ل إيجا{ي عLo قوة املنظمة ونجاح1ا و7التاM' تحقيق أ.داف1ا وتتم من خالل

ح1م املعنو�ة بما يحقق .ـدف إ�ـسا�ي  -1 فع ر وس#ن و ة القائد عLo إشباع حاجات املر و قد رؤ ر
�ـادة P )ـ' حـد ذاتـھ  Lـoــز زوا�ع�اسـھ ع�نتاجيـة و}عز�ــز �نتمـاء للمنظمـة والعـامل#ن �]ـا و}عز

وســــ#ن بمــــا  )ــــ' ســــلوك املر ا\]م وميــــول1م الكيفيــــة والكميــــة معــــا باإلضــــافة إMــــL الــــتحكم  ؤقــــد ر
يــضمن تحر�ــك .ــذا الــسلوك و}عز�ــزه أو توج�]ــھ أو }عديلــھ أو }غي#ــ;ه أو ح�ــØ إلغائــھ حــسب 

 .املص�Dة املش>;كة ب#ن املنظمة والعامل#ن ف�]ا
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ســة   -2 �ـة داخـل املد ات Pدا راسـتخدام القائـد للـصالحيات ال�املـة املتاحـة لـھ باتخـاذ القـرا ر ر
س#ن للقيام ب�نفيذ امل1ام املو=لة إلـ�]م بكفـاءة وجـودة عاليـة وذلـك باسـتخدام  روتوجيھ املد

سة ،(كما أوñ ذلك . رالقوة الرسمية ملوقع القائد )' املد بذكره ) 109.، ص2007يالياسر
وســ#ن لتنفيــذ أن القــوة ا ه xوامــر للمر ؤلرســمية ت�بــع مــن موقــع القائــد )ــ' املنظمــة بإصــدا ر

xعمــال املو=لـــة إلـــ�]م وتـــتم اســـتجابة xفـــراد العـــامل#ن لألوامـــر �ـــسpب اعتقـــاد.م بـــامتالك 
ـــا جــــــزء مــــــن حيــــــاة  ــــبل1م بأ¼]ـــ ــــافة إMــــــL تقــ ـــد للــــــصا��ية ال�املــــــة إلصــــــدار xوامــــــر باإلضــ القائـــ

 .املنظمات

�زمــا بمـا ف�]ـا مــن سـمات ومــؤ.الت Còـصية جيـدة تدفعــھ للتعامـل مــع امـتالك القائـد لل -3 ر�ا
وس#ن �ش�ل إيجا{ي و7التاM' ينعكس عoـL اسـتجاب�]م للقائـد ذو القـوة املرجعيـة ن�يجـة  ؤاملر

القوة ال�Cصية ). 4.،ص2013الستار،(وقد ذكر . إSóا�]م ��Cص|تھ وتقدير.م �C`;اتھ
ــــت � �زميــــــة وأساســــــ1ا لفــ ـــــما.ا بال�ا ــــوب وÚــــــ' تحــــــدد الــــــ�Cص رأو مــــــا سـ ـــر القلــ ن�بــــــاه وأســـ

)ـــ' مــــشاعر  �زمي مـــن يمتلـــك تبـــصر  رالنمـــوذõ' للعديـــد مـــن املSôبـــ#ن، و³عت`ـــ; الـــرئ|س ال�ـــا
�ة واس>;اتيجية جيدة للمنظمة وس#ن وقادر عLo خلق ر ؤوحاجات املر   .ؤ

ة القائد وخ`;ت -4 وس#ن بقد ر قوة خ`;ة القائد تكمن )' التأث#; عLo �خر�ن من استجابة املر ھ ؤ
وس القائـد )ـ'  اتھ ومعرفتـھ التخصـصية )ـ' مجـال العمـل ، و�تطلـب ذلـك أن يـر املـر ؤوم1ا ى ر
 'Mــة .ــذه املواقــف و7التــاS�تــھ )ــ' معا رمواقـف تــدل عoــL خ`;اتــھ وموا.بــھ وعلمــھ وحــسن إدا
يــنعكس عoــL اســتجاب�]م لــھ ب�نفيــذ التوج�]ــات والعمــل بــأمره و³عتمــد .ــذا النــوع مــن القــوة 

ات عLo ا�C`;ة والتجر7ة ر ال�� يك�ـسÀ]ا القائـد )ـ' حياتـھ وذلـك مـن خـالل التخـصص أو امل1ـا
 Lـــoـــ;ة ع`C�واملواقـــف الـــسابقة ال�ـــ� }عـــرض ل1ـــا فبالتـــاM' صـــقلت خ`;تـــھ، وتكمـــن تـــأث#; قـــوة ا
وسـ#ن وذلـك  ب السابقة ال�ـ� }ـس1ل عليـھ التعامـل مـع املر ؤمدى استفادة القائد من التجا ر

x بأنھ ) 247.،ص2003العطية،(.داف وقد ذكرت  بالتأث#; ف�]م و)' سلوك1م نحو تحقيق
ــــة  ف املتاحــــــة لألفــــــراد ن�يجــــــة لتقــــــدم العلــــــوم التقنيــ ـــا ادت كميــــــات املعلومــــــات واملعـــ ر=لمــــــا  ز

ادت ا�C`;ة وتوسعت لدى القادة ف�ö }عد من املصادر القو�ة سائل �تصال ا��ديثة  زو  .و

5ة رالفر ب.ن القوة التنظيمية والب.rوقراطية lدا   :ق

ــــة �ـــــشار   �ـ ــــلطة املكتـــــب(ر إMـــــL الب#;وقراطيـــــة Pدا بـــــالتنظيم الـــــذي يقـــــوم عoـــــL أســـــاس ) سـ
 Lـــoتلفــة وعC¹ات ا�ًالــسلطة الرســمية فقــط بحيـــث يــتم تقــسيم العمــل Pدار وظيفيـــا بــ#ن املــستو ي

ة مــن املــدير للمــوظف#ن  ،(رxوامـر الرســمية الــصاد و}ــس�ند الب#;وقراطيــة عoــL ) 76.ص:1998يبــدو
ــــا الــــــسرعة ـــــسلطة املــــــدير وتخفــــــيض الت�لفــــــة �Pـــــــسانية عــــــدة أســــــس م¿]ــ ـــ' Pنجــــــاز وا�Cــــــضوع لـ  )ـــ

،(و�قتــصادية للعمــل وضــعف العالقــات بــ#ن املــوظف#ن  ، كمــا وت�ــسم باحت�ــار القــوة )2000رحبتــو
ـــة الــــشديدة فتجعــــل املــــوظف#ن أشــــبھ بــــاآلالت  والــــسلطة خــــالل مركز�ــــة الــــضبط وPشــــراف والرقابـ

x نـة فتتحـو الوسـائل فيـھ لتنفيذ القوان#ن واللوائح وتطبيق لنظمة مما يفقد النظام خاصـية املر و
رإMــL غايــات واملــوظف#ن إMــL �ت فيــؤدي ذلــك إMـــL ظ1ــو ا�Cلــل الــوظيفي وضــعف )ــ' كفــاءة التنظـــيم 

نة فامتالك ). 230.ص:2017ال1ادي،( ووعLo العكس من القوة التنظيمية ال�� }س�ند عLo مبدأ املر
جة بقـ وة امل�افـأة تمك¿]ـا مـن ال>;ك#ـ" عoـL اسـت�باط xف�ـار املتم#ـ"ة ممـا واملديرة للقوة الرسمية ممز

نـة وأصـالة xف�ـار ل�Dـصو عoـL امل�افـأة املرجـوة، كمـا أن تمتـع  ل�عز لدى املعلمات الطالقـة واملر و ز
لاملــديرة بــا�C`;ة والوصــو للمعلومــات تمك¿]ــا مــن Pحــساس باملــشكالت �ــش�ل أك`ــ; و�ــنعكس ذلــك 

ســةعoـL ثقــة املعلمـات بخ فيتـ® لنــا أن املـز�ج املتناســق مـن القــوة الرســمية . رطــط وسياسـات املد
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ـــL بلــــوغ x.ــــداف وتحقيــــق  تبــــاط تجعــــل املــــديرة أك×ــــ; تمــــسك وإصــــرار عoـ �زمــــا والــــشرعية و� روال�ا ر
  ).4.ص:2019(الغايات كما نوه عل�]ا الرج�²  

  :أuعاد القوة التنظيمية

نالبــاحثو عoــL مــصادر محــددة للقــوة، )ــ' ســياق الــسلوك التنظي�ــ� للمنظمــات لــم يتفــق 
عoـــL وجــــود �ختالفــــات الناتجــــة مـــن تبــــاين وج1ــــات النظــــر ) 21.، ص2008الراجiــــ'،(حيـــث يؤكــــد 

اســـة .ـــذه املــــصادر كمـــا تتم#ـــ" �عـــض املــــصادر بطبيع�]ـــا الفرديـــة، وتـــرتبط املــــصادر  راملتعـــددة )ـــ' د
ـــــة ـــــة واملوقفيـــــــ ـــــل الفرديـــــــ ــــ ـــن العوامـــ ــــضمن }ــــــــــــشكيلة مـــــــــ ـــــــاملواقف وتتــــــــ ـــــــــل . بــــ ــــــل مـــــــــــنيتعامـــ  =ــــــ

Raven&French,1959)  ( قدمان سـتة أ�عـاد ملـصدر قـوة�.ا التأث#; و يمع القوة التنظيمية )' إطا ر
. قــوة الـشرعية، قــوة ا�C`ــ;ة، قــوة امل�افـأة، قــوة املرجعيــة، قـوة ال�]ديــد، قــوة املعلومــات: الفـرد وÚــ'

اســـات ال�ـــ� تناولـــت القـــوة التنظيميـــة كمـــا  أشـــار إل�]ـــا رو³ـــش�ل .ـــذا التـــص�يف xســـاس ألغلـــب الد
  ). 25 .،ص2009السالم،(

  :Power Legitimate)الرسمية (القوة الشرعية 

Úـــ' القـــوة ال�ـــ� }ـــستمد مـــن موقـــع الفـــرد )ـــ' املنظمـــة وال�ـــ� }عطيـــھ ا��ـــق )ـــ' الطلـــب مــــن   
 LـــMإ Lـــoعمــال املو=لـــة إلــ�]م  وغالبـــا مــا ي�ـــو اتجـــاه .ــذا النـــوع مــن القـــوة مــن أعx وســ#ن تنفيـــذ ناملر ؤ

ــا وعنـــدما ي�ــــو xســـفل مـــن خــــال وســــ#ن بالعمـــل �]ــ نل إصـــدار xوامــــر مـــن قبــــل املـــدير وتوجيـــھ املر ؤ
س�� ي�و ا�1Sد أقل نأساس القوة    )153 .،ص2006حر�م،(كما أوجز.ا . ر

 ):(Power Rewardقوة امل�افأة 

ة الفرد عLo التأث#; )' سلوك �خر�ن من خالل توف#; املتطلبات ال�� يرغبو  نتكمن )' قد ر
إMـــL إن ) Lunenburg,2012,p72(ل�]ـــا ســـواء =انـــت ماليـــة أو غ#ـــ; ماليـــة و³ـــش#; أيـــضا ل)ـــ' ا��ـــصو ع

ة  ــــاح وم�افأتـــــھ وPدا ـــد قيمـــــة النجـ ــــة Úـــــ' ال�ـــــ� ت�بºـــــØ قـــــوة امل�افـــــأة وتقـــــوم بتحديــ راملنظمـــــة النا�ùـ
  .النا�ùة Ú' ال�� }ستخدم قوة الثواب والعقاب )' اس>;اتيجيا\]ا

 Power Coercive):التعسف (قوة lكراه 

�Cصت )،�ºوس#ن والتأث#; ف�]م ) 2018موم ة القائد عLo عقو7ة املر ؤقوة Pكراه بأ¼]ا قد ر
ي)ـــ' حـــال عـــدم �متثــــال ملـــا يحـــدده عملــــھ ، و�مكـــن أن يـــضم العقــــاب ا�Sانـــب املـــادي أو املعنــــو أو 

  .كال.ما

 ) :(Power Expertقوة اr��4ة 

`C�ات وإم�انية التعامل تكمن أساس ا�C`;ة )' املعرفة وامتالك املعلومات وا ر;ات والقد
ـــ;ة ومعرفــــــة و³ــــــش#;  ـــــد أك×ــــــ; خ`ـــ ـــــل القائـ ــــ� وحــــــل املــــــشكالت ممــــــا يجـ ــــدم التأكــــــد البيúــ مــــــع حــــــاالت عــ

ة ال�ـ� يمتلك1ـا القائـد ) 109 .،ص2009الـسالم،( رإMـL أن قـوة ا�C`ـ;ة  يقـصد �]ـا ا�C`ـ;ة الفنيـة وامل1ـا
  .أو املدير و�بد¸]ا بمجال عملھ

  



 انوية الحكومية دراسة ألبعاد القوة التنظيمية لدى مديرات المدارس الث
 .في محافظة عنيزة
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تباط (قوة املرجعية  eرPower Referent::(  

ات والـسمات  ر اك�ساب القائد لقوة املرجعية ن�يجة لتمتعھ بكث#; مـن ا�Cـصائص والقـد
ـــــش#;  ــــ;ام ،كمــــــا �ـ ــة ال�Cــــــصية ال�ــــــ� تث#ــــــ; SóPــــــاب و�.تمـــــــام و�ح>ــ ن، (Pيجابيــــ ــــار وجر�ن`ــــــ;ج و7ـــ

 إMــL أن امـــتالك القائـــد أو املــدير ملـــؤ.الت وســـمات Còــصية تـــدفع بـــاالخر�ن إMـــL) 525 .،ص2004
نالتعامـل Pيجــا{ي معـھ فكبــار املــدير�ن الـذين يتمتعــو بخـصائص مرغو7ــة قــد يجـدو ف�]ــا مــصدر  ن

  .نقوة إضا)' لصغار املدير�ن الذي يرغبو بالنمذجة �]م

 :Power Information)(قوة املعلومات 

}عــد املعلومـــات املرتكـــز xسا¦ـــ¥� لنجـــاح أي منظمـــة =انــت لـــذا فـــإن امـــتالك القائـــد ل1ـــذه 
ة عoــL الـــتحكم والــسيطرة )ــ' تــدفق1ا وتفــس#;.ا املمنــوح للمـــوظف#ن املعلومــا رت �عطيــھ القــوة والقــد

تــھ التأث#;يــة للمــوظف#ن ممــا يــدعم جــودة إنتاجيــة  رل�ــس1يل إنجــاز امل1ــام وxعمــال و�ــنعكس عoــL قد
قـــــوة املعلومـــــات بأ¼]ــــا الـــــسيطرة عoـــــL تـــــدفق ) Mcshane &Glinow,2005,p367(يفـــــسر. العمــــل

ة xفــراد عoــL التعامــل مــع حــاالت عــدم وتفــس#; املعلومــا رت املمنوحــة لالخــر�ن وذلــك مــن خــالل قــد
  .لالتأكد البي�ú ل�Dصو عLo املعلومات وتطو�ر شبكة العالقات �جتماعية

اسة   :رمجتمع الد

س الثانو�ة ا���وميـة )ـ' محافظـة عن#ـ"ة  اسة من جميع معلمات املدا ريتمثل مجتمع الد ر
ــــة ال ا¦ــــــ¥� بمنطقـــــة القـــــصيم باململكـ ـــ¥� xو مـــــن العـــــام الد ا¦ــ رعر7يـــــة الـــــسعودية، )ــــــ' الفـــــصل الد لر

ة التعلـيم ) 415(ه، والبالغ عدد.م 1443 روفقـا ألحـدث إحـصائيات إدا
ً

ة التعلـيم )ـ' محافظـة ( رإدا
  ).1443عن#"ة،

اسة   :رعينة الد

ت ماســو و7لغــت العينــة  7ــو اســة ع`ــ; معادلــة ر نتــم حــساب عينــة الد ر و معلمــة تــم ) 215(ر
.م بطر س الثانو�ــــة ا���وميــــة بمحافظــــة عن#ــــ"ة راختيــــا ر�قــــة العينــــة العــــشوائية مــــن معلمــــات املــــدا

³ـع أفـراد عينـة  زبمنطقة القصيم التعليمية )' اململكة العر7ية السعودية و�وñـ ا�Sـدو التـاM' تو ل
  : البحث )' ضوء املتغ#;ات اC¹تلفة

  ):1(لجدو 
�ع املعلمات عينة البحث <ساسية 12 ضوء املتغ.rات    ).التخصص، سنوات ا�4دمة( ز تو

  ال�سبة  العدد  التخصص

  %57.7 124  علوم إ�سانية

  %42.3  91  علوم طبيعية

  ال�سبة  العدد  سنوات ا�Cدمة

  %27.9  60   سنوات5أقل من 

  %47.9  103  سنوات10 سنوات إLM 5من 

  %24.2  52   سنوات10أك×; من 
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اسة   :رأداة الد

ا سة ومعلوما\]ا وقد استفادت الباحثـة )ـ' إعـداده رتم تصميم استpيان �Sمع بيانات الد
  :نمن البحوث واملراجع ذات العالقة بموضوع البحث وت�و �ستpيان من xجزاء التالية

  .البيانات العامة املؤ.ل وسنوات ا�Cدمة: لا�Sزء xو

  . القوة التنظيمية بأ�عاد.ا: ا�Sزء الثا�ي

  . يةاملتطلبات ال�Cصية والتنظيم: ا�Sزء الثالث

  :صدق <داة وثبا��ا

 :الصدق/ أوال

 Face Validityللتحقــق مــن صــدق �ســ�بانة ا��اليــة تــم �عتمــاد عoــL صــدق ا�¹كمــ#ن 
ة ال>;بو�ــة  رحيــث تــم عــرض �ســ�بانة عoــL عــدد مــن ا�¹كمــ#ن ا�C`ــ;اء واملتخصــص#ن )ــ' مجــال Pدا

تبـاط =ـل  اå]م )' �سـ�بانة مـن حيـث مـدى ا روطلب م¿]م إبداء آ ا\]ـا بالبعـد املنتميـة ر ة مـن عبا رعبـا ر
ات وسالمة صياغ�]ا اللغو�ة ومالءم�]ا لتحقيق ال1دف الذي وضعت مـن  رإليھ، ومدى وضوح العبا
ـــــسي¿]ا، وقــــــد قــــــدم ا�¹كمــــــو مالحظــــــات قيمــــــة أفــــــادت البحــــــث، وآثــــــرت  ـــر تحـ نأجلــــــھ، واق>ــــــ;اح طـــ ق

ات ة جيــدة، حيــث حظيــت جميــع عبــا ر�ســ�بانة، وســاعدت عoــL إخراج1ــا بــصو  �ســ�بانة باتفــاق ر
  .غالبية ا�¹كم#ن، مع �عض املالحظات ال�� تم مراعا\]ا )' ال�CÐة ال¿]ائية من �س�بانة

 'oــــــق صـــــدق �}ـــــساق الــــــداخ� Internal     تـــــم كـــــذلك التحقــــــق مـــــن صـــــدق �ســــــ�بانة عـــــن طر
Consistency جـة تبـاط بـ#ن د تباط ب#;سو )' حـساب معـامالت � ر وذلك باستخدام معامل ا ر =ـل نر

ات =ـل �عــد  ة وذلـك للتأكــد مـن مـدى تماسـك وتجـا�س عبـا جـة البعـد املنتميـة إليـھ العبـا ة ود رعبـا ر ر ر
'Mدو التاS�تباط كما Ú' مو�ñة با لفيما بي¿]ا، ف�انت معامالت �   :ر

  ): 2(لجدو 

ة جة ال�لية للبعد املنتمية إليھ العبا ات �س�بانة والد جات عبا تباط ب#ن د رمعامالت � ر ر ر   ر

تباط  ةرالعبا ة ر� تباط  رالعبا ة ر� تباط  رالعبا ة ر� تباط  رالعبا  ر�

لا�¹و xو   القوة التنظيمية: ر

القوة الرسمية 
  "الشرعية"

  قوة املعلومات  قوة امل�افأة  قوة ا�C`;ة

1  0.907**  1  0.910**  1  0.911** 1  0.972**  

2  0.919** 2  0.937**  2  0.846** 2  0.959**  

3 0.915** 3 0.944** 3 0.872** 

4  0.949**  4  0.909**  4  0.867** 
3 0.977**  
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تباط  ةرالعبا ة ر� تباط  رالعبا ة ر� تباط  رالعبا ة ر� تباط  رالعبا  ر�

  قوة املرجعية  قوة Pكراه
متطلبات تطبيق القوة : را�¹و الثا�ي

 التنظيمية

 متطلبات Còصية  متطلبات تنظيمية  **0.951  1  **0.904  1

2  0.947**  2  0.943**  1  0.882**  1  0.871** 

3  0.952**  3  0.915**  2  0.834**  2  0.935** 

4  0.935**  4  0.936**  3  0.900**  3  0.952** 

 0.01ىدالة عند مستو ثقة ** 

جة ال�لية  ات �س�بانة والد جات عبا تباط ب#ن د ر      يت® من ا�Sدو السابق أن معامالت � ر ر ر ل
تباط موجبة ودالة إحصائيا عند مستو ثقة  ة جميع1ا معامالت ا ىللبعد املنتمية إليھ العبا

ً
ر  0.01ر

ات =ل �عد فيما بي¿]ا وتماسك1ا مع �عض1ا البعضو   .ر.و ما يؤكد ا}ساق وتجا�س عبا

ي �ســـ�بانة وتماســـك1ا مــــع      كـــذلك تـــم التأكـــد مــــن تجـــا�س وا}ـــساق أ�عــــاد =ـــل  رمحـــو مـــن محــــو ر
جة ال�لية للمحو املنت�ـ�  جات �xعاد والد تباط ب#;سو ب#ن د ر�عض1ا البعض بحساب معامل ا ر ر نر

'Mدو التاS�  :لإليھ البعد ف�انت كما .و موñ با

  ): 3(لجدو 

جة ال�لية للمحو املنت�� إليھ  جات أ�عاد �س�بانة والد تباط ب#ن د رمعامالت � ر ر   البعدر

تباط  البعد  را�¹و   رمعامل �

  **0.716  "الشرعية"القوة الرسمية 

  **0.636  قوة ا�C`;ة

  **0.862  قوة امل�افأة

  **0.754  قوة املعلومات

  **0.723  قوة Pكراه

لا�¹و xو   القوة التنظيمية: ر

  **0.741  قوة املرجعية

متطلبات تطبيق : را�¹و الثا�ي  **0.914  متطلبات تنظيمية
  **0.906 متطلبات Còصية القوة التنظيمية

  0.01ىدالة عند مستو ثقة ** 
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ثانيا
ً

  :الثبات/

جات محاو �س�بانة وأ�عاد.ا الفرعيـة باسـتخدام معامـل ثبـات  رتم التحقق من ثبات د ر
نباخ    : ل ف�انت معامالت الثبات كما .و موñ با�Sدو التاAlpha Cronbach'Mوألفا كر

  ): 4(لجدو 

جات محاو eسgبانة وأuعاد�ا الفرعية نباخ لد رمعامالت ثبات ألفا كر ر   و

  رثبات ا�¹و  ثبات �xعاد  البعد  را�¹و

  0.941  "الشرعية"القوة الرسمية 

  0.944  قوة ا�C`;ة

  0.897  قوة امل�افأة

  0.968  قوة املعلومات

  0.951  قوة Pكراه

لا�¹و xو   القوة التنظيمية: ر

  0.953  قوة املرجعية

0.947  

متطلبات تطبيق القوة : را�¹و الثا�ي  0.843  متطلبات تنظيمية
  0.909 متطلبات Còصية التنظيمية

0.898  

�ن جات ا�¹و رل|س لالس�بانة ثبات عام، فال يجو جمع د   رز

  :تصحيح أداة الدراسة 
جة تطبيق املديرات أل�عاد القوة التنظيمية ا�¹ددة اسة من وج1ة نظر رلتحقيق د ر بالد

موافــــق �ـــشدة، موافــــق، محايـــد، غ#ــــ; موافـــق، غ#ــــ; (العينـــة تـــم اســــتخدام املقيـــاس ا�Cما¦ــــ¥� وÚـــ' 
جات )موافـــق �ـــشدة عoـــL ال>;ت|ـــب وعليـــھ تـــم ا��كـــم وتفـــس#; النتـــائج ) 1، 2، 3، 4، 5(ر، لتقابـــل الـــد

  .لوفق املعيار ا�¹دد با�Sدو

  ):5(لجدو 

ســة ا ر مح�ــات ا��كــم عoــL مــستو مما س الثانو�ــة ا���وميــة ى رلقــوة التنظيميــة لــدى مــديرات املــدا
  بمحافظة عن#"ة ومتطلبات تفعيل1ا من وج1ة نظر املعلمات

�ي للبعد أو ا�¹و ة أو املتوسط الو راملتوسط ا��سا{ي للعبا ز   ر

أقل من 
1.8  

 ألقل من 1.8من 
2.6  

 ألقل من 2.6من 
3.4  

 ألقل من 3.4من 
4.2  

 4.2من 
  فأك×;

كب#;ة جدا  كب#;ة  متوسطة  ةضعيف  منعدمة
ً
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  : <ساليب lحصائية املستخدمة

)ــــ' البحــــث ا��ــــاM' تـــــم اســــتخدام العديــــد مــــن xســـــاليب Pحــــصائية باســــتخدام ا��زمـــــة 
  : =التا�SPSS V.23'Mحصائية )' العلوم �جتماعية 

  :لإلجابة عن أسئلة البحث تم استخدام

�ة Meanاملتوسطات  � سة Std. Deviationر و�نحرافات املعيا ر )' الكشف عن مستو مما ى
س الثانو�ــــة ا���وميــــة بمحافظــــة عن#ــــ"ة ومتطلبــــات  رالقــــوة التنظيميــــة لــــدى مــــديرات املــــدا

 .تفعيل1ا من وج1ة نظر املعلمات

 )ـ' التعـرف عoـL مـدى Independent Samples T-Testللمجموعـات املـستقلة " ت"اختبـار  �
ـــ ـــة البحـــــث حـــــو مــ ســـــة القـــــوة التنظيميـــــة لـــــدى لاخـــــتالف اســـــتجابات أفـــــراد عينــ رستو مما ى

ــــ;  ـــــتالف متغ#ــــ ــــ"ة وال�ــــــــ� ترجــــــــع الخـــ س الثانو�ــــــــة ا���وميــــــــة بمحافظــــــــة عن#ــــ ـــــدا ـــــديرات املـــ رمـــ
 ).التخصص(

ـــادي �تجــــاه  � ـــ' التعــــرف عoــــL مــــدى اخــــتالف One Way ANOVAتحليــــل التبــــاين أحـ  )ـ
ســـــة القـــــوة التنظيميـــــة لـــــدى مـــــديرات  ـــراد عينـــــة البحـــــث حـــــو مـــــستو مما راســـــتجابات أفــ ى ل

 ).سنوات ا�Cدمة(رس الثانو�ة ا���ومية بمحافظة عن#"ة وال�� ترجع الختالف املدا

نات املتعددة البعدية )' حالة داللـة تحليـل التبـاين Scheffeاختبار شيفيھ  � ر =اختبار للمقا
 .أحادي �تجاه

اسة وlجابة ع[_ Wساؤال��ا   :رنتائج الد

سة القوة التنظيمية ل: "لالسؤال <و رما مستو مما س الثانو5ة ا34كومية ى ردى مديرات املدا
 ".بمحافظة عن.-ة من وجoة نظر املعلمات؟

�ـة السـتجابات أفـراد عينـة  ر      لإلجابة عن .ذا السؤال تم حـساب املتوسـطات و�نحرافـات املعيا
ســـة القـــوة التنظيميـــة لـــدى  ات �ســـ�بانة واملتعلقـــة بمـــستو مما ة مـــن عبـــا رالبحـــث عoـــL =ـــل عبـــا ر ىر

ة مـــن مــديرات املــ جــة تحقــق =ـــل عبــا س الثانو�ـــة ا���وميــة بمحافظــة عن#ـــ"ة، وذلــك لتحديـــد د ردا ر ر
ات   :ف�انت النتائج كما Ú' مو�ñة )' التاM'. ر.ذه العبا
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  ":الشرعية"القوة الرسمية : لالبعد <و

  ): 6(لجدو 

س الثانو�ـــة ا���وميــــة بمحافظــــة  ســـة مــــديرات املــــدا راســـتجابات عينــــة البحـــث حــــو مــــستو مما ر ى ل
  "الشرعية" للقوة الرسمية عن#"ة

ات  م   املتوسط  رالعبا

  ا��سا{ي

  �نحراف

  ياملعيار

جة   رد

  التحقق
  ال>;ت|ب

1  
ي�يح املركز الوظيفي للقائدة حق إصدار xوامر 

  وتنفيذ التعليمات
  1  كب#;ة  1.096  3.702

2  
ليخــو املركـــز الــوظيفي للقائـــدة صــالحيات }غي#ـــ; 

  �عض إجراءات العمل
  2  ةكب#;  1.105  3.698

3  
ــــــــ�اب  ــــــع أ�ــ ــــدة مــــ ـــــات جيــــــ ـــيم املــــــــــديرة لعالقـــــ تقـــــــ

ل#ن   واملصا� يجعل1ا تحظى بتأييد املسؤ
  3  كب#;ة  1.100  3.679

4  
تحكـــم املـــديرة بتـــدفق البيانـــات واملعلومـــات ذات 

  x.مية )' عمo' بحكم مركز.ا الوظيفي
  4  كب#;ة  1.154  3.614

س  ســـــة مـــــديرات املـــــدا راملتوســـــط العـــــام ملـــــستو مما ر ى
�  "الشرعية"��ومية للقوة الرسمية الثانو�ة ا

  كب#;ة  1.114  3.673

  :ليت® من ا�Sدو السابق أن

س الثانو�ــة ا���وميـــة بمحافظـــة  ســـة القــوة التنظيميـــة لـــدى مــديرات املـــدا رمــستو مما ر ى
جـة كب#ـ;ة حيـث " الـشرعية"عن#"ة فيما يتعلق بالقوة الرسمية  رمـن وج1ـة نظـر املعلمـات متحقـق بد

�ي للــ جات ال�ليــة )ــ' .ــذا البعــد زبلــغ املتوســط الــو وقــد اتفقــت . 1.114ي بــانحراف معيــار 3.673رد
اسة   اسة مع د ر.ذه الد اسة أنوAltinkurt & Yilmaz(2012)ر ر ود اسة صباح ) 2014(ر ) 2018(رود

اســة شــر�ف أنــو  رود اســة ا��ر{ــي ) 2015(ر نو�مكــن تفــس#; .ــذه الن�يجــة =ــو املنــصب ). 2021(رود
ك املوظفـات أن �عطي للمديرة صالحيات تؤ.ل1ا ليا\]ا تجـاه العمـل كمـا تـد .ـا ومـسؤ ر للقيـام بأدوا ور

س حيث  ا\]ا و�متثال ألوامر.ا و�ت® ذلك )' املدا ر.ذه السلطة ممنوحة للمديرة فيتم قبو قرا ر ل
  .نت�و سلسلة .رمية ب#ن =ل من املديرة واملوظفات
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  :قوة اr��4ة: البعد الثا�ي

  ):7(لجدو 

س الثانو�ـــة ا���وميـــة بمحافظـــة ل اســـتجابات عينـــة البحـــث حـــو ســـة مـــديرات املـــدا ر مـــستو مما ر ى
  عن#"ة لقوة ا�C`;ة

ات  م   املتوسط  رالعبا

  ا��سا{ي

  �نحراف

  ياملعيار

جة   رد

  التحقق
  ال>;ت|ب

1  
 Lـــــ ـــأث#; عoــ ــــسابقة للتــــ ــــــ;ات الـــ ـــديرة ا�C`ـ }ـــــــستخدم املــــ

  املعلمات
  1  كب#;ة  1.138  3.544

2  
ملتعلقـــة }ـــستخدم املـــديرة خ`;\]ـــا )ـــ' حـــل املـــشكالت ا

  بالعمل
  2  كب#;ة  1.147  3.470

3  
ــ' بنـــاء العالقــــات القو�ـــة مــــع  }ـــس1م خ`ــــ;ات املـــديرة )ــ

  املعلمات
  4  متوسطة  1.215  3.335

4  
ح الفر�ـــــــــق  ــــل بــــــــر ــــــات للعمــــ و}ــــــــ�Sيع املــــــــديرة املعلمـــ

  الواحد
  3  متوسطة  1.185  3.381

س  ــــــدا ـــديرات املـــ ــــــة مــــــ ســـ ـــــستو مما ـــام ملــــ ـــط العــــــ راملتوســــــ ر ى
C�  `;ةالثانو�ة ا���ومية لقوة ا

  كب#;ة  1.171  3.433

  :ليت® من ا�Sدو السابق أن

س الثانو�ــة ا���وميـــة بمحافظـــة  ســـة القــوة التنظيميـــة لـــدى مــديرات املـــدا رمــستو مما ر ى
جــة كب#ــ;ة حيــث بلــغ املتوســط  رعن#ــ"ة فيمــا يتعلــق بقــوة ا�C`ــ;ة مــن وج1ــة نظــر املعلمــات متحقــق بد

جات ال�لية )' .ذا البعد  �ي للد رالو وتمثل ا�C`;ة ت�امل وترابط . 1.171يمعيار  بانحراف 3.433ز
ب الفعليــــة للمـــــديرة  ـــودة )ــــ' اللــــوائح وxنظمــــة وxدلـــــة مــــع التجــــا ـــل واملوجــ راملعرفــــة ا�Cاصــــة بالعمـ
شـاد املناسـب  Pتقـديم التوجيـھ و Lـoا ع[\ س املستفادة من xخطاء الـسابقة بمـا �ـس1ل قـد روالدر ر و

و�ت® . مشكالت ومواجھ التحديات واملستجداتنللموظفات وت�و مرجع ل1م )' حالة }عرض1م لل
اســـــة شـــــر�ف أنـــــو  ـــع د ـــة  مــ اســ راتفــــاق .ـــــذه الد ر اســـــة صـــــباح ) 2015(ر اســـــة ا��ر{ـــــي ) 2018(رود رود

اســة  ) (Zogjani et al 2013و ) 2021( اســةArgon & Dilekci,(2016)رود  & Altinkurt( ر ود
Yilmaz(2012 �²اسة الرج اسة مع د ر  كما اختلفت الد   ).2019(ر
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  :قوة امل�افأة: البعد الثالث

  ):8(لجدو 

س الثانو�ـــة ا���وميـــة بمحافظـــة  ســـة مـــديرات املـــدا ر اســـتجابات عينـــة البحـــث حـــو مـــستو مما ر ى ل
  عن#"ة لقوة امل�افأة

ات  م   املتوسط  رالعبا

  ا��سا{ي

  �نحراف

  ياملعيار

جة   رد

  التحقق
  ال>;ت|ب

1  
ـــا\]ن بمــــــــستو xداء  ـــــــات وم�افـــــ ــــــة املعلمـ ى7ــــــــط ترقيــ ر

  لد¸]ن
  1  متوسطة  1.390  3.330

4  
تحــرص املــديرة عoــL تقــديم م�افــأة مجز�ــة للمعلمــات 

  املتم#"ات
  2  متوسطة  1.329  3.228

  3  متوسطة  1.366  3.177  تمنح املديرة امل�افأة عLo أساس أداء الفر�ق  2

  4  متوسطة  1.330  3.172  تكر�م املديرة للمعلمات املبدعات �ش�ل مستمر  3

س الثانو�ة ىاملتوسط العام ملستو  سة مديرات املدا رمما ر
  ا���ومية لقوة امل�افأة

  متوسطة  1.354  3.227

  :ليت® من ا�Sدو السابق أن

س الثانو�ــة ا���وميـــة بمحافظـــة  ســـة القــوة التنظيميـــة لـــدى مــديرات املـــدا رمــستو مما ر ى
جـــــة متوســــطة حيــــث بلـــــغ  ـــق بقـــــوة امل�افــــأة مــــن وج1ـــــة نظــــر املعلمــــات متحقــــق بد رعن#ــــ"ة فيمــــا يتعلـ

جات ال�لية )' .ـذا البعـد امل �ي للد رتوسط الو فتمثـل املعلومـات . 1.354ي بـانحراف معيـار 3.227ز
فــــع مــــستو أداء املوظفــــات  ة عoــــL التحــــس#ن والتطــــو�ر و ىالطاقــــة ال�ــــ� }ــــستمد م¿]ــــا املــــديرة القــــد ر ر

 �اســـة الفـــا اســـة صـــباح ) 2016(روالتغلـــب عoـــL القـــضايا واملـــشكالت التنظيميـــة فاتفقـــت مـــع د رود
ــــــائق والبيانــــــــــات )2018( ــــL املعلومـــــــــات والوثــــ ـــــصو عoــــــ ـــــــL منح1ــــــــــا ا��ــــ ــــــــادر عoـــ ـــصب املــــــــــديرة قـ ل فمنــــــ

  .وPحصائيات ح�Ø ولو =انت سر�ة
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  :قوة املعلومات: البعد الراuع

  ): 9(لجدو 

س الثانو�ـــة ا���وميــــة بمحافظــــة  ســـة مــــديرات املــــدا راســـتجابات عينــــة البحـــث حــــو مــــستو مما ر ى ل
  عن#"ة لقوة املعلومات

ات  م   سطاملتو  رالعبا

  ا��سا{ي

  �نحراف

  ياملعيار

جة   رد

  التحقق
  ال>;ت|ب

1  
تكـــسب�º املــــديرة نــــصائح مفيـــدة عــــن كيفيــــة أداء 

  عمo' �ش�ل أفضل
  1  متوسطة  1.269  3.344

2  
}�Sع�º مدير}ي عLo أداء العمـل بطر�قـة معينـة 

  تخدم أ.داف املنظمة
  2  متوسطة  1.276  3.344

3  
ســـة )ــــ'  و}عتمـــد املـــديرة عoــــL أســـس وخطــــط مدر

  العمل
  3  متوسطة  1.267  3.330

س  ســـــة مـــــديرات املـــــدا راملتوســـــط العـــــام ملـــــستو مما ر ى
  الثانو�ة ا���ومية لقوة املعلومات

  متوسطة  1.271  3.340

  :ليت® من ا�Sدو السابق أن

س الثانو�ــة ا���وميـــة بمحافظـــة  ســـة القــوة التنظيميـــة لـــدى مــديرات املـــدا رمــستو مما ر ى
جـــة متوســـطة حيـــث بلـــغ عن#ـــ"ة فيمـــا يتعلـــق بقـــوة املعلومـــات  رمـــن وج1ـــة نظـــر املعلمـــات متحقـــق بد

جات ال�ليـــــة )ـــــ' .ــــذا البعـــــد  ـــد �ي للــ راملتوســــط الـــــو ، حيـــــث يمثـــــل 1.271ي بـــــانحراف معيـــــار 3.340ز
 Lــoـة للموظفـات وحـ�]م ع�ح املعنو والتحف#ـ" أحـد أ.ـم xدوار �سـ>;اتيجية للمـديرة وذلــك برفـع الـر

ىالعمـل إضـافة إMـL أنـھ يرفـع مـستو الثقـة )ـ' تقـدير املـديرة املز�ـد مـن Pبـداع و�بت�ـار وا�Sـودة )ـ' 
ا\]م جـة متوسـطة مـن حيــث التطبيـق و�رجـع ذلـك إMـL أن التحف#ـ" املعنــو . زل1ـم وإلنجـا يفجـاءت بد ر

اسـة الرج²ـ�  واختلفـت مـع الفـا� ) 2021(وا��ر{ـي ) 2019(ريتأثر بوج1ات النظر وقـد اتفقـت مـع د
اسة) 2016( اسة Argon & Dilekci,(2016( رود   .Altinkurt & Yilmaz(2012)ر ود
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  :قوة lكراه: البعد ا�4امس

  ): 10(لجدو 

س الثانو�ـــة ا���وميــــة بمحافظــــة  ســـة مــــديرات املــــدا راســـتجابات عينــــة البحـــث حــــو مــــستو مما ر ى ل
  عن#"ة لقوة Pكراه

ات  م    املتوسط  رالعبا

  ا��سا{ي

  �نحراف

  ي املعيار

جة   رد

  التحقق
  ال>;ت|ب

3  
ـــديرة  �ـــــادة xعبـــــاء للمعلمـــــة )ـــــ' حـــــال }عتمــــد املــ  Lـــــoزع

  إخفاق1ا )' العمل
  1  متوسطة  1.459  2.953

4  
}عتمــد املـــديرة عoـــL �عـــض أســـاليب العقـــاب املعنو�ـــة 

  )' حال تقص#; املعلمات )' العمل
  2  متوسطة  1.487  2.944

1  
ســـــة بحرمــــان املعلمـــــة مـــــن امل�افـــــأة  رتقــــوم قائـــــدة املد

   مو=لة إل�]ااC¹صصة ل1ا عند إخفاق1ا )' أداء م1مھ
  3  متوسطة  1.383  2.888

2  
ا  تخـــصم املـــديرة مـــن أجـــر املعلمـــة عنـــد عـــدم امتثال1ـــ

  لألوامر
  4  متوسطة  1.431  2.833

س الثانو�ة  سة مديرات املدا راملتوسط العام ملستو مما ر ى
  ا���ومية لقوة Pكراه 

  متوسطة  1.440  2.905

  :ليت® من ا�Sدو السابق أن

ســـة القــوة التن رمــستو مما س الثانو�ــة ا���وميـــة بمحافظـــة ى رظيميـــة لـــدى مــديرات املـــدا
جـــــة متوســـــطة حيـــــث بلـــــغ  رعن#ــــ"ة فيمـــــا يتعلـــــق بقـــــوة Pكــــراه مـــــن وج1ـــــة نظـــــر املعلمـــــات متحقــــق بد

ــــ' .ـــــذا البعـــــد  ـــة )ـ جات ال�ليــ �ي للـــــد راملتوســـــط الـــــو ـــانحراف معيـــــار 2.905ز وقـــــد أثب�ـــــت . 1.440ي بــ
ُ

ح>ــــ;ام املتبـــادل بــــ#ن املـــديرات واملوظفــــات وقــــد بالعالقـــات ا��ــــسنة والتوافـــق املبºــــ� عoـــL الثقــــة و�
اسة ا��ر{ي  اسة مع د راتفقت .ذه الد اسة Altinkurt & Yilmaz(2012 و) 2021(ر ر واختلفت مع د

 �   .Argon & Dilekci,(2016)) 2018(وصباح ) 2016(الفا
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  :قوة املرجعية: البعد السادس

  ): 11(لجدو 

ســـة راســـتجابات عينــــة البحـــث حــــو مــــستو مما ى س الثانو�ـــة ا���وميــــة بمحافظــــة ل ر مــــديرات املــــدا
  عن#"ة لقوة املرجعية

ات  م    املتوسط  رالعبا

  ا��سا{ي

  �نحراف

  ي املعيار

جة   رد

  التحقق
  ال>;ت|ب

  1  متوسطة  1.352  3.223  ي�نافس ا�Sميع إلقامة عالقات مع املديرة  3

  2  متوسطة  1.320  3.219  تجعل�º قائد}ي موضع ا.تمام وتقدير  4

  3  متوسطة  �º  3.158  1.341 قائد}ي بقوة Còصي�]ا للعمل واملشاركةتجذب  2

  4  متوسطة  1.329  3.102  }شعر�ي قائد}ي بأ.مي�� بالعمل  1

س الثانو�ة  سة مديرات املدا راملتوسط العام ملستو مما ر ى
  ا���ومية لقوة املرجعية 

  متوسطة  1.335  3.176

  :ليت® من ا�Sدو السابق أن

ســـة القــوة ا رمــستو مما س الثانو�ــة ا���وميـــة بمحافظـــة ى رلتنظيميـــة لـــدى مــديرات املـــدا
جــــة متوســــطة حيــــث بلــــغ  رعن#ـــ"ة فيمــــا يتعلــــق بقــــوة املرجعيــــة مــــن وج1ــــة نظــــر املعلمــــات متحقــــق بد

جات ال�لية )' .ذا البعد  �ي للد راملتوسط الو 7ما ترجع الن�يجة 1.335ي بانحراف معيار 3.176ز ر و
جــــة عاليــــة كمــــا أظ1ــــرت النتــــائج نإMــــL عــــدة أســــباب م¿]ــــا =ــــو املــــديرات يم ســــن القــــوة الرســــمية بد را ر

الــسابقة ممــا �عºــ� فــرض نــوع مــن الــصرامة والــشدة أحيانــا ملوظفــا\]ن لــضمان ســ#; العمــل بكفــاءة 
ً

7مــا تخــوف �عــض  ه قــد يــؤثر عoــL التفاعــل وال>ــ;ابط بيــ¿]ن و7ــ#ن موظفــا\]ن، و روفاعليــة و.ــذا بــدو ر
ف امل نوظفات قد يضعف من سلط�]ن و³ـساعد )ـ' ال�]ـاو واملديرات من أن �.تمام بحاجات وظر

 �اســة الفــا اســة مــع د روالتقــص#; )ــ' أداء �عمــال وقــد اتفقــت .ـــذه الد ) 2019(والرج²ـــ� ) 2016(ر
Altinkurt & Yilmaz (2012) اســة اســة ا��ر{ــي Argon & Dilekci,2016ر واختلفــت مــع د ر ود

)2021.(  

ىإجابـة الـسؤال xو للبحـث ا��ـاM' واملتعلـق بمـستو       ومجمل ما تم التوصـل إليـھ مـن نتـائج )ـ'  ل
س الثانو�ة ا���ومية بمحافظة عن#"ة من وج1ـة نظـر  سة القوة التنظيمية لدى مديرات املدا رمما ر

'Mدو التاS�  :لاملعلمات يمكن تCDيصھ )' ا
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  ):12(لجدو 

س الثانو�ــة ا���وميــة بمحافظــ ســة القــوة التنظيميــة لــدى مــديرات املــدا ر مــستو مما ر ة عن#ــ"ة مــن ى
  وج1ة نظر املعلمات

  القوة التنظيمية
املتوسط 

�ي   زالو
�نحراف 

  ياملعيار
جة  رد

  التحقق
  ال>;ت|ب

  1  كب#;ة 1.114  3.673  "الشرعية"القوة الرسمية 

  2  كب#;ة 1.171  3.433  قوة ا�C`;ة

  3  متوسطة  1.271  3.340  قوة املعلومات

  4  متوسطة 1.354  3.227  قوة امل�افأة

  5  متوسطة 1.335  3.176  رجعيةالقوة امل

  6  متوسطة 1.440  2.905  قوة Pكراه

  متوسطة  1.281 3.292  القوة التنظيمية ك�ل

ثانيا
ً

  :نتائج السؤال الثا�ي: 

 Lــــoع 'Mــــا��ق ذات داللــــة إحــــصائية بــــ#ن "يــــنص الــــسؤال الثــــا�ي للبحــــث ا و.ــــل توجــــد فــــر
ـــد مــــستو القــــوة التنظيميــــة  اســــة )ــــ' تحديـ ىاســــتجابات عينــــة الد س الثانو�ــــة ر رلــــدى مــــديرات املــــدا

  ".؟)التخصص، سنوات ا�Cدمة(ىا���ومية بمحافظة عن#"ة }عز ملتغ#;ات 

  :بال¡سبة ملتغ.r التخصص

 )ـــ' Independent Samples T-Testللمجموعــات املـــستقلة " ت"تــم اســتخدام اختبـــار 
اسة حو مستو القوة ا ق )' استجابات أفراد عينة الد ىالكشف عن داللة الفر ل ر لتنظيميـة لـدى و

ـــ"ة وال�ـــــ� ترجـــــع الخـــــتالف التخـــــصص  س الثانو�ـــــة ا���وميـــــة بمحافظـــــة عن#ــ علـــــوم (رمـــــديرات املـــــدا
  :ف�انت النتائج كما Ú' مو�ñة )' التاM') إ�سانية، علوم طبيعية
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  ): 13(لجدو 

س  اســة حـو مــستو القـوة التنظيميــة لـدى مــديرات املــدا ق )ـ' اســتجابات عينـة الد رداللـة الفــر ىر ل و
���ومية بمحافظة عن#"ة باختالف التخصصالثانو�ة ا  

 التخصص  القوة التنظيمية
املتوسط 
  ا��سا{ي

�نحراف 
 ياملعيار

قيمة 
 "ت"

ىمستو 
  الداللة

  3.521 15.056  علوم إ�سانية

  "الشرعية"القوة الرسمية 
  4.336  14.198  علوم طبيعية

1.601  

0.111  

غ#; 
  دالة

  3.843  13.976  علوم إ�سانية

  قوة ا�C`;ة
  4.397  13.396  علوم طبيعية

1.029  

0.305  

غ#; 
  دالة

  4.475  13.242  علوم إ�سانية

  قوة امل�افأة
  4.913  12.451  علوم طبيعية

1.229  

0.220  

غ#; 
  دالة

  3.279  10.153  علوم إ�سانية

  قوة املعلومات
  3.813  9.835  علوم طبيعية

0.656  

0.513  

غ#; 
  دالة

  5.212  11.774  علوم إ�سانية

  قوة Pكراه
  5.175  11.407  علوم طبيعية

0.512  

0.609  

غ#; 
  دالة

  4.865  13.105  علوم إ�سانية

  القوة املرجعية
  4.763  12.154  علوم طبيعية

1.429  

0.155  

غ#; 
  دالة

  18.757  77.306  علوم إ�سانية

  القوة التنظيمية ك�ل
  21.372  73.440  علوم طبيعية

1.407  

0.161  

غ#; 
  دالة

  :لت® من ا�Sدو السابق أنھي

اســـة حـــو مـــستو القـــوة  ق دالـــة إحـــصائيا )ـــ' اســـتجابات أفـــراد عينـــة الد ىال توجـــد فـــر ل ر
ً

و
س الثانو�ة ا���ومية بمحافظة عن#"ة }عز ملتغ#; التخصص وتتفق  ىالتنظيمية لدى مديرات املدا ر

اسة صباح  اك وف1م املوظفات ألسـاليب الق) 2018(رمع د يـادة )ـ' التـأث#; روقد �عود ذلك لسpب إد
  .عل�]ن �غض النظر عن مستوا.ن التعلي��
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  :بال¡سبة ملتغ.r سنوات ا�4دمة

 )ـ' الكـشف عـن One Way ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي �تجاه 
اســـة حـــو مـــستو القـــوة التنظيميـــة لـــدى مـــديرات  ق )ـــ' اســـتجابات أفـــراد عينـــة الد ىداللـــة الفـــر ل ر و

��س الثانو�ــــة ا  5أقــــل مــــن (�وميــــة بمحافظــــة عن#ــــ"ة وال�ــــ� ترجــــع الخــــتالف ســــنوات ا�Cدمــــة راملـــدا
ف�انــت النتــائج كمــا Úــ' موñــ�ة )ــ' )  ســنوات10 ســنوات، أك×ــ; مــن 10 ســنوات إMــL 5ســنوات، مــن 

'Mالتا:  

  ):14(لجدو 

س الثانو�ة ا���ومية  اسة حو مستو القوة التنظيمية لدى مديرات املدا ر استجابات عينة الد ىر ل
  ن#"ة وفقا لسنوات ا�Cدمةبمحافظة ع

 سنوات ا�Cدمة

  10أك×; من   10 إLM 5من   5أقل من 
  القوة التنظيمية

  متوسط
انحراف 

  يمعيار
  متوسط

انحراف 
  يمعيار

  متوسط
انحراف 

  يمعيار

القوة الرسمية 
  "الشرعية"

15.467 3.520  14.573  3.709  14.038  4.563  

  4.745  13.808  3.819  13.515  3.966  14.033  قوة ا�C`;ة

  4.734  11.942  4.569  12.515  4.500  14.417  قوة امل�افأة

  3.701  9.288  3.273  10.049  3.674  10.600  قوة املعلومات

  5.335  10.327  4.977  11.146  4.952  13.550  قوة Pكراه

  4.917  11.462  4.657  12.961  4.949  13.333  القوة املرجعية

القوة التنظيمية 
  ك�ل

81.400  20.155  74.757  18.051  70.865  22.012  
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  ):15(لجدو 

س  اسـة حـو مـستو القـوة التنظيميـة لـدى مـديرات املـدا ق )ـ' اسـتجابات عينـة الد ر داللة الفر ىر ل و
  ا���ومية )' محافظة عن#"ة باختالف سنوات ا�Cدمة

 مصدر التباين  القوة التنظيمية
مجموع 
  املر{عات

جات  رد
 ا��ر�ة

متوسط 
  املر{عات

قيمة 
 "ف"

ى مستو
  الداللة

  29.840  2 59.679  ب#ن اS¹موعات
  15.076  212  3196.060  داخل اS¹موعات

القوة الرسمية 
  "الشرعية"

'o214  3255.740  الك    
1.979  

0.141  
غ#; 
  دالة

  5.308  2  10.615  ب#ن اS¹موعات
  قوة ا�C`;ة  16.810  212  3563.738  داخل اS¹موعات

    214  3574.353  لكo'ا
0.316  

0.730  
غ#; 
  دالة

  100.501  2  201.001  ب#ن اS¹موعات
  قوة امل�افأة  21.071  212  4467.138  داخل اS¹موعات

'o214  4668.140  الك    
4.770  0.01  

  24.048  2  48.095  ب#ن اS¹موعات
  قوة املعلومات  12.207  212  2587.830  داخل اS¹موعات

o214  2635.926  'الك    
1.970  

0.142  
غ#; 
  دالة

  166.809  2  333.618  ب#ن اS¹موعات
  قوة Pكراه  25.590  212  5425.108  داخل اS¹موعات

'o214  5758.726  الك    
6.518  0.01  

  55.424  2  110.848  ب#ن اS¹موعات
  القوة املرجعية  23.067  212  4890.101  داخل اS¹موعات

'o214  5000.949  الك    
2.403  

0.093  
غ#; 
  دالة

  1628.082  2  3256.164  ب#ن اS¹موعات
القوة التنظيمية   386.393  212  81915.390  داخل اS¹موعات

  ك�ل
'o214  85171.553  الك    

4.214  0.01  

  :ليت® من ا�Sدو السابق أنھ

ق دالـــة إحــصائيا عنـــد مــستو ثقــة  ىتوجــد فــر
ً

اســـة 0.01و ر )ـــ' اســتجابات أفـــراد عينــة الد
س ا���وميــة )ــ' محافظــة عن#ــ"ة ترجــع لحــو مــ رستو تطبيــق القــوة التنظيميــة لــدى مــديرات املــدا ى

جة ال�لية و{عدي   ).قوة امل�افأة، قوة Pكراه(رالختالف سنوات ا�Cدمة وذلك فيما يتعلق بالد

اســة حــو مــستو تطبيــق القـــوة  ق دالــة إحــصائيا )ــ' اســتجابات أفـــراد عينــة الد ى     ال توجــد فــر ل ر
ً

و
س ا���وميـــة )ـــ' محافظـــة عن#ـــ"ة ترجـــع الخـــتالف ســـنوات ا�Cدمــــة التنظيميـــ رة لـــدى مـــديرات املـــدا

  ).، قوة ا�C`;ة، قوة املعلومات، القوة املرجعية"الشرعية"القوة الرسمية (وذلك فيما يتعلق بأ�عاد 

ق ذات الداللــة بــ#ن املعلمــات مختلفــي ســنوات ا�Cدمــة )ــ' �ســتجابة حــو  ل     وللتعــرف عoــL الفــر و
س الثانو�ـة ) قوة امل�افـأة، وقـوة Pكـراه( القوة التنظيمية ك�ل و{عدي ىمستو رلـدى مـديرات املـدا

نـــات البعديـــة )ـــ' Scheffeا���وميـــة )ـــ' مدينـــة عن#ـــ"ة تـــم اســـتخدام اختبـــار شـــيفيھ  ر =اختبـــار للمقا
'Mة )' التا�ñمو 'Ú حالة داللة تحليل التباين أحادي �تجاه ف�انت النتائج كما:  
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  : )16(لجدو 

نات البعدية ب#ن املعلمات مختلفي سنوات ا�Cدمة )' �ستجابة حـو مـستو تطبيـق القـوة  ىاملقا ل ر
  التنظيمية و{عض أ�عاد.ا الفرعية

  )12.515= م (10-5من   )14.417= م (5أقل من   سنوات ا�C`;ة  القوة التنظيمية

   *1.902  )12.515= م (10-5من 
  أةقوة امل�اف

  0.573  **2.475  )11.942= م (10أك×; من 

  )11.146= م (10-5من   )13.550= م (5أقل من   سنوات ا�C`;ة

  قوة Pكراه    *2.404  )11.146= م (10-5من 

  0.819  **3.223  )10.327= م (10أك×; من 

  )74.757= م (10-5من   )81.400= م (5أقل من   سنوات ا�C`;ة

    *6.642  )32.888= م (10-5من 
القوة التنظيمية 

  ك�ل
  3.892  *10.535  )70.865= م (10أك×; من 

ـــط#ن دال عنـــــد مـــــستو * ىالفـــــر بـــــ#ن املتوســ ــــد ** ، 0.05ق الفـــــر بـــــ#ن املتوســـــط#ن دال إحـــــصائيا عنـ
ً

ق
  0.01ىمستو 

ــــة  ــــوة التنظيميـ ة أكيـــــده أن تقيـــــيم املعلمـــــات ملـــــستو القـ ــــدو الـــــسابق يتـــــ® و7ـــــصو ى      مـــــن ا�Sـ رل
جة ال�لية، قوة امل�افأة، قوة Pكراه( س ا���ومية )' محافظة عن#"ة يقل )رالد ر لدى مديرات املدا

ادت ســنوات ا�Cدمــة، حيــث =انـت أقــل اS¹موعــات Úــ' مجموعـة ســنوات ا�Cدمــة  أك×ــ; مــن (ز=لمـا 
ق دالـة إحـصائيا عنـد مـستو )  سنوات10 ىحيث تفوقت باª' اS¹موعات عoـL .ـذه اS¹موعـة بفـر

ً
و

 5أقــل مـــن "عــة منخفـــ�¥� ســنوات ا�Cدمـــة ، و�تأكــد أن أعoـــL اS¹موعــات Úـــ' مجمو0.01 أو 0.05
  ). سنوات10 سنوات إLM 5من (، يل�]ا متوسطي سنوات ا�Cدمة "سنوات

ثالثا
ً

  :نتائج السؤال الثالث: 

 Loع 'Mا��ما متطلبات تفعيل أ�عاد القوة التنظيمية لدى "ينص السؤال الثالث للبحث ا
س الثانو�ة ا���ومية من وج1ة نظر املعلمات  ".؟رمديرات املدا

ي        لإلجابــة عــن .ــذا الــسؤال تــم حـــساب املتوســطات ا��ــسابية و�نحــراف املعيــار الســـتجابات 
ات �ســ�بانة واملتعلقــة بمتطلبــات تفعيــل أ�عــاد القــوة  ة مــن عبــا رأفــراد عينــة البحــث عoــL =ــل عبــا ر

جة  س الثانو�ة ا���ومية بمحافظة عن#"ة، وذلك لتحديد د رالتنظيمية لدى مديرات املدا املوافقة ر
'Mة )' التا�ñمو 'Ú ات، ف�انت النتائج كما ة من .ذه العبا رعLo =ل عبا   :ر
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  :املتطلبات التنظيمية

  ): 17(لجدو 

س الثانو�ـــة  ســـة مـــديرات املـــدا راســـتجابات عينـــة البحـــث حـــو املتطلبـــات التنظيميـــة لتفعيـــل مما ر ل
  ا���ومية بمحافظة عن#"ة أل�عاد القوة التنظيمية

ات  م   املتوسط  رالعبا

  ا��سا{ي

  �نحراف

  ياملعيار

جة   رد

  التحقق
  ال>;ت|ب

1  
 Lــــــoـــل ع ســــــة والعمـــ راكــــــساب املعلمــــــات �نتمــــــاء للمد

  تطو�ر.ا
  1  كب#;ة  1.293  3.493

ات العمل ا�SماÂ' ب#ن املعلمات  2   2  كب#;ة  1.286  3.405  رتنمية املديرة م1ا

3  
)ــــــــ' إعــــــــداد ا�Cطــــــــط  ـــــــديرة  ن}عــــــــاو املعلمــــــــات مــــــــع املـ

سة   رال�شغيلية للمد
  3  متوسطة  1.311  3.367

ــــات  ــــــــو املتطلبــــــ ــــــــة �ســــــــــتجابة حــ جــ ـــام لد لاملتوســــــــــط العـــــــ ر
سة أ�عاد القوة التنظيمية    رالتنظيمية لتفعيل مما

  كب#;ة  1.297  3.422

  :ليت® من ا�Sدو السابق أن

س الثانو�ــــة  راملتطلبــــات التنظيميــــة لتفعيــــل أ�عــــاد القــــوة التنظيميــــة لــــدى مــــديرات املــــدا
ت عoـL موافقـة كب#ـ;ة مـن وج1ـة نظـر املعلمـات، حيـث بلـغ املتوســط ا���وميـة بمحافظـة عن#ـ ز"ة حـا

جات ال�ليـــــة )ــــ' .ــــذا البعـــــد  �ي للــــد رالــــو ت املتطلبـــــات . 1.297ي بــــانحراف معيــــار 3.422ز زفقـــــد حــــا
س الثانو�ــــة ا���وميـــة بمحافظــــة  رالتنظيميـــة لتفعيـــل أ�عــــاد القـــوة التنظيميــــة لـــدى مــــديرات املـــدا

جــة موافقـة كب#ــ;ة ة املــديرة عoـL اكــساب رعن#ـ"ة عoـL د ر مـن وج1ــة نظـر املعلمـات و�رجــع ذلـك إMــL قـد
ات التعاو والعمل ا�SماÂ' بي¿]م سة وتنمية م1ا ناملعلمات �نتماء والوالء للمد ر   .ر

  :املتطلبات ال¢�صية

  ): 18(لجدو 
س الثانو�ـــة  ســـة مـــديرات املـــدا راســـتجابات عينـــة البحـــث حـــو املتطلبـــات ال�Cـــصية لتفعيـــل مما ر ل

  . بمحافظة عن#"ة أل�عاد القوة التنظيميةا���ومية
ات      م   املتوسط  رالعبا

  ا��سا{ي
  �نحراف

  ياملعيار
جة   رد

  التحقق
  ال>;ت|ب

3  
فــــــع  ــــات و ـــات املعلمــ ــL إشــــــباع حاجـــ ـــديرة عoــــ ة املـــ رقــــــد ر

ح1م املعنو�ة   ور
  1  متوسطة  1.278  3.330

2  
�زمــــا والـــسمات ال�Cــــصية ال�ــــ�  رامـــتالك املــــديرة لل�ا

   إيجا{ي مع املعلمات تدفع1ا للعمل �ش�ل
  2  متوسطة  1.316  3.316

1  
ســة تمك¿]ــا مــن التــأث#; عoــL املعلمــات  رخ`ــ;ة قائــدة املد

  واستجاب�]م ملتطلبا\]ا
  3  متوسطة  1.341  3.237

جـة �ســتجابة حــو املتطلبـات ال�Cــصية لتفعيــل  ام لد لاملتوسـط العــ ر
سة أ�عاد القوة التنظيمية    متوسطة  1.312  3.295  رمما

  :ل ا�Sدو السابق أنيت® من
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س  ت املتطلبــات ال�Cــصية لتفعيــل أ�عــاد القــوة التنظيميــة لــدى مــديرات املــدا روقـد حــا ز
جة موافقة متوسطة من وج1ة نظر املعلمات، حيث بلغ  رالثانو�ة ا���ومية بمحافظة عن#"ة عLo د

جات ال�ليـــة )ــ' .ـــذا البعــد  �ي للــد راملتوســط الـــو ع ذلـــك  وقـــد يرجــ1.312ي بـــانحراف معيــار 3.295ز
لعــدم تمكــن املــديرة �ــش�ل =ــا)' مــن �ســتفادة مــن خ`;ا\]ــا الــسابقة وتوظيف1ــا �ــش�ل =ــاف �Cدمــة 

سة واملعلمات   .راملد

      ومجمل ما تم التوصل إليھ من نتائج )' إجابة السؤال الثالث للبحث ا��اM' واملتعلق بمتطلبات 
س الثانو�ـ ة ا���وميـة بمحافظـة عن#ـ"ة مـن وج1ـة رتفعيل أ�عاد القوة التنظيمية لدى مديرات املدا

'Mدو التاS�  :لنظر املعلمات يمكن تCDيصھ )' ا

  ):19(لجدو 
س الثانو�ة ا���ومية بمحافظـة عن#ـ"ة  ر متطلبات تفعيل أ�عاد القوة التنظيمية لدى مديرات املدا

  من وج1ة نظر املعلمات

�ي  متطلبات التفعيل جة املواف  ي�نحراف املعيار  زاملتوسط الو   ال>;ت|ب  قةرد

  1  كب#;ة 1.297  3.422  املتطلبات التنظيمية

  2  متوسطة 1.312  3.295  املتطلبات ال�Cصية

  متوسطة  1.305 3.359  املتطلبات ك�ل

ـــن ا�Sـــــدو الـــــسابق أن ــــل أ�عـــــاد القـــــوة التنظيميـــــة لـــــدى مـــــديرات : ليتـــــ® مــ متطلبـــــات تفعيـ
س الثانو�ـــة ا���وميـــة بمحافظـــة عن#ـــ"ة مـــن وج1ـــة نظـــر املع جـــة موافقـــة راملـــدا ت عoـــL د رلمـــات حـــا ز

�ي  جـة  ، وجـاء )ـ' ال>;ت|ـب1.305ي وانحـراف معيـار 3.359زمتوسطة، بمتوسط و رxو مـن حيـث د ل
�ــــي  جــــة موافقــــة 1.297ي وانحــــراف معيـــار 3.422زاملوافقـــة املتطلبــــات التنظيميــــة بمتوســـط و ر و7د

�ـــي  ي وانحـــراف معيـــار 3.295زكب#ـــ;ة، و)ـــ' ال>;ت|ـــب الثـــا�ي جـــاءت املتطلبـــات ال�Cـــصية بمتوســـط و
جة موافقة متوسطة1.312   .ر و7د

اسة   :رخالصة نتائج الد

س الثانو�ـــة ا���وميــــة أل�عــــاد القـــوة التنظيميــــة )ــــ'  � جــــة تطبيـــق مــــديرات املــــدا رجـــاءت د ر
اسة  .رعموم1ا متوسطة من وج1ة نظر عينة الد

القـــوة : اM'=ــان ترت|ــب أ�عــاد القــوة التنظيميــة مــن حيـــث تطبيــق املــديرات عoــL النحــو التــ �
 ).الرسمية، قوة ا�C`;ة، قوة امل�افأة، قوة املعلومات، قوة Pكراه، قوة املرجعية

ــــة لـــــدى مـــــديرات  � ــــوة التنظيميـ ـــل أ�عـــــاد القـ إن املتطلبـــــات التنظيميـــــة وال�Cـــــصية لتفعيــ
جــة  ت عoــL د س الثانو�ــة ا���وميــة بمحافظــة عن#ــ"ة مــن وج1ــة نظــر املعلمــات حــا راملــدا ز ر

 .موافقة متوسطة



 انوية الحكومية دراسة ألبعاد القوة التنظيمية لدى مديرات المدارس الث
 .في محافظة عنيزة

  سماهر دمحم السليم/ أ
  شرف إبراهيم الهادي/ د.أ
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اســـة حــو مـــستو القـــوة  � ق دالـــة إحــصائيا )ـــ' اســـتجابات أفــراد عينـــة الد ىال توجــد فـــر ل ر
ً

و
ــــ;  ـــة ا���وميــــــة بمحافظـــــة عن#ــــــ"ة }عــــــز ملتغ#ــ س الثانو�ـــ ىالتنظيميـــــة لــــــدى مــــــديرات املـــــدا ر

 .التخصص وسنوات ا�Cدمة

اســـة حـــو مـــستو تطبيــــق  � ق دالـــة إحـــصائيا )ـــ' اســـتجابات أفـــراد عينـــة الد ىتوجـــد فـــر ل ر
ً

و
س ا���وميــــة )ــــ' محافظـــة عن#ــــ"ة ترجــــع الخــــتالف ال رقـــوة التنظيميــــة لــــدى مـــديرات املــــدا

جة ال�لية و{عدي    ).قوة امل�افأة، قوة Pكراه(رسنوات ا�Cدمة وذلك فيما يتعلق بالد

اسة   :رتوصيات الد

س   :رتوصيات ملديرات املدا

ا ي�ناســـب مـــع العمـــل عoـــL تنو³ـــع �xعـــاد املـــستخدمة )ـــ' التـــأث#; والتوجيـــھ للموظفـــات بمـــ �
ـــده )ــــ' تحقيـــــق  مواقــــف العمــــل اC¹تلفــــة، وعــــدم ال>;ك#ــــ" عoـــــL �عــــد القــــوة الرســــمية لوحـ

 .�متثال لألوامر والتعليمات

ســة تطبيــق أ�عــاد القــوة التنظيميــة �]ــدف تمكــ#ن املوظفــات  � نــة عنــد مما ر اســتخدام املر و
 . من العمل ا�Sيد وخلق xف�ار والتفاعل مع املديرات

ـــ>;اتيجية � ــــــشكال\]ن اتبـــــــــاع اســــــ ـــــــL مـــ ـــــــرف عoــ ــــــك للتعــ ـــــات وذلـــ ـــــــوح مـــــــــع املوظفــــ ـــــاب املفتــ  البــــ
 .واحتياجا\]ن الوظيفية ، و}عز�ز التفاعالت Pيجابية و�ح>;ام املتبادل بي¿]ن

ات التطو�ر�ــة ، مــن  � رال�ــ�Sيع املــستمر للموظفــات عoــL تقــديم xف�ــار Pبداعيــة واملبــاد
 .خالل }عز�ز.م بامل�افئات املادية واملعنو�ة

 أساليب الـضغط الـوظيفي عoـL ا��ـاالت �سـت�نائية =التـد�ي )ـ' xداء الـوظيفي اقتصار �
ة  .روP.مال وال�س|ب وxخطاء املتكر

ح  � فـــع مـــستو الثقـــة مـــع املـــديرات وخلـــق ر ي �]ـــدف  وتقيـــيم xداء الـــوظيفي �ـــش�ل دو ى ر ر
 . التنافس مع املوظفات
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 :املراجع

  :املراجع العر£ية/ أوال

ـــد، خالــــد ذيــــب �ـ �ـــــة ). 2010.(زأبو ـــوظيفي للعـــــامل#ن )ــــ' البنــــوك التجا ـــة عoـــــP Lبــــداع الـ رأثـــــر القــــوة التنظيميـ
دنية xوسط].رسالة ماجست#;[رx قجامعة الشر.  

ة الــصراع التنظي�ــ�  ).2014.(ر أحمــد ،حميــد أنــو رتحليــل العالقــة بــ#ن القــوة التنظيميــة واســ>;اتيجيات إدا
ئاســـة جام اســة اســـتطالعية عoـــL عينـــة مـــن مـــوظفي  رد مجلـــة جامعـــة تكر�ـــت للعلـــوم . عـــة تكر�ـــتر

�ة و�قتصادية،    .1)(، 4رPدا

، مو�¥� مشرف �ات )' املرحلة ). 2019.(يالبقعاو ة الرقمية )' تفعيل �تصال Pدار لدى Pدا ردو Pدا ير ر
  ).24 (3مجلة العلوم ال>;بو�ة والنفسية،. الثانو�ة بمدينة حائل

اسـة ميدانيـة بمؤسـسة مـصادر القـوة ). 2016.(بن عمـر ،فاطنـة �يـو د رالتنظيميـة كمـا يـدرك1ا القـادة Pدا نر
ة [سوناطراك رسالة ماجست#; غ#; م�شو   .جامعة دمحم خيضر]. ر

و7رت ن و رج`;ن#;ج، ج#;الد و7ار ة السلوك )' املنظمـات). 2004. (و فـاÂ' وإسـماعيل �ـسيو�ي،  (رإدا رفـاع دمحم  ر
³ع). م>;جم   .زدار املر�خ لل�شر والتو

اســة تحليليــة )ــ' القطــاع : أثــر الثقافــة والقــوة التنظيميــة )ــ' الــسلوك القيــادي). 2004.(خمــ|سا�Sميoــ' ، رد
اه[ املصر)' العام حة دكتو رأطر   .ا�Sامعة املس�نصر�ة] .و

ىمــصادر القـــوة التنظيميــة للقيــادات بجامعــة أم القـــر وعالق�]ــا بمــستو�ات الـــتعلم ). 2021.(ا��ر{ــي ،حيــاة
  ). 24(، 7ف للعلوم �Pسانية مجلة جامعة الطائالتنظي��، 

ـــة). 2006. (حـــــر�م، حـــــسن ـــد لل�ـــــشر ). 2.ط (ال1ي�ـــــل التنظي�ـــــ� وإجـــــراءات العمـــــل: تـــــصميم املنظمــ دار حامــ
³ع   .زوالتو

دار حامـد لل�ـشر . السلوك التنظي�� والتحديات املستقبلية )' املؤسسات ال>;بو�ـة). 2008. (حمادات ، دمحم
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