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س املرحلة �بتدائيةالقيادة التحو�لية وعالق�ا بتفو�ض الس   رلطة بمدا

  ,+ محافظة خم'س مشيط

 م45 حسن عبدهللا آل مر.ع

جة املاجستB: ,+ برنامج القيادة ال;:بو�ة التنفيذي، >لية ال;:بية، جامعة امللك  رد
  .، اململكة العرDية السعوديةخالد

 As.moon005@gmail.com: الI:يد �لك;:وHي

 : املستخلص

س املرحلــة Oــدف البحــث Mعــرف واقــع  ا بتفــو�ض الــسلطة بمــدا ســة القيــادة التحو�ليــة وعالق�ــ رمما ر
�بتدائيـــة ,ـــ+ محافظــــة خمـــ'س مــــشيط، واســـتخدم البحــــث املـــنTU الوصــــفي التحليRـــ+، و�ســــQبانة 

>ــأداة للبحـــث؛ وطبقـــت عRـــZ عينـــة بلغـــت 
ُ

س �بتدائيـــة بمحافظـــة ) 329( رمفـــردة مـــن معلمـــات املـــدا
لأفــــادت اســــتجابات أفــــراد عينــــة البحــــث حــــو واقــــع : ئج مi�ــــامــــشيط؛ وتوصــــل البحــــث إeــــZ عــــدة نتــــا

س املرحلة �بتدائية ,+ محافظة خمـ'س ألmعـاد القيـادة التحو�ليـة؛ وجـاءت  سة مديرات املدا رمما ر
جـــــة موافقـــــة  ســـــة مـــــديرات "عاليـــــة"ربد ـــو واقـــــع مما ــــث حــ ر؛ وأفـــــادت اســـــتجابات أفـــــراد عينـــــة البحـ ل

س �بتدائيــة ,ــ+ محافظــة خمــ'س مــشيط ل جــة موافقــةراملـدا ؛ "عاليــة" رتفــو�ض الــسلطة جــاءت بد
تباط بBن أmعاد القيادة التحو�لية وتحقيق تفو�ض الـسلطة بأmعادOـا اpqتلفـة  جود معامالت � رو و
تباطيـة  تبـاط عـن وجـود عالقـة ا رجاءت >لvا موجبة ومرتفعة وMعO :Iـذه القيمـة املرتفعـة ملعامـل � ر

ة وتحقيـق تفـو�ض الـسلطة بأmعادOـا اpqتلفـة، وOـذا yـشB: قو�ة ومؤثرة بBن أmعاد القيادة التحو�لي
سة �بتدائية ,+ محافظة خم'س  رإZe الدو الوا|} الذي تلعبھ القيادة التحو�لية لدي مديرة املد ر
تبـاط بـBن  رمـشيط ,ـ+ تحقيـق تفـو�ض الـسلطة للمعلمـات ,ـ+ {mعـاد؛ و>انـت أعRـZ قيمـة ملعـامالت �

ىمما yع5ـ� أن العالقـة {قـو والتـأثB: {كIـ: القيـادة ) لتحف�B و~لvاما(القيادة التحو�لية وBDن mعد 
نـــة  ا|ـــ} ,ـــ+ mعـــد التحفBـــ� و~لvـــام مقا رالتحو�ليـــة وتحقيـــق تفـــو�ض الـــسلطة تظvـــر mـــش�ل قـــو و و ي
تبــــاط بـــBن القيــــادة التحو�ليـــة وتحقيــــق  رباألmعـــاد {خـــر للتفــــو�ض ؛و>انـــت أقــــل قيمـــة ملعـــامالت � ى

مما yع�5 أن العالقة {ضعف والتـأثB: {قـل للقيـادة ) �Oتمام الفردي(د تفو�ض السلطة وBDن mع
نة باألmعاد {خر لتفو�ض  ىالتحو�لية وتحقيق تفو�ض السلطة تظvر ,+ mعد �Oتمام الفردي مقا ر

  .السلطة

س �بتدائية:ال�لمات املفتاحية   . ر القيادة التحو�لية،  تفو�ض السلطة، املدا
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Transformational leadership and its relationship to the delegation 
of authority in primary schools in Khamis Mushait Governorate 

Mona Hassan Abdullah Al-Mouria 
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Abstract: 
The aim of the research is to know the reality of the practice of 
transformational leadership and its relationship to the delegation of 
authority in primary schools in Khamis Mushait Governorate. The 
research used the descriptive approach, and the questionnaire as a tool 
for research; It was applied to a sample of (329) female primary school 
teachers in the Mushayt governorate. The research concluded that the 
practice of primary school principals in Khamis Governorate in terms 
of transformational leadership dimensions; The reality of the practice 
of primary school principals in Khamis Mushait governorate to 
delegate authority came to a 'high' degree of approval; The presence of 
correlation coefficients between the dimensions of transformational 
leadership and the achievement of delegation of authority in its various 
dimensions were all positive and high. This high value of the 
correlation coefficient expresses the existence of a strong and 
influential correlation between the dimensions of transformational 
leadership and the achievement of delegation of authority in its various 
dimensions. The highest value of the correlation coefficients between 
transformational leadership and the dimension (motivation and 
inspiration), which means that the strongest relationship and the 
greatest influence transformational leadership and the achievement of 
delegation of authority appear strongly and clearly in the dimension of 
motivation and inspiration compared to other dimensions of 
delegation; The lowest value of the correlation coefficients between 
transformational leadership and the achievement of delegation of 
authority and the dimension (individual attention), which means that 
the weakest relationship and the least impact of transformational 
leadership and the achievement of delegation of authority appear in the 
dimension of individual attention compared to other dimensions of the 
delegation of authority. 

Keywords: transformational leadership, delegation of authority, 
primary schools. 
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 : البحثمقدمة 

 T�Mات و:Bعصف بھ املتغM ع'ش العالم اليوم ,+ عصر التطو املستمر وتحديدا ,+ عصرy 
ً

ر
ـــة والتعليميـــــة، ومـــــن م�Bاتـــــھ  بــــھ �خ;:اعـــــات ,ـــــ+ >ـــــل ا�qـــــاالت، الـــــسياسية و�قتـــــصادية و�جتماعيــ
ة تقنيـــــة املعلومـــــات  روســــماتھ املفاجـــــأة والـــــسرعة وا��ركـــــة وعــــدم �ســـــتقرار وخاصـــــة ,ـــــ+ عــــصر ثـــــو

ى�تصاالت، حيث نمو املؤسسات وتزايد أعـداد العـاملBن ف��ـا، والتغيBـ: ,ـ+ Oيا>ـل القـو العاملـة، و
تقــــاء، وذلــــك بمقــــدار نجــــاح  ت فيــــھ املنافــــسة بــــBن املؤســــسات مــــن أجــــل البقــــاء و� رفvــــو عــــصر بــــر ز

ة املؤســس رالقيـادات ,ــ+ توظيــف واسـتخدام املفــاOيم ال;:بو�ــة ا��ديثـة ,ــ+ MــسيB: أمـو العمــل وإدا ة ر
��ا عZR تطو�ر {داء و~نتاج وتحقيق أOداف املؤسسات ري�و نجاحvا وقد  .ن

فـــي ترDيـــة ~Hــسان وتأOيلــھ، ومــساعدتھ عRــZ النمــو ,ــ+ جميــع التعليميــة وMــسvم املؤســسات 
ســـة أحـــد عناصــــر  رجوانـــب �pـــص'تھ النفـــسية وا��ــــسمية والعقليـــة و�جتماعيـــة، و.عـــد قائــــد املد

ة وأنـــھ املــسئو عــن  ل~دا ات ال�ــ� تواكــب العــصر ,ــ+ ر راملتاmعــة والتخطــيط والتقــو�م ومتاmعــة التطــو
رميــدان ال;:بيــة ومتاmعــة املعلمــBن وخاصــة ا��ــدد مــi�م، فا��اجــة لتحــسBن ~نتاجيــة أظvــرت الــدو 

س لvذا التغيB:، وإعادة  ��ا الفاعلة عZR ��يئة املدا رالبار للقيادات ال;:بو�ة ,+ قد ر  وتنظيمvا Oي�ل�از
عة، فالقيادة ,+ >ل ا�qاالت معنية بحث {فراد عZR تقبل بما يQن راسب مـع مجر�ـات الـعـصر املQسا

ـــــاة، وأن  ـــة املبتغــ ـــة ســـــــلوكيات تنظيميــــــة بنــــــاءة لتحقيـــــــق الغايـــ ـــــل طاقــــــا��م لتنميـــ ّالتغيBــــــ: وتوجيــــــھ >ــ

ة  عRـــZ راملؤســسات ال يمكi�ـــا الـــصمود ,ـــ+ وجـــھ املتغBـــ:ات املتنوعــة بتأثB:ا��ـــا اpqتلفـــة وامـــتالك القـــد
ة عRـZ املنافـسة دو أن تQب5ـ4 تطبيـق أسـاليب قيــادة  ة والقـد �ة وضـمان البقـاء ,ـ+ الـصدا ن�سـتمرا ر ر ر

جات ا��ودة وDأقل الت�اليف،  العزام، (رجديدة ومبتكرة يمكن من خاللvا تحقيق {Oداف بأعZR د
 )30م، ص 2015

ر للب ـــ+ حيــــاة املؤســــسات وا�qتمعــــات £ــــ+ ا��ــــافز الــــضر يوMعــــد القيــــادة ,ـ ـــتمرار و قــــاء و�سـ
 ســـواء >ــان قائــدا أو مـــن -ىوالــدافع ا��قيقــي للتغيBــ: النـــا§}، ســواء عRــZ املـــستو ال¦pــ¥¤� للفــرد 

ً

ى أو عRــZ مــستو الفر�ــق، أو عRــZ مــستو املؤســسة ك�ــل، أو عRــZ مــستو ا�qتمــع اR�qــ+ -العـاملBن ى ى
©Z املؤســسات روالدولـة، فالقيــادة £ــ+ عمليـة يمكــن مــن خاللvـا تــصو وMــشكيل للمـستقبل الــذي Mــس

لللوصــو إليــھ ومعاyــشتھ، و>لمـــا توســعت املؤســسات ,ــ+ نطـــاق تقــديم ا�pــدمات وتنو.عvــا وMـــسو�ق 
مخرجا��ا واستطاعت مع ذلـك التوسـع مـن تحقيـق تطلعـات املـستفيدين؛ >لمـا >ـان ذلـك دافعـا لvـا 

ً

�ــــة للتغيBـــ: نحــــو املــــستقبل، فالقيــــادة املـــستقبلية تختلــــف عــــن القيــــاد رللبحـــث عــــن طــــر ابت�ا ة ,ــــ+ ق
ة عRـZ ا��ـضو والتمتـع  رالعصر ا��اe+، فلم Mعد القيادة Mعتمد عZR املقومات ال�� تنحصر ,+ القـد ر
ة عRـZ التـأثB:؛ بـل أضـيف لvـا مقومـات أك»ـ: عـصر�ة >ـال;:ك�B عRـZ الفر�ـق بـدال مـن  با��اذبية والقد

ً
ر

�ة املــــش;:كة لال;:كBــــ� عRــــZ {فــــراد الــــذي yعتمــــد عRــــZ نظر�ــــة النــــ¬T الــــوظيفي، والتحــــو إeــــZ املــــص
القائمة عZR املدى الطو�ل بدال مـن ال;:كBـ� عRـZ املـص�ة املـش;:كة قـصB:ة املـدى

ً
®ي، .( ، 2019را��ـا

 ) 65ص 

�ـــة بطر�قـــة °ـــ�يحة وقوفـــا عنـــد حـــد الكفـــاءة  فالقيـــادة لـــم Mعـــد Mع5ـــ� القيـــام باملvـــام ~دا
ً

ر
,ــ+ عــصر ســمتھ { ســة؛ فvــذا غBــ: >ــاف  جــات املما ســة القيــادة بــأدHى د ٍومما ر ر ّبــر £ــ+ ســرعة التغBــ: ر ز

يوالتبـــدل، ذلـــك مـــن منظـــو القيـــادة، فتحولـــت قيـــادة العمـــل ~دار والف5ـــ� إeـــZ مvمـــة مـــن أOـــدافvا  ر
ـــدود ا��ـــــودة والتمBـــــ� للوصـــــو إeـــــZ مرحلـــــة �خ;ـــــ:اق مـــــع ا�qافظـــــة عRـــــZ م�ونـــــات الب'ئـــــة  لتخطـــــي حــ ّ

ات ا��وOر: الداخليــــة ال�ــــ� يتمثـــــل mعــــضvا ,ــــ+ ـــالة و�ســــ;:اتيجية والقــــد �ـــــة، وم�ونــــات الب'ئـــــة رالرســ
ZRجية املشتملة ع   )115. ، ص2015نجم، (قOي�ل السو واملستفيدين واملنافسة وا�qتمع : را�pا
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�ــــة والتـــــصو  ة الر ة عRــــZ بلـــــو ظـــــائف متعــــددة مـــــن أOمvــــا القـــــد رفالقيــــادة تقـــــوم بــــأدوار و ؤ ر رو
م نحـو إيجـاد  {Oداف، وتحر�ك µخر�ن والتـأثB: علـ��م ودعمvـوتحقيقاملستقبR+، وتنفيذ ا�pطط 

التغيBــ: �ســ;:اتي·+ املطلــوب، وOــذه {دوار تIــ:ز نوعيــة القيــادة املأمولــة ,ــ+ قيــادة التغيBــ: وتحــدي 
�ة جديدة ي¹تج عi�ا إحداث التواز املطلوب  نالواقع بر  ).10. ، ص2017عبد الدلي�º، (ؤ

دOـــار أي مؤســـسة، باعتبـــار القائـــد Oـــو مـــصدر النجـــاح ا��ق يقـــي زوألن القيـــادة £ـــ+ أســـاس ا
ــا مفvومــــا متقــــدما للقيــــادة  Oــ تIــــ:ز أOميــــة أنمــــاط القيــــادة ا��ديثــــة ومi�ــــا القيــــادة التحو�ليــــة باعتبا

ً ً
ر

د ا��وOر�ـــة لتحقيــــق املBـــ�ة التنافــــسية وذلـــك مــــن  رالتقليديـــة، فالقيــــادة التحو�ليـــة £ــــ+ إحـــدى املــــوا
نة عالية  ��ا عZR تحقيق {Oداف بكفاءة ومر وخالل قد  ).2010جميل، (ر

ة وقيادة املؤسسات، ف½� نوع وMعد القيا ردة التحو�لية من أك»: {نماط القيادية شvرة إلدا
مــن أنـــواع القيـــادة الـــذي تحتاجـــھ املؤســـسات واملؤســـسات ذات التغBـــ: املQـــسارع، فتحـــدث MغيBـــ:ات 
وسBن للنظر إZe ما Oـو أmعـد مـن مـصا��vم ال¦pـصية وذلـك مـن أجـل  �ة عن طر�ق إقناع املر ؤجذ ر

�ـــة وأOــــداف الـــصا�} العـــام للم اكvـــم وقبـــولvم لر ؤؤســـسة وتوســـيع اOتمامـــا��م وMعميــــق مـــستو إد ر ى
�زمــــــا و�Oتمــــــام الفــــــردي والQــــــ¦�يع ~بــــــداÀ+، و Mعــــــد القيــــــادة  راملؤســــــسة عــــــن طر�ــــــق التــــــأثB: بال�ا
التحو�لية أحد {نماط القيادية ال�� تناول�ا الكثB: من البحوث العلمية منذ أوائل الثماني¹يات من 

�، وOــــو نمــــط يركــــز عRــــZ ا�qــــاوالت الدقيقــــة ال�ــــ� يقــــوم Â�ــــا القائــــد للتــــأثB: ,ــــ+ ســــلوك نالقــــر املاÁــــ¤
ىالعاملBن معھ عZR املستو الفردي، وا�qاوالت {ك»: اMساعا عZR املستو التنظيºـ�، وأÃ�ـا عمليـة  ًى

�ة خادمة للمؤسسة   ).38. ص2015عبد املوZe، (ؤالتغيB: ال�� يقودOا قائد املؤسسة لتحقيق ر

السمات ا��وOر�ة للقيادة التحو�لية التمكBن، حيث أن سلطة اتخاذ القرار يجب أن ومن 
ة مباشرة لطلبـات  ريتم تفو�ضvا للموظفBن ,+ الصفوف {مامية ح�4 يتم تمكيi�م لالستجابة بصو
العمالء ومشا>لvم واحتياجـا��م، و�تـ¬} أن فكــرة التمكـBن تتطلـب التخRـ+ عـن النمـوذج التقليـدي 

ه للقيادة،  ، وOذا بـدو روDالتاe+ يتم ال;:ك�B عZR التوجھ والتحو إZe قيـادة تـؤمن باملشاركة والQشاو ر ل
وســـBن، أمـــا بال¹ـــسبة لـــدو  ريتطلـــب MغيBـــ: جـــذر ,ـــ+ أدوار العمـــل ومـــن ثـــم العالقـــة بـــBن القائـــد واملر ؤ ي

رالقائـد يتطلـب التحـو مـن الــتحكم والتوجيــھ إلــى الثقــة والتفــو�ض، وأمـا بال¹ـسبة لـدو ا وســBن ل ؤملر
ات؛ وأن القائـــــد  ــاع التعليمـــــات والقواعـــــد إلـــــى املـــــشاركة ,ــــ+ اتخــــاذ القــــرا ـــو مــــن إتبـــ رفيتطلــــب التحـ ل
عاية  رالتحو�Å +R�دف لنقل العاملBن معھ نقلة نوعية من مرتبة العامل املنفذ إZe مرتبة القائد وفق 

ات ~بداعيــة، ودعــم الع مــل الفر�قــي التعـــاوHي، رفرديــة وجماعيــة مــن خــالل Mــ¦�يع {ف�ــار واملبــاد
اك ا��اجة للتغيB: نحو {فضل ، (روإد  ).161. ، ص1431يا��ر�ر

ة ال;:بو�ــة حیــث يــصل بإســvامات الطــاقم  ر و.عتIــ: تفــو�ض الــسلطة عــامال أساســيا ,ــ+ ~دا
ً ً

ًال;:بــو باملؤســسة إeــZ ا��ــد {قــ¥¤4 لvــا؛ حیــث أن عمليــة التفــو�ض تتــضمن فنــا حقیقیــا، فــإذا مــا  ً ي
ضــعت تحــت یدیــھ التعليمــات ا�qــددة وتفاصــيل العمــل واملــصادر وجــد الــ¦pص ا ولــواÀ+ الفــاOم و

ال�Ìيحة والسلطة ال�افية وËعد ذلك شعر بالثقة، وأخذ جـواز �عتمـاد للقيـام Â�ـذا العمـل فمـن 
جة تجعل �ستÍنائية مi�ا  ة عZR املنافسة لتنفيذ {عمال بد راملؤكد سي�و محل ثقة تQسم بالقد ر ن

ًدا £ــ+ ال�ـــ� ترجــع للمــدیر فقــط، فعمليـــة تفــو�ض الــسلطة تزÎــل عـــن >اOــل املــدیر ,ـــ+ أو ا�pاصــة جــ
راملؤسسة ال;:بو�ة الكثB: من {عمال الش�لية املعتادة ,+ املؤسسة وتفÏ} لھ ا�qال للعناية باألمو 
ـــا  ــــداف العليـــ ــــسياسات والIــــــ:امج وا�pطــــــط املتعلقــــــة باألOــ ــــع الــ واملvــــــام ذات الطبيعــــــة العامــــــة >وضــ

 ال;:بو�ة، واZe جانب تلك فإÃ�ا تدفع حركة العمل ,+ املؤسسة إZe {مام، إذ أÃ�ا Mسvم ,+ للمؤسسة
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حvم املعنو�ة، فاملدبر ال Ðستطیع أن  ات الطاقم ال;:بو ,+ املؤسسة وترفع من ر والكشف عن قد ي ر
�ة ال;:بو�ة و�جتماعية والفنيـة دو �سـتعانة و�سـتفادة مـن قـد ریقوم باألعمال ~دا لات وعقـو نر

الفر�ــق ال;:بـــو الـــذي معـــھ لـــذلك فـــإن تفـــو�ض mعـــض الـــسلطات أو الـــصالحيات یخفـــف كثBـــ:ا مـــن 
ً ي

ن املؤســسة mــش�ل جیــد، وÑعطــي املــدیر الوقـــت  والعــبء امللقــى عRــZ >اOلــھ و yعمــل عRــM ZـــسیB: شــؤ
 رال�ـا,+ لل;:كBــ� عRــZ وظــائف أOــم، وأن عمليــة التفـو�ض بال¹ــسبة للمؤســسة MعتIــ: مــن {مــو الvامــة

ة  ســــة Hــــشاطا��ا وتحقيــــق أOــــدافvا، و~دا ة عــــاجزة عــــن مما �ة؛ حیــــث بــــدوÃ�ا تقــــف ~دا روالــــضر ر ر ور
ات {خر تحكمvا مجموعة من القوانBن وتلقي عZR عاتقvا مجموعة من  سية كغO:Bا من ~دا ىاملد ر ر

 ).112، ص 2005محمود، (الوظائف تحتم عZR املدیر تنفيذOا بكفاءة عالية 

 مــــن توجـــھ إيجـــاËي نحــو القيـــادة التحو�ليـــة وســلوك تفـــو�ض الـــسلطات وDنــاء عRـــZ مــا ســـبق
اســـات ال�ـــ� تناولـــت تلـــك العالقـــة mـــش�ل مباشـــر بـــBن القيـــادة التحو�ليـــة  رللمعلمـــBن، إضـــافة إeـــZ الد
اســة ,ــ+ الــسياق ال;:بـــو الــسعودي، لبحــث القيــادة التحو�ليـــة  يوتفــو�ض الــسلطات، تــأMي Oـــذه الد ر

س التعلــــيم العــــام باملرحلــــة �بتدائيــــة ,ــــ+ محافظــــة خمــــ'س وعالق�ــــا بتفــــو�ض الــــسلطات ,ــــ+  رمــــدا
Òــ¤� وتحقيـــق غاياتـــھ  رمــشيط مـــن وجvــات نظـــر املعلمـــات ف��ــا، و~فـــادة مi�ــــا فـــي تطـــو�ر الـــشأن املد
جvم  ا��م القياديـة ومواكبة التطو ال;:بو ا��اصل وخر وامل¹شودة من خالل تطو�ر القائدين ملvا ير ر

أيضا من ا��الة التقليدية
ً

 وذلك بالتعامل مع املعلمBن بانفتـاح أك»ـ: وتفو�ـضvم لـبعض املvـام التــي 
 ZــRســة فــذلك يجعــل ع ��م،  >ــو القــادة Oــم قــادة العمــل ال;:بــو ,ــ+ املد رتQناســب مــع خIــ:��م وقــد ير ن
اســـة  ســـم {Oـــداف، ومـــن املتوقـــع أن تحقـــق Oـــذه الد ضـــع و ى املـــستقبلية و رعــاتقvم صـــياغة الـــر ر و ؤ

س  .  عZR وجھ ا�pصوصرالفائدة ملديرات املدا

 :مش�لة البحث

ة م�ـــة لتطـــو�ر أداء  وربنـــاء عRـــZ معطيـــات أســـلوب القيـــادة التحو�ليـــة أصـــبحت Oنـــاك ضـــر ً

سـة، {مـر  سة كقائـدة تحو�ليـة، مطلـوب مi�ـا أن تتعامـل مـع التغيBـ: الـذي تحتاجـھ املد رمديرة املد ر
ا��م للعمــــل داخــــل  وخــــارج Oــــذه املؤســــسات رالــــذي yــــستلزم مــــن املــــديرات اســــتخدام معــــرف�م ومvــــا

اك التحــديات  رالتعليميــة لوضــع خر�طــة لالتجاOــات ا��ديــدة و�ســتجابة للتحــديات ا��اضــرة وإد
 .املستقبلية

كما ظvرت ا��اجة امل�ة الستخدام صالحية تفو�ض السلطات مـن املـديرات إeـZ املعلمـات 
قــت، وعــدم صــرف املــديرة للتنفيــذ و~شــراف عRــZ تنفيــذ mعــض املvــام لQــسر.ع ~نجــاز واختــصار الو

�ة {ساسية >التخطيط والتنظيم واملتاmعة والتقو�م  .رعن املvام ~دا

ــــا أن تتعامــــــل مـــــع Oــــــذه  وتواجـــــھ املؤســــــسات التعليميـــــة التحــــــديات ا�qليـــــة والعامليــــــة، وعل��ـ
نــة؛ ح�ــ4 تــتمكن مــن الــسB: ,ــ+ ركــب الــنظم التعليميــة املتقدمــة ؛ وت�ــو  نالتحــديات والتغBــ:ات بمر و

�ـة املتجـددة، الـذي تQبعvـا قيـادة أك»:  ا من غO:Bا، ولعـل ذلـك يرجـع إeـZ {خـذ باألسـاليب ~دا رتطو
ً
ر

ات حكيمـــة ومتوافقـــة مـــع طبيعـــة املؤســـسة وD'ئ�ــــا  رتلـــك املؤســـسة، إضـــافة إeـــZ مـــا تتخـــذه مــــن قـــرا
س ,ـ+ والعـاملBن ف��ــا حيـث ة املــدا ر يوجــد عـدة تحــديات ومـشكالت تتــصل بـإدا العمليــة التعليميــة، (ر

، وتقيــــيم املتعلمــــBن ة التعليميــــة، واملعلــــم، واملــــتعلم، وأوليــــاء {مــــو رو~دا محدوديــــة جاOز�ــــة : مi�ــــا) ر
�ب املعلمــBن  راملعلمـBن والقــادة والب¹يــة التحتيـة الرقميــة ,ــ+ الب'ئـة التعليميــة، وضــعف �Oتمـام بتــد

ـــاد mـــــش�ل >ا مـــــل ,ـــــ+ العمليـــــة واملتعلمــــBن عRـــــZ اســـــتخدام التقنيـــــات التكنولوجيـــــة ا��ديثـــــة، و�عتمــ
�Óية  ات التد سة، و قلة الدو قية، وضعف تواصل أولياء {مو مع املد رالتعليمية عZR الكتب الو رر ر ر

�ة تBن والبB:وقراطية ,+ {مو ~دا رللتنمية املvنية للمعلمBن، والر ر  ) 163، ص2019محمود، . (و
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اســـة الغامـــدي عRـــZ تلـــك {دوار مـــع التأكيـــد  عRـــZ وجـــود mعـــض رو,ـــ+ الـــسياق ذاتـــھ أكـــدت د
س،  ات القياديـــة ملــديرات املـــدا ة تطــو�ر املvــا راملــشكالت كجمــود {نظمـــة، وغيــاب ا��ــوافز وضـــر ر ور

س  )2013الغامدي، . روتوعي�م بأOمية {دوار القيادية ومالvا من آثار عند تطبيقvا ,+ املدا

س باململكـــة العرDيــــة ا اســــة الغامـــدي إeــــZ تـــدHي وقــــع أداء مـــدير املــــدا روأكـــدت د لــــسعودية ير
ة التعلـيم  ا رنQيجة �فتقار إZe برامج تأOيلية طو�لـة املـدى ا�pاصـة بـالتطو�ر املÔـ�، وضـعف دو و ز ر
اســـة  ت د Òـــ¤�؛ ب'نمـــا أشـــا ر,ـــ+ الت¹ـــسيق مـــع ا��امعـــات الـــسعودية لتطـــو�ر �داء املÔـــ� للمـــدير املد ر ر

ة التعلــيم ,ـــ+ تحقيــق التنميـــة املvنيــة للقيـــادا)2018(يالعمــر ا رإeـــZ أن دو و ز س ر رت مــن مـــدير املـــدا ي
ـــود الكثBـــــــ: مـــــــن جوانـــــــب القـــــــصو ,ـــــــ+ بـــــــرامج تطـــــــو�ر أداء  جــــ جـــــــة متوســـــــطة، و س بد رالتـــــــزال تمـــــــا و ر ر

 )2020الغامدي، .(القادة

اســات ال;:بو�ــة تؤكــد عRــZ أن القيــادة التحو�ليــة وتفــو�ض الــسلطة  روDمــا أن الكثBــ: مــن الد
أصبحا yشكالن mعدا أساسيا للقيادة الفعالة ففي ضوء ما تقد

ً ً م تتحدد مش�لة البحث ,+ الكشف ُ
س  س للقيــــادة التحو�ليــــة وعالق�ــــا بتفــــو�ض الــــسلطة ,ــــ+ مــــدا ســــة مــــديرات املــــدا جــــة مما رعــــن د ر ر ر

 التعليم العام من وجvة نظر املعلمات ف��ا؟

 ل حاو البحث أن يجيب عZR الQساؤالت التالية؟:أسئلة البحث

س للقيـادة التحو�ليـة بمـد .1 سة مـديرات املـدا جة مما رما د ر س املرحلـة �بتدائيـة ,ـ+ محافظـة ر را
 خم'س مشيط من وجvة نظر املعلمات ؟

س املرحلـة �بتدائيـة ,ـ+ محافظـة  .2 س لتفـو�ض الـسلطة بمـدا سـة مـديرات املـدا جـة مما رمـا د ر ر ر
 خم'س مشيط من وجvة نظر املعلمات ؟

س للقيــــادة التحو�ليـــة وتفــــو�ض الــــسلط .3 ســــة مـــديرات املــــدا رمـــا العالقــــة ال�ــــ� تـــرDط بــــBن مما ة ر
س املرحلة �بتدائية ,+ محافظة خم'س مشيط ؟   ربمدا

 : أ�داف البحث

س املرحلـة �بتدائيـة ,ـ+  .1 س للقيـادة التحو�ليـة بمـدا سة مديرات املدا جة مما رالتعرف عZR د ر ر ر
 . محافظة خم'س مشيط من وجvة نظر املعلمات

س املرحلـة .2 س لتفـو�ض الـسلطة بمـدا سة مـديرات املـدا جة مما رالتعرف عZR د ر ر  �بتدائيـة ,ـ+ ر
 . محافظة خم'س مشيط من وجvة نظر املعلمات

س للقيــــادة التحو�ليــــة وتفــــو�ض الــــسلطة  .3 ـــديرات املــــدا ســــة مـ رالتعــــرف عRــــZ العالقــــة بــــBن مما ر
س املرحلة �بتدائية ,+ محافظة خم'س مشيط  . ربمدا

تتمثل أOمية البحث ا��اe+ ,+ ا��وانب التالية :أ�مية البحث
َّ

: 

�مية النظر�ة#: 

سـية وذلـك مــن  - سـية لvـا دو مvــم ,ـ+ تحقيـق {Oـداف التعليميــة وال;:بو�ـة واملد رالقيـادة املد رر
Òـــ¤� والتـــأثB: ,ـــ+ العـــاملBن لتنفيـــذ ا�pطـــط  رخـــالل القيـــام mعمليـــات التخطـــيط والتنظـــيم املد
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سية قائمة عZR املشاركة والتقـدير والتعـاو  ات وتوفB: ب'ئة مد نوإشراكvم عند اتخاذ القرا ر ر
سة وتحقيق أOدافvالتطو�ر ا  .رملد

س  - سـة القائـدات للقيـادة التحو�ليـة ,ـ+ مـدا جـة مما رyس©O Zذا البحـث نحـو التعـرف عRـZ د ر ر
 .املرحلة �بتدائية بمحافظة خم'س مشيط

يمكن أن تتم �ستفادة من Oذا البحث ومن توصياتھ وMعميم نتائجھ عZR قطاعات التعليم  -
اســـة  ر{خـــر املـــشاÂ�ة �qتمـــع الد س القطـــاع ا�pـــاصاملـــدا(ى رس ا���وميـــة ومـــدا لتحقيـــق ) ر

 .{Oداف امل¹شودة

�مية التطبيقية#: 

س املرحلـة �بتدائيـة بمحافظـة خمـ'س  - رتكمن {Oمية التطبيقيـة ,ـ+ اسـتفادة مـديرات مـدا
 . مشيط من Oذا البحث ,+ وضوح أOمية القيادة التحو�لية وعالق�ا بتفو�ض السلطة

بحث بـإذن هللا ,ـ+ تحفBـ� املـديرات وقائـدات املؤسـسات ال;:بو�ـة يؤمل أن Mسvم نتائج Oذا ال -
Oــــــا مــــــن املواضـــــــيع  ــــسلطات باعتبا ـــــالنمط القيــــــادي التحـــــــو�R+ وتفــــــو�ض الــ ــــام بـ رعRــــــO� Zتمــ

Oا الكبB: ,+ التطو�ر وتوفB: الوقت راملعاصرة وال�� ي;�ايد �Oتمام Â�ا نظرا لدو
ً

. 

 :  اقتصر البحث ا��اe+ عZR ما يR+:حدود البحث

يقتـصر Oـذا البحـث عRــZ موضـوع القيـادة التحو�ليـة وعالق�ـا بتفــو�ض : ا��ـدود املوضـوعية -
 .السلطة

يتم تطبيق Oذا البحث عZR عينة من معلمات التعليم ا���ومي ,+ املرحلة : ا��دود الÓشر�ة -
 .بنات-�بتدائية

س ا���وميـــة للمرحلـــة �بتد: ا��ـــدود امل�انيـــة - بنـــات -ائيـــةريـــتم تطبيـــق Oـــذا البحـــث ,ـــ+ املـــدا
 . بمحافظة خم'س مشيط

اÒــــ¤� : ا��ــــدود الزمانيــــة - اÒــــ¤� الثــــاHي ,ــــ+ العــــام الد ـــذا البحــــث ,ــــ+ الفــــصل الد ريــــتم تطبيــــق Oـ ر
 .مO-2022ـ 1443

 :   يمكن عرض مصط�ات البحث عZR النحو التاe+:مصط)'ات البحث

 : القيادة التحو�لية .1

لن خاللـھ القائـد للوصـو إeــZ الـنمط القيـادي الـذي yـس©Z مـ" Mعـرف القيـادة التحو�ليـة بأÃ�ـا
ة حماسvم للوصو  لتحقيق {Oداف امل¹شودة عن طر�ق التأثB: ~يجاËي ,+ العاملBن وإقناعvم وإثا ر

�Bمستو�ات أداء متم Ze245. ، ص1431السميح، " (إ.( 

كما Mعرف إجرائيا
ً

ة التأثB:ية ال�� تمتلكvا القائدة:   لتحو�ل املعلمات من -املديرة-ربأÃ�ا القد
ات القياديــة، >ــل مــi�م ,ــ+ مجالvــا وتخصــصvا م رجــرد منفــذات للتعليمــات إeــZ قائــدات يمتل�ــو املvــا ن

  .وفق ما يمنح لvم من صالحيات للقيام باملvام املو>لة إل��م
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 :تفو�ض السلطة .2

مـة للموظـف لغـرض تمكينـھ مـن "Oو  لية ومنح الـسلطة الال ة عن عملية إعطاء املسؤ زعبا ور
اتھ �pدمة   )304، ص2012مصطفى، ". (املؤسسة وتحقيق أOدافvاراسQثمار مvا

و.عــــــرف عمليــــــة تفــــــو�ض الــــــسلطة إجرائيــــــا
ً

ـــــا مــــــنح أو تخوÎــــــل mعــــــض ســــــلطات املــــــديرة :  بأÃ�ـ
لية املــــديرة عــــن نتــــائج Oــــذه الــــسلطة اpqولــــة، فــــالتفو�ض Oــــو دفــــع  وللمعلمــــات مــــع اســــتمرار مــــسؤ

لية للفـرد بالسلطة من املستو�ات {عZR إZe العاملBن ,+ املستو�ات {د وHى، فـال یمكـن إعطـاء مـسؤ
م إلكسابھ السلطة املطلوDة إلنجاز املvام زدو منحھ التفو�ض الال   .ن

  :ي3طار النظر

 :مف6وم القيادة التحو�لية

تلــك القيــادة ال�ــ� تركــز عRــO} Zــداف mعيــدة املــدى مــع التأكيــد "يقــصد بالقيــادة التحو�ليــة 
�ة وا|�ة وحفز وM¦�يع العامل �ـة والعمـل ,ـ+ نفـس الوقـت عRـZ ؤعZR بناء ر ؤBن عZR تنفيذ تلك الر

�ــــة ، وتتـــضمن عــــددا مـــن امل�ونــــات ذات العالقــــة "ؤMغيBـــ: وMعــــديل {نظمـــة القائمــــة لـــتالئم Oــــذه الر
ً

ة الفكر�ـــة، و�عتبـــار الفـــردي �زمـــا أو التـــأثB: املثـــاe+، وا��فـــز ~لvـــامي، و�ســـQثا راملتبادلـــة مـــن ال�ا . ر
) ،  ).O7ـ، ص1423يالعامر

ة القائـــد عRــZ الــسمو بالعــاملBن ألعRــZ مــستو إنتـــاM " +Ùعــرف القيــادة التحو�ليــة بأÃ�ــاو ىقــد ر
العتيÜــ�، " (ىيحـدث نقلـة نوعيـة إيجابيــة عRـZ املـستو املؤســÛ¤� مـع ا��فـاظ عRــZ الكرامـة ~Hـسانية

 )O127ـ، ص1426

ــا ,ـــ+ Oـــذا البحـــث بأÃ�ـــا وMعـــرف القيـــادة التحو�ليـــة إجرائيـ
ً

ة التغيBــــ: القيـــادة ال�ـــ� تQب5ـــ4 إد:  را
وMعــــديل الوضـــــع الــــراOن بمـــــا yــــساير متطلبـــــات املــــستقبل، وMـــــسمح باملــــشاركة ا��ماعيـــــة ,ــــ+ اتخـــــاذ 
ة التفكBــ:، وتقو�ـة العالقــات ~Hـسانية الطيبــة بــBن  ات وMــس©Z إeـZ التحفBــ� ~لvـامي، واســQثا رالقـرا ر

 .العاملBن

 :أ8عاد القيادة التحو�لية

Ëعة أ ئ'سة، £+رMعتمد القيادة التحو�لية عZR أ  ):441. ، ص2014سطوÝ+، (رmعاد 

�زمي .1 �ـة وا|ـ�ة تتطـابق مـع الرسـالة العليـا والvـدف : رالتأثB: ال�ا ؤو.ع�5 ذلك أن يوجد القائد ر
العــام للمؤســسة وفــق الــسياسة املعتمــدة، وأن yغــرس الفخــر و�ع;ــ�از ,ــ+ نفــوس العــاملBن مــن 

ا��م، و.عمـل عRـZ تنميـة ا لثقـة و�ح;ـ:ام ,ـ+ الفر�ـق، وOـذا يـؤدي رخالل إظvار ثقتھ فـ��م و,ـ+ قـد
 .إZe اح;:ام العاملBن لقائدOم والنظر إليھ عZR أنھ املثل {عZR لvم

ة القائـــــد عRـــــZ إيـــــصال آمالـــــھ وتوقعاتـــــھ املرتفعـــــة : ا��فـــــز و~لvـــــام .2 ريرتكـــــز Oـــــذا البعـــــد عRـــــZ قـــــد
ـــة ال�ـــــ� تـــــضيف قيمـــــة للمؤســـــسة،  ـــاملBن، وتـــــذكO:Bم باألOـــــداف ذات {Oميـــــة العاليــ وذلـــــك للعــ

ـــك الطر�قــــة وضــــع تــــصو ذ5Oــــ� عi�ــــا،  اك يمكــــن مــــن خــــالل تلـ ربطر�قــــة ســــvلة عRــــZ الفvــــم و~د ر
والعمــل ,ــ+ ذات الوقــت عRــZ تحفBــ� العــاملBن مــن خــالل إيجــاد التحــديات ال�ــ� تــدفعvم لإلنجــاز 

 .روالشعو بالنجاح
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ة عRـــZ دفـــع العـــاملBن عRـــZ التفكBـــ: و: يا��فـــز الفكـــر املـــستمر .3 إعمـــال رو�قـــصد Â�ـــذا البعـــد القـــد
ات العقليــة إلنجــاز املvــام بطــر جديــدة ومبتكــرة لتحقــق أكIــ: قــدر مــن النتــائج وإلضــفاء  قالقــد ر

ج من النمط التقليدي ,+ القيام باألعمال  .وصبغة جديدة عZR العمل، وا�pر

ــــاملBن .4 ــــة للعـ ـــا بالعـــــاملBن معـــــھ، : �Oتمـــــام باملـــــشاعر الفرديـ و.ع5ـــــ� ذلـــــك أن يـــــوe+ القائـــــد اOتمامــ
ً

ن  ىبـــذلك �Oتمـــام، وذلـــك عRـــZ جميـــع املـــستو�ات وخـــصوصا املـــستو الفـــردي، ويجعلvــم yـــشعر ً

و�تعامل معvم بطر�قة تز�د الثقة والوالء من خالل مساعد��م عZR حل مـشكال��م ال¦pـصية 
 نوالتغلب عل��ا وتقديم يد العو لvم 

يد ر,+ بداية تطو Oذه النظر�ة ثالثة أmعاد يمكن من خاللvا تحد ) Bass,1985(وحدد باس 
جــــة ي�ــــو القائــــد تحو�ليــــا و£ــــ+ إeــــZ أي د

ً ن ا��اذبيــــة أو التــــأثB: املثــــاe+، والتحفBــــ� الــــذ�5O، و�عتبــــار : ر
 .الفردي

�زمي: لالبعد #و) 1  :رالتأث<= ال�ا

وسBن بحيث يصبح نموذجا يقتدي بھ  ات فائقة ,+ التأثB: باملر يمتلك القائد التحو�R+ قد
ً

ؤ ر
�ة، و�ن�º ~ح ، يضع الر وسو ؤاملر زساس بالرسالة، و.غرس �عتداد بـالنفس، و�حـو عRـZ اح;ـ:ام نؤ

وسـو عRـZ محا>ـاة سـلوك قـاد��م، و.عمـل القائـد  نµخر�ن وثق�م و إ�ãاÂ�م بـھ، وDـذلك yعمـل املر ؤ
التحــو�R+ عRـــZ تقـــديم مـــصا�} µخـــر�ن عRـــZ مــصا��ھ ال¦pـــصية، و.ـــشاركvم ,ـــ+ مواجvـــة اpqـــاطر، 

مظvــــــرا ســــــموا أخالقيــــــا متمBــــــ�ا يجع
ً ً ً ً ـــ+ تحقيــــــق م�اســــــب ُ ــــسھ عــــــن اســــــتغالل ســــــلطاتھ ,ـــ لــــــھ يرDــــــأ بنفــ

 )O74ـ، ص1421الغامدي، .(�pصية

يإZe أن مفvوم التأثB: النموذÙ+ يحتو ) Bass & Avolio,1997, p.23(و.شB: باس وأفوليو 
نعRــZ مــضمو متنــوع جــدا حيــث Mــشمل الــسلوكيات امل�ــو لــھ MعبBــ: القائــد عــن املعتقــدات والعمــل  ًن

ة ت¹ــــسق مــــع امل عتقــــدات واملبــــادئ املعلنــــة، وال;:كBــــ� عRــــZ أOميــــة معتقــــدات {تبــــاع وتوضــــيح ربــــصو
�زميـــة مجموعـــة مـــن  رأOـــداف وأHـــشطة {تبـــاع وا��ـــديث عـــن أOميـــة الثقـــة املتبادلـــة؛ وللقيـــادة ال�ا
ا�pطوات ال�� يQبعvا القائد التحو�R+ من أجل إحداث نقلة نوعية ,+ تطو�ر أداء املؤسـسة، حيـث 

ـــل أنــــھ بتحليـــــل القيـــــا �زمي لتحو�ــ ـــة يمكـــــن تحديـــــد ثــــالث مراحـــــل يقـــــوم Â�ــــا القائـــــد ال�ـــــا �زميـ ردة ال�ا ر
 : مؤسستھ من الوضع ا��اe+ إZe الوضع املستقبR+ امل¹شود، وOذه املراحل £+

د واحتياجـات لألفـراد ومتطلبـات للمؤسـسة، و,ـ+  - رتقو�م الوضع ا��ـاe+ بمـا فيـھ مـن قيـود ومـوا
 .ل تتحو إZe أOداف اس;:اتيجية ,+ املرحلة التاليةرضوء ذلك يتم تحديد نواÝ+ القصو ال��

نصــياغة أOــداف اســ;:اتيجية ت�ــو غBــ: عاديــة مــن وجvــة نظــر العــاملBن باملؤســسة و,ــ+ الوقــت  -
ـــــد  ات ا��اذبيــــــة ال¦pــــــصية و�تــــــصال لــــــدى القائـ ــــر مvــــــا رنفــــــسھ تمثــــــل تحــــــديا لآلخــــــر�ن وتظvــ

+Rالتحو�. 

تھ قتطو�ر الطر ال�� Mستخدم لتحقيق {Oداف ح�4 تت¬ - ات املتم�Bة لدى القائد وقد ر} املvا ر
 . عZR تحمل اpqاطر وجذب µخر�ن الكQساب خI:ات غB: عادية

 :اC'فز 3ل6امي: البعد الثاAي) 2

اتــھ ,ــ+ تقــو�م املوقــف  تــھ ومvا رyعــد التحفBــ� علــم وفــن إدار يتطلبــان حكمــة القيــادي وقد ر ي
�ادة فعالية {فراد، و�طلق عO ZRذا ا لبعد أيضا mعد زألنھ yسvم ,+ 

ً
توضيح التوجvـات املـستقبلية (
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�ــة مــستقبلية جذابــة، وتحــدي  ة القائــد عRــM ZعيــBن وتحديــد ر ؤلبعــد ا��فــز ~لvــامي و�ركــز عRــZ قــد ر
، والتحــدث بتفــاؤ وحمــاس، وتقــديم الQــ¦�يع واملعــاHي  لالعــاملBن مــن خــالل معــايB: عاليــة املــستو ى

Oــا، و.ــشB: ا��فــز ~لvــام ة القائــد عRــZ إيــصال توقعاتــھ العاليــة إeــZ زللمvــام املطلــوب إنجا ري إeــZ قــد
ات ــــو والـــــشعا ـــك باســـــتخدام الرمـ رµخـــــر�ن، والتعبBـــــ: عـــــن {Oـــــداف املvمـــــة بطر�ـــــق mـــــسيطة، وذلــ . ز

) ،  ).22م، ص2002يالعامر

 :Bــذه املعـــايO مرتفعــة املـــستو بحيــث تـــصبح :Bـــامي بوضــع القائـــد ملعــايvىو�تعلــق ا��فــز ~ل
تباع، و�قدم القـادة التحـو�ليBن Mـ¦�يعا وجـدانيا لز�ـادة الـوÀ+ والفvـم ذات صبغة مرجعية ألداء {

ً ً

قلألOداف امل¹شودة بحيث يتـصرف Oـؤالء القـادة بطـر Mـ¦�ع مـن حـولvم مـن خـالل إضـفاء املعـاHي 
وســBن حــب التحــدي  ؤوالتحــديات عRــZ أعمــال أتبــاعvم، فالقائــد التحــو�y +Rعمــل عRــZ أن يثBــ: ,ــ+ املر

وح الفر�ق لvم وإتاحة الفرصة لvم ,+ ر املشاركة ,+ تحقيق {Oداف املش;:كة و�ذ>ي ف��م ا��ماس و
ات  �ــــة للمـــستقبل امل¹ــــشود و,ـــ+ ســــÓيل ذلـــك فvــــو yـــستخدم الرمــــو والــــشعا ســـم الر رو.ـــشركvم ,ــــ+  زر ؤ

 ).O75ـ، ص1421الغامدي، . (لتوجيھ ا��vود و�و|} توقعاتھ العالية من تاmعيھ

وكيات القائـد ال�ــ� تثBــ: حـب التحــدي وMعمــل عRــZ و�تمثـل ا��فــز ~لvــامي ,ـ+ تــصرفات وســل
ة  وسBن و,+ الوقت نفسھ تصف مدى �ل;�ام باألOداف التنظيمية واسQثا رإيضاح التوقعات للمر ؤ

ح الفر�ق من خالل ا��ماس واملثالية  )O121ـ، ص1426العتي�Ü، . (ور

ة العقلية: البعد الثالث) 3  : رFسEثا

ـــد التحـــــو�R+ وفقـــــا لvـــــذا الب القائــ
ً

 +Àـــ: ~بــــــدا ـــيھ بQـــــ¦�يع التفكBــ وســ ـــد yـــــسQثB: تفكBـــــ: مر ؤعــ
ـــة {وضــــــاع  والتجديـــــد والعقالنيـــــة وMـــــ¦�يع {ف�ـــــار ا��ديـــــدة املبدعــــــة ,ـــــ+ حـــــل املـــــشكالت ومعا��ــ
ح �بت�ــــار مـــن خــــالل عــــدم الــــسماح بتوجيــــھ النقــــد  والقديمـــة الــــسائدة بأســــاليب جديــــدة yــــ¦�ع ر

هالعل�5 ,ـ+ حالـة ~خفـاق ومـن خـالل قبولـھ {ف�ـار  ضـت مـع أف�ـا راملبتكـرة ح�ـ4 لـو Mعا الغامـدي، . (ر
 ).O75ـ، ص1421

و�قوم القائد التحو�R+ بQ¦�يع التاmعBن عZR تحدي �ف;:اضات وإعادة Mشكيل املـشكالت 
والتوجھ نحو ~بداع وعدم توجيھ �نتقادات لألتباع أمام µخر�ن ملن يرتكب مi�م أخطـاء فرديـة، 

لد طـــرح {ف�ـــار غBـــ: املـــسبوقة وا��لـــو ~بداعيـــة والتأكيـــد عRـــZ أن بـــل أن القائـــد يطلـــب مـــن {فـــرا
وســـو جــــزءا مـــن عمليـــات تحديــــد املـــشكالت، وإيجـــاد ا��لــــو املبتكـــرة لvـــا ليـــصبح املر ًن

، . (ؤ يالعــــامر
 ).22م، ص2002

ة الفكر�ة yعمل ف��ا القائد التحو�R+ عZR البحث عن {ف�ار ا��ديـدة وMـ¦�يع  رإن �سQثا
العتيÜــ�، (ر�قـة إبداعيــة مـن قبــل التــاmعBن، ودعـم النمــاذج ا��ديـدة ألداء العمــل حـل املــشكالت بط

 ).O121ـ، ص1426

ـــر  ـــم بطــ قوعليـــــھ فـــــإن التحفBـــــ� الفكـــــر yـــــ¦�ع العـــــاملBن عRـــــZ �نQبـــــاه أك»ـــــ: لطر�قـــــة عملvــ ي
ـــ+ النتـــــائج، و�Qــــيح لvـــــم الفرصــــة ,ــــ+ �ســـــتقالل العمRــــ+ ومواجvـــــة  مختلفــــة، و�ــــدفعvم إeـــــZ التفكBــــ: ,ـ

ح مـن قبـل القـادة لتطـو�ر املؤسـسة، إضـافة التحديات و، وتحفO�Bم للعمل ,+ اتجـاه التـصو املطـر ر
  .إM Ze¦�يع ~حساس بالvو�ة و��ÏHام مع الواجبات ا�qددة للعاملBن
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�تمام بالفرد: البعد الرا8ع) 4F عتبار الفردي أوF: 

القائــــد التحــــو�R+ وفقــــا لvــــذا البعــــد yعطــــي اOتمامــــھ ال¦pــــ¥¤� ��اجــــات
ً

ـــق   >ــــل فــــرد لتحقيـ
ب ونا°} ومتاmع و.عامل >ل فرد بصفة مستقلة و.ساOم ,ـ+  ر~نجاز والنمو من خالل سلوكھ كمد
ة عZR {داء  ق الفردية من حيث �حتياجات والقد رحل مشا>لھ والوقوف إZe جانبھ و.ع;:ف بالفر و

و�حـرص عRـZ إيجــاد نظـام اتــصال فعـال ب'نــھ وDـBن {فــراد و�ـصZî جيــدا ملـن يتحــ
ً

دث مـi�م إليــھ وأن 
جــوعvم إليــھ عنــد ا��اجــة و�قــوم بتفــو�ض mعــض مvامــھ لتنميــة  ري�ــو قر�بــا مــن العــاملBن ل'ــسvل 

ً ن
ا��م ومتاmعـــة تلـــك املvـــام املفوضـــة لتقـــديم مز�ـــدا مـــن التوجيـــھ والـــدعم عنـــد ا��اجـــة مـــع عـــدم  قـــد

ً
ر

ن أÃ�م تحت الرقابة  ).O75ـ، ص1421الغامدي، . (وجعلvم yشعر

£ــــ+ �Oتمــــام باملــــشاعر الفرديــــة و اOتمــــام القائــــد : ام باملــــشاعر الفرديــــةواملقــــصود باالOتمــــ
ق الفرديـــة بيـــi�م، والتعامـــل مـــع >ـــل موظـــف بطر�قـــة معينـــة،  اك الفـــر وســـيھ، وإد وال¦pـــ¥¤� بمر رؤ

شادOم لتحقيق مز�د من النمو والتطو  �ï�م وإ روالعمل عZR تد ر ، (ر  ).22م، ص2002يالعامر

ن خـــــالل أســــلوب القائــــد الــــذي yــــستمع بلطــــف و�ـــــوe+ وأن صــــفة �عتبــــار الفــــردي تظvــــر مــــ
ــــ� اســـــ;:اتيجيات التقـــــدير  ا��م مـــــن خـــــالل تب5ـ ـــاmعBن، وكـــــذلك إنجـــــا ــات التــ ـــا الحتياجـــ زاOتمامـــــا خاصــ

ً ً

ات وتطلعـــــات و  ـــا خاصـــــا بقــــد ـــار الفــــردي يبـــــدي اOتمامـ ـــراء، حيـــــث القائــــد الـــــذي يظvــــر �عتبــ رو~طـ
ً ً

�ادة ثقة { تبـاع ,ـ+ �سـتجابة ملواجvـة املـشكالت ال�ـ� زطموحات وحاجات >ل فرد، وذلك من أجل 
تواجvvم �pصيا أو تواجھ منظما��م

ً
). ،�Üـ، ص1426العتيO21.( 

  :مف6وم تفو�ض السلطة

ـــن الـــــرئ'س إeـــــZ "يقــــصد بـــــالتفو�ض  ـــن الـــــسلطة مــ يعمليـــــة الـــــسماح �ختيـــــار بنقـــــل جـــــزء مــ
وس، وعنـــدما يقبـــل {خBـــ: Oـــذا التفـــو�ض فإنـــھ يل;ـــ�م بـــأداء الواجبـــات ا ئ'ــــسھ ؤاملـــر رل�ـــ� ي�لفــــھ بـvــــا 

ئ'سھ عما قام بھ مــن أعمــال ال أمام  مة ألداð�ا و�صبح مسؤ س الصالحيات الال رو�مـا ز ر
ً

الــصB:,+، ".(و
  ). 50، ص2003

مـــة للموظــــف لغــــرض "والتفـــو�ض  لية ومـــنح الـــسلطة الال ة عـــن عمليـــة إعطـــاء املــــسؤ زعبـــا ور
اتھ �pدمة التنظيم، وOو عملية ض �ة لغرض تI:يـر قـرار MعيـBن املوظف رتمكينھ من اسQثمار مvا ورر

 ).14، ص 2005الصغB:، " (الذي >ان يتوسم فيھ ا�Bp: واملساOمة الفاعلة ملتطلبات العمل 

ـــ: مــــن {مــــو الvامــــة  رولقــــد ذكــــر الطب'ــــب أن عمليــــة التفــــو�ض بال¹ــــسبة أليــــة مؤســــسة MعتIـ
ســة Hــشاطا��ا وت ة عــاجزة عــن مما �ة، حيــث بــدوÃ�ا تقــف ~دا روالــضر ر حقيــق أOــدافvا، و,ــ+ غيــاب ور

ــــل مـــــن  ـــتÍناء مــــديرOا أن يقـــــوم mعمـ التفــــو�ض تــــصل املؤســــسة إeــــZ حالــــة ال يملــــك ف��ــــا أي فــــرد باسـ
 )1999الطب'ب، . ({عمال، وDالتاe+ يصعب تحقيق {Oداف املرسومة للمؤسسة

ي£ــ+ إعطــاء الــسلطة مـن إدار إeــZ آخــر، أو مــن وحـــدة تنظيميـــة "   وعمليـة تفــو�ض الــسلطة
، mغرض تحقيق واجبات معينة و,+ نفس الوقت عدم التخلص من السلطة أو التناز عi�ا، أل لخر ى

فالقائـــد الـــذي يقـــوم بـــالتفو�ض يحـــتفظ دائمـــا mـــسلطتھ، ولكنـــھ يمـــنح µخـــر�ن الـــسلطة ,ـــ+ العمــــل 
ً

 ). 61،  ص2010داخـل نطاق محدد و.ستعيدOا ,+ أي وقت فياض، وآخران، 

وسيھ واجبات أو مvمات معينة، مب'نا أن yعvد "وتفو�ض السلطة Oو  القائد إm Zeعض مر
ً

ؤ
وســيھ  ؤلvــم حــدود Oــذه الواجبــات، والنتــائج املطلوDــة مــi�م تحقيقvــا، وتفــو�ض Oــذه الواجبــات، ملر

ا من سلطتھ ي�و >افيا إلنجاز Oذه الواجبات يقتò¤� أن يفوضvم قد
ً نً  ).58، ص 1999كنعان، "(ر
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Dيـــع التفــــو�ض ~دار بأنـــھ يو.عـــرف  ئــــ'س ا��vـــاز ~دار mعمليــــة : "ر ه  يقيــــام القائـــد باعتبـــا ر ر
تفــو�ض للــصالحيات اpqتلفــة ال�ــ� يتمتــع Â�ــا إeــZ أ�ــpاص مــن أOــل الكفــاءة للقيــام Â�ــا عRــZ الوجــھ 

 )2006رDيع، .(لاملطلوب، مع بقاء املسئو عن Oذه الصالحيات املفوضة

 : أسباب تفو�ض السلطة

�ة  -  ورyعتIـــ: تفــــو�ض الـــسلطة مــــن {مـــو الــــضر ـــــام ر ,ـــ+ عمليــــة التنظـــيم و�جــــب عRـــZ القائــــد القيـ
قبـالتفو�ض ألسـباب عديـدة و£ـ+ إن املvـام املـسنودة إeـZ القائـد قـد تفـو بكثBـ: تلـك ال�ـ� يمكنـھ 
جـة تفـو�ض الـسلطة ال�ـ� ي¹بîـ+  رالقيام Â�ا �pصيا، و�قـوده Oـذا السÓب إZe أسـئلة تتعلـق بد

ً

 {ساســــي وا�pطــــوة ا��وOر�ــــة فــــي أي عRـــZ القائـــد القيـــام بـــھ، وتفـــو�ض الـــسلطة Oـــو العنـــصر
�ب بأشـــ�الvا اpqتلفـــة تــــذOب  وســـBن، ف�ـــل م�اســـب وفوائـــد وDـــرامج التـــد ربرنـــامج لتنميــــة املر ؤ
Oبـــاء، إذا تجاOــــل القائــــد عمليـــة تفـــو�ض الــــسلطة، وإن >ـــل مؤســـسة مــــن املؤســـسات تحتــــاج 

ة إeــZ عمــق ,ــ+ تنظيمvــا ففــي أي ��ظــة قــد تخلــو mعــض املناصــب ~د �ــة mــسÓب وفــاة وربالــضر را
شاغل��ا أو ترقي�م أو نقلvم أو مرضvم و,+ Oذه ا��الة يجب عRـZ غBـ:Oم شـغل Oـذه املناصـب 

 . ل�ي yستمر التنظيم ,+ سB:ه

ســة، ومــن ثــم فإÃ�ــا ال  -  رقلــة وضــوح mعــض اللــوائح والقواعــد املؤســسية لــسB: العمــل داخــل املد
سة الفرصة للبحث والتجر�ب و�بت�ار، ي ومركز�ة العمل ال;:بو ال�� تقتـò¤� رت;:ك لقائد املد

ة اpqتلفـة إلصـدار التعليمـات ا�pاصـة بــاألمو  ا ات ال;:بو�ـة العليـا وأجvـزة الـو رمراجعـة ~دا رز ر
، (املادية والتقنية   ).202، ص 2019يا��رËي والشمر

، وال�ـ� يفرضـvا عل -  ديـاد {عبـاء عRـZ عـاتق القائـد ~دار �ـة وMعقـدOا وا يتطـو {عمـال ~دا ز ر يـھ ر
�ـة  �ـادة �óـم التنظيمـات ~دا رمركزه القيادي ,+ املؤسسة والتنظيم ومـا تـرتــب عRـZ ذلـك مـن  ز
سـاء  دادت أعبـاء القـادة والر ؤا��ديثة وMعقد أعمالvا وMشعب Hشاطا��ا، ونQيجة لذلك فقـد ا ز
ر لvـــؤالء املـــسئولBن ل�ـــي يi�ـــضوا بتلـــك {عبـــاء الكثBـــ:ة  �ـــBن، ومـــن ثـــم أصـــبح مـــن الـــضر ي~دا و ر

ة عRـZ القيـام Â�ـا، عRـZ أن ا ن ف��م الكفاية والقد رمل;�ايدة، وأن يفوضوا جزءا مi�ا إZe أفراد ير و
ً

 .يظل لvم حق �ôب Oذه السلطات

سة وBDن خطط  -  رالقيادة ,+ املؤسسة التعليمية Mعد ,+ >وÃ�ا حلقة الوصل بBن العاملBن ,+ املد
ـــ� ـــة ال�ـــ ا��ا املــــــستقبلية، ف½ــــــ� تمثــــــل البوتقـــ ــــصو ـــة وتــ ســـ راملد ـــــا >افــــــة املفــــــاOيم ر ــــل داخلvـ  تتفاعــ

ســــة  روا�pطـــط والـــسياسات، كمـــا أÃ�ـــا Mعمـــل عRـــZ تـــدعيم القـــو ~يجابيـــة البنـــاءة داخـــل املد ى
وتقلـيص ا��وانـب الـسلبية قـدر املـستطاع، كمـا أÃ�ـا Mـسيطر عRـZ املـشكالت ال�ـ� تخلـق داخــل 

ا µ نBالفــات وال;ــ:جيح بــpحــسم ا� Zــeــا، باإلضــافة إvحل ZــRعمــل عMســة و راملد ء، وكــذلك تنميــة ر
د املؤســــسة التعليميــــة عــــاي�م ألÃ�ــــم يمثلــــو أOــــم مــــوا �ï�م و ات {فــــراد عــــن طر�ــــق تــــد رمvــــا ر نر . ر

 ).10، ص 2010جI:ان، (

ة عRـــZ ت¹ـــسيق  -  ة وإم�انيـــة القائـــد ال;:بــو عRـــZ التعامـــل بحرفيــة مـــع العـــاملBن معــھ، والقـــد رقــد ير
ح التعاو والعمل ا��ماÀ+، وذلك ,+ ظل ب'ئة نا��vود وخلق ر  مؤسسية م�Ï¹مة ومت�املة، و

وســـيھ ح�ـــ4 يQـــس45 لـــھ  ة التفـــاOم املتبـــادل بـــBن القائـــد ومر ؤولتحقيـــق Oـــذا {مـــر يتطلـــب ضـــر رو
ات ~Hــسانية عامـــل حيــو ل�افـــة املؤســـسات  اð�ـــم واتجاOــا��م وميـــولvم، وMعــد املvـــا يمعرفــة آ ر ر
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ل مـع µالت وإنمـا يmش�ل عام، والسيما املؤسسات ال;:بو�ـة، وذلـك ألن القائـد ال;:بـو ال يتعامـ
نيتعامــل مــع >ــوادر mــشر�ة، ومــن ثــم البــد وأن ي�ــو ســلوكھ وطر�قــة Mعاملــھ مب¹يــة عRــZ أســاس 

 ).7، ص 2018مقبل، .(عالقات اجتماعية سليمة قوامvا {لفة والود

سة الI:اعة التنظيمية ,+ إطار العملية التعليمية،  -  مة ملما رقلة ~م�انيات املادية والÓشر�ة الال ز
سـة واتبا سة وOـو مـا يQنـاقض مـع مما تBن ,+ MسيB: العمل داخل املد رع النمط التقليدي والر ر و

القيـادة وال�ــ� تقــوم باألســاس عRــZ �بت�ـار والتجديــد، وضــعف ا�pلفيــة الثقافيــة و�جتماعيــة 
س رلبعض مدير املدا ، .(ي  ).202، ص 2019يا��رËي والشمر

، مما ينعكس mش�ل إيجاËي نتحقيق التواز بBن mعدي �ستكشاف             نو�سQثمار mش�ل متواز
ة املـشكالت والتناقـضات  ة املؤسـسة عRـZ إدا رم�وظ عZR مؤشرات {داء التعلي�º، وإم�انيـة وقـد ر
,ــــ+ الوضــــع ا��ــــاe+ واملــــستقبR+ عــــن طر�ــــق عناصــــر الكفــــاءة والتــــأثB:، املواءمــــة والتكيــــف، وتحقيــــق 

  ).279، ص 2018العاHي وحسBن،  . (�بت�ار و~بداع

اسات السابقة   :رالد

اســــــة الــــــسفياHي  ســــــة ألmعــــــاد القيــــــادة ) 2021(رOــــــدفت د ة املد ســــــة إدا جــــــة مما رتحديــــــد د ر ر ر
، و�عتبـار الفـردي، والتمكـBن: (التحو�ليـة و اســتخدم ).يالتـأثB: املثـاe+، التـأثB: امللvـم، التـأثB: الفكـر

 ZـــRعـــت ع ) 162(عينـــة عـــشوائية قوامvـــا زالباحثـــان املـــنTU الوصـــفي،  مـــن خـــالل تـــصميم اســـQبانة و
اÒـ¤�  س التعليم {ساÒ¤� بمحافظة املvرة خالل العـام الد رمعلما من مدا ر

ً
م؛ وأظvـرت 2019-2020

ــــادة التحو�ليــــــة >انــــــت عاليـــــــة،  ــــسة للقيــ ـــية لألmعــــــاد ا�pمــ ســـ ة املد ســــــة ~دا جــــــة مما ـــائج أن د رالنتـــ ر ر ر
 اسـتجابة اختلفـت، و )٪81.26) ، و¹Dـسبة(4.06) ك�ـل �سـQبانة عRـZ العينـة اسـتجابةبمتوسـط 

أوال امللvـم التـأثm :Bعـد جـاء التحو�ليـة، حيـث القيادة أmعاد عZR العينة
ً

 mعـد ، يليـھ(4.12) بمتوسـط 
:Bعد ، ثم(4.11)يفكر بمتوسط ال التأثm :Bالتأث +eعد ، يليھ(4.07) .بمتوسط املثاm الفردي �عتبار 

ق توجـد ال وDـذلك .(3.83) بمتوسـط التمكـBن عـدm جـاء {خBـ: ال;:ت'ـب و,ـ+ .(4.02) بمتوسـط  وفـر
تغBـ:ات مل ىMعـز التحو�ليـة القيـادة أmعـاد عRـZ العينـة اسـتجابة متوسـطات بـBن إحـصائية داللـة ذات

اســة، قــدم البــاحثو مجموعــة )ا��ــ¹س، واملؤOــل {>ــادي�º، وســنوات ا�Ipــ:ة( نوDنــاء عRــZ نتــائج الد ر ً

سـ سـية ألmعـاد القيـادة التحو�ليـة ,ـ+ محافظــة رمـن التوصـيات واملق;:حـات لتفعيـل مما ة املد رة ~دا ر
�ة اليمنية س التعليم العام ,+ ا��مvو راملvرة وجميع مدا   . ر

اســة املطBــ:  يOــدفت د س ) 2021(ر جــة تفــو�ض الــسلطة لــدى مــدير املــدا رالتعــرف عRــZ د ير
ســاء {قــسام وتــم اســتخدام , ؤالثانو�ـة بدولــة ال�و�ــت وأثــره عRــZ الثقــة التنظيميــة مــن وجvــة نظــر ر

 ZـــRاســـة ع اســـة، حيـــث طبقـــت �ســـQبانة >ـــأداة للد تبـــاطي لتحقيـــق أغـــراض الد راملـــنTU الوصـــفي � ر ر
Oم بطر�قــة العينــة ) 317(عينـة قوامvــا  س الثانو�ـة بدولــة ال�و�ـت، وتــم اختيـا رئـ'س قــسم ,ـ+ املــدا ر ر

اسة عن Mµي جة تفو�ض السلطة لدى مدير : راملتاحة؛ وقد أسفرت نتائج الد يد س الثانو�ة ر راملدا
ـــة كبBــــ:ة؛  جـ س التعلــــيم العــــام بدولــــة ال�و�ــــت جــــاءت بد ـــاء {قــــسام ,ــــ+ مــــدا سـ ـــة نظــــر ر رمــــن وجvـ ر ؤ
س التعلــيم  ســاء {قــسام ,ــ+ املرحلــة الثانو�ــة ,ــ+ مــدا رومــستو الثقــة التنظيميــة مــن وجvــة نظــر ر ؤ ى

ق ذات داللة إحصائية حو ت جة كبB:ة؛ وال توجد فر لالعام بدولة ال�و�ت جاء بد و ساء ر ات ر ؤصو ر
ي ىتفــو�ض الــسلطة، والثقــة التنظيميــة Mعــز الخــتالف ا��ــ¹س واملؤOــل العلºــ� : ر{قــسام ,ــ+ محــو ُ

ق ذات داللـــة إحـــصائية Mعـــز ملتغBـــ: ســـنوات ا�Ipـــ:ة لـــصا�} ذو  يواملنـــاطق التعليميـــة؛ وتوجـــد فـــر ى و
ميـة، وقـد ر سنوات فأك»: ,+ محو تفو�ض السلطة والثقـة التنظي10 سنوات، و10 إZe 6ا�Ip:ة من 
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اســـة بتوصــيات مi�ـــا ة تفــو�ض الـــسلطة كبنــد مـــن أبـــر بنــود نمـــوذج تقـــو�م : رخرجــت الد اج مvـــا زإد ر ر
س ركفاءة مدير املـدا س حـو كيفيـة تـوفB: ب'ئـة داعمـة Mـسvم ,ـ+ . ي ش عمـل ملـدير املـدا لوتـوفB: و ري ر

ؤساء {قسام  . ركسب ثقة املعلمBن و

اســــــة {ضــــــم  ـــة مما) 2021(روOــــــدفت د جـــ ــــZ د رالتعــــــرف عRــ س الثانو�ــــــة ر ـــة مــــــدير املــــــدا رســـ ي
ىبمدير�ــة غــرب غــزة للقيــادة التحو�ليــة وعالق�ــا بمــستو ســلوك املواطنــة التنظيميــة، واســتخدمت 
س  اســـة مـــن معلºـــ� املرحلـــة الثانو�ـــة بمــــدا رالباحثـــة املـــنTU الوصـــفي التحليRـــ+، وت�ـــو مجتمــــع الد ر ن

ـــZ 2021مدير�ــــة غـــــرب غــــزة للعـــــام  اســـــة عRــ ـــة الد معلمــــا ومع) 263(ر، وعينـ
ً

لمـــــة مــــن معلºـــــ� املرحلـــــة 
س 2021الثانو�ــة بمدير�ــة غــرب غــزة للعــام  ســة مــدير املــدا جــة مما اســة أن د ر، و>انــت نتــائج الد ر ر ير

س لسلوك  سة معل�º املدا جة مما رللقيادة التحو�لية من وجvة نظر املعلمBن >ان متوسطا؛ وأن د ر ر
ً

املواطنة التنظيمية >ان متوسطا من وجvة نظر املعلمBن أنفسvم
ً

اسـةو.  تنميـة : ر>انت توصـيات الد
�Óية، وعقد  ش العمل التد ات القيادات التحو�لية لدى القائدين واملعلمBن من خالل إعداد و رمvا رر

  . الندوات

اسة بكر  يوOدفت د الكشف عن العالقة بBن تفو�ض السلطة واتخاذ القرار بBن ) 2020(ر
س الثانو�ة بجدة مـن وجvـة نظـر مـديرات املـدا رمديرات املدا جـة ر رس املـساعدة مـن خـالل تحديـد د

ـــــس÷+،  ـــــنTU الوصـــــــفي املــ ــــث املــ ـــة اتخـــــــاذ القـــــــرار، واســـــــتخدم الباحـــ جــــ رتفـــــــو�ض الـــــــسلطة ومعرفـــــــة د
زع �سQبانة عZR عينـة قوامvـا  اسة، و وواستخدم الباحث �سQبانة >أداة د مـديرة مـساعدة ) 112(ر

ب  Oم عـــــشوائيا، واســــــتخدم80رأي مـــــا يقـــــا ـــا ــــة تـــــم اختيـــ اســ ٪ مــــــن مجتمـــــع الد
ً

ر اســـــة برنــــــامج ر رت الد
Oـا SPSSالتحليل ~حصاøي  اسـة إeـm Zعـض النتـائج أبر اسة، وقـد توصـلت الد زلتحليل بيانات الد ر : ر

س قــد حـــصلت عRـــZ متوســط  جــة تفـــو�ض الـــسلطة بــBن مـــدير املـــدا رأن د ) 5( مـــن) 3.14(إجمـــاe+ ير
جـــة  �ــــة حـــصلت عRــــZ )متوســــطة(روDد ر، وعRـــZ مــــستو ا��وانــــب الفرعيـــة ؛ ا��وانــــب ~دا متوســــط ى

وأخBــ:ا ا��انــب الف5ــ� بمتوســـط ) 3.02(يليــھ ~يفــاد ,ــ+ ا��وانــب ال;:بو�ـــة بمتوســط ) 3.20(
ً

)3.20 (
جـة اتخـاذ القـرار عRـZ متوسـط  ىوعRـZ مـستو ا�qـاالت حـصل  )5(مـن ). 2.94(كRـ+ رب'نما حـصلت د

جــة وكال) 3.24(وحــصل مجــال التنفيــذ عRــZ متوســط ) 3.0(مجــال التخطــيط عRــZ متوســط  رOمــا بد
تباطيــة ). ضــعيف(أي ) 2.58(ب'نمــا حــصل مجــال التقيــيم عRـZ متوســط ) متوسـط( روتوجــد عالقــة ا

س  س الثانو�ة بمدا جة اتخاذ القرار لدى مدير املدا جة تفو�ض السلطة ود رموجبة قو�ة بBن د ر ر ير
جـــة تفـــ)0.673(جنـــوب جـــدة وال�ـــ� بلغـــت  تبـــاط موجبـــة وإيجابيـــة بـــBن د ر، وأن Oنـــاك عالقـــة ا و�ض ر

س الثانو�ــة ا���وميــة،  و�ــدعم ذلــك قيمــة معامــل  جــة اتخــاذ القــرار لــدى مــدير املــدا رالــسلطة ود ير
تبــاط حيــث بلغــت  اســة إeــm Zعــض التوصــيات مــن أOمvــا). 0.673(ر� روDنــاء عRــZ نتــائج خلــصت الد ً :

�ï�ن عZR الوفد، وأسسھ وم�وناتھ و �Óية ملديرات الثانو�ة العامة بجدة لتد ات تد رعقد دو ر أOميتھ، ر
س بـــا��وافز املاديــة واملعنو�ـــة لتحفBـــ�Oن عRــZ تفـــو�ض ســلطا��ن ممـــا يخلـــق  �ــد مـــديرات املــدا روتز و

سة ا ثانيا ,+ الQسلسل القيادي باملد رإطا ر
ً ً

 . 

اسة عمايرة  سـة القيـادة التحو�ليـة لـدى مـدير ) 2020(روOدفت د جـة مما يالتعرف عZR د ر ر
س وعالق�ــــا بفاعليــــة اتخــــاذ القــــرار مــــن و Dــــد، وت�ونــــت عينــــة راملـــدا رجvــــة نظــــر املعلمــــBن ,ــــ+ قــــصبة إ

اسة من  معلما ومعلمة من معل�º املرحلة {ساسـية، و) 253(رالد
ً

معلمـا ومعلمـة مـن معلºـ� ) 193(
ً

Dد اختBـ:وا عـشوائيا،  س ا���ومية التاmعة ملدير�ة ترDية قصبة إ املرحلة الثانو�ة العاملBن ,+ املدا
ً

ر ر
اسة، تم استخد ام املنTU الوصفي املـس÷+ ؛حيـث اسـتخدمت اسـQبانة القيـادة رولتحقيق Oدف الد

ـــة القياديـــــة  سـ ـــة مما جــ اســــة أن د ـــرار، وأظvــــرت نتـــــائج الد ـــة اتخــــاذ القــ ـــة واســــQبانة فاعليــ رالتحو�ليـ ر ر



 
 القيادة التحويلية وعالقتها بتفويض السلطة بمدارس المرحلة االبتدائية

  منى حسن عبدهللا آل مريع/ أ  في محافظة خميس مشيط

 

 

256 

Dد >انت متوسطة من وجvة نظر املعلمBن،  س ,+ مدير�ة ترDية قصبة إ رالتحو�لية لدى مدير املدا ر ي
جـة فاعليــ Dـد >انــت ركمـا بي¹ـت النتــائج أن د س ,ـ+ مدير�ـة قــصبة إ رة اتخـاذ القـرار لــدى مـدير املــدا ر ي

ـــة موجبــــة ودالــــة إحــــصائيا بــــBن  متوســــطة مــــن وجvــــة نظــــر املعلمــــBن، و كــــشفت النتــــائج وجــــود عالقـ
ً

Dـــد للقياديــــة التحو�ليـــة وفاعليـــة اتخـــاذ القـــرار، و,ـــ+ ضــــوء  س ترDيـــة قـــصبة إ ســـة مـــدير مـــدا رمما ر ير
 .النتائج تم تقديم التوصيات

ـــــدفت د وف وOـ ؤاســــــة ر س ) 2020(ر ــــدى مــــــدير املـــــــدا رالتعـــــــرف عRــــــZ القيـــــــادة التحو�ليــــــة لـــ ي
الثانو�ة وعالق�ا بالوالء التنظي�º، وتوضـيح العالقـة بـBن القيـادة التحو�ليـة والـوالء التنظيºـ�، أمـا 
من�Uية البحث تـم اعتمـاد املـنTU الوصـفي ل�ونـھ يQناسـب مـع البحـث ا��ـاe+، أمـا أداتـا البحـث فقـد 

: ؛ حيــث >انــت نتــائج البحــث >ــاآلMي)SPSS(وقــد اســتخدم ا��قيبــة ~حـصائية ) ســQبانة�(اسـتخدم 
تباطيــة طرديـــة قو�ــة بـــBن القيــادة التحو�ليـــة والــوالء التنظيºـــ�، أي أنــھ >لمـــا امتلـــك  رOنــاك عالقـــة ا

س الثانو�ة قيادة تحو�لية >لما >ان Oناك والء تنظي�º مفعل لدÅ�م رمدير املدا  .ي

ºاسة ال�� س ) 2018(� روOدفت د رالتعرف إZe مستو تفو�ض الـسلطة لـدى مـدير مـدا ي ى
انيــة التعليميـــة ,ــ+ دولــة ال�و�ـــت، وعالق�ــا بدافعيـــة ~نجــاز لـــدى  واملرحلــة املتوســطة بمنطقـــة الفر
اسـة  راملعلمBن، وأثر متغB:ات ا��¹س، واملؤOـل العلºـ�، وسـنوات ا�Ipـ:ة ,ـ+ ذلـك، وت�ونـت عينـة الد

Oم بالطر�قــــة العــــشوائية، وتــــم تطــــو�ر أداة لقيــــاس متغBــــ:ات ًمعلمــــا ومعلمــــة تــــ) 276(مــــن  رم اختيــــا
اســـة وت�ونـــت مـــن ثالثـــة أجـــزاء {و لالد وتـــضمن املتغBـــ:ات الديموغرافيـــة ألفـــراد العينـــة، وا��ـــزء : ر

س املرحلة املتوسطة ,+ دولـة ال�و�ـت، وت�ـو مـن : الثاHي نلقياس تفو�ض السلطة لدى مدير مدا ري
)29 ( ZـــRعـــة ع ن الطلبـــة، والـــشفافية ,ـــ+ اتخـــاذ ( مجـــاالت و£ـــ+ )5(زفقـــرة مو ن املعلمـــBن، شـــؤ وشـــؤ و

ســـــية ات، وأوليـــــاء {مـــــو وا�qتمـــــع اR�qـــــ+، والب'ئـــــة املد رالقـــــرا لقيـــــاس دافعيـــــة : ، وا��ـــــزء الثالـــــث)رر
عة عZR ) 34(ن~نجاز لدى املعلمBن، وت�و من  التنافس، والرضا العام، (مجاالت و£+ ) 7(زفقرة مو

ـــ ـــة العمــــل، و{داء، وحـــــب العمـــــل، ومــــستو الطمـــــوحاملثــــابرة، والعالقــ ، وتـــــم )ىات داخــــل وخـــــارج ب'ئــ
اســــة أن مــــستو تفــــو�ض الــــسلطة لــــدى مــــدير  يالتحقــــق مــــن صــــدقvا وثبا��ــــا، وأظvــــرت نتــــائج الد ى ر
س املرحلة املتوسطة ,+ دولة ال�و�ت من وجvة نظر املعلمBن >ان متوسطا عZR جميع ا�qاالت  مدا

ً
ر

ق ذات داللة إحصائية ,+ مستو وعZR فقرات {داة مجتمع ىة، كما أظvرت النتائج عدم وجود فر و
ـــر متغBـــــ:ات  س املرحلــــة املتوســــطة ,ــــ+ دولـــــة ال�و�ــــت Mعــــز ألثـ ىتفــــو�ض الــــسلطة لــــدى مــــدير مـــــدا ري

، (ا��¹س، واملؤOل العل�º، وسنوات ا�Ip:ة، ,+ جميع ا�qاالت إال فيما يتعلق بـمجال  رأوليـاء {مـو
ق Mعــز ملتغBــ: ســنوات ا�Ipـــ:ة لــصا�} ســنوات ا�Ipــ:ة ، حيــث )وا�qتمــع اR�qــ+ ىوجــدت فـــر  -5مـــن (و

ى، كما أظvرت النتائج أن مستو دافعيـة ~نجـاز لـدى املعلمـBن مـن وجvـھ نظـر ) سنوات10أقل من 
املعلمـBن >ــان متوســط عRــZ جميـع ا�qــاالت وعRــZ فقــرات {داة مجتمعـة؛ كمــا أظvــرت النتــائج عــدم 

ق ذات داللـة إحــصائ ىية ,ــ+ مـستو دافعيــة ~نجــاز لـدى املعلمــBن ,ــ+ دولـة ال�و�ــت yعــز ووجـود فــر ى
ألثر متغB:ات ا��ـ¹س، واملؤOـل العلºـ�، وسـنوات ا�Ipـ:ة، ,ـ+ جميـع ا�qـاالت إال فيمـا يتعلـق بمجـال 
تباطيـة طرديـة  جة ال�لية لصا�} ~ناث، كما أظvرت النتـائج وجـود عالقـة ا رمستو الطموح، والد ر ى

و,ــــ+ ضــــوء النتــــائج , ىو تفــــو�ض الــــسلطة ودافعيــــة ~نجــــاز لــــدى املعلمــــBندالــــة إحــــصائيا بــــBن مــــست
ـــيات مi�ــــــا ــــة بمجموعــــــة مــــــن التوصـــ اســ ف، : رأوصــــــت الد ـــــا س، وإكــــــساÂ�م املعـ ــــدا رتأOيــــــل مــــــدير املــ ر ي

ســة تفــو�ض  �Óيــة الIــ:امج التأOيليــة فيمــا يتعلــق بمما ات التد مــة مــن خــالل الــدو رواملعلومــات الال ر رز
ســــية وتفو�ــــضvم، ,ــــ+ املvــــام ال�ــــ� الــــسلطة، وإشــــراك املعلمــــBن ,ــــ+ ا ات املد س ,ــــ+ اتخــــاذ القــــرا رملــــدا ر ر

 . تتوافق مع مvامvم الوظيفية
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اسات السابقة  :رالتعقيب عMN البحوث والد

اسات السابقة -1  :رالتعليق العام عMN البحوث والد

ـــل ,ـــــ+ دو القيـــــادة  - ـــا وال�ـــــ� تتمثــ ــــس©Z لتحقيقvــ اســـــات ,ـــــ+ {Oـــــداف ال�ـــــ� Mـ راتفقـــــت أغلبيـــــة الد ر
 . يية وتفو�ض السلطة ,+ امليدان ال;:بوالتحو�ل

-  ZـRكـزت ع اسـات الـسابقة و راتفقت ,+ استخدام املنTU الوصفي كمنTU للبحث مع معظم الد ر
 . القيادة التحو�لية وتفو�ض السلطة

اسـ�ا القيـادة التحو�ليـة وتفـو�ض  - اسات السابقة استخدمت املنTU الوصـفي ,ـ+ د رمعظم الد ر
 .السلطة

اسات ال - سابقة مختلف ,+ جوانب القيادة التحو�لية وتفو�ض السلطة ,+ امليدان رتناولت الد
 .يال;:بو

اسات السابقة -2  :رأوجھ الشبھ وFختالف ب<ن البحث اC'اRS والد

اســــات الــــسابقة ,ـــــ+ اســــتخدام املـــــنTU الوصــــفي للقيـــــادة  - ــاe+ مــــع معظـــــم الد ريتفــــق البحــــث ا��ـــ
ــــو ,ـــــ+ املؤ ـــاء يالتحو�ليـــــة وتفـــــو�ض الـــــسلطة ,ـــــ+ امليـــــدان ال;:بـ تقـــ رســـــسات التعليميـــــة Â�ـــــدف �

 . بالعملية التعليمية

اسات السابقة ,+ استخدام �سQبانة >أداة ��مع البيانات -  .ريتفق البحث ا��اe+ مع معظم الد

اســـات الـــسابقة ,ـــ+ املن�Uيـــة العلميـــة وا�pطـــوات ال�ـــ�  - ريتفـــق البحـــث ا��ـــاe+ مـــع البحـــوث والد
�ºالبحث العل TUعل��ا وفق من :Bسy . 

اسات السابقة ,+ مجتمع البحث للقيادة التحو�لية وتفو�ض يختلف  - رالبحث ,+ تناولھ مع الد
 .السلطة ,+ محافظة خم'س مشيط

س القيــــادة التحو�ليــــة وتفــــو�ض  - اســــات الــــسابقة ,ــــ+ أنــــھ يــــد ريختلــــف البحــــث ا��ــــاe+ عــــن الد ر
 .يالسلطة ,+ امليدان ال;:بو

اسات السابق -3  :ةرأوجھ تفرد البحث اC'اRS عن البحوث والد

 . ييركز البحث ا��اe+ عZR القيادة التحو�لية وتفو�ض السلطة ,+ امليدان ال;:بو -

yّعــد البحــث ا��ــاe+ مــن البحــوث ال�ــ� Mعمــل عRــZ توظيــف التقنيــة و�ســتفادة مi�ــا ,ــ+ القيـــادة  -

 .يالتحو�لية وتفو�ض السلطة ,+ امليدان ال;:بو

اسات السابقة -4  :رأوجھ Fستفادة من البحوث والد

اسات السابقة عZR النحو التاe+يمكن إج  :رمال جوانب �ستفادة من الد

اســات الـــسابقة ,ــ+ التعـــرف عRــZ القيـــادة التحو�ليــة وتفـــو�ض  - رyــستفيد البحـــث ا��ــاe+ مـــن الد
 السلطة وأOمي�ا
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اســــة، و,ــــ+ بنــــاء أداة  - اســــات الــــسابقة ,ـــ+ توضــــيح أدبيــــات الد ــاe+ مــــن الد رyـــستفيد البحــــث ا��ــ ر
اسة  .رالد

اســات الــسابقة ,ــ+ التعــرف عRــZ إيجابيــات ~صــالح ~دار ,ــ+ yــستفيد البحــث ا� - ي�ــاe+ مــن الد ر
 .يامليدان ال;:بو

-  :Bاسـات الـسابقة ,ـ+ تفــس رyـستفيد البحـث ا��ـاe+ مـن {سـاليب ~حـصائية ال�ـ� طبقـت ,ـ+ الد
+eنتائج البحث ا��ا. 

Dـط نتائجــھ امليد - اســات الـسابقة، و,ــ+ رyـستفيد البحـث ا��ــاe+ ,ـ+  رانيـة وDــBن نتـائج البحـوث الد
اسة امليدانية  .رالتعليق وتفسB: النتائج ,+ الد

لyـستفيد البحــث ا��ـاe+ ,ــ+ الوصـو إeــZ عـدد مــن التوصـيات لتطــو�ر عالقـة القيــادة التحو�ليــة  -
 .يوتفو�ض السلطة ,+ امليدان ال;:بو

  :من[\ية البحث وإجراءاتھ

  . املنTU الوصفي التحليR+؛ ملالءمتھ لطبيعتھ اعتمد البحث عZR:من[^ البحث

س املرحلة �بتدائية ,+ محافظة :مجتمع البحث اسة من جميع معلمات مدا ر ت�و مجتمع الد ر ن
 �¤Òا   .معلمة) 2281(م،  والبالغ عددOم 2022 –ه 1443رخم'س مشيط من العام الد

ــة البحـــــث ـــن معلمـــــات % 30إeـــــZ % 20 ت�ونـــــت عينـــــة البحـــــث ب¹ـــــسبة مــــن :عينــ س املرحلـــــة مــ رمـــــدا
اÒــ¤�  م، وتــم تحديــد أعــداد 2022 –ه 1443ر�بتدائيــة ,ــ+ محافظــة خمــ'س مــشيط مــن العــام الد

 . عينة البحث بطر�قة عشوائية mعد تطبيق معادلة BO:برت أركن

  ): 1(لجدو 

 معادلة BO:برت أركن املستخدمة ��ساب �óم العينة

 �óN 2281م ا�qتمع 

 �ó 329م العينة

0.025510204 1.96 0.05 

0.000650771 0.05 ----- 

  p(1-p) معادلة BO:برت اركن

n =   (SE\T)+ P(1-P)\N 

�ة املقابلة ملستو الداللة  جة املعيا ىالد ر  T 1.96ي وMساو 0.95ر

 SE 0.05يHسبة ا�pطأ وMساو 

 H =0.5 Pسبة توفر ا�pاصية وا�qايدة 
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مفردة، وقد تمكنت ) 329( البحث عن وDتطبيق املعادلة ات¬} أنھ يجب أن ال تقل عينة
.ع  اسـQبانة، وËعـد اسـQبعاد ) 350(اسQبانة عZR مجتمع البحث وتـم اسـ;:داد ) 400(زالباحثة من تو

 اسQبانات غB: صا��ة للتحليل ~حصاøي) 71(

ـــن  :أداة البحــــث تـــــم تـــــصميم اســــQبانة ��مـــــع البيانـــــات عــــن موضـــــوع البحـــــث وت�ونــــت �ســـــQبانة مــ
 :قسمBن Oما

 ).املؤOل، وا�Ip:ة :(ّوتضمنت متغB:ات: البيانات {ولية: ل{والقسم 

�ن، و£+: رمحاو �سQبانة: القسم الثاHي  :روقد شمل Oذا ا��زء من �سQبانة محو

لا�qـو {و س املرحلــة �بتدائيــة ,ــ+ محافظـة خمــ'س ألmعــاد القيــادة : ر ســة مــديرات مـدا رواقــع مما ر
 .التحو�لية

ـــو الثــــاHي س املرحلــــة �بتدائيـــــة ,ــــ+ محافظــــة خمــــ'س لتفـــــو�ض  واقــــع م:را�qـ ـــديرات مــــدا ســـــة مـ رما ر
 .السلطة

جvـــات نظـــر ا�qكمــــBن عRـــZ أداة البحـــث تــــم إعـــادة صـــياغة mعــــض  وو,ـــ+ ضـــوء املالحظــــات و
، وتم  ات وإضافة mعض {ف�ار ا��ديدة ,+ mعض ا�qاو ات �سQبانة، واسQبدال mعض العبا رعبا ر ر

ات وإضــافة الــبعض ��ا الi�ائيــة رحــذف mعــض العبــا ر {خــر، ومــن ثــم تــم إخــراج أداة البحــث ,ــ+ صــو
ئ'سة كما £+ مو|�ة بجدو) 49(ال�� تضمنت �ن  عة عZR محو ة، مو لعبا ر رر  ).2(ز

  ): 2(لجدو 

ات ب�ل محو من أداة البحث روصف لعدد محاو وعدد العبا ر  ر

  إMS–من  راa'او
عدد 

ات  رالعبا
الcسبة 
 املئو�ة

ــــو {و لا�qـــ ســـــــة: ر ـــع مما ـــــة رواقــــ س املرحلــ ـــديرات مـــــــدا ر مــــ
 .�بتدائية ,+ محافظة خم'س ألmعاد القيادة التحو�لية

 53.061 26 26 ـــــــ 1

ــــاHي س املرحلـــــة : را�qـــــو الثـ ــــة مـــــديرات مـــــدا سـ ــــع مما رواقـ ر
 . �بتدائية ,+ محافظة خم'س ألmعاد لتفو�ض السلطة

ـــ 27  46.93 23 49 ـــ

 %100 49 اa\موع

لحــث mعــد ا��ـــصو عRــZ اpqاطبــات الرســـمية للتطبيــق مــن ســـعادة وقــد تــم تطبيـــق أداة الب
اســـات العليـــا والبحـــث  رعميـــد >ليـــة ال;:بيـــة ثـــم مخاطبـــة ســـعادة وكيـــل >ليـــة جامعـــة امللـــك خالـــد للد
ابـــــط إلك;:وHــــــي  ــــل الباحثـــــة و تـــــم إعـــــداد  ــــة، وتمـــــت املتاmعـــــة مــــــن قبـ ــــة الباحثـ رالعلºـــــ� لQـــــسvيل مvمـ

فع أداة ال   .بحث عليھرالستخدامھ ,+ التطبيق، وتم 

 :صدق أداة البحث

؛ حيــث تــم عــرض {داة :ي الــصدق الظــا�ر ألداة البحــث-1 ي اعتمــد البحــث عRــZ الــصدق الظــاOر
ة والتخطيط ال;:بو ,+ ا��امعات السعودية؛ لتحكيمvا،  يعZR عدد من املتخصصBن ,+ مجال ~دا ر

ة للمحــو الـذي ت¹تºــ� إليــھ روإبـداء وجvــات نظــرOم حـو مــدى مالئمــة >ـل عبــا ر ، ومـدى وضــوحvا مــن ل



 
 القيادة التحويلية وعالقتها بتفويض السلطة بمدارس المرحلة االبتدائية

  منى حسن عبدهللا آل مريع/ أ  في محافظة خميس مشيط

 

 

260 

 Zـــeات إ ات جديـــدة، ونقـــل mعـــض العبـــا رالناحيـــة اللغو�ـــة، وقـــد اق;ـــ:ح mعـــض ا�qكمـــBن إضـــافة عبـــا ر
 ، ات أخر ات لQشاv�Âا مع عبا ىمحاو أخر أك»: مالئمة لvا، وتم اق;:ح البعض حذف mعض العبا رى ر ر

ة واحــدة، و,ـ+ ضــوء ذلــك تــم إجــراء التعــدي ات ,ــ+ عبــا أى الـبعض دمــج mعــض العبــا رو ر الت املناســبة ر
��ا الi�ائية  .روتم بناء �سQبانة ,+ صو

 اعتمد البحث ,ـ+ حـساب صـدق أداة البحـث عRـZ أسـلوب ):mFساق الداخRN( الصدق الثناkي -2
الــــصدق الثنــــاøي الــــذي Å�ــــدف إeــــM Zعــــرف مــــدى �Mــــساق الــــداخR+ ألداة البحــــث مــــن خــــالل معامــــل 

ـــل عبــــا"" Pearson CorrelationنبB:ســــو  جــــة >ـ ؛ لقيــــاس مــــدى ربــــBن د جــــة ال�ليــــة للمحــــو رة والد ر ر
ات املتضمنة ,+ أداة البحث بمع45  جـة "نصدق املـضمو"رصالحية العبا ر، وكـذلك �Mـساق بـBن الد

+eا ا��داو التاv�|او كما يو�qجة >ل محو من ا لال�لية لالسQبانة، ود ر ر  :ر

  ): 3(لجدو 

ات �سQبانة تباط بB:سو لعبا رمعامالت ا رحو واقع مما" نر س املرحلة �بتدائية ل رسة مديرات مدا
س املرحلة �بتدائية ,+  سة مديرات مدا اقع مما ر,+ محافظة خم'س ألmعاد القيادة التحو�لية، و ر و

جة ال�لية للمحو" محافظة خم'س لتفو�ض السلطة راملتمثلة ,+ ا�qاو اpqتلفة بالد ر  ر

ة رقم راa'و تباط معامل رالعبا Fو ر'aالداللة ربا 

1 0 ،63 0 ،01 

2 0 ،78 0 ،01 

3 0 ،56 0 ،01 

4 0 ،91 0 ،01 

5 0 ،77 0 ،01 

6 0 ،59 0 ،01 

7 0 ،72 0 ،01 

8 0 ،82 0 ،01 

9 0 ،73 0 ،01 

10 0 ،91 0 ،01 

11 0 ،73 0 ،01 

12 0 ،81 0 ،01 

13 0 ،90 0 ،01 

14 0 ،78 0 ،01 

 لو{

15 0 ،89 0 ،01 
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ة رقم راa'و تباط معامل رالعبا Fو ر'aالداللة ربا 

16 0 ،69 0 ،01 

17 0 ،88 0 ،01 

18 0 ،76 0 ،01 

19 0 ،89 0 ،01 

20 0 ،76 0 ،01 

21 0 ،85 0 ،01 

22 0 ،76 0 ،01 

23 0 ،69 0 ،01 

24 0 ،65 0 ،01 

25 0 ،72 0 ،01 

26 0 ،65 0 ،01 

27 0 ،73 0 ،01 

28 0 ،63 0 ،01 

29 0 ،89 0 ،01 

30 0 ،69 0 ،01 

31 0 ،81 0 ،01 

32 0 ،62 0 ،01 

33 0 ،76 0 ،01 

34 0 ،81 0 ،01 

35 0 ،77 0 ،01 

36 0 ،91 0 ،01 

37 0 ،78 0 ،01 

38 0 ،63 0 ،01 

39 0 ،74 0 ،01 

 الثاHي

40 0 ،65 0 ،01 



 
 القيادة التحويلية وعالقتها بتفويض السلطة بمدارس المرحلة االبتدائية

  منى حسن عبدهللا آل مريع/ أ  في محافظة خميس مشيط

 

 

262 

ة رقم راa'و تباط معامل رالعبا Fو ر'aالداللة ربا 

41 0 ،72 0 ،01 

42 0 ،74 0 ،01 

43 0 ،81 0 ،01 

44 0 ،86 0 ،01 

45 0 ،72 0 ،01 

46 0 ،76 0 ،01 

47 0 ،89 0 ،01 

48 0 ،68 0 ،01 

49 0 ،92 0 ،01 

 :ما يR+) 3(ليت¬} من ا��دو 

ات ا�qـــــو {و - تبــــاط جميـــــع عبــــا لا ر ر ـــة �بتدائيـــــة ,ـــــ+ : "ر س املرحلـ ســــة مـــــديرات مـــــدا رواقـــــع مما ر
تباطــات موجبــة ودالــة إحــصائيا عنــد مــستو "محافظــة خمــ'س ألmعــاد القيــادة التحو�ليــة ى، با ً ر

جة صدق مرتفعة) 01، 0( ات ا�qو تتمتع بد رمما yع�5 أن جميع عبا  .رر

ات ا�qــــو الثــــاHي - تبــــاط جميــــع عبــــا را ر س املرحلــــة �بتدائيــــة ,ــــ+ : "ر ســــة مــــديرات مــــدا رواقــــع مما ر
تباطــــــات موجبــــــة ودالــــــة " محافظـــــة خمــــــ'س لتفــــــو�ض الـــــسلطة،  ـــة ال�ليــــــة للمحـــــو با جـــ ربالد رر

ىإحصائيا عند مستو  جة صدق مرتفعةمما yع�5 أن جمي) 01، 0(ً ات ا�qو تتمتع بد رع عبا  .رر

+eبانة لو�و|} ا��دو التاQجة ال�لية لالس تباط بB:سو �qاو �سQبانة بالد رمعامالت ا رر  . ن

  ): 4(لجدو 

جة ال�لية لالسQبانة تباط بB:سو �qاو �سQبانة بالد رمعامالت ا رر  ن

ات راa'او تباط رعدد العبا F الداللة رمعامل 

 01، 0 **0.86 26 لورا�qو {

 01، 0 ** 0.69 23 را�qو الثاHي

 01، 0 73، 0 49 �سQبانة ك�ل

تباطـــات موجبـــة ) 4(ليتــ¬} مـــن ا��ــدو  جـــة ال�ليــة با تبـــاط محــاو �ســـQبانة مــع الد رأن ا ر رر
ىودالـــة إحــــصائيا عنــــد مـــستو  جــــة صــــدق ) 01، 0(ً رممــــا yع5ــــ� أن جميـــع محــــاو �ســــQبانة تتمتـــع بد ر

تباط الداخR+ بBن جميع محاو �سQبانةمرتفعة، و�ؤكد  رقوة �  . ر

نبــــاخ "  تــــم قيــــاس معامــــل الثبــــات ألداة البحــــث عــــن طر�ــــق معامــــل: ثبــــات أداة البحــــث-ب وألفــــا كر
Alpha-Cronbach"يøنـــــــامج ~حـــــــصا:Iـــــد اســـــــتخدام ال ــــا �qـــــــاو �ســـــــQبانة وËعــ ر، تبعـــ ً)SPSS ( جـــــــاءت

 : لالنتائج كما يو|�vا ا��دو Mµي
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  ):5(لجدو 

 رقيم معامل الثبات �qاو أداة البحث 

ات راa'او نباخ "  قيم معامل رعدد العبا  " Alpha-Cronbachوألفا كر

لا�qو {و  0.79 26 ر

 0.82 23 را�qو الثاHي

 F 49 0.86سEبانة ك�ل

نباخ " أن قيم معامالت ثبات قيم معامل) 5(ليت¬} من ا��دو    -Alphaوألفا كر

 Cronbachن ر ل�ــل محــوBبانة تراوحــت مــا بـــQوأن معامــل الثبـــات )82,0 -79,0(ر مـــن محــاو �ســـ  ،
جة عالية من الثبات) 86، 0(لالسQبانة ك�ل بلغ   .رمما yشB: إZe أن �سQبانة تتمتع بد

  :نتائج البحث ومناقش��ا وتفس<=�ا

س Fبتدا"  والذي نص عMN:ل3جابة عMN السؤال #و سة مديرات املدا جة مما رما د ر ئية �R ر
 محافظة خم�س مشيط أل8عاد القيادة التحو�لية من وج6ة نظر أفراد عينة البحث؟

�ـــــة  رلإلجابـــــة عـــــن الـــــسؤال {و تـــــم اســـــتخدام املتوســـــطات ا��ـــــسابية، و�نحرافـــــات املعيا ل
س �بتدائيــــة ,ـــــ+  ســــة مــــديرات املــــدا جــــة مما ـــو د ـــة البحــــث حــ رللتعــــرف إeــــZ اســــتجابات أفــــراد عينـ ر ر ل

 :لmعاد القيادة التحو�لية، وجاءت النتائج كما £+ مو|�ة با��دو التاe+محافظة خم'س مشيط أل

  ): 6(لجدو 

جـــة  �ـــة الســتجابات أفـــراد عينـــة البحــث حـــو د ريو|ــ} املتوســـطات ا��ــسابية، و�نحرافـــات املعيا لر
س �بتدائية ,+ محافظة خم'س مشيط ألmعاد القيادة التحو�لية سة مديرات املدا رمما  .ر

رقم 
ة  رالعبا

ةالع  ربا
املتوسط 
 اC'سا�ي

Fنحراف 
 ياملعيار

 ال�=ت�ب

  8عد اC\اذبية والتأث<=-أ

1.  
سة أخالقا حسنة ,+ Mعاملvا مع  تظvر مديرة املد

ً
ر

 .املعلمات
3.91 1.24 1 

سة بمثابة قدوة حسنة للمعلمات  .2  3 1.17 3.86 .رMعتI: مديرة املد

سة باح;:ام وتقدير املعلمات  .3  2 1.22 3.89 .رتحظى مديرة املد

4.  
سة  سة احتياجات املعلمات ,+ املد رتقدم مديرة املد ر

 .عZR احتياجا��ا
3.51 1.29 25 

5.  
 Zeسة إ �ة املد سة عZR إيصال ر رMعمل مديرة املد ؤر

 .املعلمات
3.85 1.31 4 
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رقم 
ة  رالعبا

ةالع  ربا
املتوسط 
 اC'سا�ي

Fنحراف 
 ياملعيار

 ال�=ت�ب

ة ,+ املواقف اpqتلفة  .6 ح املباد سة بر رتQسم مديرة املد  5 1.31 3.83 .ور

7.  
ات جر�ئة سة قرا رتتخذ مديرة املد  فيما يتعلق بالعمل ر

سة  .راليومي ,+ املد
3.79 1.22 6 

  8عد التحف<� و3ل6ام-ب

سة  .8 ات املعلمات ,+ املد سة إنجا رMعز مديرة املد ز ر  7 1.30 3.78 .ز

سة املعلمات ليكن قائدات جدد  .9 ّت�� مديرة املد  8 1.26 3.77 .ر

10.  
ات اتصال فعالة مع  سة بمvا رتتمتع مديرة املد ر

 .املعلمات
3.66 1.39 14 

11.  
سة  �ة املد سة املعلمات ,+ صياغة ر رMشرك مديرة املد ؤر

 .وأOدافvا
3.77 1.27 9 

12.  
سة املعلمات عZR �ل;�ام بأOداف  رM¦�ع مديرة املد

سة  .راملد
3.74 1.26 12 

13.  
ات  سة سقف توقعا��ا حو انجا زترفع مديرة املد لر

 .املعلمات
3.76 1.32 10 

14.  
سة العو واملس نتقدم مديرة املد اعدة للمعلمات ر

 .لتطبيق {ف�ار ا��ديدة
3.75 1.33 11 

ة الفكر�ة-ج  ر 8عد FسEثا

15.  
سة املعلمات عZR حل املشكالت ال��  رM¦�ع مديرة املد

�ة وإبداعية سة بطر�قة ابت�ا رتواجvvم ,+ املد  .ر
3.66 1.29 13 

16.  
ة املعلمات عZR التقو�م  سة قد رMسQثB: مديرة املد ر

 .الذاMي ألداð�م
3.63 1.27 15 

سة بI:امج تأOيل املعلمات وتطو�رOم  .17  16 1.27 3.62 .ر��تم مديرة املد

18.  
سة املعلمات عZR بث أف�ار جديدة  رتحث مديرة املد

 .لحو تطو�ر العملية التعليمية
3.61 1.36 17 

19.  
 :Bن ثقافة التغيBتوط ZRسة ع رMعمل مديرة املد

سة  .روالتطو�ر ,+ املد
3.59 1.24 19 

20.  

سية لتالئم متطلبات رتطو مديرة  سة الب'ئة املد راملد ر
  .التغيB: للتطو�ر و~بداع

  

 

3.60 1.30 18 



 

زهرجامعة األ  
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة أبريل، )2(، الجزء ) 194: (العدد

 

 

265 

رقم 
ة  رالعبا

ةالع  ربا
املتوسط 
 اC'سا�ي

Fنحراف 
 ياملعيار

 ال�=ت�ب

�تمام الفردي-دF 8عد  

سة بلطف للمعلمات  .21  20 1.31 3.58 .رتنصت مديرة املد

تظvر املديرة اOتماما �pصيا ب�ل معلمة  .22
ً ً

. 3.43 1.32 26 

23.  
سة ��عل مvام املعلمات أك»: قيم ة رMس©Z مديرة املد

 .ومع45
3.57 1.36 21 

سة عZR تلبية احتياج >ل معلمة  .24  24 1.37 3.53 .رتحرص مديرة املد

سة عن تقديرOا إلنجاز >ل معلمة  .25  23 1.28 3.54 .رMعI: مديرة املد

26.  
اء املعلمات  سة اOتماما بآ رتبدي مديرة املد ر

ً

 .واق;:احا��ن
3.56 1.34 22 

  1.13 3.40 املتوسط العام

ات ا�qو {و ) 6(ل يت¬} من ا��دو لأن استجابات أفراد عينة البحث حو إجماe+ عبا رل ر
س �بتدائيــــة ,ـــ+ محافظـــة خمـــ'س مـــشيط ألmعـــاد القيــــادة  ســـة مـــديرات املـــدا جـــة مما رواملتعلـــق بد ر ر

جــة موافقــة  ي، وانحــراف معيــار )3.40(؛ حيــث بلــغ املتوســط ا��ــساËي"عاليــة"رالتحو�ليـة؛ جــاءت بد
ات ؛ كما يت¬} من)1.13(بلغ  ر ا��دو أن استجابات أفراد عينـة البحـث حـو عبـا ل لا�qـو {و(ل ؛ )ر

+eالنحو التا ZRجاءت ع: 

ة  -  ـــاءت العبـــــا ســـــة أخالقــــــا حـــــسنة ,ـــــ+ Mعاملvـــــا مــــــع " ال�ـــــ� نـــــصت عRــــــZ) 1(رجــ ــــر مـــــديرة املد تظvـ
ً

ر
، )1.24(ي، وانحراف معيار بلغ )3.91(,+ املرتبة {وZe؛ حيث بلغ املتوسط ا��ساËي " املعلمات

ـــة موافقــــة وجــــاء جـ ؛ وقـــــد يرجــــع ذلــــك إeــــZ أن أفـــــراد عينــــة البحــــث مــــن معلمـــــات "عاليــــة"رت بد
ســة تتعامـل مــع املعلمــات بأســاليب إHــسانية وتح;ــ:م  ن أن مــديرات املد س �بتدائيــة يــر راملـدا ور

سة من معلمات وطالبات وموظفات  .رجميع م¹سوDات املد

ة  -  سة باح" ال�� نصت عZR) 3(رجاءت العبا ,+ املرتبة " .;:ام وتقدير املعلماترتحظى مديرة املد
جــة )1.22(ي، و انحــراف معيـار بلــغ )3.89(الثانيـة؛ حيــث بلــغ املتوسـط ا��ــساËي  ر، وجــاءت بد

س �بتدائيــة "عاليــة"موافقــة  ر؛ وقــد يرجــع ذلــك إeــZ أن أفــراد عينــة البحــث مــن معلمــات املــدا
سة بمثابة قدوة حسنة للمعلمات، وقد يرجع ذ ن أن مديرة املد رير لك إZe التعامل ا�q;:م مع و

ــــن  ـــوم بمواقـــــف إيجابيـــــة وتتـــــصرف كقـــــدوة ,ـــــ+ العديـــــد مـ ـــديرة تقــ ن أن املــ ـــن يـــــر واملعلمـــــات وأÃ�ــ
�ة مع معظم املعلمات  .راملواقف ~Hسانية و~دا

ة  -  ســة بمثابــة قــدوة حــسنة للمعلمــات" ال�ــ� نــصت عRــZ) 2(رجــاءت العبــا ,ــ+ ." رMعتIــ: مــديرة املد
، وجــاءت )1.17(ي، و انحــراف معيــار بلــغ )3.86(املتوســط ا��ــساËي املرتبــة الثالثــة؛ حيــث بلــغ 

جـــة س "عاليـــة"موافقـــة " ربد ر؛ وقــــد يرجـــع ذلـــك إeــــZ أن أفـــراد عينـــة البحــــث مـــن معلمـــات املــــدا
ن أن املــديرات تتعامــل مــع املعلمــات بطــر إHــسانية وMعمــل عRــZ اح;ــ:ام ا��ميــع  ق�بتدائيـة يــر و
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املعلمـات وأنـھ يوجـد نـوع مـن �ح;ـ:ام بـBن ا��ميـع ,ـ+ ومن ثم تجد معاملة بـاح;:ام متبـادل مـن 
�ºالرس :Bوغ �ºالتعامل الرس . 

ة  -  سة إZe املعلمات " ال�� نصت عZR) 5(رجاءت العبا �ة املد سة عZR إيصال ر رMعمل مديرة املد ؤر
ـــغ املتوســــط ا��ــــساËي "  ، )1.31(ي، و انحــــراف معيــــار بلــــغ )3.85(,ــــ+ املرتبــــة الراmعــــة؛ حيــــث بلـ

ـــ جـ ؛ وقـــــد يرجــــع ذلــــك إeــــZ أن أفـــــراد عينــــة البحــــث مــــن معلمـــــات "عاليــــة"ة موافقــــة روجــــاءت بد
سـة إeـZ املعلمـات و�ـتم  �ة املد سة Mعمل عZR إيصال ر ن أن مديرة املد س �بتدائية ير راملدا ر ؤر و
 ZــRسـة والعمـل ع �ـة املد رذلـك مـن خـالل عقـد اللقـاءات واملناقـشات حـو املـشاركة ,ـ+ وضـع ر ؤ ل

 . امشاركة ا��ميع ,+ صياغت��

ة  -  ة ,+ املواقف اpqتلفة" ال�� نصت عZR) 6(رجاءت العبا ح املباد سة بر رتQسم مديرة املد ,+ " ور
، وجـاءت )1.31(ي، وانحراف معيـار بلـغ )3.83(املرتبة ا�pامسة؛ حيث بلغ املتوسط ا��ساËي 

جــــة موافقــــة  س "عاليــــة"ربد ر؛ وقــــد يرجــــع ذلــــك إeــــZ أن أفــــراد عينــــة البحــــث مــــن معلمــــات املــــدا
ة ,+ املواقـف اpqتلفـة وخاصـة ,ـ+ عمليـة �بت ح املباد سة تQسم بر ن أن مديرة املد ردائية ير ور و

ئــة إلحــدى املعلمــات مثــل املــرض والوفـــاة  رالتعامــل مــع املعلمــات و,ــ+ حالــة حــدوث مواقـــف طا
 . ىوغO:Bا من املواقف ~Hسانية {خر حيث تقف بجانب ا��ميع

ة  -  ســــة بلطــــف للمعلمــــاتتنــــصت " ال�ــــ� نــــصت عRــــZ) 21(رجــــاءت العبــــا ,ــــ+ املرتبــــة " رمــــديرة املد
ــــث بلـــــغ املتوســـــط ا��ـــــساËي  ، وجـــــاءت )1.31(ي، و انحـــــراف معيـــــار بلـــــغ )3.58(العـــــشر�ن ؛ حيـ

جــــة موافقــــة س "عاليــــة" ربد ر؛ وقــــد يرجــــع ذلــــك إeــــZ أن أفــــراد عينــــة البحــــث مــــن معلمــــات املــــدا
ســة تنــصت بلطــف للمعلمــات أثنــاء مناقــش ن أن مــديرة املد ر�بتدائيــة يــر ة املوضــوعات ال�ــ� و

سة وكذلك املوضوعات ال�� تتعلق بتطو�ر العملية  رتتعلق باألمو ا�pاصة بالعمل داخل املد ر
.سية أو املوضوعات ا�pاصة ال�� تتعلق باملعلمات  . رالتعليمية والتد

ة  -  ســة ��عــل مvــام املعلمــات أك»ــ: قيمـــة " ال�ــ� نــصت عRــZ) 23(رجــاءت العبــا رMــس©Z مــديرة املد
ي، وانحـراف معيـار )3.57(رتبـة ا��ـادي والعـشر�ن؛ حيـث بلـغ املتوسـط ا��ـساËي ,+ امل" ومع45

جـة موافقـة )1.36(بلـغ  ن "عاليـة"ر، وجـاءت بد و؛ وقـد يرجـع ذلـك إeـZ أن أفـراد عينـة البحـث يـر
اء ال�ـ� تقـدم مـi�م سـواء >انــت  µ تقـدير أف�ـار املعلمـات وجميـع ZـRعمـل عM سـة رأن مـديرة املد ر

ر أو التعليºــ� أو {مــو ال¦pــصية مـن خــالل الثنــاء عRــZ {ف�ــار وتقــديم تتعلـق بالعمــل ~دار ي
ــــدة وMــــــستحق �ح;ــــــ:ام  ـــات بــــــأن {ف�ــــــار جيــ ـــا وتقــــــديم Mــــــ¦�يع للمعلمـــ يا��ــــــافز املعنــــــو حولvـــ

 .والتقدير

ة  -  اء املعلمات واق;:احا��ن" ال�� نصت عZR) 26(رجاءت العبا سة اOتماما بآ رتبدي مديرة املد ر
ً

 "
ـــغ املتوســــط ا��ــــساËي ,ــــ+ املرتبــــة الثان ـــة والعــــشر�ن؛ حيــــث بلــ ي، وانحــــراف معيــــار بلـــــغ )3.56(يـ

جــة موافقــة )1.34( ن أن "عاليـة"ر، وجـاءت بد و؛ وقــد يرجــع ذلـك إeــZ أن أفــراد عينـة البحــث يــر
اء واملق;:حــات ال�ــ� تقــدم مــن املعلمــات حــو تطــو�ر  µســة تح;ــ:م جميــع {ف�ــار و لمــديرة املد ر ر

�ــــة والتعليميــــة ســــة وذلــــك مــــن خــــالل إظvــــار �Oتمــــام بــــالفكرة أو املق;ـــــ:ح رالعمليــــة ~دا ر باملد
سة ة املد روMعمل عZR مناقشتھ مع ا��ميع وطر �ستفادة منھ ,+ إدا ر  .ق

ة  -  سـة عــن تقـديرOا إلنجـاز >ــل معلمـة" ال�ــ� نـصت عRـZ) 25(رجـاءت العبـا ,ــ+ ." رMعIــ: مـديرة املد
، )1.28(ي، و انحراف معيار بلغ )3.54(املرتبة الثالثة والعشر�ن؛ حيث بلغ املتوسط ا��ساËي 

جـــة موافقـــة  ن أن مـــديرة "عاليـــة"روجــاءت بد و؛ وقـــد يرجـــع ذلـــك إeـــZ أن أفـــراد عينـــة البحـــث يـــر
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سـائل إيجابيـة حـو إنجـاز >ـل  سة Mعمل عZR تقدير أية مvمـة تقـوم Â�ـا املعلمـات وترسـل  لاملد ر ر
 .معلمة ,+ املvمة أو املvام ال�� تو>ل إل��ا

ة  -  سـة عRـZ تلبيـة احتيـاج >ـل معلمـة" ال�ـ� نـصت عRـZ) 24(رجاءت العبا ,ـ+ " رتحـرص مـديرة املد
ــــساËي  ـــة والعــــــشر�ن؛ حيــــــث بلــــــغ املتوســــــط ا��ــ ي، و انحــــــراف معيــــــار بلــــــغ )3.53(املرتبــــــة الراmعـــ

جــة موافقــة )1.37( ن أن "عاليـة"ر، وجـاءت بد و؛ وقــد يرجــع ذلـك إeــZ أن أفــراد عينـة البحــث يــر
سة Mعمل عZR توظيف ~ سة لتلبية احتياجات املعلمات رمديرة املد رم�انات املتاحة داخل املد

ف �pـصية لـدى املعلمـة وتـتم Oـذه  �Óية أو إHسانية أو تتعلق بظـر وسواء >انت احتياجات تد ر
ق{مو بطر فردية من قبل املديرة مع املعلمات  .ر

ة  -  سـ" ال�� نصت عRـZ) 4(رجاءت العبا سـة احتياجـات املعلمـات ,ـ+ املد رتقـدم مـديرة املد ة عRـZ ر
، و انحــراف )3.51(,ــ+ املرتبــة ا�pامــسة والعــشر�ن؛ حيــث بلــغ املتوســط ا��ــساËي " احتياجا��ــا

جة موافقة )1.29(يمعيار بلغ  ؛ وقد يرجع ذلك إZe أن أفراد عينة البحث "عالية"ر، وجاءت بد
سـة وخاصـة �حتياجـات  سة Mعمل عZR تلبية احتياجات املعلمات ,ـ+ املد ن أن مديرة املد رير ر و

سةا �Óية والتعليمية ال�� تتعلق بتطو�ر العملية التعليمية باملد رلتد  .ر

ة  -  تظvـــر املـــديرة اOتمامـــا �pـــصيا ب�ـــل معلمـــة" ال�ـــ� نـــصت عRـــZ) 22(رجـــاءت العبـــا
ً ً

,ـــ+ املرتبـــة " 
، )1.32(ي، و انحـــراف معيـــار بلـــغ )3.43(الـــسادسة والعـــشر�ن؛ حيـــث بلـــغ املتوســـط ا��ـــساËي 

جـــة موافقـــة  ن أن مـــديرة ؛ و"عاليـــة"روجــاءت بد وقـــد يرجـــع ذلـــك إeـــZ أن أفـــراد عينـــة البحـــث يـــر
سـة ســواء داخــل املكتــب أو  سـة تظvــر اOتمامــا �pــصيا عنـد التعامــل مــع أي معلمــة باملد راملد ر

ً ً

جvا سة وكذلك خا جھ أو داخل املد رخا ر  .ر

س Fبتدائيـة " والذي نص عMN: 3جابة عMN السؤال الثاAي سـة مـديرات املـدا جـة مما رمـا د ر ر
 فظة خم�س مشيط لتفو�ض السلطة من وج6ة نظر أفراد عينة البحث؟ �R محا

�ــــة  رلإلجابــــة عــــن الــــسؤال الثــــاHي تــــم اســــتخدام املتوســــطات ا��ــــسابية، و�نحرافــــات املعيا
س �بتدائيــــة ,ــــ+  ســــة مــــديرات املــــدا جــــة مما رللتعـــرف عRــــZ اســــتجابات أفــــراد عينــــة البحــــث حـــو د ر ر ل

 :ل النتائج كما £+ مو|�ة با��دو التاe+محافظة خم'س مشيط لتفو�ض السلطة؛ وجاءت

  ): 7(لجدو 

جــة  يو|ــ} �ــة الســتجابات أفــراد عينــة البحــث حــو د راملتوســطات ا��ــسابية، و�نحرافــات املعيا لر
س �بتدائية ,+ محافظة خم'س مشيط لتفو�ض السلطة سة مديرات املدا رمما  ر

رقم 
ة  رالعبا

ة  رالعبا
املتوسط 
 اC'سا�ي

Fنحراف 
 ياملعيار

 =ت�بال�

 ي البعد 3دار-أ

ـــة إتمـــــام إجــــــراءات   .27 ســ ــــات املد ــــوض إحـــــدى معلمــ رتفـ
ـــــصفوف  ــــاقvم بالـــ ــــة إل��ـــ ســـ ـــــ+ املد ــــــو الطلبـــــــة ,ــ رقبـ ل

اسية  . رالد
3.88 1.32 2 

28.  �¤Ò رت�لف إحدى املعلمات بإعداد ا��دو املد  8 1.26 3.56 .ل



 
 القيادة التحويلية وعالقتها بتفويض السلطة بمدارس المرحلة االبتدائية
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ــاتر ا��ـــــــضو   .29 ـــــسند إلحـــــــدى املعلمـــــــات متاmعـــــــة دفـــــ رMــ
 .والغياب للطلبة

3.54 1.24 10 

ــــــل   .30 ـــدى املعلمـــــــات ~شـــــــراف عRـــــــZ عمـ ـــــسند إeـــــــZ إحــــ Mــ
اسية  . راملعلمات ,+ الصفوف الد

3.18 1.17 19 

ـــــات   .31 ــــــضB: الجتماعـــــ ــــــــات التحــــ ــــــــدى املعلمــ ــــــــسند إلحــ Mــ
 . رمجلس أولياء {مو واملعلمات

3.31 1.22 17 

ــــZ ال�نـــــة املاليـــــة متاmعـــــة ا��ر>ـــــات املاليــــــة   .32 ـــسند إeـ Mــ
سة  . رو�ÏMيلvا ,+ املد

3.55 1.29 9 

 عد الف�� الب-ب

ــــــZ نظافـــــــــة   .33 ــــراف عRــ ــــــات ~شـــــ ـــدى املعلمــ ـــــــوض إحــــــ تفـ
سة العامة  .راملد

3.33 1.31 16 

ت�لف معلمة العلوم اسـتالم عvـدة مختIـ: العلـوم ,ـ+   .34
تھ و~شراف عليھ سة إلدا راملد  .ر

3.87 1.52 3 

ـــة ,ـــــ+   .35 ة املكتبــ ـــة إدا ـــZ إحـــــدى املعلمـــــات مvمــ ـــسند إeــ رMــ
Ã�ا ة شؤ سة إلدا واملد ر  .ر

3.11 0.97 23 

سـة ت�ل  .36 رف إحـدى املعلمـات بإحـصاء موجـودات املد
 .>لما لزم {مر

3.18 1.54 20 

ت�لــف إحــدى املعلمــات بمتاmعــة ال¹ــشاط الثقــا,+ ,ـــ+   .37
سة  .راملد

3.49 1.31 12 

 ي البعد ال�=بو-ج

38.   :Bــاتر التحــــض ـــدى املعلمــــات بمتاmعــــة دفــ تفــــوض إحـ
 .وا�pطط السنو�ة املعدة من قبل املعلمات

3.92 1.09 1 

ـــة أســـــباب تـــــدHي تفـــــوض   .39 اســ رمعلمـــــات الـــــصفوف بد
تحصيل mعض الطلبة علميا
ً

. 
3.17 1.20 21 

ـــــــشكالت   .40 ـــة بمتاmعــــــــــة مـــ ــــــدة �جتماعيـــــــ ـــــف املرشــــ ت�لـــــ
شادOم  .رالطلبة وإ

3.63 1.21 4 

�ب   .41 ــــاءة بتـــــد رت�لـــــف mعـــــض املعلمـــــات مـــــن ذو الكفـ ي
 .املعلمات ا��دد ,+ العمل

3.50 1.38 11 

�ياتفوض إحدى املعلمات بQثقيف الطلبة °  .42
ً

. 3.62 1.28 5 

ــــــــظ   .43 ـــــــZ حفــ ــــراف عRـــ ـــات باإلشـــــ ـــدى املعلمـــــــ ــــــــد إلحـــــــ Mعvـ
  .الوسائل التعليمية

  

 

3.38 1.21 15 
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  البعد Fجتما�R-د

ات أوليـاء   .44 رتفوض معلمة الصف بالرد عZR استفـسا
�ºم العلvم وتحصيل�ðل{مو حو سلوكيات أبنا  .ر

3.61 1.30 6 

شـــادية  .45  رت�لـــف املرشـــدة �جتماعيـــة mعقـــد حلقـــات إ
لألولياء {مو حو التعامل مع سلوكيات أبناð�م  . ر

3.30 1.22 18 

ـــــــشكالت   .46 ــــــة بمتاmعــــــــة مــ ـــدة �جتماعيــ ـــــــوض املرشـــــ تفـ
Oم  .رالطلبة مع أولياء أمو

3.59 1.29 7 

ـــــشطة   .47 ــــــــ ــــــة {Hـ ــــــات بمتاmعــــــــ ـــ ـــــدى املعلمـــــ ـــــوض إحـــــــــ تفـــــــــ
 . �جتماعية

3.44 1.26 14 

س   .48 رتفــوض معلمــة ال;:بيــة الر�اضــية �تــصال باملــدا
 وت¹ـــسيق {Hــــشطة واملـــشار>ات واملــــسابقات ى{خـــر

 . الر�اضية
3.48 1.242 13 

تو>ل إZe املعلمات مvمة مشاركة مؤسسات ا�qتمـع   .49
 .اR�q+ مناسباتھ

3.16 1.53 22 

  1.13 3.42 املتوسط العام

ات ا�qو الثاHي ) 7(ليت¬} من ا��دو  رأن استجابات أفراد عينة البحث حو إجماe+ عبا ر ل
س �بتدائيـة ,ـ+ محافظـة خمـ'س مـشيط لتفـو�ض الـسلطة واملتعلق  سـة مـديرات املـدا جة مما ربد ر ر

جة موافقة ؛ )1.13(ي، و انحراف معيار بلغ )3.42(؛ حيث بلغ املتوسط ا��ساËي "عالية" رجاءت بد
 ZـــRي جــاءت عHــو الثــا�qات ا ركمــا يتــ¬} مــن ا��ــدو أن اســـتجابات أفــراد عينــة البحــث حــو عبـــا ر ل ل

+eالنحو التا:   

ة  -  ـــاءت العبــــــا ــــدى املعلمــــــات بمتاmعــــــة دفــــــاتر التحــــــضB: " ال�ــــــ� نــــــصت عRــــــZ) 38(رجـــ تفــــــوض إحــ
,ــ+ املرتبـــة {وeــZ؛ حيــث بلـــغ املتوســط ا��ـــساËي " وا�pطــط الــسنو�ة املعـــدة مــن قبــل املعلمـــات

جــة موافقــة ) 1.09(ي، وانحـراف معيــار بلــغ )3.92( ى، وقــد yعــز ذلــك إeــZ أن أفــراد "عاليــة"روDد
ن أ ـــاتر التحــــضB: وا�pطــــط وعينــــة البحــــث يــــر ن املــــديرة تفــــوض إحــــدى املعلمــــات بمتاmعــــة دفـ

السنو�ة املعدة من قبل املعلمات وخاصة املعلمات الذين لدÅ�م خI:ة طو�لـة ,ـ+ العمـل داخـل 
سة وكذلك ممن تجد املـديرة ف��ـا الكفـاءة للقيـام بمثـل Oـذه املvـام ال�ـ� تحتـاج إeـZ معلمـة  راملد

�ة والتعليميةتمتلك كفاءة ,+ التعامل مع امل  .رعلمات ,+ العمليات ~دا

ة  -  ســـة إتمـــام إجـــراءات قبـــو " ال�ـــ� نـــصت عRـــZ) 27(رجــاءت العبـــا لتفـــوض إحــدى معلمـــات املد ر
اســــية  ســـة إل��ـــاقvم بالـــصفوف الد رالطلبـــة ,ـــ+ املد ,ـــ+ املرتبـــة الثانيـــة؛ حيـــث بلـــغ املتوســــط " ر

جــة موافقــة ) 1.32(ي، وانحــراف معيــار بلـغ )3.88(ا��ـساËي  ، وقـد يرجــع ذلــك إeــZ "اليــةع"روDد
سة ,+ إتمام إجراءات قبو  ن أن املديرة تفوض إحدى معلمات املد لأن أفراد عينة البحث ير ر و
�ـة  اسية وقد يرجع ذلك إZe أن Oذه العمليـة ~دا سة إل��اقvم بالصفوف الد رالطلبة ,+ املد ر ر

 ZـRـذا ~جـراء عO عمـلy سـة، وكـذلك ي ��ميع م¹ـسوDات املد رتتم mش�ل دو تخفيـف الـضغط ر
 .عZR املديرة ومنح mعض الصالحيات الÓسيطة للمعلمات للقيام Â�ا
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ة  -  ت�لـــف معلمـــة العلـــوم اســــتالم عvـــدة مختIـــ: العلـــوم ,ــــ+ " ال�ـــ� نـــصت عRــــZ) 34(رجـــاءت العبـــا
تـــھ و~شـــراف عليــھ ســة إلدا راملد ، و )3.87(,ـــ+ املرتبـــة الثالثـــة؛ حيــث بلـــغ املتوســـط ا��ـــساËي " ر

جـــة موافقـــة )1.52(يانحـــراف معيـــار بلـــغ  ؛ وقـــد يرجـــع ذلـــك إeـــZ أن أفـــراد "عاليـــة"ر، وجـــاءت بد
ســة ت�لــف معلمـــة العلــوم باســتالم عvــدة مختIــ: العلــوم ,ـــ+  ن أن مــديرة املد رعينــة البحــث يــر و
تھ و~شـراف عليـھ، وذلـك لـضمان قيـام املعلمـة با�qافظـة عRـZ العvـدة ومحاولـة  سة إلدا راملد ر

سالة للمعلمـة بـأن املـديرة التواصل مع ا��vات املعنية بالصيان رة ا�pاصة Â�ا وكذلك توصيل 
 . تثق ,+ جميع التصرفات ال�� تقوم Â�ا من أجل ا�qافظة عZR املعمل

ة  -  ت�لــــف املرشـــدة �جتماعيــــة بمتاmعـــة مــــشكالت الطلبــــة " ال�ـــ� نــــصت عRـــZ) 40(رجـــاءت العبــــا
شـــادOم يانحـــراف معيـــار بلــــغ ، و)3.63(,ـــ+ املرتبـــة الراmعـــة؛ حيـــث بلــــغ املتوســـط ا��ـــساËي " روإ

جــة موافقــة )1.21( ن أن "عاليـة"ر، وجـاءت بد و؛ وقــد يرجــع ذلـك إeــZ أن أفــراد عينـة البحــث يــر
.ـــع املvـــام  شـــادOم وذلـــك لتو زاملـــديرة ت�لـــف املرشـــدة �جتماعيـــة بمتاmعـــة مـــشكالت الطلبـــة وإ ر

ســة بـأداء عملــھ mـش�ل �ــة عRـZ املتخصــصBن بحيـث يقــوم >ـل فــرد ,ـ+ املد رو{عمـال ~دا  جيــد، ر
وكذلك إيجاد نوع من الثقة و�ح;:ام بBن املديرة واملرشدة �جتماعية وترك لvا ا��ر�ة ,+ حل 
�ر ا�pاصــــة ب�ــــل طالبــــة لــــدÅ�ا مــــش�لة  رجميــــع املــــشكالت ال�ــــ� تواجــــھ الطالبــــات وكتابــــة التقــــا

 .Mعليمية أو اجتماعية

ة  -  لبة °�ياتفوض إحدى املعلمات بQثقيف الط" ال�� نصت عZR) 42(رجاءت العبا
ً

,+ املرتبة " 
جة )1.28(ي، و انحراف معيار بلغ )3.62(ا�pامسة؛ حيث بلغ املتوسط ا��ساËي ر، وجاءت بد

ن أن املـــديرة تقـــوم بتفـــو�ض إحـــدى "عاليـــة" و؛ وقـــد يرجـــع ذلـــك إeـــZ أن أفـــراد عينـــة البحـــث يـــر
لاملعلمـــات بQثقيـــف الطلبـــة °ـــ�يا وخاصـــة معلمـــات مـــن العلـــوم الـــذين لـــدÅ�م معلومـــات حـــو

ً
 
سة >ل �pص ,ـ+ مجـال  ات الÓشر�ة داخل املد رال�Ìة العامة ومحاولة �ستفادة من القد ر

سة ات >ل معلمة داخل املد اسة إم�انات وقد رتخصصھ mش�ل جيد mعد د ر  .ر

ة  -  سـة >لمـا " ال�� نصت عZR) 36(ر جاءت العبا رت�لف إحدى املعلمات بإحصاء موجـودات املد
ي، و انحـــراف معيـــار بلـــغ )3.18( بلـــغ املتوســـط ا��ــساËي,ـــ+ املرتبـــة العــشر�ن ؛حيـــث" لــزم {مـــر

جــة موافقــة )1.54( ن أن "عاليـة"ر، وجـاءت بد و؛ وقــد يرجــع ذلـك إeــZ أن أفــراد عينـة البحــث يــر
ســـة >لمـــا لـــزم {مـــر، وذلـــك  ســـة تفـــوض إحـــدى املعلمـــات بإحـــصاء موجـــودات املد رمـــديرة املد ر

 وا��رص و{مانة، وكذلك املساOمة إليجاد نوع من ثقة املعلمات ,+ mعض من جانب �Oتمام
�ب املعلمات عZR عمل mعض املvام ال�� تقوم Â�ا املـديرة للتخفيـف عi�ـا مـن جانـب ومـن  ر,+ تد
ســــة واح;ـــ:ام ا��ميـــع لبعـــضvم وتنميــــة  ــاد نـــوع مــــن الثقـــة بـــBن ا��ميـــع ,ـــ+ املد رجانـــب أخـــر إيجـ

سة  .ر�Oتمام بممتل�ات املد

ة  -  اسـة أسـباب تـدHي تحـصيل ت" ال�� نصت عZR) 39(رجاءت العبا رفوض معلمات الصفوف بد
mعـــض الطلبــــة علميـــا
ً

، و )3.17(,ــــ+ املرتبــــة ا��اديـــة العــــشر�ن ؛حيــــث بلـــغ املتوســــط ا��ــــساËي" 
جة موافقة )1.20(يانحراف معيار بلغ  ؛ وقد يرجع ذلـك إeـZ أن أفـراد "متوسطة"ر، وجاءت بد

سة تفوض معلمات الصفوف ب ن أن مديرة املد رعينة البحث ير اسة أسباب تدHي تحصيل و رد
mعــض الطلبــة علميــا وذلــك مــن خــالل ت�ــو�ن ��ــان متخصــصة ,ــ+ ا�qــاالت العلميــة اpqتلفـــة 

ً

وطبقـــا لألقدميـــة {مـــر الـــذي يولـــد الثقـــة املتبادلـــة بـــBن املـــديرة واملعلمـــات ,ـــ+ التعامـــل وكـــذلك 
 .تفو�ضMسvم ,+ إعداد الصف الثاHي من القيادات والذي yعد من {Oداف الرئ'سة لل
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ة  -  تو>ـــل إeـــZ املعلمــــات مvمـــة مــــشاركة مؤســـسات ا�qتمــــع " ال�ــــ� نـــصت عRــــZ) 49(رجـــاءت العبـــا
، وانحـراف )3.16(,+ املرتبة الثانيـة والعـشر�ن ؛حيـث بلـغ املتوسـط ا��ـساËي" اR�q+ مناسباتھ

جــة موافقـــة )1.53(يمعيــار بلــغ  ؛ وقــد يرجـــع ذلــك إeـــZ أن أفــراد عينـــة "متوســطة"ر، وجـــاءت بد
ســـة تو>ــل إeــm Zعــض املعلمـــات مvمــة مــشاركة مؤســسات ا�qتمـــع البحــث يــر رن أن مــديرة املد و

اR�q+ مناسباتھ ؛ وخاصة املعلمات ال�� لvم عالقات طيبة مع أعضاء ا�qالس اpqتلفة مثـل 
+R�qتمع ا�qالس {خر املتخصصة ,+ التعامل مع مؤسسات ا�qباء واµ ىمجالس. 

ة  -  سـة " ZRال�� نصت ع) 35(رجاءت العبا ة املكتبـة ,ـ+ املد رMـسند إeـZ إحـدى املعلمـات مvمـة إدا ر
Ã�ا ة شــؤ وإلدا ن؛ حيــث بلــغ املتوســط ا��ــساËي " ر ، وانحــراف )3.11(و,ــ+ املرتبــة الثالثــة والعــشر

جــة موافقـــة )0.97(يمعيــار بلــغ  ؛ وقــد يرجـــع ذلــك إeـــZ أن أفــراد عينـــة "متوســطة"ر، وجـــاءت بد
eسند إM سة ن أنھ مديرة املد رالبحث ير ة و سة إلدا ة املكتبة ,+ املد رZ إحدى املعلمات مvمة إدا ر ر

سـة، وذلـك لإليجـاد نـوع  Ã�ا وخاصة املتخصصات ,ـ+ مجـال املكتبـات ومراكـز الـتعلم باملد رشؤ و
.ع املvام طبقا للكفاءات املتخصصة من املعلمات  .زمن تو

ادة التحو�ليـة ما العالقة ال�� تر�ط بـ<ن القيـ" والذي نص عMN :3جابة عMN السؤال الثالث
 وتفو�ض السلطة؟ 

جـــــات القيــــــادة  تبـــــاط الثنائيــــــة بـــــBن د رلإلجابـــــة عـــــن Oــــــذا الـــــسؤال تـــــم حــــــساب معـــــامالت � ر
+eو مو|} ,+ ا��دو التاO ا كماOعادmعاد تفو�ض السلطة بأmجات أ لالتحو�لية وأmعادOا ود  : ر

  ) 8(لجدو 

جات القيادة التحو�لية وأmعادOا ود تباط بBن د رمعامالت � ر  .جات أmعاد تفو�ض السلطة بأmعادOار

تباط تفو�ض السلطة أ8عاد القيادة التحو�لية F الداللة رمعامل 

 m  0.76 0.01عد ا��اذبية والتأثB:-أ

 m  0.84 0.01عد التحف�B و~لvام-ب

ة الفكر�ة- جـ  0.01 0.79 ر mعد �سQثا

 m  0.75 0.01عد �Oتمام الفردي-د

جة ال�لية للقياد  0.01 0.69 ة التحو�ليةرالد

 : السابق) 8(ليت¬} من جدو 

ا  -  ــ ــــة وتحقيــــــق تفــــــو�ض الــــــسلطة بأmعادOــــ ـــاد القيــــــادة التحو�ليــ ـــاط بــــــBن أmعـــ تبـــ ــــامالت � ر أن معــ
ـــة ودالــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستو  ىاpqتلفــــة جـــــاءت >لvـــــا موجبـــــة ومرتفعــ ً

، و>انـــــت قيمـــــة )0.01(
ــــو�ض الـــــ ـــاد القيـــــادة التحو�ليـــــة وتفـ ــــBن أmعــ تبـــــاط بـ ـــة للقيـــــادة رمعامـــــل � جـــــة ال�ليــ رسلطة والد

ىو£ـ+ دالـة إحـصائيا عنـد مـستو ) 0.69(التحو�لية  ً
وMعIـ: Oـذه القيمـة املرتفعـة ملعامـل ) 0.01(

تباطية قو�ة ومؤثرة بBن أmعاد القيادة التحو�لية وتحقيق تفـو�ض  تباط عن وجود عالقة ا ر� ر
تلعبـھ القيـادة التحو�ليـة لـدي رالسلطة بأmعادOا اpqتلفة، وOذا yشB: إZe الدو الوا|} الـذي 

سة �بتدائية ,+ محافظة خم'س مشيط ,+ تحقيق تفو�ض السلطة للمعلمات ,+  رمديرة املد
 .{mعاد
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تبـاط بـBن القيــادة التحو�ليـة وDـBن mعــد  -  حيــث ) التحفBـ� و~لvـام(ر>انـت أعRـZ قيمـة ملعــامالت �
 بBن القيادة التحو�لية وتحقيق تفو�ض ىمما yع�5 أن العالقة {قو والتأثB: {كI:) 0.84(بلغ 

نة باألmعاد {خر للتفو�ض ا|} ,+ mعد التحف�B و~لvام مقا ىالسلطة تظvر mش�ل قو و ري  .و

تبـاط بـBن القيـادة التحو�ليـة وتحقيـق تفـو�ض الـسلطة وDـBن mعـد  -  ر>انت أقل قيمة ملعامالت �
ضعف والتـأثB: {قـل بـBن القيـادة مما yع�5 أن العالقة {) 0.75(حيث بلغ ) �Oتمام الفردي(

نــة باألmعـــاد {خـــر  ,ـــ+ mعـــد �Oتمــام الفـــردي مقا ىالتحو�ليــة وتحقيـــق تفــو�ض الـــسلطة تظvــر  ر
 .لتفو�ض السلطة

  :توصيات البحث

 :  ضوء النتائج ال�� توصل إل��ا البحث يمكن وضع عدد من التوصيات، ومi�ا ,+        

س املرحلـــــة  -  ــــديرات مـــــدا ســـــة ردعـــــم صـــــالحيات مـ ,ـــــ+ محافظـــــة خمـــــ'س مـــــشيط ملما ــــة  ر�بتدائيـ
 . وتطبيق أmعاد القيادة التحو�لية ,+ مجاالت أك»: ,+ العملية التعليمية

س املرحلـة �بتدائيـة ,ـ+ محافظـة خمـ'س مـشيط  -  رتوظيف {نظمـة واللـوائح مـن مـديرات مـدا
 .لتفو�ض السلطة

س املر -  ســة مــديرات مــدا رتــوفB: جvــاز إدار yــسvم ,ــ+ تحقيــق مما ر حلــة �بتدائيــة ,ــ+ محافظــة ي
 . السلطةخم'س مشيط لتفو�ض

   :مق�=حات البحث

 : ,+ ضوء النتائج ال�� توصل إل��ا البحث يمكن وضع عدد من املق;:حات، ومi�ا            

ســة القيــادات {>اديميــة با��امعــات الــسعودية ألmعــاد القيــادة  -  اســة mعنــوان متطلبــات مما رد ر
 .التحو�لية

اســــة mعنــــوان  -  س الثانو�ــــة ,ــــ+ اململكــــة العرDيــــة رد رآليــــات تفــــو�ض الــــسلطة لــــدى قيــــادات املــــدا
 .السعودية

س الثانو�ـة باململكــة العرDيـة الــسعودية  -  �ــBن باملـدا �Óيـة لإلدا اسـة mعنـوان �حتياجــات التد رد ر ر ر
سة القيادة التحو�لية  . رملما
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  املراجع

  :املراجع العر�ية: أوال

ة عــصام س الثانو�ــة بمدير�ــة غــرب غــزة للقيــادة د). 2021. (و{ضــم، مــر ســة مــدير املــدا رجــة مما ر ير
ـــلوك املواطنــــة التنظيميــــة اســــات . ىالتحو�ليــــة وعالق�ــــا بمــــستو سـ رمجلــــة ابــــن خلــــدو للد ن

 . 1024-993ص . 2021، دyسمI: 2. ، ج3. ، ع1. مج. و{بحاث

، عز�زة أبكر سات تفو�ض السلطة وعالق�ا باتخاذ). 2020. (يبكر  القرار لـدى مـديرات رتقييم مما
س الثانو�ـــة بمدينـــة جـــدة ، ســــÓتمI: 36. ، ع4. مـــج. مجلــــة العلـــوم ال;:بو�ـــة والنفـــسية. راملـــدا

  25-1ص . 2020

Oا ,+ بناء الب'ئة ~يجابية لثقافة ~نجـاز ال;:بـو). "2010(جI:ان، عR+ دمحم  يالقيادة ال;:بو�ة ودو ". ر
دن. عمان). يثقافة ~نجاز ال;:بو(أعمال مؤتمر   .22-10، ص 2010 آيار 5 ــ 4. ر{

ـــزار ــــددة ). 2010. (جميـــــل، أحمـــــد نــ ــــ;:اتيجية ا�qـ ـــة وأنمـــــاط القيـــــادة �سـ ــــاط املعرفيــ Mـــــشكيلة {نمـ
ا ــ ة العليــــــ ـــــق ~دا ــــب املفQــــــــشBن : رلفاعليــــــــة فر�ـــ ــــــادات م�اتــــ ـــــن قيــ ــــــة مـــ ـــة لعينــ �ـــــ ـــة اختيا اســـــ رد ر

اه، جامعة mغداد، العراق. العموميBن رسالة دكتو  .ر

®ي، مفـــــ}  ـــات الــــــسعودية، ). 2019(بــــــن حمـــــود را��ـــــا �ـــــة ,ــــــ+ ا��امعــ ســـــة القيــــــادة �بت�ا رواقــــــع مما ر
ة، >ليــــة ال;:بيــــة، جامعــــة امللــــك خالــــد،  اه غBــــ: م¹ــــشو ســــالة دكتــــو رواســــ;:اتيجية تطو�رOــــا  ر ر

 .اململكة العرDية السعودية

، عبــد العز�ـز بـن سـو�لم  ف بـن دمحم بـن سـند؛ الـشمر يا��رËـي، عـا �ـة). "2019(ر  ال�ــ� راملعوقـات ~دا
س �بتدائيـــة بمدينـــة حائـــل وســـبل التغلـــب عل��ـــا مـــن وجvـــة نظـــرOم رتواجـــھ مـــدير املـــدا ". ي

 .210-199ا�qلة العرDية للعلوم ال;:بو�ة والنفسية، ص ص 

افدة عمر   ، را��ر�ر ة ا��ودة ,+ التعليم العاe+). ه1431(ي  .دار الثقافة: عمان. رالقيادة وإدا

Ò¤� النا§}املدي). 2006. (رDيع، Oادي مشعان  .مكتبة ا�qتمع العرËي: غزة. رر املد

ـــاملBن ). م2014(ســــطوÝ+، دعــــاء دمحم  �ــــة ومــــستو�ات تمكــــBن العــ رالعالقــــة بــــBن أنمـــــاط القيــــادة ~دا
ة، مصر، . بالتطبيق عZR قطاع ~سمنت  .447 – 431، 3را�qلة العلمية لالقتصاد والتجا

ســــة ~). 2021. (الـــسفياHي، Oـــالل دمحم عRــــ+ ســـية ألmعـــاد القيــــادة التحو�ليـــة مــــن رواقـــع مما ة املد ردا ر
ـــ+ محافظــــــة املvــــــرة ــــة مركــــــز جز�ــــــرة العــــــرب للبحــــــوث ال;:بو�ــــــة . وجvــــــة نظــــــر املعلمــــــBن ,ـــ مجلــ

س 8. ، ع1. مج. و~Hسانية  .130-107. ص ص. 2021ر، ما

ة ا��امعية). ه1431(السميح، عبدا�qسن دمحم  اسات ,+ ~دا رد  .دار ا��امد: عمان. ر

ـــ س الثانو�ــــــة ). " 2005(+ بـــــن ســــــو�لم الـــــصغB:، عRـــ ــــو�ض الــــــصالحيات لــــــدى مـــــدير املــــــدا رواقــــــع تفـ ي
 . رسالة ماجستB:، >لية ال;:بية، جامعة امللك سعود" ا���ومية بمدينة الر�اض

ة الرائدة). 2003. (الصB:,+، دمحم عبد الفتاح .ع: عمان. ر~دا  .زدار صفاء لل¹شر والتو

�ة. أصــولvا وتطبيقا��ــا املعاصــرة: ة التعليميــةر~دا). 1999. (الطب'ــب، أحمــد دمحم املكتــب : ر~ســكند
 .ا��ام©+ ا��ديث
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، أحمــد بـن ســالم  اســة اســتطالعية ): Oــ1423(يالعـامر رالقيــادة التحو�ليــة ,ـ+ املؤســسات العامـة؛ د
اء املوظفBن  .ال¹شر العل�º واملطاmع، جامعة امللك سعود، الر�اض. رآل

Bي، أالء عبد املوجود؛ حسHدى عبد الرحيم العاO ،ة ). "2018(ن:Bن مدخل البيانات الكبBالتوافق ب
ــــيل  ــــركة أســـــــيا ســـ اء ,ـــــــ+ شـــ ـــــن املـــــــد اء عينـــــــة مــ ـــــة اســـــــتطالعية آل اســ ـــــة د روالI:اعـــــــة التنظيميــ ر ر

�ة، ص ص ". لالتصاالت املتنقلة ,+ العراق  .290-275رمجلة العلوم �قتصادية و~دا

شيد اسـة : القيادة �س;:اتيجية عRـZ املBـ�ة التنافـسيةأثر أنماط ). 2017. (رعبد الدلي�º، عدنان  رد
دنية ا�pاصة دن. رميدانية ,+ ا��امعات { رسالة ماجستB:، جامعة آل الب'ت، {  .ر

ـــد املــــــوZe، عـــــصام عبــــــداللطيف  ــــة). م2015(عبــ ـــة النبو�ـــــة التحو�ليــ نــــــة . نظر�ـــــة القياديـــ اســـــة مقا رد ر
ســــات القيـــادة ,ــــ+ منظمــــات {عمــــال رســــالة ماجــــستB: غBــــ: .  العرDيـــةرلالHع�اســـات عRــــZ مما

دن ة، >لية {عمال، جامعة الشر {وسط، { رم¹شو ق  .ر

و  ـــعد بـــــن مـــــر قالعتيÜـــــ�، ســ ة التغيBـــــ:): "Oــــــ1426(ز ردو القيـــــادة التحو�ليـــــة ,ـــــ+ إدا يامللتقـــــى ~دار " ر
ة فاعلـة، : الثالث ة التغيB: ومتطلبـات التطـو�ر ,ـ+ العمـل ~دار نحـو إدا رإدا صـفر 19-18ير

س 29-30(  127-120، جدة، ص ص )2005/رما

س املرحلـــــة ). 2018. (ال��ºــــ�، ســــعود ســـــالم حــــسن رمــــستو تفـــــو�ض الــــسلطة لــــدى مـــــدير مــــدا ي ى
جامعـة آل ). ماجـستB:(املتوسطة ,+ دولـة ال�و�ـت وعالق�ـا بدافعيـة ~نجـاز لـدى املعلمـBن 

دن  . رالب'ت >لية العلوم ال;:بو�ة، {

أثـــر القيـــادة التحو�ليــــة ,ـــ+ الـــتعلم التنظيºـــ� ,ــــ+ ). 2015(ر العـــزام، أحمـــد حـــسن؛ ا��دايــــة، دمحم نـــو
اســـــات  قــــاء للبحــــوث والد ـــة الز دنيـــــة ,ــــ+ إقلــــيم الــــشمال، مجلــ �ــــة { رقطــــاع البنــــوك التجا ر رر

دن، -~Hسانية  قاء ا�pاصة، { رجامعة الز  .43- 30، )2(15ر

ضا دمحم سعيد سة القيادة التحو�لية لـدى مـدير). 2020. (رعمايرة،  جة مما رد س ,ـ+ مدير�ـة ر ر املـدا ي
ـــة نظــــــر املعلمــــــBن ــــرار مــــــن وجvـــ ــــد وعالق�ــــــا بفاعليــــــة اتخــــــاذ القــ Dــ مجلــــــة ا��امعــــــة . رقـــــصبة إ

اسات ال;:بو�ة والنفسية   409-386. ص ص. 2020، مايو 3. ، ع28. مج. ر~سالمية للد

ــــان صــــــا�}  ـــة الطــــــائف ). م2013(الغامـــــدي، إيمـ ـــيم الثــــــانو بمدينــ س التعلــ ســـــة مــــــديرات مـــــدا يمما ر ر
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