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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ى:ال  ع  ت    الله  ال  ق  * 

   ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ

ڃ  ڃ    ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 (٩٥١آل عمران: )    چڃ  چ  چ  

 :صلى هللا عليه وسلم اللَّه   ر سهوله  ق ال   *

ي اره " بُّون  ههم   الَّذ ين   أ ئ مَّت كهمه  خ  بُّون كهم   ،تهح   ،ع ل ي ه م   و تهص لُّون   ،ع ل ي كهم   و يهص لُّون   ،و يهح 
ر اره   "و ي  ل ع نهون كهم   ،و ت  ل ع نهون  ههم   ،و ي هب غ ضهون كهم   ،ت هب غ ضهون  ههم   الَّذ ين   كهمه أ ئ مَّت   و ش 

 (6/40، 0194 )صحيح مسلم، ح:

 :يُّز  م  والتَّ  ضل  الف   هل  أ   ير  قد  ي ت  ف   صلى هللا عليه وسلم اللَّه   ر سهوله  ق ال  و   *
ر   أ بهو ب أهمَّت ي أهمَّت ي أ ر ح مه "  ق هههم   ،عهم ره  اللَّه   أ م ر   ف ي ههم  و أ ش دُّ  ،ب ك   ،عهث م انه  ح ي اء   و أ ص د 

ل   و أ ع ل مهههم    ،أهب ي   و أ ق  ر ؤهههم   ،ث اب ت   ب نه  ز ي ده  و أ ف  ر ضهههم   ،ج ب ل   ب نه  مهع اذه  و ال ح ر ام   ب ال ح َل 
همَّة   ه ذ ه   و أ م ينه  ،أ م ين   أهمَّة   و ل كهل    "ال ج رَّاح   ب نه  د ة  عهب  ي   أ بهو اْل 

 (6/949، 0914 )سنن أبي الترمذي، ح:

 

من   (Patton)ون اتُّ ب   يُّ يك  مر  اْل   اله ر  ن  الج   ال  ق  *  :ة  اد  ي  الر  و   ة  يَّ يج  ات  االستر   ة  اد  ي  ي الق  ف   ه  وس  ره ده ض 
 زم  الج  و   ،يد  أك  ى التَّ ل  ا  إ  رَّ ضط  مه  يس  ل   و  هه ف    ه،يث  د  ح   ة  يق  ر  ط   ن  م   د  ائ  الق   ز  ي َّ م  أه  ن  أ   يهمك نهني"
 ن  أ   د  ح  ْل    كه تره  ي  ال   كل  ش  ب   م  لَّ ك  ت  ي    ن  أ   يه  ل  ا ع  م  نَّ إ  و   ،ون  ره اآلخ   له فع  ا ي  م  ك    ،تم  الشَّ و  
و أ   ،نُّ ظه و أ  أ   ،ده ق  عت  و أ  أ   ،ىر  أ  : ، و ال  ي ست خد م ك ل م ات  م ثل  هر  ام  و  أ   يذ  نف  ت   ض  رفه ي  
 "حه ج  ر  أه 
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 ـــــــــــــــــــــــ...القاضي البيساني  قالـــــــ
 

 

ُتبُ  ـُت أنَّـهُ ي  أ  ي ر  ــإنِّــ"  ال ي ك 
 ه،ـي ومِ  ـي  ــاٌن ِكت ـاب ـًا فِ ـِإن س  

 ه:ـدِ ــــــي غ  ـــــــال  ِفـــإال ق ــ
 ،نُ س  ح  أ   ان  ك  ذا ل  ه   ر  ـُغي   و  ــل  
 ،نُ س  ح  ت  ُيس   ان  ك  ا ل  ذ  د  ك  ِزي   و  ـل  و  
 ،لُ ض  ف  أ   ان  ك  ا ل  ذ  ـدِّم  ه  ـقُ  و  ـل  و  
 ،لُ م  ج  أ   ان  ك  ا ل  ذ  ـه   ك  رِ ـتُ  و  ـل  و  
 ،رِ ـــب  عِ ال   مِ ـظ  ـع  أ   ن  ــــا مِ ذ  ـــه  و  
 الءِ ـي  ى استِ ـل  ٌل ع  ـي  لِ د   و  ـهُ و  
 "رِ ش  الب   ةِ ل  ى ُجم  ـل  ع   صِ ـق  ـالن  
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 باللغة العربية ملخص الدراسة
ر   و  وث  ت ص  ال ة  الغ  ك  ة  ب و  يَّ اد  س  اإلعد  ار  د  ي الم  ير  د  ى م  ة  ل د  يل يَّ و  ة  التَّح  اد  ات  الق ي  ار  ه  ة  م  ي  م  ن  ح  ل ت  ر  ت  ق   م 

ة   زَّ ات  غ  اف ظ  ح   ب م 

من  إلى تقديم تصور مقترح لتنمية المهارات التَّحويليَّة لدى مديري المدارسهدفت الدراسة 
لمدارس ن المميزين لمديرياللدي  التَّحويليَّةمهارات القيادة درجة ممارسة إلى التَّع رُّف خالل 

 .غ زَّةبوكالة الغوث بمحافظات  اإلعداديَّة
المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عّينة الدراسة  الباحثولتحقيق أغراض الدراسة استخدم 

، أي ما نسبته مجتمع الدراسة يمثلون كافةالمميزة  اإلعداديَّةللمدارس  ومعلمة معلم( 524من )
 عينة الدراسة اختيارت مَّ ، و ( معلم ومعلمة2125البالغ عددهم ) من مجتمع الدراسة %(61.64)

 .بوكالة الغوث حسب توجيه مديري المناطق التعليمية
هما: االستبانة،  ،أداتين لجمع بيانات الدراسة واإلجابة على أسئلتها الباحث وقد استخدم

الخمسة على مجاالت الدراسة  موزعةً  ( فقرةً 54من ) ستبانةاالتكونت لشخصية، فقد والمقابلة ا
 التفهُّم، تعديل السلوك بالقيم، لهام الرؤية المشتركةإ، العمل الجماعي التعاوني، الخطاب التحويلي)

 تحليل البيانات باستخدام برنامج الحاسوب اإلحصائي مَّ ت   االستبانةوبعد تطبيق (، و اإلعذار
(SPSS):وقد شملت المعالجات اإلحصائية التالية ، 

نباخ لمعرفة ثبات و اختبار ألفا كر  –المتوسط الحسابي  –التكرارات  –النسب المئوية 
اختبار  –معامل ارتباط بيرسون لقياس درجة االرتباط  -طريقة التجزئة النصفية –الفقرات 

 –اختبار العينات المستقلة  –نة الواحدة اختبار العي –كولمجروف سمرنوف لمعرفة نوع البيانات 
 اختبار تحليل التباين األحادي.

أسئلة، لكل مجال من مجاالت الدراسة  خمسةأما المقابلة الشخصية فقد تكونت من 
الخمسة سؤال مفتوح لإلجابة عن جوانب مهمة متعلقة بالمجال نفسه، ووجهت األسئلة لمجموعة من 

وذلك  ،من العينة المبحوثة الحاليينبعض و  ،ي المدارس القدامىوبعض مدير  ،صينتالخبراء والمخ
 .التَّحويليَّةتنمية مهارات القيادة إلبداء آرائهم ومقترحاتهم حول ُسُبل 

واستخراج بيانات ، (spss)بعد معالجة بيانات االستبانة باستخدام البرنامج االحصائيو 
 التالية: التسعخلصت الدراسة إلى النتائج المقابلة الشخصية، 

 .هي قيادة القرن الواحد والعشرين التَّحويليَّةالقيادة . 6

هي أكثر نظريات القيادة وأنماطها انسجامًا مع القيادة اإلسالمية  التَّحويليَّةالقيادة . 2
 المبثوثة معالمها في كتب التراث اإلسالمي بأنواعه.

 بدءاً  ،نو لقادة اإلسالميعمليًا ابالمحتوى والمضمون قد مارسها  التَّحويليَّةالقيادة . 3
  واإلصالح والحركات اإلسالمية. ،ن، ثم العلماء وقادة الفكرياألنبياء الكرام، ثم الخلفاء الراشدب
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 غ زَّةبمحافظات  بوكالة الغوث اإلعداديَّةلمدارس ل ن المميزينمديريالدرجة ممارسة . 5
 .%(16.00) كانت كبيرة التَّحويليَّةلمهارات القيادة 

مهارة )كانت  اإلعداديَّةلمدارس ل ن المميزينمديريالاألكثر شيوًعا بين أوساط  المهارة. 4
 . %(16.1)وكانت نسبتها المئوية (إلهام الرؤية المشتركة

إلهام الرؤية المختلفة تنازلًيا كانت كالتالي: ) للمهارات المميزين درجة ممارسة المديرين. 1
 (.واإلعذار التفهُّم، العمل الجماعي التعاوني، عديل السلوك بالقيمت، الخطاب التحويلي، المشتركة
 متوسطات ، بين(α≤0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذاتُ  فروقٌ  توجد. 7
 ممارسة مديريهم لدرجة غ زَّة بوكالة الغوث في محافظاتالمميزة  اإلعداديَّة المدارس معلمي تقديرات

 .الجنس لصالح اإلناث لمتغير تعزى يَّةالتَّحويللمهارات القيادة 
  

 
، أهمها التوصيات من مجموعة الباحث م  د  ق   نتائج من الدراسة إليه توصلت ما ضوء وفي 

 :أربع
بوكالة غوث  اإلعداديَّة المدارس مديري لدى التَّحويليَّةالقيادة  مهارات تطوير ضرورة. 6

 .  غ زَّةوتشغيل الالجئين بمحافظات 
 مثل أخرى، جوانب من التَّحويليَّةمهارات القيادة  دراسة نحو الباحثين توجيه ضرورة. 2
 .غ زَّة محافظات مدارس في أخرى بمتغيرات وربطها واألنواع، ،والمستويات ،المراحل

وهذا  ،في أي مؤسسة تعبر عن نضج كبير لدى قائد هذه المؤسسة التَّحويليَّةالثقافة . 3
 .إلقبال على العمل عن طواعية ورضانشاط وايضفي جوًا من الفعالية وال

التي تعتبر المهارة األكثر تمثياًل لمفهوم القيادة  ،مهارة تعديل السلوك بالقيم تعزيز. 5
بالتدريب واكتساب مهارات  وذلك .التَّحويليَّة، فهي اإلطار النظري والفكري والعملي للقيادة التَّحويليَّة

رات ، وتعززها مهاللسلوك الصالح والموجهة غرس القيم الحاكمة من مكنبالتَّ  تعديل السلوك ممزوجةً 
 .رشاد التربوي والنفسي لتحقيق ذلكاإل
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 باللغة االنجليزية ملخص الدراسة
 A suggested approach to enhance the skills of the transformational 
leadership for preparatory school principals at the UNRWA in Gaza 
governorates. 
 This study aimed at recognizing the degree of practicing the skills of 

the transformational leadership for the distinguished principals of 

preparatory schools at the UNRWA in Gaza governorates, as well as to 

introduce a suggested perception to develop the transformational skills of 

the school principals in general. 

 To achieve the purposes of the study, the researcher used the 

descriptive analytical method. The study sample consisted of (425) teachers 

(male and female) at the preparatory distinguished schools according to the 

study data and the answers of the questions as follows: 

 A questionnaire and the personal interview. As for the questionnaire, 

it consisted of (45) phrases distributed on the fields of the study 

(transformational discourse, cooperation, accommodation, behavior 

modification by values, empathy and apology). 

 At the end of the questionnaire, the data was analyzed by the SPSS 

and the statistical process included: percentages, duplicates, SMA, 

Cronbach's Alpha test to determine the stability of paragraphs. how retail 

midterm, Pearson's correlation coefficient to measure the degree of 

correlation kalmejrov semarov to see what kind of data. Each test sample 

test, independent testing of samples and analysis of mono variance test. 

 The interview consisted of (5) questions for each field of the fifth 

fields, an open question to answer the related important aspects of the field 

itself and the questions were directed by a group of experts and specialists 

and some veteran principals and some of the recent principals of the 

studied sample to give the views and suggestion about developing the skills 

of the transformational leadership.  

The study concluded the following results: 

1) The transformational leadership is the 21
st
 century leadership. 

2) The transformational leadership is one of the most leadership 

theories ant its kinds harmonious with the Islamic leadership which 

features are documented in the books of the Islamic heritage. 

3) The transformational leadership text and letter were practiced by the 

Islamic leaders beginning with the honorable prophets, the rightly-

guided caliphs the scholars, the leaders of reform and intellect and 

Islamic movements. 

4) The degree of practicing the skills of the transformational leadership 

by the distinguished principals at the UNRWA preparatory schools 

in Gaza governorate is very high (81.8%). 

5) The most common skill among the distinguished principals at the 

preparatory schools was the skill of inspiring shared vision. 
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6) The degree of practicing of the distinguished principals of the 

various skills were as follows (inspiring shared vision, 

transformational discourse, modification behavior by values, 

cooperation, apology and empathy). 

7) There was statistically significant differences at the level of 

significance (a<0.05) among the mean estimates of the teachers of 

distinguished preparatory schools at UNRWA in Gaza Governorates 

to the extent of principals practicing of the skill of transformational 

leadership due to the sex variable in favor of female.  

8) There was no statistically significant difference at the level of 

significance (a<0.05) among the mean estimates of the teachers of 

distinguished preparatory schools at UNRWA in Gaza Governorates 

to the extent of principals at the skills of transformational leadership 

due to the qualification variable. 

9) There was no statistically significant difference at the level of 

significance (a<0.05) among the mean estimates of the teachers of 

distinguished preparatory schools at UNRWA in Gaza Governorates 

to the extent of principals at the skills of transformational leadership 

due to the service years variance. 

The study has concluded the following recommendations: 

a) The need to develop the skills of transformational leadership for 

the rest of the preparatory schools principals at the UNRWA in 

Gaza governorates. 

b) The need to direct the researchers towards studying 

 transformational leadership skills in other aspects such as stages, 

levels and connecting them with other  variables at  schools in 

Gaza governorates. 

c) The transformational knowledge at any institution expresses a 

great maturity of the leader and this accords an atmosphere of 

activity, efficiency and love for work willingly. 

d) Promoting the skill of behavior adjustment by values which is the 

most representing skills of the concept of transformation 

leadership and it is the actual, intellectual and theoretical 

framework by training and acquiring skills of behavior adjustment 

mixed with the ability to cultivate the values that orient and 

govern the good behavior. The skills of psychological and 

educational guidance play a vital role to achieve the above-

mentioned values. 
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 اء  د  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  اإل  
 
 
 
 

 .م  اد  الق   ي  يل  حو  الت   د  ائ  الق  :::هللا ذن  إ  ب   ي  بر  الج   ن  م  الز   عد  ب   ين  م  سل  الم   ة  يف  ل  خ  ى ل  إ  
 

ة  يل  الت حو   ة  ـب  جر  ـالت   ة  ب  ـــاح  ص   ن  ـيـم  ل  ــسالم   ان  و  ـــخاإل   ة  ــاع  ـم  ج  ى ـــــإل    .ي 
  

 .وعائلتي المعطائة عائلة الغا ام  ه  اء  ط  ع   هللا   ل  ز  ج  أ   ين  يم  ر  الك   ي  د  ال  ى و  إل  
 

 ...مـــهـات  ــي  ر  م وذ  ــه  ــاج  أزو  و   يــات  و  ــــــخ  أ  ي و  ــان  و  ــــخى إ  ـــــــــإل          
 

 ...اً ور  ذك  م   اً يئ  ش   ون  ك  ت   ن  أ   ل  ب  ـــق   يـت  ي  ر  ذ  و اه  ـل ـ هأ  و   تيوج  ى ز  ـــــإل    
 

ل ي   ق  ــه ح  ـــن ل  ـــل  م  ـك  ي و  ـــاب  ـحب  أ  و   يائ  ــق  صد  أ   ل  ــــك  ى ـــــإل    ...ع 
 

ين  ب  الن   وح  ر  ى ـإل    م...ه  ع  م   حن  ن  و   ين  ح  ال  الص  و   اء  د  ه  الش  و   ين  يق  د  الص  و   ي 
 

 
 
 

ق   ي  د  ه  أ   د  الم  ه   ... ان  ى ح  ت  ا ح  اف ه  ار  ق ط  ظ  ال  انت  ط   مرةً ل  ... ث  ج 
  ام  ع   م11٩٩عام  يف   

 .ير  ب  ي الك  ب  ر  الع   ن  ط  ي الو  ف   ي ة  يل  الت حو   ات  ور  الث 
 

 .يب  ج  م  ال   يب  ر  الق   و  ه   ن ه  ي، إ  ن  م   ل  ب  ق  ت  ي   ن  ى أ  ال  ع  ت   اً هللا  ي  اع  د  
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 الشكر والتقدير

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ ﴿

 (64: الحقاف)    (چ   چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ    چڃ  ڃ  ڃ   چ

ثيرًا، لك ك   نعمُ كثيرًا كما تُ  لحمدُ ، لك اكوعظيم سلطان ككما ينبغي لجالل وجه هلل الحمدُ 
عطى، ن أ  م   ، وأوسعُ ل  ئِ من سُ  لك، وأجودُ من م   ، وأرأفُ د  بِ من عُ  ، وأحقُّ ر  كِ من ذُ  الحمد أنت أحقُّ 

عصى كر، وتُ ش  فت   طاعُ عصى إال بعلمك، تُ إال بإذنك، ولن تُ  طاع  أنت الملك ال شريك لك، لن تُ 
، لت  ل  ح  ما أ   النية، الحاللُ ع   ندك  عِ  رُ ية، والسِّ ضِ ف  وب لك مُ شهيد، وأدنى حفيظ، القل غفر، أقربُ فت  

أ ُلك  ، ك  دُ ب  ع   بدُ ، والع  ك  لقُ خ   قُ ل  ، والخ  يت  ض  ما ق   عت، واألمرُ ر  مت، والدين ما ش  رَّ ما ح   والحرامُ   ك  زِّ عِ بِ  ن س 
نا، ت  م  لَّ نا بما ع  عُ ف  ن  ت   ن  ا، وأ  ن  عُ ف  ن  نا ما ي  م  لِّ ع  تُ  ن  أ   واألرض له السمواتُ  ت  ق  ر  ش  الذي أ   ك  ورِ نُ ام، وبِ ر  الذي ال يُ 

خالصًا يا أرحم  م  لمًا وع  نا عِ يد  زِ ت   ن  وأ    الراحمين! اًل وا 
ب دُ الذي يرويه عنه  صلى هللا عليه وسلمانطالقًا من قول النبي   :ق ال  ه نَّ أ  اللَِّه ب ِن ُعم ر   ع 

ن ع  ِإل ي ُكم  م ع ُروًفا ف ك اِفُئو " ا أ ن ُكم  ق د   ،ف ِإن  ل م  ت ِجُدوا م ا ُتك اِفُئون هُ  ،هُ م ن  ص  و  ت ى ت ر  ُعوا ل ُه ح  ف اد 
 [211/ 4314،9ح ،مسند أحمد". ]ك اف أ ُتُموهُ 
ي أتوجُه بالشكِر الجزيِل ألستاذي نّ إفولذوي العلم بعلمهم، اعتراًفا لذوي الفضِل بفضلهم، و 

ِن  أوالني ذاكرًا ماتفضله باإلشراف على رسالتي، على  الكريم الدكتور/محمد عثمان األغا ِمن  ُحس 
غمرني بفضله وبشاشته وتشجيعه، وشملني برعايته، وأحاطني بتوجيهاته، كان  فقدتوجيٍه ورعاية، 

شكٍر وتقديٍر  فله مني كلَّ ي، ويلِ ح  التَّ  المشرفم ع  فكان بحق نِ مي، ز  ي ع  وِّ ق  دائًما يشُد من أزري، ويُ 
ف ان   .  وِعر 

 كما أتقدم بالشكِر والِعرفان ألستاذيَّ الكريمين عضويَّ لجنِة الُمناقشة:
 .عضو لجنة المناقشة الداخلي    العاجزعلي فؤاد الدكتور/ األستاذ 

 ي.رجاخعضو لجنة المناقشة ال   شعتعبد المنعم رزق الدكتور/ 
ه ٍد  ثراِئها بالتوجيهاِت النافعة ،في قراءِة هذه الرسالةكبير، وعناٍء طويل على ما بذاله من ج   ،وا 

 واإلرشادات الصائبة، فجزاهما اهلُل عني خير  الجزاء.
هذا الصَّرح العلمي الشامخ الجامعة اإلسالمية ربان سفينة كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى 

دتها ، الذين أكرمهم اهلل بقيا، وكل العاملين في الجامعةشعث كامل كمالينة  األستاذ الدكتور/ زَّ بغ  
 افِّ ص  ثم ارتقوا بها إلى م   ،ا بها على شواطئ األمان أوالً و  س  وسط األمواج المتالطمة، حتى ر  

االلتحاق بها اهلل ب شرَّفنيالجامعات المميزة عالميًا وفق المعايير الدولية، هذه الجامعة العريقة التي 
ادة البكالوريوس في الهندسة عام بشهمنها  تتخرج ن  أ   قد أكرمني اهلل تعالىو قبل أربعة عشر عامًا، 

حمد بم ، و 2007م، ثم بكالوريوس التربية اإلسالمية في عام 2005م، ثم دبلوم التربية عام 2003



 
 

 ي 

يفتح لي أبواب الخير ألكمل  ن  الماجستير، داعيًا اهلل تعالى أ   فيه، أتخرج اليوم تِ نَّ ومِ  ،هلل وفضلها
  وام العطاء والتقدم.مسيرتي، ذاكرًا فضل جامعتي، داعيًا لها بد

أستاذي  في ذلك صُّ السادة المحكمين لالستبانة وصحيفة المقابلة، وأخُ  وال أنسى أن أشكر
بالتقدير كذلك تواضعه وعلمه الكثير، وأخص من / محمد عاشور صادق الذي تعلمت الدكتور

واصل معه عبر حيث تشرفت بالت / هاني عبد الرحمن الطويل من الجامعة األردنيةاألستاذ الدكتور
مقًا، ، فألفيت فيها عُ في غزة البريد االلكتروني، ثم تعرفت على مؤلفاته، واقتنيت ما توفر منها

قها، ثم استخرج منها  وفهمًا، وطرحًا غير مسبوق عربيًا، فقد غاص في بحار العلم والثقافة وتذوَّ
إنَّه ال غنى  :وأقولله فضله،  ر  أن يذك لمٍ عِ  على كل طالبِ  قٌ ح  ، ف  عربي وأهداها لكل قارئ ،الآللئ

ج  فهمه، وُين وِّر  فكره، إال تجربته مَّق  ع  لكل إداري تربوي إسالمي يرغب أن يُ  أن ينطلق  سائحًا ، وُين ضِّ
/ ناصر جاسر األغا، الدكتوره بِ  ع رَّف ِنيوشكري موصوٌل لمن  / هاني الطويل،في كتب الدكتور
مروان سليم  الدكتور/ألغا، والدكتور/ سالم زكريا األغا، و الدكتور/سامي ابراهيم اوأشكر كذلك 

، وتوجيهاتهم المفيدة ني جزءًا من وقتهمو منهم، ومنح تمما طلب ا لي أكثر  و مُ دَّ ق  قد  ، وكلُّهماألغا
  م.هووقت ،مهملعم، و هجهدفبارك اهلل في 

ده لترى هذه أعانني وبذل جهوكل من  ،من دعا لي بالتوفيق والسدادكل والشكُر موصوٌل ل
/ أحمد محمد فضل األغا الذي األخ بالذكر أخصو ن، و وأكثر هؤالء هم جنود مجهولالرسالة النور، 

عن الطباعة مهما كانت كثيرة، فله مني  وان  ت  يومًا أو ي   لم يقصر  و  ،طبع لي الرسالة على طولها
الذي ساعدني  ل األغا،/ يحيى فضاألستاذالخال العزيز أذكر بالخير  ن  جزيل الشكر، وال أنسى أ  

، فروانةيعقوب حمادة  /، واألستاذمحمد غالب العسولي /ستاذنجليزية، وكذلك األكثيرًا في اللغة اإل
 .هذه الصورةبهذا العمل إلى  الوصول لحظًة عن تقديِم كل  عوٍن ودعٍم من أجل ايوان  ين لم يتذ  لال

/ يونس الكبير الدكتوروالعرفان إلى  ،أتوجه بالشكر الجزيل ن  وال يفوتني في هذا المقام أ   
العاِلم التحويلي الذي ما اقترب منه أحد، أو سمع له عن قرب في مجال حفظ  األسطلمحي الدين 

ه قد انكشف جهله نَّ وغيرها من علوم التفسير والفقه إال وشعر أ   ،وألفية ابن مالك في النحو ،القرآن
والنباهة العالية،  ،بجوار هذا العلم الغزير ،شرعيظوة من عمق العلم والفهم الوتقصيره في الحُ 

والشكر الكثير،  هفقد تعلمت من وحضور البديهة، والروح المرحة، وقلما تجتمع هذه المميزات ألحد،
 أحمد سميح/، واألستاذاألغا سعيد عبد الهادي/معمر، واألستاذ أحمد زكريا/األستاذ هنا موصوٌل إلى

فهم أصحاب فضل كبير بعد اهلل  هم،فضل   أذكر   ن  أ   لفظةً  نيلمن أفادي ئِ ام  تِ ان   نِ مِ  نَّ وا ِ  ،حمدان
لَّمونا وأ دَّبونا من واسع أدبهم وتربيتهم ديني، فقد لخدمة التعالى في داللتي وتعريفي بطريق  ع 
 ،مهرِ ث  أ  و  ،جهدهميبارك في و  ،سدد رأيهمي ن  أ   ربيداعيًا  ،الصافية ما ال تستطيع الكلمات ذكره

  .م إلى يوم الدينهِ بِ قِ وع  
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 الفصل األول        
 اإلطار العام

 المقدمة
ها العملية المهمة نَّ كل الشعوب واألمم والثقافات، ذلك أ   لدىعاليًة  تحتل التربية مكانةً 

نسان للقيام بدوره الذي خلقه محتواها هو إعداد اإل والعظيمة في أثرها على الناس والجيل، بسبب أنَّ 
 ن  نسان أكبر من أ  نات العملية وخصائصها، فرسالة اإلاهلل من أجله، والتربية عملية لها كل مكو 

، وحاجات عارضة، لكن غايتها العليا وهدفها األسمى هو إعداد ضيقةٍ  منحصرًة في مصالح  تكون 
 اإلنسان لحمل رسالة القيم واألخالق في هذه الحياة الدنيا.

عن طريق توجيه  لتشكيل الخبرة ة"التربية هي العملية والناتج للمحاولة المتعمدة أو المقصود
تولى فيها مجموعٌة من األفراد التوجيه المقصود لتطوير أفراٍد هي العملية التي ت التعلم وضبطه، أو

نسان وتنفذها مؤسسات نسانية للمستفيد اإلإآخرين، فالتربية في جوهرها نشاط إنساني تتميز بغايات 
أو هي إنسان )مرٍب( يتفاعل مع إنسان )متعلم( لينتج: إنسانًا ومواطنًا صالحًا تتوافر فيه  ،نسانيةإ

 .": حقائق ومعلومات، قيم واتجاهات، عادات ومهاراتهي ثالث أهمها ،رئيسة خصائص
  (.43: 2001، أ-)الطويل

وتغير من قناعاته  ،نسانية غير المقصودة التي تؤثر في اإللهذا لم تعد التربية تلك العمل
داريات ومهام ا  وبالتالي سلوكياته، بل أصبحت لها مؤسسات وأنظمة وصالحيات و  ،واتجاهاته
 التربوية لتلك المؤسسات. دارةوهي التي تقوم عليها نظرية اإل ،أدواروهياكل و 

ومهاراته العملية، وأنضجت الجهود النَّظ رية قد تقدم كثيرًا في فلسفته  دارةاإلعلم  نَّ إِ وحيث 
داري نظري وعملي واسع إالعلمية المتراكمة والمتتابعة كثيرًا من مفاهيمه، ونتج عن ذلك تراث 

بل وشامل لكل المؤسسات التربوية منها واالقتصادية والصحية،  ،وانب والمساراتوشامل لكل الج
 ،دارةتناول األشخاص الذين يقومون على عملية اإل يومن األجزاء المهمة لهذا التراث العلم

هم هم وأدوار  هم وصفاتِ ي دور  اإلدار يون، فقد تناول األدب والتراث اإلدار وهم  ،ويطبقون مبادئها
نسانية يتأثر إلى حٍد كبيٍر "مستقبل الحضارة اإل نَّ وذلك أل   ،وبرامج إعداد القادة ،همومهاراتِ  هموأصناف  

بإدارييها، فقراراتهم تشكل الفرق بين السلم والحرب، وبين التضخم واالستقرار، وبين النجاح والركود، 
نَّه لمن األهمية بمكان تطوير وعيهم با لدور الناشط الذي وغير ذلك من القضايا المصيرية. وا 

نسانية، وهذه حقيقة واقعة في عالمنا التقني الحديث. فما يون في حياة المجتمعات اإلاإلدار  يمارسه
كل ذلك له أثر على  ،ي وما يعتقده، وما يحمله من قيم، وما يتحلى به من سلوكاإلدار يؤمن به 

ريون اديشكل اإل ،معات مؤسسيةمجتمعات اليوم مجت نَّ حياة هذه المجتمعات، وبخاصة إذا سلمنا بأ  
 (.  23 :2001، أ-)الطويل .البارز الذي ال يمكن إخفاء أثره" م  ل  فيها حجر الزاوية والم ع  



 
 

0 

المدرسة  نَّ المعاصرة، وأل   دارةي التربوي التطور الكبير الحادث في اإلاإلدار ولكي يواكب 
ه "ال بد من نسان، فإنَّ في بناء اإل التي لها أكبر األثر هي المؤسسة التربوية الثانية بعد األسرة

نَّ إحداث تطورات وتغيرات في النظام التربوي الحالي، و  عملية تحسين نوعية التعليم وتطويره عملية ا 
وترتبط بمختلف مكونات العملية التعليمية والعوامل التي تؤثر في مدى  ،جوهرية متعددة الجوانب

نَّ ت العملية التربوية، و جودة نتاجا داري يسهم في تطوير العمليات والمخرجات للنظام وير اإلالتطا 
 التربوي.

التنفيذية لبرامج التربية والتعليم، وهي المسئولة عن  دارةالمدرسية هي اإل دارةوتعتبر اإل
قيادة التغيير والتطوير بفاعلية، من أجل تحسين نوعية التعليم لمواكبة التغيرات التكنولوجية 

سة هو المسئول األول عن تحقيق األهداف المدرسية المنشودة، وهو القائد المعاصرة. ومدير المدر 
التربوي لجميع العاملين في المدرسة، ومن مهماته التخطيط والتنظيم والتنسيق والمتابعة والتقويم، 
ومن خالل القيادة التشاركية والعمل الفريقي التعاوني الذي يوظف كل الطاقات البشرية والمادية، 

 .(3: 2066)الصالحي،  .وتحقيق األهداف المنشودة" ،المصلحة العامةمن أجل 
للعاملين المحتذى ه ُيعتبر القدوة الحسنة والنموذج وألهمية الدور القيادي لمدير المدرسة فإنَّ   

في المدرسة، ولذلك فعليه خلق المناخ المدرسي الصالح على أساٍس من االستقرار النفسي 
والحرص على التعاون والمودة واأللفة مع اليقظة  ،والُبعد عن الخالفات والطمأنينة وحسن التفاهم،

والعمل على تحقيق األهداف التربوية للمدرسة.  ،وتشجيع المبدعين من المدرسين واإلداريين ،التامة
 .(675: 6995)أحمد، 

سم يعد النمط القيادي العامل الرئيسي في نجاح المدارس أو فشلها، لما للمدير من دور حا
في التأثير على سلوك المعلمين، وفي خلق الجو العلمي الفعال الذي يمثل استثمارًا فاعاًل في 
التحصيل العلمي للطلبة. وبالقدر الذي يكون فيه المدير قادرًا على القيام بمهماته ومسئولياته يكون 

 .(3:6999)الجوجو،  .قادرًا على تحقيق أهداف المدرسة
ة التي يتبعها المديرون، فهناك القيادة الديمقراطية التي تحرص هذا وتختلف أنماط القياد
ومشاركة المعلمين في اتخاذ القرار، وتسعى إلى تهيئة المناخ  ،على العالقات اإلنسانية السليمة

وهناك القيادة  ،المدرسي لحفز المعلمين لبذل أقصى جهودهم لتحقيق األهداف المنشودة
تباع ااالستبداد بالرأي والمركزية في اتخاذ القرار، و و العمل،  بإنجاز وتوقراطية التي تهتم كثيراً األ

أساليب توجيه األعمال بواسطة األوامر وهناك القيادة الترسلية التي تحرص على إعطاء المعلمين 
 (.79: 6991)آل ناجي، .المسؤوليات كل لهم وتترك ،قدرًا من الحرية في ممارسة عملهم

أساليب قديمة وتقليدية، كان عليها كثير من المآخذ، مما أدى إلى تعتبر األساليب السابقة   
، وهو من األساليب التي ظهرت حديثًا بهذا التَّحويليَّةظهور أساليب جديدة من أهمها أسلوب القيادة 

االسم الجديد في مجال القيادة على يد عالم التاريخ والسياسة األمريكي جيمس بيرنز، ويقوم هذا 
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له دور تعليمي  التَّحويليّ أساس وجود عالقة مشتركة لكل من القادة واألتباع، فالقائد األسلوب على 
على توحيد األفراد ذوي االهتمامات الفردية من خالل العمل على تحقيق أهداف  مقدرةولديه  ،مهم

  .وله طابع تحويلي في المؤسسة التعليمية ،عليا تؤدي إلى إحداث تغير مؤثر وذي مغزى
 .(650:2002)يوسف، 

بوكالة الغوث في  اإلعداديَّةباالنطالق من واقع اإلدارة المدرسية الشائعة في المدارس إنَّه 
التي اتخذها الباحث محورًا  التَّحويليَّة، وقياس مدى توافر مهارات القيادة المدرسية غ زَّةمحافظات 
اهيم الحديثة والمعاصرة في القيادة ميدان اإلدارة المدرسية متعطش للغاية لتطبيق المف نَّ إِ لدراسته، ف
واألهمية  ،في توجيه الجيل الجديد اإلعداديَّةنظرًا للدور الكبير الذي تلعبه المدارس  ،المدرسية

القصوى إلحداث تغييرات وتجديدات كبيرة في توجيه الطاقات الخاضعة إلدارة مديري المدارس، 
واهتمام العلماء بالكتابة عن الموضوع، واهتمام  ،ويليَّةالتَّحوكذلك نظرًا لألهمية الكبرى لنمط القيادة 

تعتبر هي النمط المفضل من أنماط القيادة في  التَّحويليَّةالقيادة  نَّ إِ الباحثين والطلبة بهذا النمط، ف
 القرن الحادي والعشرين.

 Transformationalالقرن الحادي والعشرين بحاجٍة إلى تربية تحويلية ) "إنَّ 
Education ثارة خصائص ( ال تركز على نمذجة السلوك بقدر ما تركز على استحضار وا 

وبلورة تحديات تضع المتعلم في موقف يحثه على ممارسة  ،المتعلمين عبر عمليات تفكير وتفاكر
ومن ثم  ،وتنمية قيمه وادراكاته ،وعلى تطوير أفكاره ،عمليات محاكمة عقلية تحفزه على التحليل

 (.691: 2001، ب-)الطويل .ك المناسب"اختيار بديل السلو 
 سّلم في وتسمو بهم ،ترتقي بالعاملين التي اإلدارية األساليب أفضل التَّحويليَّة القيادة أسلوب

 مطلباً  اإلداري الفنّ  هذا جعل مما والمؤسساتية، واالجتماعية الذاتية والمتطلبات البشرية حتياجاتاال
 من النمط هذا نَّ إِ  حيث والتعليم، مجال التربية على تنعكس تيال العالمية التحديات ضوء في حاً ُملِ 

   .المؤسسي المستوى على النوعي نحو األداء محّفزة مقومات عدة خالله من يتفاعل القيادة
 (.3: 2009)العمر، 

 واسعًا تجسد ذلك القبول بوالً داريين والتربويين ق  ومفاهيمها لدى اإل التَّحويليَّةلقد القت القيادة 
بدأت الدراسات التي تناولت القيادة  غ زَّةبالدراسات واألبحاث في مجالها، في قطاع  هتماماالفي 

( من الجامعة اإلسالمية، 2001)في دراسة عيسى -الباحثفي حدود علم -ألول مرة التَّحويليَّة
لتربوية ( من جامعة األزهر، وقد تناولت هاتان الدراستان القيادة ا2066)هداف يتلتها دراسة أب

( 2060)(، ودراسة الرقب2060)، أما في مجال إدارة األعمال فقد كانت دراسة خلفالتَّحويليَّة
 .غ زَّةفي قطاع  التَّحويليَّةتمثل أول دراستين في القيادة اإلدارية 

في تطوير أداء مديري المدارس  التَّحويليَّة( في دراستها دور القيادة 2001)تناولت عيسى
 المدرسة في التغيير قادة تنمية على ، وأوصت الدراسة بضرورة التركيزغ زَّةمحافظات الثانوية في 
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 ودوافعه التغيير ماهية عن واضحة رؤية تكوين مساعدتهم في يتم حتى ،مهاراتهم بتنمية واالهتمام
 في بيقللتط قابلة عملية تنفيذية برامج في وبلورتها ترجمتها بعد إلى فيما افيسعو  ونواتجه، وعملياته
 التَّحويليَّة( فقد استهدفت دراسته العالقة بين القيادة 2066)تعاونية، أما أبو هداف بصورة المدرسة

 .غ زَّةودورها في تطوير فعالية المعلمين بوكالة غوث وتشغيل الالجئين بمحافظات 
اعاة التنوع عند تطبيقها في البيئة المدرسية تتطلب مر  التَّحويليَّةالواقعية في الثقافة  إنَّ 

الكبير في الشخصيات والقناعات واالتجاهات والميول لدى القطاع الكبير من مديري المدارس في 
في أصل نشأتها نتجت من وصف الشخصيات التي  التَّحويليَّةالنَّظ رية  نَّ إِ بالدنا العربية، وحيث 

لكل مديري المدارس،  ذلك غير متحقق البتة ، فإنَّ آسرةهم أصحاب شخصيات نَّ تميزت بها على أ  
لذا فالواقعية تتطلب النزول إلى هذا الميدان للجمع بين الكالم النظري والواقع العملي، فليس الخبر 

الحديث عن المهارات القيادية هو حديث عما يفعله القادة، ولكن  كالمعاينة، وال بد من مراعاة أنَّ 
يكتسب تلك  ن  كل من يقرأها أو يدرسها أ   مجرد الحديث عن هذه المهارات ال يعني بالضرورة مقدرة

يقرأ عن القيادة المدرسية  ن  ه يمكن بسهولة ألي قائد أو مدير مدرسة أ  نَّ المهارات، فالحقيقة أ  
هذا المدير أو القائد بالضرورة من ممارسة  ن  كِّ م  ، ولكن مجرد القراءة أو الحديث عنها لن يُ التَّحويليَّة
 في كل المواقف والمجاالت. التَّحويليَّةالمدرسة يقوم به قادة  ن  ما يجب أ  

 التي يمكن أن   التَّحويليَّةبالتركيز في دراسته على مهارات القيادة  الباحثقام فقد وعلى ذلك 
 ،جعلها محورًا لدراسته ،باستنباط خمس مهارات الباحثتتحقق لدى مديري مدارسنا عمليًا، فقام 

مهارة إلهام الرؤية المشتركة، ومهارة العمل الجماعي التعاوني، ، و التَّحويليّ وهي: مهارة الخطاب 
ها مهارات نَّ تتميز هذه المهارات الخمس بأ  و واإلعذار،  التفهُّمومهارة تعديل السلوك بالقيم، ومهارة 

والقيم الداخلية التي ينتج عنها امتالك القائد فلسفة التفكير والقيادة  التَّحويليَّةجامعة تحقق الصفات 
ليكون نمط قيادته للمدرسة نمطًا تحويليًا، وقد قام  ،يمارسها ن  ، ويمكن ألي مدير مدرسة أ  التَّحويليَّة
 بقياس مدى ممارسة مديري المدارس لهذه المهارات الخمس. الباحث
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 مشكلة الدراسة 1-1
 تتمثل مشكلة الدارسة في السؤال التالي:

 اإلعدادي ةلدى مديري المدارس  الت حويلي ةالقيادة ما التصور المقترح لتنمية مهارات  
  ؟غ ز ةبوكالة الغوث بمحافظات 

 التالية:الثالثة األسئلة الفرعية  عنهنبثق تو 
 غ زَّةالمتميزة بوكالة الغوث بمحافظات  اإلعداديَّةما درجة ممارسة مديري المدارس . 6

 مين؟من وجهة نظر المعل التَّحويليَّةلمهارات القيادة 
بين تقديرات معلمي ( α ≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ). 2
تعزى لمتغيرات  لدى مديريهم، التَّحويليَّةالمتميزة لدرجة ممارسة مهارات القيادة  اإلعداديَّةالمدارس 

 (؟، والتخصصالدراسة )الجنس، سنوات الخدمة، المؤهل
بوكالة الغوث  اإلعداديَّةلدى مديري المدارس  تَّحويليَّةالما سبل تنمية مهارات القيادة . 3

 ؟غ زَّةبمحافظات 
 

 فروض الدراسة 1-2
 -وهي أربعة فروض كما يلي:

 المدارس معلمي تقديرات بين( α ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى).1
ُتعزى لمتغّير الجنس  مديريهم، لدىالتَّحويليَّة  القيادة مهارات ممارسة لدرجة المتميزة اإلعداديَّة

 أنثى(. –)ذكر
 المدارس معلمي تقديرات بين( α ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى).2

ُتعزى لمتغّير المؤهل  مديريهم، لدىالتَّحويليَّة  القيادة مهارات ممارسة لدرجة المتميزة اإلعداديَّة
 اه(.العلمي )بكالوريوس، ماجستير أو دكتور 

 المدارس معلمي تقديرات بين( α ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى).3
ُتعزى لمتغّير سنوات  مديريهم، لدىالتَّحويليَّة  القيادة مهارات ممارسة لدرجة المتميزة اإلعداديَّة

 سنة فأكثر(. 66سنوات، من  60 -1سنوات، من  4الخدمة )أقل من 
معلمي المدارس  تقديرات بين( α ≤0.05داللة إحصائية عند مستوى)ال توجد فروق ذات .5

لدى مديريهم، ُتعزى لمتغّير التخصص  التَّحويليَّةالمتميزة لدرجة ممارسة مهارات القيادة  اإلعداديَّة
 علمي(. -نسانيإ -)شرعي
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 ف الدراسة: اأهد 1-3
 :ما يليتحقيق خمسة أهداف كالدراسة إلى  تهدف
بوكالة  اإلعداديَّةالتي يحتاجها مديرو المدارس  التَّحويليَّةات القيادة المدرسية تحديد مهار . 6

 .غ زَّةالغوث بمحافظة 
 غ زَّةالمتميزة بوكالة الغوث بمحافظة  اإلعداديَّةتحديد درجة ممارسة مديري المدارس . 2

 المحددة سابقًا. التَّحويليَّةلمهارات القيادة 
المتميزة لمهارات القيادة  اإلعداديَّةى ممارسة مديري المدارس معرفة داللة الفروق لد. 3

 .، التخصصالتي تعزى للمتغيرات التالية: الجنس، سنوات الخدمة، المؤهل العلمي التَّحويليَّة
 .بشكل عام لدى مديري المدارس التَّحويليَّةتقديم تصور مقترح لتنمية مهارات القيادة . 5
 .التَّحويليَّةلتربوي بدراسة تنمية مهارات القيادة إثراء التراث اإلداري ا. 4

 
 أهمية الدراسة: 1-4
األربعة األهمية العلمية: تكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية من خالل البنود  (1

 التالية: 
المدارس في إحداث التغير من خالل ممارستهم إلدارة  مديرواألهمية التي يتمتع بها أ. 

 المدرسة كمؤسسة تربوية.
 مديريلتنمية مهارات  ،وتوظيفها التَّحويليَّةالتجديد من خالل االستفادة من مفاهيم القيادة ب. 
 واالرتقاء بقدراتهم على التغيير. ،المدارس
في مستقبل تطوير  التَّحويليَّةالمتحصل من خالل تطبيق مفاهيم القيادة  الواضحاألثر ج. 

 المدارس. مديرياألداء القيادي ل
المكتبة العربية للدراسات العربية التي تتناول الموضوع بالدراسة، وذلك لحداثة نمط  احتياجد. 
 .الباحثفي حدود علم  التَّحويليَّةالقيادة 

 :الجهات الست التاليةهذه الدراسة  يستفيد من ن  يتوقع أ  : األهمية العملية( 2
 مديرو المدارس بشكل عام.. 6
 المدارس بوكالة الغوث. مديري تابع إداريًا ممارساتِ المناطق التعليمية التي ت مديرو. 2
 القائمون على برنامج التدريب والتطوير التربوي واإلداري.. 3
 المشرفون التربويون.. 5
 الباحثون في مجال القيادة بشكل عام.. 4
 .، ليستمر أجرها لهوبعد مماته ،في حياتهطيَّبًة يترك بصمًة  ن  كل قائد يرغب أ  . 1



 
 

8 

 الدراسة:  حدود 1-5
 :الحدود الخمس التالية تتحدد الدراسة الحالية على أساس

بوكالة  المتميزة اإلعداديَّة: تحديد درجة ممارسة مديري المدارس الحد الموضوعي . أ
 وتقديم تصور لتنميتها. التَّحويليَّةلمهارات القيادة  غ زَّةالغوث محافظات 

 .غ زَّةوكالة الغوث محافظات ب المتميزة اإلعداديَّة: المدارس الحد المؤسسي . ب
 .غ زَّة: ُطبقت الدراسة في محافظات الحد المكاني . ت
 المتميزة اإلعداديَّة: ُطبقت الدراسة على عينة من معلمي المدارس الحد البشري . ث

لدى  التَّحويليَّة، لتقيس مدى امتالك مهارات القيادة المدرسية بوكالة الغوث
 .هممديري

م/ 2060الدراسة في نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام إجراء ت مَّ : الحد الزمني . ج
 م.2066

 مصطلحات الدراسة: 1-8
 المهارة .1

 "درجة الكفاءة والجودة في األداء". :(147: 6995)أبو حطب وصادق،  ع رَّفها 
 سلوك أو : "عملهانَّ إلى المهارة أ   القدس المفتوحةجامعة معتمد في كتب  وقد أشار تعريف

تقان بسرعة الفرد به ليقوم اإلجراءات من سلةسل من يتكون  ونوعي".  قليل وبجهد وا 
 .(349: 6994 )المفتوحة،

قدرة على إحداث أثر مقصود على نحٍو م: "اللها فهو (677: 6997)األغا، تعريف أما 
 متسق، وبدقة مع السرعة، واالقتصاد في الفعل". 

جة كفاءة وجودة األداء الذي يمتلكه مدير در ها: "نَّ المهارة إجرائيًا بأ   الباحث فُ رِّ ع  ويُ 
 ".وتوجيهها نحو الهدف ،لقيادة الطاقات البشرية في المدرسة اإلعدادي ةالمدرسة 

 القيادة .2
تعريف مؤتمن: "هي قيادة الجهد المخطط والمنظم للوصول إلى تحقيق األهداف المنشودة *      

لبشرية والمادية والفنية والتقنية المتاحة للمؤسسة للتغيير، من خالل التوظيف العلمي السليم للموارد ا
 (.54: 2005التعليمية". )مؤتمن، 

تعريف مصطفى: "هي عملية يسعى من خاللها كل من القائد والتابعين إلى رفع كل منهما * 
 (.611: 2002اآلخر إلى أعلى مستويات الدافعية واألخالق". )مصطفى، 

 (.50: 2003، أ-الناس نحو الهدف".)السويدان سويدان: "هي عملية تحريكالتعريف * 
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مدير المدرس على تحريك المعلمين نحو  مقدرة: "بأنَّها جرائياً إ القيادة   الباحث فُ رِّ ع  ويُ * 
 ".اإلتقان واإلنجاز والتفاعل

 الت حويلي ةالقيادة  .3
 الوصول إلى خالله من القائد القيادة يسعى من ها: "نمطنَّ بأ  النَّظ رية ها بيرنز صاحب ف  رَّ ع  * 

 استثمارو  حاجاتهم، إشباع على يعمل له، ثم التابعين األفراد لدى والظاهرة الكامنة الدوافع إلى
 (.1: 2001)العتيبي،  ."مقصود تغيير تحقيق طاقاتهم، بهدف أقصى
قدرة القائد التربوي على استثارة أفراد جماعته في داخل مدرسة م" ها:نَّ الحربي بأ   هاف  رَّ ع  و * 

قدرة هذه المدرسة على التحسين المستمر عن طريق االهتمام بتنمية أعضاء ملمستقبل، وزيادة ا
 (. 621: 2007)الحربي،  ."نجاز والتنمية الذاتية، من أجل اإلوالرفع من مستواهم ،المجتمع المدرسي

على مخاطبِة العاملين مقدرُة مديِر المدرسِة : "بأنَّها إجرائياً  التَّحويليَّة القيادة الباحث فُ رِّ ع  ويُ 
لتحريِكهم كفريِق عمٍل متعاوٍن نحو رؤيٍة قيميٍة مستقبليٍة  ،معه بلغٍة تنطلُق من تقديِر ذواِتهم

لتعديل  الت حويلي ةمشتركٍة يقودون بها المدرسة، وتعديل السلوكيات الخاطئة بغرس القناعات 
ذارهم في هفوات غير مقصودة، سلوك المخطئين، وتفهم حاجاتهم بغرض العمل إلشباعها ثم إع

 ".وذلك بهدف إحداث تغييرات جذرية داخل المدرسة ليسود فيها مناخ مدرسي مثالي
 المدرسة المميزة .4

 هما: ،تعتمد وكالة الغوث في تحديد المدرسة المتميزة معيارين
  :في وذلك بمقارنة المدرسة بقريناتها من المدارس على مستوى القطاع المستوى األكاديمي

 تائج االختبار الموحد.ن
 :وقد خصصت الوكالة مندوبًا لهذه المبادرة في كل  نتائج مبادرة االحترام واالنضباط

مدرسة، تعتمد الوكالة مجموعة من األدوات للقياس في هذه المبادرة منها تقرير مندوب 
فريق  المبادرة في المدرسة، وتقييم لمدير المدرسة، وتقييم للمعلمين، ويشرف على التقييم

 استشاري.
 الت حويلي ةمهارة القيادة  .5
وخلق روح العمل  ،: "المقدرة على تنسيق الجهودهينسانية القيادية بالعالقات اإل مهارةال

الجماعي بين المرؤوسين، مما يتطلب الفهم المتبادل بين القائد ومرؤوسيه، ومعرفته آلرائهم وميولهم 
فساح المجال إلبراز روح االبتكار واتجاهاتهم، وفهم مشاعرهم والثقة بهم،  شباع حاجاتهم وا  وا 

 (.10-49: 2001، ب-)الحريري .والمبادرة لديهم"
سلوٌك قيادي لفظي أو حركي يمكن ها: "نَّ جرائيًا بأ  إ التَّحويليَّةمهارة القيادة  الباحث فُ رِّ ع  يُ و 

تحويلٍي مقصود على قياسه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، يقوم به مدير المدرسة إلحداث أثٍر 
تقان وجهٍد قليٍل ونوعي  ".نحو متسق بسرعة وا 
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 الثاني الفصل
 اإلطار النظري

قاطبة بغض النظر عن  المجتمعات اإلنسانيةُتعد المدرسة من أهم المؤسسات التربوية في 
وما تطورت إليه  ،الفكرية التي تعتنقها هذه المجتمعات، وأصل فكرة المدرسة الوجييو يدالدين أو األ

لم تكن صنيعة لحظة بعينها من تاريخ البشرية، بل بتراكم  ،بعد ذلك من وسائل وتقنيات وبرامج
 التجربة البشرية وتوارثها جياًل بعد جيل.

 School Leadershipالقيادة المدرسية  2-1
مرَّت بمراحل  ن  لم تصل اإلنسانية إلى إيجاد المدرسة على الشكل الذي نراه اليوم إال بعد أ   

طويلة، وتجارب عديدة. فقد كان الطفل في الحياة البدائية يتعلم من أبويه ومجتمعه كل شيء 
لتقليد، وتارًة عن طريق التأمل والمحاكاة بأسلوٍب غير مقصود وغير منظم، تارًة عن طريق ا

ه كان للدين الفضل األول في إيجاد تربيٍة هادفٍة نَّ المقصودة، والتكرار واإلعادة بقصد اإلتقان. بيد أ  
وهما ثابتان في كل الشرائع  ،مقصودٍة، وذلك حين أوجد الركنين األساسيين لعملية التربية المقصودة

 السماوية:
 العملية التربوية: وهو عبادة اهلل وحده والتعريف به. الهدف الواضح من  (6

المنهج التربوي: وهو المادة السلوكية المعينة المقصودة، وهو االستسالم لتشريع اهلل وأوامره ( 2
  .لى الجيل الذي بعدهإويعمل بمقتضاها، ثم ينقلها  ،التي أنزلها على رسله، ليحفظها الجيل

 (.621: 6979)النحالوي، 
ذا ا مهنة  نَّ كتسبت المدرسة هذه األهمية الكبرى لها بين المؤسسات التربوية األخرى، فإِ وا 

جرائي للتنظيم الهرمي للمستويات المهنية حتل مكانة متميزة ضمن المستوى اإلالمدرسية ت دارةاإل
مجتمع ية التي يشتملها النظام التربوي، وهي على تماس مباشر مع المعلمين والتالميذ وأفراد الاإلدار 
لإلدارة المدرسية موقعًا مهمًا حساسًا دقيقًا لما لها من أثر كبير على سير العمل  ن  كما أ   ،المحلي

 اليومي للعملية التعليمية التعلمية، وعلى تحقيق أهدافها ومراميها. 
 (.69: 6999)الطويل، 

ة من وظائف ، وهي الوظيفة الثالثهذه الدراسة أهم جانب في شخصية مدير المدرسة تتناول 
 القيادة.  يأال وه المدير،
 Concept of the Leadershipمفهوم القيادة  2-1-1

تتعدد زوايا النظر للمصطلح الواحد، فلكل ناظٍر اتجاٌه، ومنظاٌر يرى منه، وتبعًا لهذا التعدد 
 مصطلح.ي ستختلف تعريفاُتهم ألستختلف الخارطة المفاهيمية، وبالتالي في الرؤية 
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ن أكثر المصطلحات التي حظيت باهتمام الباحثين والُكتَّاب والعلماء في علوم القيادة م
مختلفة، كلُّ متخصٍص يتناولها من زاويته، فقد كتب اإلداريون عنها وتناولوها بما يتالءم مع إدارة 

 وُحسن توجيه ،ع الرابحو قدرة المدير على قيادة المشر ماألعمال، فالنجاح اإلداري في نظرهم يتمثل ب
 فيه. المرؤوسين

ومدى تأثيره  ،وتناولوها من زاوية أثر القائد التربوية كتب التربويون مباحثهم عن القيادةقد و  
وتوجيهه لألفراد الذين يقودهم، وكتب السياسيون واألمنيون عن القيادة السياسية واألمنية، فالقيادة 

في األمة، وصناعة األحداث  على التغيير الكبير الحادث مقدرةمن وجهة نظرهم تمثل مدى ال
 .كذلك المؤثرة في تاريخها، واالقتصاديون وعلماء االجتماع وغيرهم

ينشأ التنوع في  ن  من فوائد االختالف المفاهيمي بين البشر في فهم األشياء وتصورها أ  إنَّ 
في، حيث نواتج األفكار، والتعدد في النظر للشيء الواحد من زوايا عدة، والتمحيص والتراكم المعر 

فينشأ األدب  ،يدلي كل باحث بما عنده من مميزات ومنهجيات في التفكير والسلوك لنفس الموضوع
لذلك نجد تعريفات القيادة تنوعت حسب المحور الذي تمحورت حوله أفكار  ،التربوي المتنوع
 وذلك حسب التصنيف التالي: ،صاحب التعريف

 تعريفات تمحورت أكثر حول شخصية القائد  - أ
التعريفات للقيادة اقتربت في فلسفتها ونظرتها للقائد نوعًا ما من نظرية الرجل العظيم،  هذه

 :الخمسة التالية أبرزت شخصية القائد، منها التيويندرج تحتها بعض التعريفات 
التأثير على اآلخرين، على شخص ما  مقدرة(: "القيادة هي 2001تعريف حسين وزميله )* 

 ،وبدون إلزام قانوني، وذلك العترافهم بدوره في تحقيق أهدافهم ،ادته طواعيةً بحيث يجعلهم يقبلون قي
على قيادة أفراد الجماعة بالشكل الذي يراه  مقدرةوكونه معبرًا عن آمالهم وطموحاتهم، مما يتيح له ال

 (.97: 2001)حسين وزميله، .مناسبًا"
في اآلخرين وجعلهم (: "النشاط الذي يمارسه شخص للتأثير 2005) العمريتعريف * 

 (.9: 2005)العمري،  .يتعاونون لتحقيق هدف يرغبون في تحقيقه"
(: "القيادة هي ممارسة التأثير من قبل فرد على فرد آخر لتحقيق 2001تعريف النجوم )* 

 (.43: 2001)النجوم وآخرون ،  .أهداف معينة"
 :هذه األربعة منها مفاهيمعدة  على السابقةُ  التعريفاتُ ُتجمع 

 القيادة مفهوم علمي له تعريف ومحددات وارتباطات وشروط. * 

 وانطلق منها. ،مفهوم القيادة تمحور حول شخصية القائد* 

 خاصة على التغيير تجعله يسيطر على شخصيات المرؤوسين. مقدرةامتالك هذا القائد * 

وجهها نحو هدفه اعتبار القيادة ممتلكة للقائد وحده فهو عقل الجماعة، واألتباع هم أدوات ي* 
 دون إبراز لشخصياتهم وخصائصهم النفسية وحاجاتهم وقدراتهم وتنوع مهاراتهم.



 
 

90 

القيادة مختزنة أو مختزلة في شخصية واحدة  نَّ التعريفات السابقة مبنية على تصور مفاده أ  إنَّ 
 هي شخصية القائد بما تمتلك من كاريزما ومميزات وصفات وقيم.

ه الدراسة يتفق مع هذا التصنيف المتمحور حول شخصية تالذي تناول يَّةالتَّحويلمفهوم القيادة 
فمنه تصدر األوامر، والتوجيهات، ولكنه  ،القائد فقط في اعتبار القائد هو نقطة االنطالق للتغيير

يتعارض مع هذا االتجاه أنَّه لم يضع االعتبار للمرؤوسين، وشخصياتهم التي ستتأثر بالقائد، 
وتمتلك السمات القيادية وفق التنوع  ،حتى تتطبع شخصياتهم ،ناعات واالتجاهاتوتحاكيه في الق

 وتفردها بالخصوصية في الجوانب المختلفة. ،الكبير بين شخصياتهم
ركزت على مدى تحقق  أن ها تعريفات نظرت إلى مردود عملية القيادة بمعنى - ب

 ، ومنها هذان التعريفان:األهداف

 نَّ نجاز عمل ما عن طريق التأكد من أ  إها: "عملية نَّ للتربية القيادة بأً القاموس الدولي  ع رَّف * 
 كل فرد منهم يؤدي دوره بكفاءة عالية". نَّ أفراد الجماعة يعملون معًا بطريقة طيبة، وأ  

رشاٌد نحو األهداف والُفر ص، كما *  القيادة هي: "تنسيق لجهود الموارد البشرية، وهي توجيٌه، وا 
 .(665 :2007، الحريري) .مساندٌة ودعٌم لفرق العمل ذاتية اإلدارة" ها عمليةٌ نَّ أ  

 

 :نتائج أهمهاعدة  علىالتعريفات السابقة   ُتجمع
 القيادُة عمليٌة، وليست لحظًة عابرًة.* 
 األهداف، وتحقيق األعمال. إنجازالهدف األسمى للقيادة هو * 
نجاز هداف، و القائد سيحاسب المرؤوسين فقط على مدى تحقيقهم لأل*  دون النظر  ،هم لألعمالا 

 إلى قناعاتهم، وشخصياتهم، وحاجاتهم المختلفة.
ها تضع قناعات المرؤوسين، وعوامل تغييرها، نَّ أل   ،تتعارض مع هذا االتجاه التَّحويليَّةالقيادة * 

 والتأثير فيها في بؤرة االهتمام.
، ومنها هذه المرؤوستعريفات جعلت القيادة عملية تأثير متبادل بين القائد و  - ت

 الثمانية:
القيادة هي: "فن إقامة عالقات متوازية بين الزمالء والمرؤوسين والمتعاملين مع * 

 .المنظمة، وهي فن التنسيق بين األفراد والجماعات وشحذ همهم لبلوغ األهداف المنشودة"
 (.64 :2001،أ-الحريري)

 .(61: 2001،ب-الحريري).هدافاألق تحقيالقيادة هي العمل مع اآلخرين والتأثير فيهم ل* 

القيادة هي: "عملية التأثير على آراء اآلخرين بشكل يجعلهم يسلكون سلوكًا يتفق مع * 
 (.665: 2007،الحريري) .تصورات الشخص المؤثر لقناعتهم بسداد رأيه وقوة حجته ومنطقه"
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العمل عملية تحريك مجموعة من الناس باتجاه محدد ومخطط وذلك بتحفيزهم على * 
 باختيارهم.

عملية التأثير في نشاطات فرد أو مجموعة في سعيهم نحو تحقيق األهداف في موفق * 
 محدد. 

طالق طاقاتهم وتوجيهها في االتجاه  مُّ تِ ي   عمليةٌ *  عن طريقها إثارة اهتمام اآلخرين وا 
 المرغوب.

في الناس بطريقة  ها: "نشاط يوثرنَّ ( في القيادة أ  Smith and pieleرأي سميث وبيلي )* 
 (.Smith and piele،6996 :2تجعلهم يعملون بجد وبرغبة لتحقيق أهداف الجماعة" )

القيادة في  نَّ : أ  Smith( 6996( المشار إليه في )Charles Birdفي نظر تشالز بيرد )* 
صورتها المثلي شكل من أشكال التعاون المتبادل تتمكن من خالله المهارات المفتوحة 

 ين من تمكين العاملين معه من تحقيق غايات أو إشباع دوافع".لشخص مع

 منها: مفاهيمنالحظ من التعريفات السابقة لهذا التصنيف للقيادة عدة 
 القيادة هي عملية متكاملة أو فن له أصوله وضوابطه.* 

 القيادة تأثير متبادل بين القائد والمرؤوس غايته التغيير في قناعات الشخص بإشباع شيء* 
 من رغباته وحاجاته أو على األقل وضعها في االعتبار لدى القائد.

الذي  الت حويلي ةيمثل هذا المفهوم للقيادة بالنسبة للباحث المنحني األقرب لموضوع القيادة * 
 هو المحور األساسي في سياق هذه الدراسة.

 
  Comparison between Leader & Manager الفرق بين القائد، والمدير 2-1-2 

فالمدير غايُة  ،مهمة علمياً هي كثيرة هي الفروق التي ذكرتها كتب اإلدارة بين القائد والمدير، و 
عمله تتمثل في تنفيذ العمل في أقل وقت، وجهد، ويكتسب القوة التأثيرية له من سلطته الممارسة 

المطلوب  التَّحويليّ أو بمعنى آخر التغيير  ،على المرؤوس بقطع النظر عن جانب القناعة أو الفكر
 الجدول التالي يوضح بعضًا من هذه األوجه الفارقة بينهما.و حدوثه لدى المرؤوس، 
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 (1)رقم  جدول
 الفرق بين القائد والمدير

بالتأمل العميق في الجدول السابق نستنتج بعض الخالصات المهمة التي تتوافق مع 
 القيادة المدرسية وهي: ومبادئ مهمة في رائعة، مفاهيم

يكون مصدره هو و  ،وهو القيام بدورهم على أحسن وجه ،تحريك المعلمين نحو الهدف. 6
 والتفاهم المشترك. ،وقوة اإلقناع ،التأثير

اهتمام القائد التربوي في المدرسة بالمستقبل وامتالكه للرؤية المستقبلية ثم سعيه بحكمه . 2
 الرؤية.  وروية نحو إقناع المعلمين بتلك

هي التي تمثل و  ،وغرس قيم داخلية ضابطة للسلوك وموجهة له ،تنمية الضمير الداخلي. 3
گ  گ  گ  گ  چ ، لقوله تعالى: إيجادهابالجهة الرقابية التي يعتني القائد التربوي في المدرسة 

 . (1٣٥البقرة: ) چڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں     

 القائد المدير العمليات
 بالتأثير وقوة اإلقناع والتفاهم المشترك اللوائح واألنظمة واألوامر والنواهيب تحريك األتباع

 خصائص الشخصية )الكاريزما( المركز الوظيفي والسلطة الرسمية السلطة مصدر
يتصرف في ظل اإلمكان والمتاح،  السعي للتغيير

 يتقيد بالواقع، يتجنب التغيير
يبحث عن التغيير، يحب المخاطرة، 

 ويبحث عن األساليب الجديدة
سقف التخطيط إعادة ترتيب الوضع  التخطيط

 الحالي
والرؤية المستقبلية يهتم بالمستقبل 
 وتحويلها للواقع

 ذاتية بتفعيل الضمير الداخلي   مباشرة لحماية نفسه الرقابة
تحديد المخطئ ومعاقبته وتجنب  معالجة األخطاء

 المشاكل
تعديل السلوك والتعلم من الماضي 

 بالخبرة المتراكمة
 المشاركة في اتخاذ القرار الفردية في اتخاذ القرار القرارات

االتصال في االتجاهين وقائم على  من أعلى إلى أسفل تصالاال
 االنفتاح

يهتم بعمل األشياء بصورة صحيحة  يهتم بعمل األشياء الصحيحة الكفاءة والفعالية
 ويتسم باإلبداع
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ه جهاز اعتراه الخراب نَّ رسة ال يتعامل مع المخطئ على أ  القائد التربوي في المد. 5
 ،ومن واجبات القائد تعديل السلوك بالحسنى ،ه إنسان من طبعه الخطأ والنسياننَّ بل إِ  ،والتلف

، وقد جاء في الحديث أنَّه ُرِفع  عن وتقدير الخبرات المتراكمة ،وتعزيز التعلم من أخطاء الماضي
 .وما اسُتكرهوا عليه األمَّة الخطُأ والنسيانُ 

والمعلمين قائم على  ،االتصال أو الخطاب المتبادل بين القائد التربوي في المدرسة. 4
، لقوله تعالى االنفتاح في االتجاهين الصاعد والهابط وقائم على االحترام والتقدير لذوات اآلخرين

ابة وسائر ، ولقوله للصح(1٩٥الشعراء: ) چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  چ  لرسوله:
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ       ے   چ المؤمنين: 

  .(1الحجرات: ) چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  
  Concept of the School Leadership The مفهوم القيادة المدرسية 2-1-3

ند تطبيق هذه تأثر تعريف القيادة المدرسية بالتصنيفات السابقة لمفهوم القيادة ذاته، فع
ن، يوالمعلمين والطالب واإلداريين هم المرؤوس ،المفاهيم داخل المدرسة باعتبار المدير هو القائد

، وهي ثالثة اتجاهات كما تنتج عندنا تعريفات متنوعة منسجمة مع التقسيم السابق لزوايا النظر
 :يلي
أو قائد المدرسة  ،مديرالذي تمحور حول شخصية القائد نظر إلى شخصية ال االتجاه األول* 

 ها األساس في قيادة المدرسة.نَّ على أ  
القيادة المدرسية هي: "تحريك  نَّ فقد اعتبر أ   ،الذي نظر إلى مدى تحقق الهدف االتجاه الثاني* 

 المعلمين واإلداريين والطالب نحو الهدف المنشود داخل المدرسة وخارجها". 
فقد كان  ،ملية تأثير وتأثر متبادل بين القائد والمرؤوسالذي اعتبر القيادة ع االتجاه الثالث* 

ها عبارة عن :"مجموعة من صفات تتوافر في شخصية معينة نَّ تعريفه لمفهوم القيادة المدرسية أ  
قادرة على التفاعل مع طموحات المجموعة لتلبية حاجاتهم وطموحاتهم الشخصية 

 (.97: 2004)البدري،.والعامة"
شخص الذي يقوم باألعمال اإلدارية والفنية في مدرسته بغرض تطوير مدير المدرسة هو ال"

 .معلميه، ورفع مستوى طالب مدرسته من خالل استثمار الموارد المادية والبشرية وحسن تنظيمها"
 (.9: 2060، وشلدان )العاجز
 قائد المدرسة و مدير المدرسة  الفرق بين 2-1-4

دير المدرسة ليقترن هذا المصطلح بذلك الشخص تفرع عن مفهوم اإلدارة المدرسية مصطلح مي
الذي يدير ملفات المدرسة من حيث إدارة المعلمين، والطالب، والحضور، والغياب، وكل الشؤون 

 المدرسية.
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إلقاء نظرة إجمالية على المهام التي يفترض أن يمارسها المدير قد تكون كافية للداللة  نَّ "إِ 
بالتعامل مع فلسفة التربية  ينِ ع  ة هذا العمل. فمدير المدرسة م  على مهنية عمل مدير المدرسة وفني

 يٌ نِ ع  والتعليم بشكل عام واألهداف العامة والخاصة للمرحلة التي يقوم على إدارتها، كما أنه م  
دارة شؤون العاملين فيها، والتعامل مع المجتمع، والتعامل مع المنهج، اإلب دارة المالية للمدرسة، وا 

ذات مساس بالعمليات التي  مفاهيموما إلى ذلك من  ،ليم وتعلم التالميذ، والبناء المدرسيوعملية تع
يشتملها النظام المدرسي في مستواه اإلجرائي. وهذه المهام كلها تعكسها مواد تخصصية تسهم في 
 .صقل فكر مدير المدرسة وبناء شخصيته بشكل يمكنه من القيام بمهام دوره بالشكل األنسب"

 (.69: 6999يل، )الطو 
مصطلح القيادة  المفاهيم القيادية تشمل كل المفاهيم اإلدارية، وتزيد عليها، فإنَّ  نَّ إِ وحيث  

  بها. المدرسية في مقابل مصطلح اإلدارة المدرسية يتشكل بالمعاني الجديدة، والمفاهيم المقترنة
أما القيادة فتعني  "وهناك وجهة نظر أخرى تنظر إلى اإلدارة على أنها معنية بالحاضر،

بالتغيير، ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن رجل اإلدارة يحافظ على الوضع الراهن وليس لها دور 
في تغيره ألنه يستخدم الوسائل، واألساليب القائمة بالفعل من أجل اإلدارة على أنه عنصر من 

 (.615: 2004)أسعد، .عناصر االتزان واالستقرار"
للتغيير، ومطلوب منه أن يحدث تغييرات في البناء والتنظيم وعلى ذلك  أما القائد فهو داعية

طالقه على الشخص المناط  به هذا الدور وبالتالي  فإنَّ  االقتصار على مصطلح مدير المدرسة وا 
تدريبه ورفع مهاراته بعد ذلك ستبقى محصورة في كونه مديرًا فقط يؤدي الدور المطلوب منه كمدير 

ومية، فعندما يقترن في عقله مصطلح مدير المدرسة ويصبح مسماه الوظيفي يسير األعمال الي
مدير المدرسة، ويلتحق بدورات تدريبية لتطوير أداء مديري المدارس والتقويم المدرسي من طرف 

 مدير المدرسة، وهكذا تتكرر الكلمة معه.
ذلك  درسة فإنَّ ولكن في المقابل عندما يتسمى بمصطلح قائد المدرسة بدياًل عن مدير الم

يبعث في نفسه المعاني الجديدة التي تحيط بمصطلح القيادة ، يستدعي أثناء قيامه بسلوكه القيادي 
الفائقة على التأثير في المعلمين واإلداريين  مقدرةفي المدرسة المعاني والمفاهيم القيادية من حيث ال

 والطالب وأولياء األمور وكل من يتعامل مع المدرسة.
  of School Leadership Importance The أهمية القيادة المدرسية  2-1-5

عمران العالم بهم، فال بد من وازع يدفع بعضهم عن ت مَّ "إن االجتماع إذا حصل للبشر و 
بعض، لما في طباعهم من العدوان والظلم، وال يكفي قوة السالح من أجل دفع هذا العدوان والظلم 

خر يدفع عدوان بعضهم على بعض وال يكون من غيرهم لقصور جميع بينهم، إذا فال بد من شيء آ
لهاماتهم فيكون ذلك الوازع واحدًا منهم يكون له عليهم الغلبة،  المخلوقات األخرى عن مداركهم وا 

 .(1: بالوالسلطان، واليد القاهرة". )ابن خلدون، 
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إسهام العاملين في اإلدارة  من حيث ،"إن لإلدارة المدرسية أثرًا مهمًا تشعر به المجتمعات كافة
ن تفاوت هذا الشعور بتفاوت شخصيات المديرين  المدرسية في بناء مستقبل األجيال الصاعدة، وا 

 (.20: 6999)الطويل، .وتفاوت مناظير المجتمعات التي ينشط فيها هؤالء اإلداريون" ،وقناعاتهم
كروا مجموعًة من النقاط التي تناول األدب التربوي الحديث عن القيادة من عدة مداخل ، وذ

تمثل أهمية لمكانة القيادة، وأثرها على سير العملية التربوية داخل المؤسسة، منها على سبيل المثال 
 ما يلي:ك( 2001)العجمي  عن (2060الرقب ) ها، وقد نقلالسبع التالية ال الحصر

 .المستقبلية اتهاخططها وتصور  وبين العاملين في المدرسة،  بين الوصل حلقة اه  نَّ إ (6

 واالستراتيجيات. والسياسات،  المفاهيم،  طاقة بداخلها تنصهر التي البوتقة إنَّه ا (2

 .المرسومة األهداف تحقيق أجل من المدرسة قيادة إنَّه ا (3

 .اإلمكان بقدر السلبية الجوانب وتقليص المدرسة،  في يجابيةاإل القوى تعميم (5

 .لعملها الالزمة ططالخ ورسم العمل،  مشكالت على السيطرة (4

 .األعلى والمورد الرأسمال، واألهم،  أنهم إذ األفراد، وتدريب، ورعاية تنمية،  (1

 .المدرسة لخدمة المحيطة، وتوظيفها التغيرات مواكبة (7

الحظنا األهمية الكبرى للقيادة المدرسية، والدور المهم الذي تؤديه القيادة فقد مما سبق 
، وكذلك األهمية التي أشار إليها ابن ن، والطلبة، والمجتمع المحليالمدرسية، من آثار لدى المعلمي

  خلدون لضمان ضبط الوازع داخل األتباع، وما لذلك من أهمية لضمان تحقق الهدف.
     The Leadership Theoriesالقيادة نظريات 2-2

 ما، وقبولهم شخص بقيادة والجماعات األفراد تأثر أسباب تفسير ةمحاولِ  القيادة نظريات برزت

الباحثين حسب التدرج التاريخي  من  الكثير يرى كما النظريات هذه همأو  له، وانقيادهم لقيادته،
 (، 2006)الرحمن وعبد(، 2003)عورتاني اكم لمفهوم القيادة عبر الدراساتوالتطور العلمي المتر 

 :يلي ماك سبع نظريات (2003)والعياصرة، )6995)وآخرون ودرة

  Great  Man Theory العظيم نظرية الرجل  (1

صنعون، ويحملون مواهب تؤهلهم ولدون وال يُ القادة يُ  حول مفهوم أساسي أنَّ  النَّظ ريةتدور هذه 
القادة الذين احتلوا مكانًا عاليًا من التاريخ اإلنساني تمتعوا بصفات لم تتم بأعمال  للقيادة، وأنَّ 

 .غفالها دور التعلم في صناعة القائدإالنَّظ رية وبرامج مخططة، وما يعاب على هذه 
 (.66: 2060، الرقب) 
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  ثالثة مآخذ:يؤخذ على نظرية الرجل العظيم 

عدد القادة الذين يولدون قادة ال يمكن التحكم بهم، فقد يحتاج المجتمع في وقت معين أو . 6
م في هذه مكان معين نمطا من القادة ال يولدون فيه في وقت احتياجهم ومكانه، وهذا ثغر مه

 .النَّظ رية
إهمال العوامل التكنولوجية واالجتماعية والسياسية التي تساعد المدير أو القائد على النجاح . 2

 أو الفشل.

  .تنسف في فلسفتها نظرية ليكرتالنَّظ رية إغفال جانب التدريب القيادي، فهذه . 3
 (.610: 2002)مصطفى، 

 

   Traits Theory    السمات نظرية (2

 والصفات الشخصية الخصائص من مجموعة هنالك نَّ أب مفاده افتراض علىالنَّظ رية  هذه تقوم

 الرجل بنظرية ارتباطًا وثيقاً  ترتبط بذلك فهي ما، شخص عند القيادية القدرات تفسير على تعمل والتي

 ،الشكل إطارها في فسيولوجية  يندرج جسمية وصفات خصائص بين ما تتراوح الصفات وهذه العظيم،
 بالنفس، والثقة الحماس، تتمثل في نفسية أخرى صفات وهنالك والوسامة، الصوت، ونبرة والحجم،

 الذَّك اء ب تتعلق ذهنية صفات أن هناك كما الجيد، والخلق االجتماعي، والنضج المبادأة، على مقدرةوال

 القادة أنَّ  تعتبر السمات ةنظري نَّ إف ذلك كله إلى باإلضافة والشجاعة، والتحليل، التفكير على مقدرةوال

 هذه يملك ال ومن موروثة، صفات بها هي يتمتعون التي القيادية الصفات هذه نَّ أو  قادة، يولدون

 تميزهم صفات لديهم نَّ أل القوة يبذلون القادة أنَّ  النَّظ رية  هذه وترى قائدًا، يصبح أنَّ  يمكن ال الصفات

 .الصفات بتلك يعجبون الذين اآلخرين عن
بين الباحثين حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، وكان الهدف هو  النَّظ رية قد سادت هذه و 

 .(Henry & others ,1994) .التوصل إلى تحديد سمات القيادة
ال تضمن لصاحبها النجاح في القيادة، فكثير من المديرين أنها  نظرية السماتيؤخذ على 

جاح لعوامل اجتماعية وبيئية معينة ولذلك ال توجد عالقة يملكون معظم هذه الصفات وال يحققون الن
 (.610: 2002)مصطفى،  .كبيرة بين نجاح المدير وامتالكه لمجموعة من السمات

  .النظريتان السابقتان تمثالن اتجاهًا واحدًا متمحورًا حول شخصية القائد والصفات التي يمتلكها
فترة من الوقت، ثم ظهرت اتجاهات أخرى في ساد هذا االتجاه في تفسير ظاهرة القيادة وقد 

تفسير القيادة والنظر إليها من زوايا عديدة، ثم بحكم التراكم المعرفي البشري والدراسات المقارنة 
االعتماد عليه في ت مَّ ، واعتباره اتجاهًا قديمًا النَّظ ريةأتبت الباحثون جوانب عديدة من النقد لهذه 

لبحوث النوعية في القيادة حتى زمن معين، أما هم فلهم قناعتهم المخالفة بداية الدراسات العلمية وا
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تفسير القيادة ونشأتها بنظرية الرجل  بعضهم رأى بأنَّ  في النظر إلى مفهوم القيادة، لدرجة أنَّ 
 العظيم فيها نسبة من التسرع والطيش في تحديد فلسفة بروز القيادة.

نموذج  نَّ إيتعلق بمفاهيم، وتصورات القيادة الشائعة، ف "فيما يقول فينير في آراءه القيادية:
القيادة القائم على فكرة البطل الوحيد" أو ما كان يعرف بأسطورة الرجل العظيم أثبت مع ذلك ثباتًا 
بشكل ملحوظ أنه يفيد بأن القائد إنسان بطولي، أعظم من البشر العاديين، فالقائد إنسان يتسم 

ي منفردًا قمة أي شركة أو منظمة والقائد يبتكر االستراتيجية ويلقي رسائل بالشجاعة والبسالة ويعتل
وخطب حفزية ومحركة، ويجدد رؤية عظيمة هذا هو مفهوم القيادة الذي ال زال عالقًا بكثير من 
األذهان وال زلنا نتبعه بالرغم من الكثير من المحاوالت الحديثة التي قام بها عدد من أفضل 

 قل طيشًا وتهوًرا.أالقيادة بلغة  ىل إعادة تعريف وتحديد معنالمفكرين في مجا
هناك سبب آخر وراء كون نموذج الرجل العظيم ونظرية السمات أقرب إلى األساطير منه إلى 

القيادة الفردية  الواقع وهو ضخامة التحدي الذي يواجه القائد المعاصر، وهذا يعني ببساطة أنَّ 
رجة من التعقيد ال يتأتى معها إلنسان بمفرده أن يقوم بمعالجة وحل ليست مالئمة فالعالم يتميز بد

التكنولوجيا تتيح لنا المزيد من  مسيرة العولمة ماضية في طريقها، وبما أنَّ  مشكالت اليوم وحيث إنَّ 
المعلومات بسهولة ويسر وبسرعة فائقة، فمن المستحيل عمليًا بالنسبة ألي قائد أن يكون بالقدر 

وأن يكون قادرًا على أن يفهم بالشكل الكافي الصورة الكلية من أجل أن يحل الذَّك اء الكافي من 
بمفرده كل سؤال، أو يعالج بنفسه كل مشكلة تقابلها الشركة أو المؤسسة صغيرة  كانت أم كبيرة كل 

إنسان المشكالت نفسها تتسم بدرجة عاليٍة من التعقيد يستحيل معها ألي  يوم، إضافًة إلى ذلك فإنَّ 
أن يقوم بحلها منفرًدا، وكذا البعد البشري يعقد النموذج العقلي والمنطقي للطريقة التي من المفترض 

القيادة ال يمكن أن تكون شيئًا  أن تعمل بها الشركات إذن تعقيد العالم والشركات التي به يعني أنَّ 
 (.9:  2005، )فينر .بمعزل عن اآلخرين"يمارسه شخص 

   Behavioral Theories   ةالسلوكي النظريات (3

القيادة، ونتيجة  في مكتسبة صفات هناك أنَّ  على األدلة وتوافر السمات، على االتفاق لعدم نتيجة
م وما تالها من سنوات 6950لعدم الرضا التام عن نتائج أبحاث ونظريات القيادة اإلدارية عام 
فقط ، وقد دعت الحاجة في  حيث كانت النظريات تركز على سمات القائد وخصائصه الشخصية

م إلى دراسة سلوك القائد وذلك لمعرفة سلوك القائد الفعلي وهذا أدى بالعديد من 6940أول عام 
 (.62:  2060، )الرقب .لجانب السلوكي في القيادةعلماء النفس السلوكيين لالهتمام با
 تدريب يمكننا هلو  للقائد، السلوكية الخصائص حول التساؤل بسبب هذه األسباب وغيرها بدأ

 ركزت وقد ،والجماعة القائد سلوك على والتركيز االهتمام بدا فقد ذلك وللتعرف على الواعدين؟ األفراد

 :اهتمامات ثالثة السلوكية على النظريات

 .له التابعين العاملين بجماعة وتأثيره تأثره وكيفية القائد سلوك على التركيز  1)  
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 وتعامله معهم، القائد نجاح مدى على وتأثيرهم وسلوكهم، دوافعهم، المرؤوسين، على التركيز 2)  

 .بالعاملين بالعمل واالهتمام االهتمام وهما القيادة تحديد في مهمين عاملين وجود ذلك وترتب على

 .المهمة على التركيز 3)  

 القائد ىقو  قوى، هي تفاعل عدة  من تتأتى القيادة مجملها أنَّ  في النَّظ رية  هذه حددت وقد

  .وتوقعاتهم دوافعهم في وتتمثل المرؤوسين وقوى وسلوكه، واتجاهاته بالمرؤوسين ثقته المتمثلة في
 التنظيم. وقيم األفراد بسلوك والمتعلقة الموقف وقوة ومواقفهم،

ه للنظرية السلوكية هو أنَّ  القائد قد يتبع هذا األسلوب في التعامل مع األفراد  "والنقد الذي ُوجِّ
 يحقق نجاحًا، نظرًا إلهمال العوامل البيئية، ومن ناحية أخرى إنَّ رفع معنويات العاملين ليس وال

شرطًا ضروريًا أو كافيًا لزيادة إنتاجية العامل، فقد ترفع المعنويات، ويزداد اإلنتاج أو ربما 
 (. 612: 2002)مصطفى،  ."ينخفض

من التمحور حول الشخصية ذاتها والسمات السلوكية بفلسفة تفسير القيادة النَّظ رية انتقلت 
الشخصية للقائد التي تعبر عن الصفات والقيم التي سيصدر عنها بعد ذلك سلوك القائد إلى مراعاة 
تطابق سلوك القائد مع سلوك اإلتباع من خالل تقارب المفاهيم والتصورات والقيم والصفات، أو هي 

رقت مواضيع مهمة تتعلق بالقائد ودوافعه وسلوكه انتقالة نوعية فتحت الباب لدراسات كثيرة وط
وكذلك األتباع، وربطت بين هذه المفاهيم جميعًا  لينتج  عنها مجموعة من النظريات مثل: نظرية 

 االهتمام باإلنتاج، ونظرية ليكرت، ونظرية هالبن وغيرها بعد ذلك . 
 
     Situational Leadership Theory  الموقفيةالن ظ رية  (4

 في يصلح للقيادة مثالي أو مفضل قيادي نمط يوجد ال انه من تنطلقالنَّظ رية  هذه وفق القيادة إنَّ 

 تحقيق أفرادها في ونجاح المؤسسة، نجاح هو القائد فعالية محك نَّ ا  و  الظروف، أو األوقات كل

 .المختلفة المواقف وفق أسلوبهم يكيفون بل جامدين، ليسوا فالقادة أهدافهم،

 موقف معين، في الشخص وضع يتم النَّظ رية  لهذه وفقاً  للقيادة المناسب الشخص لىع وللتعرف

 .للقيادة صالحيته ومدى تصرفاته دراسة ذلك أثر على ويتم التصرف، حرية له وتترك

 للقيادة معين ومحدد أسلوب هناك ليس بأنه تفيد والتي فيدلر، نظرية الموقفية النظريات أهم ومن

 إلى باإلضافة في القائد، توافرها يجب معينة صفات هناك يوجد ال وكذلك كان،وم زمان لكل يصلح

 على تعتمد القيادة فعالية نَّ إ بل األوقات، كل في الفاشل أو بالناجح وصفه يمكن قائد يوجد ال نهأ

 تواجهه. الذي الموقف
ة مواقف، والقائد في هذا القياد تعني أنَّ  النَّظ رية "، وهذه الرجال مواقفقالوا في المثل السائر: "

ألرشد من غيره، فتظهر االموقف هو الذي ينضج عند مرور الموقف عليه ليتخذ القرار القيادي 
 : تفسير القيادة المآخذ الثالثة التاليةومن المآخذ على هذه الفلسفة في  ،قيادته
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هو ضابط التحديد غير محدد أو منضبط، فقد يتوفر لشخص أن تمر به مواقف يحدد . 6
 .النَّظ ريةسلوكه وقراره تجاه هذه المواقف فتظهر شخصيته القيادية حسب هذه 

من شأن التدريب والتأهيل القيادي التي يكتسب من خاللها القائد المتدرب النَّظ رية تقلل . 2
مجموعة من القيم و المبادئ واألركان األساسية للقيادة، فيستطيع أن يطبق بعضها في مواقف 

 عب أن يطبقها في مواقف أخرى.معينة، ويص

قد يكون القائد الذي يظهر في موقف إنما ظهر بسبب تعلم تلقاه أو استحضار لمواقف . 3
سابقة واقتدائه بها، فيظهر المواقف بها السبب، ولم يكن أصل القرار في اتخاذ هذا الموقف مبينًا 

 على تقدير ذات وقيم داخلية و خالصات صحيحة داخل نفس القائد.

بدأ الحديث عن القيادة من هذا المدخل من بداية الستينات، لتبدأ بعدها في نهاية السبعينات 
 التفاعلية.النَّظ رية مرحلة تفسير ما يحدث بين القائد والمرؤوس من عالقة وتفاعل لتكون 

 
  The Interactional Theory  التفاعلية الن ظ رية (4

الموقفية، فالقيادة الناجحة  النَّظ ريةمن نظرية السمات و  بين كلٍ التفاعلية  النَّظ ريةجمعت هذه 
ال تعتمد على السمات التي يتمتع بها القائد في موقف معين، لكنها تعتمد على  النَّظ ريةفي هذه 

 .(62: 2060)الرقب،  .يجابي بين القائد والمرؤوسالتفاعل اإلالقائد على إيجاد  مقدرة
 

    Transactional Theory   Theالتبادلية الن ظ رية (8

العالقة بين القائد والمرؤوس قائمة على تبادل النفع للحصول  أنَّ  النَّظ ريةيرى أصحاب هذه 
على النتائج وحدوث التغيير المنشود، فالمرؤوس يعطي من جهده، ووقته، وراحته، وينجز العمل 

لتي تدفعه بعد ذلك للبذل أكثر، تحت قيادة فالن مقابل أن يتلقى من هذا القائد الحوافز، والمكافآت ا
 (.4: 2001)العتيبي،  .ورفع مستوى األداء لديه

التبادلية في تفسير القيادة قائمة على تبادل نفع بين القائد والتابع، فالقائد يحصد  النَّظ ريةفلسفة 
، والتابع يحصد الحوافز والمكافآت والثناءات وقد يحتاج في بعض األحيان إلى العمل نجازاإل
 الستثناءات.با

 التالية: الثالث شياءوقد يكون الشيء المتبادل بين القائد والتابع واحٌد من األ
)نموذج القيادة التبادلية المادية(: وذلك في المؤسسات المالية كالشركات والمصانع  المال* 

على التنفع  ائمٌ مع الزبون ق قِ لُ السريع وحسن الخُ  نجازوالمتاجر وغيرها، فاإلنتاج العالي والجودة واإل
 ،المكافآت المالية لصالحه ، ليتلقى مقابلهاقائدالتي تعود لصالح ال أعلى األرباح العاملُ  حقق  يُ منهم ل

 .، فهو يعمل لمصلحته بطريقة غير مباشرةوالمكانة ،والسمعة ،أو الثناء
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الت الحم )نموذج القيادة التبادلية السياسية(: وقد ذكر بيرنز أنَّ السمعة السياسية* 
أتباع الحركات غير باألخص  ،التي يقودها المرشحون في كل الشعوب نتخابيةإلعالمية واالا

واأليدلوجية تقوم دعايتهم على التبادل النفعي، العاملون في الدعاية يرفعون من األسهم  ،الدينية
، وقد ذكر ءاتوالسمعة السياسية لهذا المرشح، وهو يقابلهم بالمكافآت والعطا ،يةئوالدعا ،السياسية

لقيادة السياسية التبادلية في شخصية فرعون، وهذا يؤكد وجود ارتباط بين لنموذج أسوأ اهلل تعالي 
پ  ڀ  ڀ      ڀ  ٹ ٹ چكما نرى في األنظمة العربية الجبرية اليوم،  والثروةالسلطة الجبرية 

، (11 -1٩الشعراء: ) چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
 فالبلطجية والش بِّيحة ال يعملون مع فراعنة هذا الزمن إال بالثروة والمال المتبادل.

)نموذج القيادة التبادلية التربوية(: في القيادة التربوية قد تكون مادة االحترام والتقدير* 
 احترام   وهذا مرفوض، ألنَّ التبادل هي االحترام والتقدير، فنحترم من يحترمنا، ونقدر من يقدرنا، 

قائٌم بذاته ال بغيره، وهو من أهم مكارم األخالق،  نٌ س  ُخُلٌق إسالمي ح  قيمٌة و إليهم  الناس، واإلحسان  
بل على العكس من ذلك، فقد دعا اإلسالم إلى اإلحسان إلى من أساء إلينا، وهذا هو التسامي 

الشخص  الذي يفرض احترامه  كذلك فإنَّ اإلسالم ي عتبر أنَّ باألخالق إلى أعلى المراتب والدرجات، 
لِقهم بألسنٍة حداٍد أشحٍة على الخير، لهو  على اآلخرين ببسط لسانه عليهم بالشتم واالحتقار، أو س 

 ون غيرهم شيئًا مذكورًا.نموذج المنافقين الذين أهمتهم أنفسهم فقط، وال ير 
وفلسفة تفسيرها، ففي  "ويمكن اعتبار القيادة التبادلية مرحلة ضرورية لتطور نظريات القيادة

المدرسة مثاًل تصبح هذه القيادة جزءًا من الحياة اليومية للمدرسة، بحيث تتجاوب مع الحاجات 
االجتماعية واالقتصادية واألمنية، فهي تقوم على مبدأ التبادل )األخذ من المعلم مقابل األجر(، 

إلى األداء المطلوب، مما يزيد  المعلمين على تلبية حاجاتهم بغية الوصولذلك ويفترض أن يساعد 
 (.41: 2001)النجوم وآخرون،  .من دافعيتهم وثقتهم"

القائمة على القيم والمبادئ، ال بد من المرور على  التَّحويليَّةإذن قبل الحديث عن القيادة 
لون القيادة التبادلية، ثم التسامي عن المنفعة والمصلحة والتعالي بالقيم والمبادئ واألخالق، فالعام

في الوزارات والمؤسسات والشركات وغيرها قد يبدأون أول عملهم حرصًا وبحثًا عن النفع المتبادل 
 لكنهم يرتفعون بها الى القيم.

 :التالية ةالمآخذ الثالثالتبادلية النَّظ رية على  ذُ خ  ؤ  يُ و 
اعة والذين دافع احترام الزبون الذي يبذله العمال والب ألنَّ  :قيامها على مبدأ التبادل. 1

يتعاملون مع الناس في النموذج األول قائم على انتظار المكاسب المادية التي ُتضاف لرصيد 
العمل مما يسبب زيادة المكافآت، ومثله الدافع السياسي للتقارب من الشعب واالستعداد لخدمتهم 

كذلك القائد التربوي والدعايات والوعود االنتخابية قائمة على مبدأ الفوز والكسب في االنتخابات، و 
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الذي تقوم قيادته على التبادل، لو وجد من أحد أتباعه يومًا سلوكًا يرى أنه يخالف ذاته، فقد يقع 
 هذا العامل تحت طائلة العقاب، ومبدأه: أال ال يجهلن أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلينا.

رم بغض النظر عن النفع العائد فاإلنسان ُيحت :غياب القيم عن العالقة بين القائد والتابع. 2
من وراء احترامه، والناس يوعدون بالخدمة ليس مقابل مطامع ومكاسب انتخابية بل بقيمة الصدق 
وااليفاء بالوعد، ويهتم القائد التربوي بالجميع حتى لو مع خصومه ومن سلكوا معه سلوكًا مشينًا، 

تابع ليستعبد قلبه، ويمتلك فؤاده ودافعه، ألنهم تحكمهم القيم التي تعني أن يحسن القائد الى ال
 ويحركه من مقوده الحقيقي وهو الداخل والدافع.

بوجود النفع،  مع الناس حسنالسلوك الإذا ارتبط : غياب النفع يعني انعدام االحسان. 3 
ال فال  .فإن هذا السلوك سيدور مع سببه وجودًا وعدمًا، فإن ُوِجد  النفُع، كان السلوك الحسن، وا 

، والفارق التَّحويليَّةالمعاكسة للقيادة النَّظ رية تعتبر نظرية القيادة التبادلية في الحقيقة هي  
 ،التغيير التبادلي يحدث لدى األتباع األكبر والجوهري المتعاكس الذي تعتمد عليه النظريتان هو أنَّ 

، على مبدأ "هات وخذ"، انطالقًا من المقايضة والمبادلة والمساومة ،أو في المؤسسات والمنظمات
ٿ  ٿ        ٿ  ٿ  چ  وهذا ينطبق مع المبدأ الذي أوضحه القرآن في معرض الذم في قوله تعالى:

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ

چ  چ   چ      ڇ  چ(، وكذلك قوله تعالى: 52)التوبة:  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

(، وكذلك على 41)التوبة:  چژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  
ليفرج عنهم ما هم فيه، وغالب هؤالء  ،مبدأ الذين يعبدون اهلل ويدعونه في حالة الكرب والضيق

تخيلوا فيه أنهم ليسوا بحاجة إلى  ،بظرف عليهم أنعمالنفعيين التبادلين حتى في عالقتهم مع اهلل إذا 
نهم لكاذبون، قال اهلل تعالى عنهم أيضًا  ،هوا عنها نُ م  اهلل تعالى سبحانه تراهم ينكصون ويرجعون لِ  وا 

ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ في معرض الذم: 

ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ڈچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

 .(23 -22)يونس:  چک  ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ں
وكذلك الدعاء التبادلي القائم على المنفعة ثم نسيانها إذا رزق بها، قوله تعالى عن األبوين 

لينعموا به ويسعدوا  ،والعاهات الخلقية ،واألمراض ،الذين تمنيا أن يرزقهما اهلل بولد برئ من اآلفات
غلون عقولهم بالنعمة، أيضًا قال ويش ،في الدنيا بمولودهم، ثم بعد أن يرزقهما اهلل إياه ينسون المنعم

ومقابلة اإلحسان  ،ونسيان الفضل والنعمة الربانية ،اهلل تعالى عنهم في معرض الذم والسوء واللؤم
ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ    ڌچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ چبغير اإلحسان، فقال سبحانه:
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ڱ   ڱ  ڱ    ڳژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ

 (.690 -619عراف: )األ چ ڱ
والصحابة الكرام المساومة واالبتزاز  اهلل عليه وسلمصلى  وفي الجانب السياسي، رفض النبي

والتحالف على  ،والتبادل بين الدين مقابل اتباع الحق من قبائل بكاملها، أو مجرد التأييد السياسي
للعدد  بسبب اتحاد األهداف في المرحلة الحالية، ولو في أحلك ظروف الحاجة ،المصلحة المشتركة

المطاع  والعتاد، ففي غزوة األحزاب رفض األنصار أن يتنازلوا عن شيء من ثمار المدينة لألحمقِ 
 ،لينقلب على األحزاب لصالح المؤمنين المحاصرين في المدينة، فكانت الدائرة نٍ ص  حِ  بنِ  نة  يَّ ي  عُ 

اهلل عليه صلى  النبيوالغلبة لصالح المؤمنين، وساء ذلك وجوه الكافرين والمنافقين، كذلك رفض 
 أو منح المجد ،بعض قادة القبائل بكامل قبائلهم مقابل توريث الملك اإلسالم المشروط وسلم

اهلل صلى  بادلي في قولهالتَّ  الزواج   اهلل عليه وسلمصلى  النبيُ  مَّ كذلك ذ   .جوالسلطة بعد النبي 
 .في الحديث بما معناه: من نكح امرأة لمالها ما زاده اهلل بها إال فقراً  عليه وسلم

رآن والسنة أن فلسفة القيادة التبادلية وحدها مرفوضة شرعًا، ويتضح من األدلة السابقة من الق
ومذمومة دائمًا سواء كان التبادل من أجل مال، أو من أجل ميالد الذرية، أو من أجل النجاة من 
كرب وضيق ومصيبة، أو بالزواج المبني على المصلحة وليس الحب والرحمة واأللفة بهدف إقامة 

نجاب الذرية  الصالحة، أو الجاه والسلطان والملك ووراثة المجد. البيت المسلم وا 
أما مبدأ التحفيز في اإلسالم فهو قائم على فلسفة االستحقاق الحقيقي للشخص الممنوح تلك 

أو التقرب من أحد من  ،أو التشوف المتالكها ،أو الحرص عليها ،أو المكافئة دون سؤالها ،الجائزة
واستغالل أصحاب النفوذ  ،ا كل مسار من الضغوطأجل أن يحصل عليها، أو يسلك من أجله
رفض قيادة صحابي طلب اإلمارة  اهلل عليه وسلمصلى  لتكون المخصصات من أجله، بل إن النبي

 ،ورجولة ،عن تشوف نفس، وأعطاها لمن طلبها لتحمل تكاليفها وتبعاتها وهي في هذه الحالة بطولة
: "من يأخذ هذا الً قائ في الناس اهلل عليه وسلمصلى  قف النبيفقد و  ،وثقة بالنفس ،ل مسؤوليةمّ ح  وت  

 منحه النبي له.ف ، وأبدى بطولته، واستعداده،قف له أبو دجانةو السيف بحقه؟"، ف
بل إن فلسفة تأليف القلوب بالغنائم في السيرة النبوية ليست األصل، بل تستخدم كاستثناء على 

اهلل عليه صلى  يباالستثناء الواردة في القيادة التبادلية، وقد استخدمها النب دارةاألصل، وهي اإل
في آخر أيامه بعد فتح مكة غالبًا، وكذلك  اإلسالممع أشخاص بأعينهم، وفي مرحلة انتصار  وسلم

الرابع من مصارف الزكاة، فهو متأخر رتبة أيضًا في المصرف  هم اهلل تعالىر  ك  المؤلفة قلوبهم ذ  
الهبة تراط لمنح كاش اإلسالموالحديث عن  ،ضمن مصارف الزكاة، وليس المقصود مطلقًا المساومة

، بل إنهم مسلمون أصاًل، وتهدف مرحلة المنح لتعميق اإلسالمسالمية للشخص مقابل من القيادة اإل
في قلوبهم، أو في بعض الحاالت تعليمهم الكرم بسبب بخلهم وحرصهم على  اإلسالممعاني 
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لب كما في حالة أبي سفيان حين كان معروفًا ببخله في النفقة حتى على زوجته، ثم ط ،موالاأل
، فلما أجاب النبي طلبه أيضًا، البنه معاويةفلما أجاب النبي طلبه، طلب نصيبًا  ،هنفسنصيبًا ل

 ، وأعطاه النبي لهم جميعًا، حتى رفع هذا الحمل الثقيل وحده.اً يزيدطلب نصيبًا البنه 
وأخذه  ،ساوم أحدًا على موقفه اهلل عليه وسلمصلى  يرد أن النبي ،لم الباحثوفي حدود علم 
 ِسو ار ى   ل ِبس ت   ق د   ِبك   ك أ نِّى" :النبي بن مالك حين قال له راقة  سُ  وقد يذكر أحدٌ ، منه مقابل شيء ما

كاد ينكشف بلحاقه لهم، فساومه بالرجوع مقابل لبسه  اهلل عليه وسلمصلى  على أنَّ النبي، "ِكس ر ى
س قد غاصت في ر  ي الف  جل  بالتحقيق في بعض روايات الحادثة، ثبت أن رِ لسواري كسرى، ولكن 

اهلل صلى  فكيف يهتزَّ يقين رسول اهلل ،"ه ممنوعفعلمت أنَّ ": في نفسه قالكان سراقة قد و الرمال، 
وهو الذي قال اهلل عنهما بأن أمره قد انكشف، مما اضطره إلى المساومة، حاشاه ذلك  عليه وسلم
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      چ  في القرآن:

    (.11التوبة: )  چٴۇڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
ووعد بالنصر والظفر للدين والحق الذي  ،ولكن مكرمة زائدة ،فليس إذن في الموقف تبادل

يماء بأن سراقة نفسه سيُ  إشارةواألهم هو  ،له وال منعةً  ،شريد ال يملك جيشاً يحمله رجل طريد  لم س  وا 
ار اهلل لنبيه ، وهو من إخبجفي مستقبل أيامه، وهذا من الغيب الذي ارتفع عن المسلمين بعد النبي 

 بما هو كائن مستقباًل.

  Transformational Theory   الت حويلي ة الن ظ رية  (8
"ظهرت النظريات األخرى للقيادة بجانب نظريات الصفات الشائع استخدامها، فال عبرة في 

 ما لم تؤثر في طبيعة ، وال عبرة في صفاتٍ وعاداته ما لم تؤثر في سلوكيات مدير المدرسة صفاتٍ 
وتأثيره فيهم ثم تقبلهم له هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية هناك من  ،العالقة بين المدير والمرؤوسين
والسلوكية المطلوبة كمناهج وأساليب عمل في القائد الفعال،  اإلداريةالعادات والقدرات والممارسات 

ات التي تواجه األمر الذي يتطلب البحث عن نموذج جديد للقيادة في ظل التغيرات والتحدي
  التَّحويليَّةالمؤسسات التعليمية في القرن الحالي، األمر الذي أدى إلى األخذ بأسلوب القيادة 

سهامات واضحة في تطوير أداء مدير المدرسة الذي إوتطبيقها في المجال التربوي لما لها من 
 .ا متوقع منهم عادًة"يستطيع بدوره كقائد تربوي تحويل أتباعه وحثهم على األداء بشكل أفضل مم

 (.611: 2002)مصطفى، 
 .بشيٍء من التفصيلن ان القادماي تناولها المحور تهي موضوع الدراسة ال التَّحويليَّةالقيادة 

  Leadership Transformational The الت حويلي ةالقيادة  2-3
 واسعًا لدى العلماء من األنماط القيادية المهمة التي القت قبوالً  التَّحويليَّةُتعد القيادة  

  التَّحويليَّةوالباحثين في هذا المجال، فقد أثرى بعض الباحثين المكتبة العلمية بأبحاثه في القيادة 
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وقد أفادوا  ،في العديد من المواضيع والمجاالت، فالتربويون أنزلوا مفاهيمها على المؤسسات التربوية
ياسية، والدينية، واالقتصادية، واالجتماعية وغيرها من في ذلك كثيرًا، ومثل ذلك يقال في القيادة الس

 المجاالت.
 التالية: األربع  النقاطفي هذا المبحث سينتظم بإذن اهلل في   التَّحويليَّةحديثنا عن القيادة 

 تطورها. و  الت حويلي ةالقيادة  مفهوم 
 التحويل. عملية 

  الت حويلي ةأنماط القيادة. 

  ير إسالمو نظم من الت حويلي ةالقيادة. 
أن  ،التَّحويليَّةالقيادة  في حثالبالسابقة المتفرعة من  النقاط األربعفي  الباحثوقد اجتهد  

، بحيث تتكون في التَّحويليَّةيغطي مساحًة واسعًة من المحاور التي توضح األبعاد المتنوعة للقيادة 
افقة مع أصول وقواعد البحث العلمي، النهاية الصورة الكاملة لدراسة الموضوع بصورة علمية، متو 

 ومتناسبة مع طبيعة الموضوع رغم حداثة الكتابة فيه باألخص في المراجع العربية.
  الت حويلي ةالقيادة  مفهوم 2-3-1

إنَّ الحديث عن أي مصطلح وتناوله بالشرح العلمي، والتحليل االستنباطي، والتفريع على 
المصطلح تعريفًا علميًا مختصرًا معبرًا عن المعاني المختلفة األصول، يتطلب أواًل أن ُيعرَّف 

 .للمصطلح شاماًل كافة جوانبه،  ليكون تعريفًا جامعًا مانعاً 
 :الت حويلي ةتعريف القيادة  2-3-1-1

 هناك تعريفات عديدة للقيادة التحويلية، أبرزها أربعٌة هي:

ربوية على التحسين  المستمر عن طريق زيادة مقدرة المنظمة الت: "ها حسن بأنهاف  رَّ ع  * 
 .(53: 6994)حسن،  ."االهتمام بتنمية العاملين

ها الحربي بأنها: "مقدرة القائد التربوي على استثارة أفراد جماعته في داخل مدرسة ف  رَّ وع  * 
المستقبل، وزيادة مقدرة هذه المدرسة على التحسين المستمر عن طريق االهتمام بتنمية أعضاء 

  (. 621: 2007)الحربي،  .، ورفع مستواهم، من أجل اإلنجاز والتنمية الذاتية"ةالمدرس مجتمع

 بناء على التأكيد مع المدى البعيدة األهداف على التي ُتر كِّزُ  القيادة بأنها:" ها العامريف  رَّ وع  * 

 تغيير لىالوقت ع نفس في والعمل الرؤية، تلك تنفيذ وتشجيعهم على الموظفين رؤية واضحة، وحفز

 (.7: 2002 )العامري، .الرؤية" هذه وتعديلها لتالءم القائمة األنظمة

 الوصول إلى خالله من القائد القيادة يسعى من بأنها: "نمط النَّظ رية ها بيرنز صاحب ف  رَّ وع  * 

 صىأق حاجاتهم، واستثمار إشباع على يعمل له، ثم التابعين األفراد لدى والظاهرة الكامنة الدوافع إلى

 (.1: 2001)العتيبي، ".مقصود تغيير تحقيق طاقاتهم، بهدف
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 : تعريفًا إجرائيًا بأنها الت حويلي ةالقيادة  الباحث فُ رِّ ع  يُ 

لتحريِكهم  ،"مقدرة مديِر المدرسِة على مخاطبِة العاملين معه بلغٍة تنطلُق من تقديِر ذواِتهم
شتركٍة يقودون بها المدرسة، وتعديل السلوكيات كفريِق عمٍل متعاوٍن نحو رؤيٍة قيميٍة مستقبليٍة م

عذارهم عن هفوات غير مقصودة، التَّحويليَّةالخاطئة بغرس القناعات  تفهم  لدى المخطئين، وا 
ليسود فيها مناخ مدرسي  ،وذلك بهدف إحداث تغييرات جذرية داخل المدرسة مواقفهم المختلفة،

 ".إيجابي
 وقيادة التغيير. لت حويلي ةابين مصطلحي القيادة  الفرق 2-3-1-2

هي عملية يسعى من خاللها القائد والتابعين إلى النهوض بكل منهم األخر  التَّحويليَّةالقيادة 
إلى النهوض بشعور  التَّحويليَّةللوصول إلى أعلى مستويات الدافعية واألخالق، وتسعى القيادة 

والسالم  ةقية مثل الحرية والعدالة والمساواالتابعين وذلك من خالل االحتكام إلى أفكار وقيم أخال
يبدأ من القيم والمعتقدات الشخصية للقائد وليس على تبادل  التَّحويليَّةواإلنسانية، فسلوك القيادة 

يتحرك في عمله من خالل نظم قيمية راسخة كالعدالة  التَّحويليّ ، فالقائد نمصالح مع المرؤوسي
م باسم: القيم الداخلية. والقيم الداخلية قيم ال يمكن التفاوض تلك القي Burnsواالستقامة، ويسمى 

 التَّحويليّ حولها أو تبادلها بين اإلفراد. ومن خالل التعبير عن تلك المعايير الشخصية ُيو ِحد القائد 
 (1: 2001)العتيبي،  .أتباعه ويستطيع أن يغير معتقداتهم وأهدافهم
من أجل فك هذا االشتباك و ، وقيادة التغيير حويليَّةالتَّ يخلط كثير من الباحثين بين القيادة 
   -:وهي الفوارق الرئيسية بين المصطلحينالمفاهيمي نضع في الجدول التالي بعض 

 
 (2جدول رقم )

 وقيادة التغيير الت حويلي ةالفرق بين القيادة 
 قيادة التغيير    التَّحويليَّةالقيادة  المقارنة 
التعريف 
 اللغوي

أي صيَّر وغيَّر بتشديد  الواو، بتشديد حّول،
ٌل بصيرٌ   و األمور، بتحويل الياء أيضًا، ومحوِّ

ال   إلى عنه زال : الشيء عن تحوَّل  غيره، وح 

 تغييرًا، يكون:بمعنيين حواًل، يحول الشيء  نفسه

 تحواًل. ويكون

 على جعله أو بغيره، بدَّله: أي الشيء ، غيَّر  

دابتي،  رتُ غيّ  ويقال عليه، كان ما غير
 كان. الذي غير   بناءً  بنيتها أي داري، وغيرت
رحل ه  عنه حطّ :بعيره، أي عن فالنٌ  وغّير

 شأِنه. من وأصلح
 قيادة التغيير   التَّحويليَّة القيادة  المقارنة 
انطالق القيادة من أوضاع راهنة غير قيادة األتباع باالنطالق من قناعاتهم، وذلك  المفهوم
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بإيجاد حالة من الرضا الداخلي، والقناعة 
لة بجدوى العمل، وزرع شعور لدى المتواص

العامل بأنه جزء مهم وضروري من العمل، ال 
 يستغنى عنه.

مرغوب فيها لدى المؤسسة، وسعيها نحو 
إيجاد حالة جديدة من أجل تحسين تلك 

 األحوال.

الدواعي 
 واألسباب

 ال يتطلب وجود خلل.*

حدوث تغير التحويل داخلي ال يتطلب *
 خارجي.

*يتم بسبب وجود خلل، وطالما بقي الخلل  
 تطلب التغيير.

*حدوث تغيير خارجي له أثر على 
 المؤسسة، سواًء اجتماعيًا أو سياسيًا.

*الهدف االستراتيجي للتحويل هو ضمان  أهدافه
الحفاظ على الفعالية والجودة في العمل، 
 لتالشي وجود مشاكل وأحوال تتطلب التغيير.

*تفعيل الرقابة الداخلية لدى العاملين، 
 والتحاكم إليها في كل األعمال.

 *أداء العمل بال رقابة خارجية.

*ضمان ديمومة إتقان األداء، والحفاظ على 
 جودته بمعايير صحيحة.

*تغيير الحالة الراهنة غير المرغوب فيها إلى 
 الحالة المأمولة.

*تقليل أثر وجود تلك الحالة وضررها على 
 واقع المؤسسة ومستقبلها.

*التكيف مع البيئة المحيطة، باألخص 
المؤثرة بدرجة مباشرة على المؤسسة واقعًا 

 ومستقباًل.

يتطلب تغيير القناعات تجاه أمر معين،  المجاالت
حداث حالة من الرِّضا الداخلي تفجر  وا 

 شياءالطاقات الكامنة، ويتجلى التحويل في األ
 التالية:

 مفاهيم.التصورات وال*

 درجة االستعداد ألداء العمل.*

 الرضا الداخلي لدى العاملين.*

يتطلب تغيير واقٍع خطٍأ في أي مؤسسة 
دراسة كل المتغيرات المسببة لوجود الخلل، 
والعمل على تغييرها، حتى لو تطلب ذلك أن 

 التالية: مجاالتيشمل التغيير ال
 سلوكيات األفراد.*

 اإلدارة.*

 الوسائل.*

 ية التنظيمية.الهيكل*

 نظم األداء وتقييمها.*
 قيادة التغيير   التَّحويليَّة القيادة  المقارنة 
المردود 

االقتصادي 
 والمادي

مفهوم التحويل يتعارض تمامًا مع أي مردود 
ونفع متبادل، أما المردود العائد من التغيير 

 -بعض األحيان في-قد يكون الهدف للتغيير
 الحرص  على مردود مادي.  
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وقيادة التغيير تتمثل  التَّحويليَّةبين القيادة  هناك فروقًا واضحةً  من الجدول السابق نجد أنَّ 
 :ةالتالي الفروق الستة فيأوضحها 
التحويل يغلب عليه المعنى اإلقناعي وله عالقة بالتغير الزمني ونضج الرؤية، بينما . 6

 التغيير فهو عبارة عن استبدال شيء بشيء آخر.

ترتب على التغيير الحادث بتحويل التحويل ال يقصد به أي مردود مالي أو مادي إال ما ي. 2
 القناعات فهو ناتج طبيعي ثابت المقدار بمدى تعمق الفكرة والقناعة بها.

من أهم الجوانب التي ال بد أن ينتبه لها هي أن يحدث التغيير بالقناعات  التَّحويليَّةالقيادة . 3
التحويل ال مقاومة له  إنَّ دون تنبيه ميول أو مشاعر المعاداة للتقبل القناعة الجديدة، وعليه ف

 كالتغيير له أعداء وهم الذين تتضرر مصالحهم بصورة مباشرة من جراء التغيير.

 الحادث بفعل التحويل فهذا أمر آخر.  
األساليب 
 والطرق

 تحفيز الدوافع الداخلية.*

 اإلقناع العقلي، مع اإلمتاع الوجداني.*

 بناء العالقات اإلنسانية.*

حل المشاكل، والتغلب عليها، لمحو آثارها *
 من النفس.

 االستثارة الفكرية، والتحفيز الذهني.*

شباع السعي إلرواء حاجات المر * ؤوسين، وا 
 متطلباتهم.

 تغيير اإلدارة.*

 تعديل وتطوير الهياكل.*

 تعديل التوصيفات الوظيفية.*

 تطوير األداء.*

 تطبيق مبادئ الجودة والتحسين.*

الحد 
 الزمني

محدد بفترة زمنية، أو وقت معين، ألنه يرتبط 
بوجود مشكلة أو حالة داخلية في المؤسسة 

 غير مرغوب فيها.

األوقات، ألنه جزء من السلوك يحدث في كل 
 القيادي اليومي لدى القائد.

داخلي حقيقي يدوم أثره، ألنه متعلق بالتفكير  نوعه
 وصياغة القناعات.

قد تسبب قيادة التغيير تغييرًا شكليًا أو 
 حقيقيًا أو وهميًا. –جذرياً 

قلما توجد مقاومة للتحويل، ألن هدفه تحقيق  لمعارضونا
 والكل يحرص عليه.الرضا الداخلي ، 

بالضرورة توجد مقاومة للتغيير، ألن بعض 
الناس سيكون متضررًا من إحداثه، ووجود 
مقاومة للتغيير يجبر القيادة على مواجهتها 
بمقاومة المقاومة، مما يتطلب الدخول في 

 استراتيجيات إدارة الصراع ومعالجة آثاره.
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قربًا للقيادة التغييرية هي القيادة الثورية، التي ُتحدث التغيير  التَّحويليَّةأقرب أنماط القيادة . 5
 ورات العربية األخيرة.ن منها، وقد ظهر هذا في الثو الثوري، وقد يظهر لها أعداء متضرر 

، في المقابل التغيير قد يكون شكليًا في بعض التحويل أثره أعمق ألنه تغيير من الداخل. 4
 األحيان تغيير وجوه دون تغيير المضمون.

التحويل ال يتطلب أن ينطلق من واقع غير مرغوب فيه، بل يحدث كممارسة وسلوك قيادي . 1
، لكن التغيير ال بد أن ينطلق التَّحويليّ لقيادي التنظيمي للقائد دائم الحدوث والتكرار في السلوك ا

    من حالة تصل فيها األمور إلى أسوأ درجاتها بحيث ال يكون الحل في هذه الحالة إال التغيير.
 معنى التحويل  2-3-1-3

 المعنى اللغوي: - أ

ل   وَّ  يين: لغة العرب نجد لها معن في بالرجوع إلى أصل الوضع اللغوي لمادة ح 
أي صيَّر وغيَّر،  الواو، بتشديد حوَّل،:"العرب ، ففي لسانالتحويل هو التصيير أو التغيير* 

ٌل، ب ِصيرٌ  وَّل   و األمور، بتحويلِ  ومحوِّ وَّل   و غيره، إلى عنه ز ال   : الشيء عن ت ح   إلى موضعٍ  من ت ح 

ا ل   لُ  نفُسهُ  الشيءُ  موضع، وح  و الً  ي ُحو    (.615: 66منظور،  ابن (.تحوالً  ويكون ييرًا،تغ يكون :بمعنيين ح 

اهلل صلى  ، بمعنى النظر في األحوال الختيار أنسبها، ومنه أن النبيالتحويل هو التحول* 
كان يتحول الصحابة بالموعظة مخافة السآمة، وشرحها صاحب لسان العرب بقوله:  عليه وسلم
لنا وَّ   .ف ي ملُّوا" عليهم ُيك ثر وال فيها في ِعظهم للموعظة فيها ي ن ش طون التي الحال يطلب أ ي بالحاء "ي ت ح 

 (.225: 66)ابن منظور،
 المعنى االصطالحي: - ب

 التالية:األربعة التحويل في االصطالح يحمل المعاني 
: أي تغييرها و تصييرها إلى قناعٍة أخرى، وأوضح مثال على ذلك التحول تحويل القناعة. 1

معتنقيها قناعات تتعارض تمامًا مع القناعات التي من الكفر إلى اإلسالم، فالجاهلية تفرض على 
ُيكسبها اإلسالم ألتباعه، وقد ورد في كتب السير والتاريخ استخدام لفظ التحويل للتعبير عن االنتقال 

 : هذه األربعة من الكفر إلى اإلسالم، ويظهر ذلك في عدة نصوص منها

مي في قدرته القوية على تحويل سالالتشريعي في الدين اإلاإلعجاز ة و يتضح جانب العظم* 
قاتله، ثم إذا يُ له و  عُ مِّ ج  اليوم عدوًا محاربًا لهذا الدين يُ  اإلنسانالقناعات بالعكس تمامًا، فقد يكون 

ليكفر عن سيئاته الفائتة، ومثاله:  ،تحولت قناعته غدًا يصبح إنسانًا جديدًا يجاهد في سبيل اهلل
 (.73: 2007)ياقوت، .وتنوير" حضارة عاةود ،علماء إلى األوثان سدنة تحويل"

 من وهي الثقفي مسعود بن عروة مع المفاوضات أثناء حصلت التي الرائعة المفارقات ومن"* 
 أصحاب بها يتمتع كانت التي اإليمان قوة على القاطع الدليل منها يستشف التي األحداث عجائب
( متمرد) م ِريد طانشي من اإلنسان تحويل من الدين هذا مقدرة وعلى ،صلى هللا عليه وسلم النبي
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 أثناء اهلل عليه وسلمصلى  النبي حراسة يتولون الذين أحد كان حيث نبيل، فاضل إنسان إلى
 بن عروة يأخ ابن ،الثقفي شعبة بن المغيرة هو الحديبية في الثقفي مسعود بن عروة مع محادثاته
 (.15: 2000 الصالبي،) ."نفسه مسعود

المقصد األسمى وراءه تحويل القناعة  وفي منح األموال والعطايا للمؤلفة قلوبهم، نجد أنَّ * 
 .اإلسالم" حب إلى الدنيا حب من قلوبهم تحويل هو المجزي العطاء هذا من الهدف باإلسالم، "كان
 (.  65: 2000)الصالبي، 

 تحويل قوة لإلسالم كان جرمانوس عن اإلسالم: "لقد الكريم عبد المجري المستشرق قال* 
، وقد قال اهلل تعالى هذا من " (306: 2001،الجندي)حديثًا  تهاعتنق التي الشعوب في أثرت جارفة

قبل حكايًة عن إسالم السحرة بسرعة كبيرة، بل واستعدادهم للثبات والتضحية من أجل اإلسالم، 
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   چ فقال اهلل تعالى: 

  .٢1طه:  چې  ې      ې  

" بالنص في السيرة التَّحويليَّةفقد وردت كلمة " :ق أو االتجاه لتضليل العدوتحويل الطري. 2
النبوية لتعني تغيير المقصد والتحركات العسكرية لتضليل العدو، وقد ورد ذلك في نصوص كثيرو 

ان منها  : هذان النَّصَّ

في االتجاه غير  اهلل عليه وسلمصلى  : وهي السرية التي كان يرسلها النبيالت حويلي ةالسرية * 
 الثامنة السنة فيو المقصود لتمويه الحركة العسكرية على الخصوم، ومباغتة الخصم المستهدف، "

 ،مرسومة استعراضية بعملية قام مكة، إلى اهلل عليه وسلمصلى  اهلل رسول خروج وقبل الهجرية 
اهلل عليه صلى  اهلل رسول أرسل لغزوها، حيث خطته عن وحلفائها قريش انتباه تحويل منها القصد
 . (270 :6991) العمري،  ."أشجع أودية من وادٍ  مٍ ض  أ   إلى (تحويلية سرية) وسلم

 على ويشتمل الخاصة، المهمات ذات للسرايا جعلته: األول وقال المؤلف أيضًا: "الفصل 
 .(26 :6991العمري،)."تحويلية وأخرى تأديبية، وسرية تعليمية، وسرايا ت ع ّقبية، سرايا منها مختلفة، بعوث

 اهلل عليه وسلمصلى  بلغ أبا سفيان خبر مسير النبي" تغيير الطريق هروبًا من الخطر:* 
تحويل مسارها الى طريق لبأصحابه من المدينة بقصد اعتراض قافلته واحتوائها فبادر 

 (.  5: 2000)الصالبي، ."الساحل

التغييران  : وهو التغيير من شيء أو حال أو مكان إلى آخر، ومنهتحويل شيء إلى آخر .3
 :التاليان

 كتاب -البخاري  : ففي صحيحالمناسب إلى االسم الحسن تغيير االسم القبيح أو غير* 
 ."منه أحسن   اسمٍ  إلى االسم "تحويلكبير عنون له البخاري بقوله:  باب األدب،
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 جدوى بين ويقارن ،موقفه يراجع القبائل هذه من الكثير : "وبدأتغيير التحالفات والوالءات* 
 ."الناشئة اإلسالمية الدولة إلى الوالء هذا تحويل أو ،البيزنطية للدولة الوالء في االستمرار

 (.    669: 2000الصالبي، )

 ،وتحويل األفكار ،تقبل اآلراء واالقتناع إنَّ  وهو تقليب األحوال واختيار األنسب: ،التحول. 4
كانت نفسه مقبلة كان تقبله  في هذه الحالة، فإن   اإلنسانبالحال التي عليها يرتبط ارتباطًا كبيرًا 

ن كانت نفسه مدبرة أو مستثارة بشكل سلبي فلن تقبل الحق أيًا كان  للفكرة الصحيحة سريعًا، وا 
 مصدره.
 عملية التحويل 2-3-1-4 

، هو حدوث عملية التحويل لدى األتباع التَّحويليَّةالمحتوى الجوهري الحقيق للقيادة إنَّ 
الخطوات ثم تنظيم  ،ط مسبقوالتحويل عملية لها خطواتها المرتبة، وهي عملية تحتاج إلى تخطي

ليتعلم  ،التابع اإلنسانوالطاقات واستثارتها لتتقبل التحويل، بل وتمتد عملية التحويل داخل نفس 
 ية.اإلنسانالقائد مهارات تقييم عملية التحويل المطلوب حدوثه في النفس 

   

بإعطاء نتاجات  نبحيث يقومو  ،هو حدوث تحفيز لدوافع األتباع التَّحويليَّة"جوهر القيادة 
 التالية: الزوايا الثالثأعلى مما هو متوقع منهم، تتمثل هذه النتاجات في 

 والميل للعمل وفقها. ،*التعميق الداخلي لإلعجاب بالقيم
لتنظيم البيئة الداخلية للذات  ،فس من الداخل لالنعتاق من األنانية النفسية*استحثاث النَّ 

 جماعيًا مميزًا. من الداخل للعمل مع اآلخرين عمالً 
 (.Rose, 2010: 60*إثارة الرغبة الداخلية للتسامي نحو الحاجات األعلى." )   
 

 ومفهومها الت حويلي ةالتطور التاريخي لمصطلح القيادة   2-3-2.1

 أول ظهور للمصطلح . 1

ظهر أول استخدام أكاديمي في الكتب العلمية المتخصصة في مجال القيادة لمصطلح القيادة 
( لمؤلفه "جيمس فيكتور داونتون The Rebel Leadershipفي كتاب "القيادة الثائرة" ) ليَّةالتَّحوي

(James Victor Downton في العام )م.6973 
 
 (James MacGregor Burns) جذور الفكرة لدى جيمس ماك جروجر بيرنز. 2

لقيادة م من مصطلح ا6971انطلق العالم األمريكي د.جيمس ماكجروجر بيرنز في العام 
م في كتاب القيادة الثائرة لداونتون، ولكنه أوضح الفكرة 6973المستخدم سابقًا منذ العام  التَّحويليَّة

على أنها القيادة باإلقناع أي القيادة وتحريك الناس ليس انطالقًا من  التَّحويليَّةالحقيقية للقيادة 
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ائد هي تحقيق التغيير، وأن التغيير سلطته عليهم بل، حيث اعتبر بيرنز أن المهام الرئيسية للق
يتطلب قيادة مقتنعة به، وأن المقدرة على التعامل مع التغيير بأسلوب فعال يتطلب أسلوبًا قياديًا 

( الذي صار دارجًا بعده، ليدل على هذا النمط من التَّحويليَّةأطلق عليه بيرنز مصطلح )القيادة 
 القيادة.

من إرادة التغيير الحقيقي في المؤسسة الذي يؤدي إلى بهذا تكون فكرة بيرنز قد انطلقت 
حداث التغيير به، هو قناعة  تطورها واالرتقاء بها نحو األفضل، والعنصر المراد تحريكه، وا 
العاملين، لئال يكون التغيير لألحسن في المؤسسة مجرد  حدٍث قام به قائد يحمل فكرة التغيير، 

قناعة راسخة وماثلة في نفوس المرؤوسين الذين يسيرون وأوصل المؤسسة إليه، بل التغيير هو 
قيادة التغيير، فقناعاتهم الراسخة،  بالعمل نحو التغيير والتطوير، ولو لم يكن لهم قائد يمتلك مفاهيم  

 وفهمهم الملهم، سيؤدي بهم إلى إحداث نفس التطوير والتغيير في المؤسسة.
التغييرات الكبيرة يمر عبر التحكم في  إذن محتوى نظرية بيرنز أن الطريق إلى إحداث

سلوكيات العاملين وقناعاتهم، فتكون سلوكياُت العاملين، وأفعالهم الظاهرة هي المتغير التابع، 
وقناعاُتهم الداخلية هي المتغير  المستقل المراد دراسته وتحليله والتحكم به، ومن ثم توجيهه نحو دفع 

دامته نحو تحقيق الهدف، وه  ذا هو معنى التحويل.السلوك وا 
العامة للقيادة،  النَّظ رية قال جيمس بيرنز في كتاب وعن تجربته في مجال القيادة بالقيم، 

أشرف على تأليفه: "أصل تخصصي واهتمامي هو العلوم السياسية والتاريخ األمريكي، ولكني  قدو 
ًا إلى التزود من علم عندما دخلت مجال التأليف والكتابة في األبحاث القيادية، وجدتني مضطر 

وعلومها النفس بموضوع الدافعية الذي يعتبر القوة المركزية والرئيسية المحركة للقيادة، ومن الفلسفة 
  (.Goethals, 2006: 234  &Sorenson)التي زودتني باألساس الخلقي والقيمي للقيادة". 

 (  Bass جهود باس). 3

التي خرج بها بيرنز كمدخل جديد للقيادة   حويليَّةالتَّ أضاف العالم باس إلى مفهوم القيادة 
بأنها تسعى إلى النهوض   التَّحويليَّةفي المجال السياسي إضافًة أكثر  عمقًا، حيث تكلم عن القيادة 

بشعور التابعين من خالل االحتكام إلى أفكار، وقيم ُخُلقية، مثل: الحرية، والعدالة، والمساواة، 
يبدأ من القيم والمعتقدات الشخصية لذاته، وليس على تبادل مصالح مع  فسلوك القائد التحويلي

القيم المرؤوسين، والقائد التحويلي يتحرك من خالل نظم قيمية راسخة داخله، سماها باس: "
 ".الداخلية

إن القيم الداخلية عند باس ال يمكن التفاوض عليها، أو تبادلها بين األفراد، بل هي معايير 
في سلوك القائد وتصرفاته، ومن خاللها يستطيع القائد التحويلي التأثير المثالي في  شخصية راسخة

 أتباعه.
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من خالل أربعة أبعاد، هي: الكاريزما أو   التَّحويليَّةبعد ذلك طوَّر باس مفهوم القيادة 
 التأثير المثالي، التحفيز اإللهامي، اإلثارة الفكرية، واالعتبارات الشخصية .

س لتطوير المفهوم من خالل األبعاد األربعة السابقة قدمت لجهود أكثر عمقًا إن جهود با
من ذي قبل، فقد جعلت من اإلمكان الحديث عن قياس مدى امتالك القادة في المؤسسات المختلفة 

وأبعادها، وبالتالي توالت الدراسات المتنوعة لقياس مدى تطبيق القادة في   التَّحويليَّةمهارات القيادة 
وأبعادها ومهاراتها، والتي انطلقت من جهود باس   التَّحويليَّةلمؤسسات المختلفة لمفاهيم القيادة ا

 وأفوليو .
 Bass, Avolio))استبانة باس و أفوليو. 4

م الجهود المبذولة في مجال تطوير 6994طوَّر  باس باالشتراك مع العالم أفوليو في العام 
، وقد ُعِرف ت   التَّحويليَّةببناء أول استبانة لقياس األبعاد األربعة للقيادة  ، حيث قاما التَّحويليَّةالقيادة 

 Multifactor Leadershipتلك االستبانة باسم المقياس متعدد األبعاد للقيادة )

Questionnaire MLQ) 
وقد استخدم كثير من الباحثين هذا المقياس في دراساتهم العلمية، لقياس واقع ممارسة 

، وربطوها بعدة متغيرات أخرى، مثل: الرضا  التَّحويليَّةفي مجال الدراسة ألبعاد القيادة القادة 
في دراسة ، العدالة التنظيمية، وثقة العاملين (2001) هالفقي في دراسة الوظيفي، والفعالية التنظيمية

الجودة  هـ(، مبادئ إدارة6521)العتيبي في دراسة (، إدارة التغيير 2002)نعساني، اليوسفي 
(، التنمية المهنية 2001)العازمي في دراسة (، واإلبداع اإلداري 2005)العمري في دراسة  الشاملة

، العالقات االجتماعية، Rose ((2010في دراسة (، تمكين العاملين 2007)الحربي في دراسة 
 بحاث. ، وغيرها من الدراسات، واألMoolenaar ((2010 في دراسة والمناخ المدرسي اإلبداعي

  الت حويلي ةمقومات القيادة   2-3-2.1.1

 -وهي أربعٌة كما يلي:

هو "مقدرة القائد على إظهار مواهب غير عادية، واللجوء إلى المخاطرة، التأثير المثالي:  .6
 ,Bass) .بحيث يخلق في التابعين اإلخالص، والتفاني، واإلحساس بالهدف المشترك"

2006: 6). 
قدرة القائد على ربط العاملين معه بقيم سامية واقعية قابلة مالتأثير المثالي إذن عبارة عن 

للتطبيق، وُمُثٍل عليا، تجعله يوجه سلوكهم لمصلحة العمل، ويتفانون في أداء العمل بدافٍع داخلي 
رغبًة في جودة األداء، ال رهبًة من عقوبٍة ُتؤخُذ في حقهم، وال تعسفًا في استخدام السلطة من طرف 

 القائد عليهم. 
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هو "مقدرة القائد على إيصال توقعاته العالية إلى اآلخرين، واستخدام التحفيز اإللهامي: . 2
الرموز، لتركيز الجهود والتعبير عن األهداف المهمة بطرق بسيطة، أي إنجاز أشياء كثيرة عن 

 (.22: 2002)العامري،  .طريق زيادة الجهد المبذول"

حفيز العاملين، بل إلهاُمهم بالمحفز المناسب لهم مقدرة القائد على تالتحفيز اإللهامي هو 
من أجل تحقيق أقصى درجات إثارة الجهد، واالهتمام، ثم تسخير هذا الجهد الُمثار في العمل، 

 فيؤدي العامل أقصى ما يملك لمصلحة العمل.

 رَّفها باس وافوليو بأنها: "مقدرة القائد التحويلي على زيادة وعيع  اإلثارة الفكرية: . 3
، ليمتلكوا األفكار اإلبداعية التي تجعلهم يثيرون تساؤالت من شأنها إعادة التشكيل األتباع فكرياً 

 .(Bass, 2006:7).الفكري لفهم مشكالت العمل، يعني قراءة مشكالت العمل وفهمها بطريقة جديدة"

،  التَّحويليَّةُة األثر الفكري السلوكي المتعلق بالقناعة الذي ُتحدثه القياداإلثارة الفكرية هي  
ويبقى هذا األثر بعد انتهاء الموقف القيادي، لتستمر  هذه اإلثارة الفكرية في تحفيز الدوافع، 
وتوجيهها نحو تكرار السلوك االنضباطي من خالل زيادة الوعي العقلي، واإلدراك الذهني تجاه 

 .العمل

 وتوزيع لهم واالستجابة  هبمرؤوسي الشخصي القائد تعني اهتماماالعتبارات الفردية: . 4

رشادهم تدريبهم، على والعمل وقدراتهم، حاجاتهم أساس عليهم على المهام من النمو  مزيد لتحقيق وا 
 .(Bass, 2006: 7).والتطور

مراعاة أحوال عبارة يعني   التَّحويليَّةمفهوم االعتبارات الفردية كمقوم من مقومات القيادة 
وعدم اضطرار العامل أن يطلبها بنفسه، ليسد القائد في نفس  العامل، وحاجاته في كل الظروف،

حسانه حتى تتحقق ،  العامل حاجة ستبقى تنازع نفس ه، وتشغل باله عن التركيز في أداء العمل، وا 
 وت ش بَّع  في داخله. 

  Styles of Transformational Leadership الت حويلي ةأنماط القيادة   2-4

 : أربعٌة كما يلي ، وهيالتَّحويليَّةط تندرج ضمن أنماط القيادة ذكر بيرنز عدة أنما
                  Intellectual Leadership  القيادة العقالنية - أ

قدرة على تغيير المجتمع من خالل تقديمه مالقائد العقالني هو ذلك الشخص الذي تتوافر لديه ال
يادة تحويلية ألنها تؤدي إلى تغيير األفكار والقيادة العقالنية تكون ق ،ألفكار ونظريات جديدة

إلطار  قاً وفو  القيمي واألخالقي، ويتمثل الحافز بالنسبة للقائد العقالني في الصراع ،والفلسفة
  .يجد الحلول لمشكالت المجتمع القيمي واألخالقي الصراع

لقيادة العقالنية ويذهب )بيرنز( إلى أن الفشل في األيديولوجيات الجديدة ال يعود إلى افتقاد ا
خمسة  يتطلب (65: 2006الهاللي، )ويؤكد أن نجاح المدرسة العقالنية  ،ولكن ألسباب أخرى

 :شروط
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 أن تكون هناك عالقة قوية بين مفكري العصر على مدار فترة طويلة من الزمن.. 6

 أن تتوافر لديهم مبادئ قوية بدرجة تكفي لتغيير البرنامج التشريعي القائم. . 2

على بناء الحد األدنى لمستوى المنظمة كي يتمكنوا من توسيع  مقدرةن تتوافر لديهم الأ. 3
 ونشر أفكارهم من خالل الوسائل المختلفة كوسائل اإلعالم.

على تحريك مجموعات قوية ذات اهتمام بإحداث التغيير مع  مقدرةأن تتوافر لديهم ال. 5
 لية  من القوة الموجودة. االهتمام في الوقت نفسه بتعزيز المستويات العا

على التأثير في إحداث تغيير أساسي سواء من خالل ممثلين لهم  مقدرةأن تكون لديهم ال. 4
 أم من خالل جماعة أو حزب منظم.

                   Reform Leadership القيادة اإلصالحية - ب

يؤدي إلى اكتسابهم  القادة الحقيقين هم الذين يعلمون ويتعلمون بواسطة أتباعهم، بما إنَّ 
العديد من المهارات المرتبطة بالخبرات اليومية في مجال العمل والتدريب والتعامل مع قادة وأتباع 

وذلك  ،لمهارات أساسية استثنائية وتعد قيادة الحركات اإلصالحية أكثر أنماط القيادة تطلباً  ،آخرين
تغيير ذي مغزى في الوضع القائم وعادة بسبب الحاجة الكبيرة إلى تأييد قوى من األتباع إلحداث 

 إصالحياً  كما أن الشخص لكي يكون قائداً  ،على قيادة أخالقية ما تدل القيادة اإلصالحية ضمنياً 
إلى أن تكون لديه الرغبة في إصالح  ه ال يحتاج فقط إلى السير بالتدرج ولكن أيضاً فإنَّ  ،حقيقياً 

  .(63: 2006اللي، اله) .المجتمع أو على األقل إصالح جانب منه
ويمكن أن تتحدد العناصر التي تسهم في فشل القيادة اإلصالحية في مجموعة من النقاط 

 الثالث التالية: يمكن إجمالها في
 سوء فهم وتفسير حاجات األتباع. . 6

قد ال يشجع البناء االجتماعي والسياسي للصراع على مواجهة القضايا الجوهرية والعمل . 2
 على حلها. 

 غياب اإلحساس بالهدف العام. . 3

فقد ال يستطيع القائد   التَّحويليَّةالقيادة اإلصالحية تشكل جزءا من القيادة  وعلى الرغم من أنَّ 
ما يحدث ذلك بسبب تقبل القائد اإلصالحي  وغالباً  ،اإلصالحي تحقيق تغير اجتماعي ملحوظ

اإلصالح عملية تقع بين  إلضافة إلى أنَّ للبناء االجتماعي والسياسي الذي يعمل من خالله هذا با
جرائية في إجراءاتها ونتائجها  التَّحويليَّة وعلى ذلك فالقيادة  ،واإلجرائية فهي تحويلية في روحها وا 

اإلصالحية من حيث الجوهر تسعى إلى تعديل النظم الموجودة وتحسينها ولكنها ال تسعى إلى 
 .جوهرياً  تغييرها تغييراً 
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             Revolutionary Leadership ة القيادة الثوري - ت

الثورة تعني إحداث تحول شامل في النظام االجتماعي بأكمله  نَّ الثورة عكس اإلصالح حيث إِ 
كما أن القيادة  وعلى الرغم من ذلك يحذر بيرنز من أن مثل هذا التحول الكامل غالبا ما يكون نادراً 

القيادة الثورية لكي تكون ناجحة البد وأن تتوافر لها عدة ن متكون أكثر ندرة  الثورية الناجحة غالباً 
 .(65: 2006الهاللي، : )هذه الثالثة خصائص ، منها

أن تكون القيادة مكرسة تمامًا لتحقيق الهدف ومستعدة لنشر االلتزام من خالل بذل الجهد . 6
 والوقت والمخاطرة بالسجن والنفي واالضطهاد وربما الحياة. 

لها مثل أي قيادة ذكية يجب أن تخاطب رغبات الجماهير وحاجاتهم وطموحاتهم الثورة مث. 2
وكذلك الدوافع التي قد تكون كامنة ولكن يمكن تحريكها من خالل وسائل الدعاية واألحداث 

 السياسية. 

ولكن نجد أن مستوى الصراع في القيادة  –شأنها شأن أي قيادة  –الثورة تتطلب الصراع . 3
 أعلى بكثير منه في أي نمط آخر من أنماط القيادة.  الثورية يكون

بشكل مجمل يجب أن تتضمن عمليات القيادة الثورية رفع مستوى الوعي السياسي واالجتماعي 
 لدى كل من القادة واألتباع. 

الثورية: مارتن لوثر كنج، فيدل كاسترو،   التَّحويليَّةمن األمثلة الغربية على القيادة الغربية 
  .لينين

       Heroes Leadership  Charismatic or  أو الكاريزمية القيادة البطوليةث. 

القيادة الكاريزمية هي الشخصية اآلسرة لألتباع لفرط تأثرهم بها، وأفضل مثال ذكره بيرنز        
الذي ولد بمصر في فترة استعباد الفراعنة لبني لهذه الشخصية هو نبي اهلل موسى عليه السالم، 

سرائيل لينقذهم من ظلم سرائيل في مصر، ووجه القيادة الكاريزمية في قيادته أنه قاد بني اا
  االستعباد.
 اإلسالم من منظور الت حويلي ةالقيادة   2-5

مُ "نبدأ من القاعدة األصولية القائلة:  ل ى ال ُحك  ءِ  ع  رِهِ  ع ن   ف ر عٌ  الش ي  وُّ "، فأي مصطلح أو ت ص 
طرح  على التراث اإلسالمي، وقواعد استنباط األحكام، والفلسفة العامة للتشريع، فكرة ينبغي أن تُ 

 ونظرية المقاصد، ليقول الشرع فيها كلمته، إما بموافقتها، أو معارضتها.
هي قيادة الناس واألتباع بالتحكم في قناعاتهم، وتوجيهها نحو الهدف،  التَّحويليَّةالقيادة  إنَّ 

وبال حاجة الستمداد القوة من سلطة خارجية،  -ما يحب البعض أن يسميهاك-فهي قيادة بال إجبار
فاقد   نَّ بل هي تربية الضمير الداخلي على القيم العليا، وغرسها داخلها، لتتحرك بها، وحيث إِ 

للقائد على تغيير قناعات األتباع،  اآلسرةالشيء ال ُيعطيه، فقبل أن نتحدث  عن المقدرة الشخصية 
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كون  القائُد قدوًة في نفسه، وأخالقه، ومبادئه، والمطلوب من القائد قبل أن يعلن لآلخرين فال بد أن ي
 مبادئه وأخالقه، ليقنعهم بها، أن يتمثل قدوًة أمامهم.

ى  چوقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك على لسان نبي اهلل شعيب عليه السالم في سورة هود:  

ی  ی  جئ    یىئ  ىئ  ىئ  ی  ېئېئ  ېئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ    ۇئائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

ُع إلى القيم العليا واألخالق الحسنة قبل أن يطبقها على  ( 11هود: ) چحئ فهذا النبي القائد لم ي د 
ق ًتا ِعن د  اللَِّه أ ن  ت ُقولُ  ، فقد ك ُبر  م  ن  أ ن ُفس ُهم  ي ن س و  ا وا م  نفسه، حتى ال يكون ممن ي أُمُرون  النَّاس  ِبال ِبرِّ و 

. كما في سورتي البقرة )  (.3(، والصف)55ال  ت ف ع ُلون 
على التراث التربوي اإلسالمي، لنرى حكم  التَّحويليَّةنا إذا أردنا أن نعرض فكرة القيادة لذلك فإنَّ 

 اإلسالم فيها، أو نظرته التربوية إليها، فال بد أن نتناولها من خالل الجوانب الست التالية:
 :دة، والتغيير باإلقناع، والرفق، ال باإلجبار، والعنففكرة القيا 2-5-1

وهي في الحقيقة جوهر رسالة اإلسالم، ألن فلسفة التربية اإلسالمية في نظرتها إلى اإلنسان  
الشارع الحكيم الذي وهب اإلنسان ما يميزه عن غيره من الكائنات،  فإنَّ  ،قائمة على تقدير عقله

ويحاسب نفسه، ويتابع أفعاله، قد احترم هذا العقل احترامًا ال مثيل وهو العقل، ليدرك به األشياء، 
 له في أي شرعٍة أو فلسفٍة أخرى، ويظهر ذلك في الجوانب التالية:

عقل اإلنسان ميزاٌن يعرض  : فإذا أخذ ما أوهب أسقط ما أوجب، فإنَّ العقل مناط التكليف. 1
ت داخلية هي الميزان القيمى المرجعي الذي اقتنع عليه أفعاله وأقواله ومواقفه، ويحاكمها وفق قناعا

 اإلنسان به، واعتنق مبادئه.

فمن امتلك عقاًل رزينًا هادئًا قاده إلى فعل الخير من لزم شيئًا ُعرف به"، قالت العرب قديمًا: " 
 ُعرف بالخير، والعكس صحيح، فعقل المرء هو المحدد لطبيعته.

: فاإلسالم حّرم الخمر، ألنه ُيذهب العقل، دينحفظ العقل من الضروريات الخمس لل. 2
 فيختل ميزان القيم لدي هذا اإلنسان، فيهذي بما ال يعلم، ويفعل ما ال يعي.

: فقد جاء اإلسالم ليرفض تحجر الجاهلية وغفلتها، لذا حرية التفكير من مقاصد الدين. 3
ضرٌب من الجاهلية العمياء، بل إن حرر العقل المسلم من ربقة الجاهلية والعادات، ألن التقيد  بها 

اإلنسان  ُمكرٌم ال يرتاُح باُلُه، وال تسعد  نفُسُه، أو تهدأ  ثائرُته الداخلية، إال إذا نفَّذ  ما يقتنع به 
 بحيث ال يتعارض مع الميزان القيمي المرجعي الداخلي عنده. ،ويرتضيه له سلوكًا يرتاح له

 شرع على حرية التفكير إال قيدين: لم يضع الاألصل حرية التفكير الرحب:  .5

: أالَّ تفكر  في ذات اهلل، ألن قدراِت العقل تتوقف، وتعجز عن االستيعاب والفهم بعد األول
 الولوج في التفكير بهذا االتجاه.
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: أالَّ تفكر  في معصية اهلل، سواًء في نفس الفعل، أو التخطيط له، ألن المعصية وما والثاني 
 عين عليها، معصيٌة بنفس حكم األولى.يؤدي إليها، أو يُ 

اهلل تعالى قد أمر األنبياء  بعد كل هذا الشأن للعقل، والقناعات بالقيم العليا في اإلسالم، فإنَّ 
ِبروا أحدًا على االقتناع بفكرة اإلسالم دون رضًى  والمصلحين والمسلمين في كل وقت وحين بأالَّ ُيج 

 في القناعات، ومن أدلة ذلك: داخلي، وقناعة نابعة من تحويل حقيقي
 چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ چ :هللا عليه وسلمصلى قال اهلل سبحانه وتعالى لنبيه . 6

 (.99يونس: )
 چ   ٹٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٺپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺچ وقال في اآلية الثانية: . 2

 (649آل عمران: )
رضي اهلل -في الحديث الذي ترويه أم المؤمنين عائشة هللا عليه وسلمصلى وقال النبي . 3
 "ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف ، يحب الرفق في األمر كلهإن اهلل رفيق، و : "–عنها

 . (.6/12، 8024)صحيح البخاري، ح:
ما كان الرفق في شيء إال زانه، وما أيضًا في الحديث اآلخر: " هللا عليه وسلمصلى وقال . 5

 .(.26/617، 63436)مسند أحمد، ح: "نزع الرفق من شيء إال شانه 

لة في هذه النصوص واضٌح، وهو أن معيار نجاح الدعوة ال يتمثل في منع حدوث ووجه الدال 
السلوك بأي شكل كان، أو بأي دافع، ولكن طريقة الدعوة بالحكمة، والموعظة الحسنة، وتغيير 

 القناعات، والرفق خير، وأحسن تأوياًل.
ال تحصى، وتكاد تكون كل السيرة النبوية مليئٌة باألدلة على هذه الجزئية، فهي ال ُتعد و  إنَّ 

 تحمل هذا المنهج. هللا عليه وسلمصلى المواقف الدعوية التي وردت عن النبي 
ليغير سلوكًا شركيًا خطيرًا، وهو عبادة األصنام، فهل  هللا عليه وسلمصلى فمثاًل جاء النبي  

أ جبر  الناس  على منع السلوك، وجعل امتناع الناس عن فعله معيارًا للنجاح في الدعوة؟ كال، بل إنه 
ومعاداتهم، وشبهاتهم حتى انتصر، فلما اقتنعوا بالدعوة، واإلسالم أرسل من  صبر على جهلهم،

 كان يعبدها من قبل، ليهدمها بيده، بعد أن تحولت قناعاتهم.
 : للنفس  الت حويلي ةالقيادة  2-5-2

ُد بها نفس القائد التحويلي الذي يدعو إلى االلتزام بمبادئ سامية، وأفكار ترتفع عن  وُيق ص 
ات الجسدية، واالنتفاعية، والمتعة البدنية، فهي قناعة القائد التحويلي بهذه المبادئ التي يدعو الحاج

 ليقودهم من قناعاتهم نحو الهدف. ،إليها، ويريد أن يحمل الناس  على االقتناع بها

والسؤال الكبير: هل بلغت هذه القيم، واألفكار في نفس القائد التحويلي مبلغها إلى درجة أنه  
 ط بَّقها على نفسه قبل أن يخرج للمرؤوسين، فيطالبهم بها؟.
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في حدود علمه، واطالعه أن معظم األبحاث، والدراسات التي تناولت القيادة  الباحثويري  
لها، أو ربطها بمتغير آخر، قد استخدمت  مديرين، سواًء التي تحدثت عن مدى ممارسة ال التَّحويليَّة

األربعة، وطّبقته، وهو مقياس خاٍل من الحديث عن هذا المحور األهم،  مقياس باس وأفوليو بأبعاده
 فالقدوة أكبر حافز إلهامي، ونموذج عملي.

وقد تحدث ت  بعض الدراسات عن القدوة كجزء من البعد األول، وهو الحفز اإللهامي، ولكن  
القدوة ُبعدًا منفصاًل، لموضوع  الباحثألهمية القدوة في النفس قبل التفكير في توجيه الناس، أفرد 

جعله األول، باإلضافة إلى األبعاد األربعة التي وضعها باس وأفوليو، وتلّقاها الباحثون، والُكتّاب، 
كِّمون التربوّيون بالق بول.  والُمح 

إن فكرة القدوة مذكورة في الدين اإلسالمي من أول مقومات الداعي، والمصلح لآلخرين لقوله 
 چی  ی  ی  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یوئ  ۇئ    ۇئ  چ تعالى:

 التالية: شواهد الثالثذلك في ال ل  ثَّ م  (، وقد ت  26:األحزاب)
قد عصمهم  –بوصفهم المصلحين، والقادة التحويليين ألممهم، وشعوبهم، وقبائلهم -األنبياء. 6

هم بسابق أفعالهم، إن هم دعوهم اهلل من الوقوع في الزلل، والمعاصي، والمخالفات، لئال ُيعّير هم قومُ 
إلى العبادة، والسلوك الحسن، وكان هذا منهجًا واضحًا في سلوكهم الدعوي، فقد قال نبي اهلل شعيب 

 (.1هود: ) چى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ چ لقومه 

الدعوة الصامتة بالقدوة الحسنة موجودة في الدين، فالفعل قبل االدعاء، والقول، فقد كان . 2
إذا همَّ أن يأمر  الناس  بشيء، جمع  أهل بيته، وأمرهم به، وهّددهم إن   افة عمر بن الخطاب الخلي

 هم خالفوه، ثم يخرج على الناس ليأمرهم.

ۀ  ۀ  چ  إن منهج البدء بالتغيير من النفس منهج إسالمي قرآني، قال اهلل عز وجل. 3

 (.55البقرة: ) چھ  ے  ھہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ

، والفاصلة هي: آخر اآليات التي چھ  ے چهذه اآلية هي قوله تعالى: الفاصلة في  
تعبر عن معنًى متعلٍق بمحتوى اآلية، فالعقل، والعاقل، والعاقلون سيرفضون دعوتك إن خالف 

 فعُلك قول ك.
 
 : التأثير المثالي 2-5-3

( ده )هاندىم السامية، وهذا ما قصتدعو إلى المثالية، والقي آسرةوُيقصد به وجود شخصية 
بإضافة ُبع ٍد جديد لهرم ماسلو في الحاجات النفسية، وهو أن يعيش  اإلنساُن ألفكاٍر، وقيٍم تعلو على 
متع النفس، والنفع المادي، وهذا التأثير المثالي أيضًا ال يتعارض مع روح اإلسالم، ومقاصده 

 الكثيرة من التوجيهات، والتشريعات اإلسالمية.
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سالمية ُوِضع ت ألفراد من البشر، يعيشون على األرض، لذلك فهي ليس "فلسفُة التربية اإل
ن كانت األحالم، واآلمال تذوب فيها.  مجرد أحالم فالسفة، أو طموحات، وآمال مصلحين، وا 

إنَّ اإلنجازات الكبيرة في هذه الحياة إنما تبدأ بأحالٍم كبيرٍة، وآماٍل عظيمٍة صادفت إراداٍت 
لتها إلى واقٍع يعيش على األرض، ومع ذلك فإنَّ عازمًة، وقدراٍت فاعل ة التحكم في الفلسفة ليَّ آ ًة، حوَّ

 ال تعود إال إلى اآلمال، والطموحات.
إنَّ فلسفة التربية تتعامل مع واقع له إمكاناته المادية التي تكون محدودة، أو كبيرة، أو بينها،  

الرقي، والتقدم، والعزة، والمنعة، وقد تكون  وله مكوناته البشرية، والتي تكون طموحًة متطلعًة إلى
 (.10 -79: 6997)األسمر،."مقهورة مسلوبة اإلرادة سلبية المواقف، وهذا الواقع له نظمه، وأعرافه، وتقاليده

 األربعة التالية: اإلسالم بالجوانبالتأثير المثالي في  ويظهر 

ل المسـلم المقتنـع بهـذا يترفـع عـن ُمتـع اإليمان باليوم اآلخـر، والبعـث، والنشـور، يجعـ إنَّ . 6 
الحيــاة الــدنيا التــي ال حــقَّ لــه فيهــا، بــل يزهــد فــي كثيــر مــن المباحــات، حتــى ال يقــع فــي الشــبهات، 
ـــدنيا دار ممـــر، واآلخـــرة دار  ـــاة اآلخـــرة ومزرعـــة لهـــا، وال ـــدنيا بوابـــة للحي ـــاة ال تحصـــياًل للتقـــوى، فالحي

 المستقر.

 ت التوصية بالترفع عن متع الحياة الزائلة:ومن اآليات القرآنية التي تضمن  
 (.20)الحديد:  چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    چ  :قوله تعالىأ.  
ــــــــــه تعــــــــــالى أيضــــــــــًا: ب.   ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب  ىب  چ وقول

 (.54)الكهف:   چجث  مث  ىث  يث   حج  مج    يتيب  جت   حت  خت  مت  ىت

 قــيم الســامية فــي التعامــل بــين النــاس، فــإنَّ إن اإليمــان بــاليوم اآلخــر مبعــث األخــالق وال. 2 
المســـلم المقتنــــع بــــه ي ـــد ُع ظالمــــه لهــــذا اليـــوم، ويحتمــــل أخــــالق النـــاس، وشــــعث عــــاداتهم، واخــــتالف 

 أفهامهم، احتسابًا لألجر في هذا اليوم، ومن أدلة ذلك: 

 (، سبحان اهلل، فإنَّ 14: الحجر) چڭ  ڭ  ڭ    ۓے   ے  ۓچ قال تعالى: أ.  
 جميل ليس مجرد  مسامحة، بل هو النسيان، والترك، وادخاره لليوم اآلخر.الصفح ال

ل ــى أ ذ اُهــم  :"هللا عليلله وسلللمصلللى وكــذلك قــال ب.    ــِبُر ع  ي ص  ، و  ــاِلُط النَّــاس  ِمُن الَّــِذي ُيخ  ، ال ُمــؤ 
ـــًرا ِمـــن  الَّـــِذي ـــُم أ ج  ظ  ل ـــى أ ذ اُهـــم   أ ع  ـــِبُر ع  ، و ال  ي ص  ـــاِلُطُهم  ، (15/  9 ،4022، ح:مســـند أحمـــد" )ال  ُيخ 

 والصبر على أخالق الناس ونصيحتهم، لها عند اهلل عز وجل في اآلخرة األجر الكبير. فاإليجابية

بقطــع النظــر عــن المصــالح العليــا لألمــة  -الشــخص الــذي يســعي لمصــلحته الماديــة إنَّ . 3 
إن  اســمه فــي اإلســالم المنــافق، وجــزاؤه أســوأ مــن الكــافر، فهــو فــي الــدرك األســفل مــن النــار -والــدين

ت ع مَّق  النفاُق في نفسه، وتمكَّن ليصبح جزءًا من عقيدتـه، وفـي المنـافقين، وحرصـهم علـى مصـالحهم 
 : لدنيوية، جاءت نصوص كثيرة، منهاا
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 (.645: آل عمران) چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  :قوله تعالىأ.  

  ڤٿ  ٿ        ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤچ : أيضــــــــــــــــــاً وقــــــــــــــــــال ب.   

 (.52: التوبة) چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ

ـــم النبـــي ت.   القاعـــدة، لتشـــمل كـــل إنســـان يقـــدم مصـــلحته  هللا عليللله وسللللمصللللى وقـــد ع مَّ
تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، : "هللا عليه وسلمصلى الشخصية على المصالح العامة، فقال 

ذا شيك فال انتقش  ."تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وا 
 .(5/35، 2117)صحيح البخاري، ح: 

على هذا الحريص على دنياه أال ترتفع له قائمة، وأال يخرج  هللا عليه وسلمصلى يدعو النبي 
 من ورطة مالية يقع فيها، فهو عبد الدرهم والدينار والدوالر.

إن الجهاد في سبيل اهلل عز وجل من أعظم صور الـتأثير المثالي في الدين اإلسالمي،  .5
مثالية من كالٍم يجعل شخصًا يقاتل من فأيُّ شعب، وأيُّ دين، وأيُّ أمة، وأيُّ كالم أكثر 

أجل أن ُيقتل، ال بل أكثر من ذلك، يقول وهو ُيطعن من خلفه ليرقى إلى اهلل وتخرج 
"؟، أيَّ فوٍز تريد بهذا، أيُّ فوز يعلنه شخص يفقد حياته ومتعته فزت ورب الكعبةروحه: "

التأثير المثالي، ومن أدلة  وشهواته الدنيوية، وماله الذي جمعه؟، إنها الصورة األنصع لفكرة
 ذلك:

ــه تعــالى:أ.     ٺڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ قول

 (.23:األحزاب) چٿ  ٿ  ٿ  

وقال في اآلية الثانية عن قوم بلغ فيهم التأثير المثالي لإلسالم مبلغه، فقد انقطعت بهم ب.  
ومـوا بشـيء مـالي مـن متطلبـات هـذا التـأثير، ومنهـا األسباب، ولم تسمح لهم أحواُلهم وظروُفهم أن يق

 الجهاد في سبيل اهلل، والقتال الذي فيه الشهادة، أو الجرح، أو األسر، أو الهزيمة.

ولكن يا تري ماذا كان سلوك شخٍص بلغ به التأثير المثالي أعلى الدرجات، وقصرت به  
 ظروفه أن يحقق متطلباته؟.

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ له تعالى: ندع القرآن يجيب عن هذا في قو  

 (.92)التوبة:  چۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې 
ن امتالك القائد المسلم  حقًا إنَّ   التأثير المثالي يسوق السلوك، ويقود الفعل ويغير القناعات، وا 

ب ر  قدٍر من ال تأثير المثالي يمثل حجز الزاوية للمقدرة على زرع هذه المبادئ اإلسالمية، لتعطي  أك 
في مدى فاعلية هذا القائد، وقدرته على توجيه المرؤوسين والجنود، بل إن التأثير المثالي للفكر 
اإلسالمي  يصل إلى كل فرد في األمة، ليتحرك بما يستطيع، حتى لو بالكلمة إذا عجز عن الفعل، 

ج حرج، ولكن  إذا بلغ التأثير بمعذور أن فليس على المريض حرج وال على األعمى وال على األعر 
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ک  ک  چيسعى ليجد  له دورًا فأولئك هم المحسنون، وما على المحسنين من سبيل، قال تعالى: 

ڻ  ۀ     ڻگ  گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

 (.96: التوبة)  چہ  ھ  ھ   ہۀ  ہ  ہ
ياسين الذي رفعه إيماُنُه واستعداُدُه للتضحية والعمل، إنه  ورحم اهلل الشيخ القائد المؤسس أحمد 

، ليقود  أمة نائمة ضعيفة، ويتحدى أمًة أخرى المعذور   د  ع  التأثير المثالي لإلسالم الذي يحرك الُمق  
متقدمًة قويًة، تمتلك القوة النووية والتكنولوجية وغيرها، لكنها في نظر الذين امتلكوا التأثير المثالي 

، ومن المعلوم أنَّ الشهيد الشيخ أحمد ياسين كان مشلواًل شلاًل سالم أ و ه ُن من بيت العنكبوتلإل
 .تامًَّا، حتى ال يستطيع أن يطرد ذبابًة وقعت على وجنته أو جبينه

)في كتابه: اإلعالن اإلسالمي(:  على عزت بيجوفيتش قال الرئيس المسلم للشعب البوسني
وا "تبدأ بإخفاق معنوي ي العالم إنما"كل هزيمة ف ، ذلك أن اهلل جل جالله ال يغيُّر ما بقوم حتى يغيَّر 

 .ما بأنفسهم، سلبًا، أو إيجاباً 

 التحفيز اإللهامي: 2-5-4

 التَّحويليَّةالقيادة  إنه التحفيز والتشجيع الذي ُيلهم به المرؤوس، للقيام بما ُيطلب منه، بمعنى أنَّ 
موضوع التحفيز اإللهامي، وأعظمه الترغيب في المغفرة، والجنة،  المؤثرة في القناعات تقوم على

واهلل يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وقد وعد المجاهدين أن يكفر عنهم سيئاتهم، ويدخلهم جنات 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   چ تعالى:  قولهتجري من تحتها األنهار، كما في 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٿٺ  ٺ  ٺ  ٺڀ  ڀ  ڀ

 . چچ  چ  چ  ڇ   چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ
 .(694آل عمران: )

إذن التحفيز اإللهامي من المواضيع النفسية التربوية التي اعتنى بها العلماء في كل األوقات 
فيز المناسب لهذه والشعوب، بقطع النظر عن ثقافتها ودينها، وتحدثوا عن نظريات الدافعية، والتح

 الدافعية.
أن التحفيز يتعلق بالشخص المراد تحفيزه، فالبد للقائد  خالصة البحث في هذه المسألة   

على ميول المرؤوس، ورغباته، وحاجاته، ليستطيع تحريك  األتباع نحو  ف  رَّ ع  ت  المحفِّز التحويلي أن ي  
 الهدف المراد الوصول إليه.

التحكم لديهم في تلبية حاجات البطن، وهذا الصنف تحفزه إن بعض الناس يتمثل عنصر  
ٺ  چبالطعام، كالمسكين واليتيم واألسير الذين ورد ذكرهم في سورة اإلنسان في قوله تعالى: 

وآخر يكون عنصر التحكم لديه خارجيًا في المال  ،(٨اإلنسان: ) چٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ     
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وائز  مادية، أو أعطيات مالية، فهم المؤلفة قلوبهم في آية والمتاع، فيكون التحفيز الفعال لهم بج
ز  سلوكًا حسنًا ب د ر  منه، وهناك صنف آخر نقطة التحكم زِّ مصارف الزكاة، وذلك إذا أردت أن ُتع  

عنده هي الفكر، والقناعة، والعقل، فهم قوم احترموا آدميتهم، وأكرموا عقولهم، فهؤالء يتم تحريكهم 
 شكل تحفيزهم يكون من  جنس قناعتهم. من عقولهم أي أن

هذا التنوع في الحاجات والدوافع يولد تنوعًا في نوعية التحفيز المحرك لكل صنف، وهذا  إنَّ  
ُيعقِّد المسألة على القائد الذي يواجه كل هذه الرغبات، والحاجات، ومطلوب منه أن يوجهها، 

 ويقودها باإلقناع نحو الهدف.
ل التحفيز بكل أنواعه، فهو ديُن مراعاِة أحوال الُمك لَّفين في أحكامه، اإلسالم لم ُيغف إنَّ 

 وتشريعاته، وتحفيزه، ومكافآته، وتمثل ذلك في النقاط الثالث التالية:
: وهو منهج القرآن، والسنة، واألمثلة عليه كثيـرة، فآيـات النـداء فـي القـرآن التحفيز بالثناءأ.  

ي تحفيز بالثنـاء، فمـن أراد أن يكـون مـن الـذين آمنـوا فليفعـل مـا بوصف اإليمان كثيرة، ومتنوعة، وه
 توجهه له اآليات الكريمة من آداب، وتكاليف.

 إن األدلة على ذلك كثيرة، منها:  التحفيز بالشرف والسبق، وتقدير جهود العاملين:ب.  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   چ  قـــال اهلل عـــز وجـــل فـــي ســـورة التوبـــة:. 6 

 ٹڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ 

 (.600: التوبة) چٹ  ٹ  ڤ  

 (42: النور) چىئ   ىئ  ىئ  ی         ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   چ وقال أيضًا:. 2 

: " مــا أقلَّــت  الغبــراء، وال أظلَّــت  الخضــراء أصــدق هللا عليلله وسلللمصلللى قــال رســول اهلل و . 3 
 .(1/635، 3106)سنن الترمذي، ح:  لهجًة من أبي ذر"

ـمُ : "هللا عليله وسللمصلى يقول رسـول اهلل . 5  ِتـي أ ر ح  ـرٍ  أ ُبـو ِبـُأم ِتي ُأم  ـرِ  ِفـي و أ ش ـدُُّهم   ،ب ك   أ م 
ــرُ  الل ــهِ  ــد ُقُهم   ،ُعم  ي ــاءً  و أ ص  ــانُ  ح  ل ُمُهــم   ،ُعث م  لِ  و أ ع  ال  ــر امِ  ِبــال ح  ب ــلٍ  ب ــنُ  ُمع ــاذُ  و ال ح  ي ــدُ  و أ ف ر ُضــُهم   ،ج  ــنُ  ز   ب 
ُؤُهم   ،ث اِبتٍ  ِلُكلِّ  ،ي  ُأب   و أ ق ر  ُم ةِ  ه ِذهِ  و أ ِمينُ  ،أ ِمينٌ  ُأم ةٍ  و  ر احِ  ب نُ  ُعب ي د ة   أ ُبو األ   ."ال ج 

 .(1/627، 3790)سنن الترمذي، ح: 

ــــى األنصــــار ف. 4  ــــى ســــبحانه عل ــــالأثن ې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ  چ :ق

 (.9: الحشر) چ  یوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    ی

ل و ال  : "هللا عليه وسلمصلى قال . 1  ـر ةُ  و  ـر ًءا ل ُكن ـتُ  ال ِهج  ـارِ  ِمـن   ام  تـ ى ي د ي ـهِ  ر ف ـع   ثُـم  ، األ ن ص   ح 
ت   م ا أل ر ى ِإنِّي ن ِكب ي ِه، ت ح  ِفر   الل ُهم  : ف ق ال   م  ـاِر، اغ  ـاِر، و أل ب ن ـاءِ  ِلأل ن ص  ـاِر، أ ب ن ـاءِ  و أل ب ن ـاءِ  األ ن ص   األ ن ص 
ن  ت ر   أ م ا و  ه ُبون   و ال ب ِعيِر، ِبالش اءِ  الن اُس  ي ذ ه ب   أ ن   ض  ت ذ  ؟ ِإل ى اهللِ  ِبر ُسولِ  و  مُ  ف ب ك ـى ُبُيـوِتُكم  تـ ى ال ق ـو   ح 
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ــُلوا ض  ــاُهم   أ خ  ــر ُفوا"التحفيــز علــى األنصــار، فقــد بكــى القــوم الثنــاء و ثــر هــذا أأمــا  ،" ،"ِلح   و ُهــم   و ان ص 
بًّا، هللِ ِبا ر ِضين ا: ي ُقوُلون   ِبر ُسوِلهِ  ر  ظًّا و  ن ِصيًبا ح   (.65/429، 31642 )مسند ابن أبي شيبة، ح: ."و 
بعد زمن النبوة تتـابع المـنهج فـي حيـاة الصـحابة، فقـد قـال عمـر بـن الخطـاب: "أبـو بكـر . 7 

 سيدنا، وأعتق سيدنا"،  يقصد بالاًل بن رباح.

قـي فـي غيـر معصـية، أحـب إلـى مـن أن وقال عمر أيضًا: " واهلل لئن أقدم، وُتضرب عن. 1 
أتقــدم علــى قــوم فــيهم أبــو بكــر، وان ليلــة ألبــي بكــر ويومــًا، خيــٌر مــن الخطــاب، وابــن الخطــاب، وآل 

 الخطاب". 

في الدين بالغنائم، وهو مـن الملفـات الشـائكة فـي التربيـة  فُ ر  ع  : أي ما يُ التحفيز الماديت.  
ز ت  مـن أجـل الغنـائم اإلسالمية، لما له من أثٍر شديٍد على ك ش   خـراِج األضـغان، ف ق ـد  ب ـر  ِف المستوِر وا 

 واأُلعطيــــات ممــــن ترب ــــوا علــــى يــــد أفضــــل مــــربا علــــى اإلطــــالق ِفئ ــــٌة قــــال عــــنهم القــــرآُن يــــوم ُأُحــــٍد:
ــــــك لحــــــرص 642)آل عمــــــران:   چ  ڱگ  گ  گ   گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳچ (، وذل

 بعضهم على ُلع ا ع ٍة من الدنيا.
ُبهم، ليقتربوا من اإلسالم، وليجذبهم وقد كان الجانب الت لَّف ِة ُقُلو  حفيزي المادي في اإلسالم للُمؤ 

ُسهم، وتتعالى عن  ُفو  ُنُفو  ، أماًل إذا جاءوا واقتنعوا باإلسالم أن ت ص  كُِّمِهم  إليهم من نقاط ت ح 
ُسن  إسالُمهم، كانوا كمعاوية بن أبي سفيان بع  د ذلك، وكانمصالحهم، فإن  جاءوا، والتزموا، وح 

 بن أنس قال كما أو ُحبِّ اإلسالم، إلى الدنيا ُحبِّ  من قلوِبهم تحويل   هو الجزيل العطاء هذا من الهدفُ 

ِلم   الرجلُ  كان إن   : "مالك ِلمُ  فما الدنيا، إال يريد ما لُيس   وما الدنيا من إليه أحبَّ  يكون  اإلسالمُ  حتى ُيس 

 عليها". 
 ما هللا عليه وسلمصلى  اهلل أعطاني رسول لقد:  "بقوله أمية بن صفوان هذا عن وقد عبَّر  

نه أعطاني،   إلى". النَّاسِ  ه ألحبُّ إنَّ  حتى ُيعطيني ب ِرح   فما إلى،  الناس ألبغُض  وا 

ِلُمو ا، ولكن ي ظ لُّ الطمُع يقتُل نفوس هم،  والمصير اآلخر للمؤلفة قلوبهم في المجتمع، بعد أن ُيس 
ط ر  أنواع التحفيز في اإلسالم هو التحفيز هو التحوُل إلى ظاهرة النفاق المعروف ة، لذلك فإنَّ أخ 

ويشتدَّ عوده، لئال يستطيع  ،المادي، وهو خطوة متأخرة من مراحل التمكين لإلسالم، بعد أن يقوى
 والمشاكل من أجل الدنيا.  ،هؤالء بسهولٍة أن يثيروا الشغب

ُره ا ُمِهمٌّ، ِلم ا لها من األثِر الواضِح في  إذن  فالعالقة بين القائِد التحويلّي والتحفيِز واضحٌة، وأ م 
 . ، بشرط أال ينتقل إلى التفكير التبادلي، وتحقيق األهداف بهاألتباعالمقدرة على توجيه 

 اإلثارة الفكرية: 2-5-5
عادة تشكيل العقل وأولوياته، هو في الحقيقة  إنَّ التنوير الفكري المتعلق بتعديل ميزان القيم، وا 

، ألن من خصائص الفكر الثبات، فإذا اقتنع التَّحويليَّةوي األكبر، والمقصد األهم للقيادة المحت
سالميٍة، لن يستطيع  أحٌد بعد  ز ها عقُله بشواهد  حياتيٍة، وتاريخيٍة،  وا  اإلنسان بقناعة من داخله، ع زَّ
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ِلث ن ِي الناِس عن فكرهم،  ذلك أن ُيغ يِّر  قناعته، فالسجن مثال من األساليب التي يستخدمها الظلمة
ولكن قال اإلمام أحمد بن تيمية رحمه اهلل: "ماذا يفعل أعدائي بي، فسجني خلوة، وقتلي شهادة، 

 ونفيي سياحة".
ذا استخدمها  إن أساليب القمع، والكبت تتعارض مع الفطرة اإلنسانية، وقبولها للتغيير، وا 

المية، استحالت هذه الوسائُل إلى معززاٍت للفكرِة الطُّغاُة ضدَّ المسلمين لتغيير قناعِتهم اإلس
 اإلسالميِة المراد قمُعها.

الخطوة  األهمَّ، والُبعد  المراد  مراقبُتُه والتحكُم به هو الفكر والقناعة، لذا و ج ب  على  وعليه فإنَّ  
ه، أن يكون مقياُسه بمدى ت م كُِّن الفكر م ن المرؤوس، ألن القائد التحويلي إذا أراد أن يقيس نجاح 

ُعب  تغييُرها باإلكراه.  القناعة إذا تشكلت ص 
فكرة اإلثارة الفكرية في اإلسالم مرتبطة بالبعد األول الذي سبق الحديث عنه، وهو فكرة  إنَّ  

 تغيير القناعة بالحكمة والرفق ال بالعنف.
ُبعد السابق له، وهو ُبعد على ال التَّحويليَّةأن تقديم  هذا الُبعد في القيادة  الباحثلكن  يرى  

التحفيز اإللهامي، هو األنسب واألقرب إلى المنطق التراكمي، وقد رجَّحُت ذلك لألسباب األربعة 
 التالية:

هــو اإلثــارة  التَّحويليَّــةإنَّ المحتــوي الحقيقــي البــاقي والــدائم لــدي المرؤوســين بفعــل القيــادة . 6 
ــنفس الفكريــة المختلطــة والمرتبطــة بالتــأثير المثــا لي للقــيم واألخــالق الحســنة، والترفــع عــن حاجــات ال

ـــك، والقناعـــة الفكريـــُة تبقـــى لصـــيقة  ـــاء أثرهـــا فـــي نفســـه وســـلوكه بعـــد ذل ورغباتهـــا التـــي ستضـــمن بق
باإلنسـان، وال تنفـك عنـه فـي كـل حاالتـه، فهــي ضـميره الـداخلي، وفـى حـال غيـاب المراقـب لــه، وألنَّ 

جـــادة  العمـــل  ، وا  ـــان  ، واإلتق ـــه األفعـــاُل اإلحســـان  صـــارت جـــزءًا مـــن قناعتـــه الشخصـــية، ستصـــدر عن
والسلوكياُت الحسنُة دون محاولة التكلف، أو التظاهر باألخالق، بل هي متمكَّنٌة منه،  فأصبحت له 

 سجيًة، قال المثُل السائُر: "من لزم شيئًا ُعِرف  به".

الســــبق، أو التحفيــــز قــــد ال يســــتمر التحفيــــز بكــــل أنواعــــه، ســــواًء بالثنــــاء، أو بالشــــرف و . 2 
المادي، ويتوقف في مرحلة ما، فماذا يبقى؟ سيبقى األثُر التربوي العميُق للُمُثِل العليا التي تأثر بها، 

 واإلثارة الفكرية التي اكتسبها.

، وقـدرتها علـى إحـداث األثـر التغييـري والتحـويلي، يقـاس بهـذا التَّحويليَّـةإنَّ نجاح  القيـادة . 3 
 قه لدى المرؤوس، وعليه، فتقديُم هذا البعد  رتبًة أنسُب منطقيًا، ونفسيًا.البعد، ومدي تحق

إنَّ الترتيـــب  المنطقـــي  النفســـي  يقتضـــي أن يقتنـــع  اإلنســـاُن بُمُثـــٍل عليـــا، ويتـــأثر  بهـــا تـــأثرًا . 5 
عاليـــًا، وهـــى مرحلـــة إبـــداء اإلعجـــاب بهـــذه المثـــل، ثـــم تنبنـــي عليهـــا المرحلـــة الثانيـــة، وهـــى أن يبـــدي  

تعداده لتطبيقهــا علــى نفســه، ليحقــق  الرضــا الــداخلي، ثــم المرحلــة الثالثــة، وهــي أن يقــوم بالــدعوة اســ
ُزها في نفسه، ون ف ِس م ن  يـدعوه إليهـا،  قناع الناس بها، بعد أن التزم بها شخصيًا، ثم إنَّه ُيع زِّ إليها، وا 
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بــًة مــن البدايــة بمرحلــة إبــداء وجــوُد محفــزاٍت تحــرك دوافــع اإلنســان نحــو سلســلة الخطــوات الســابقة مرت
 اإلعجاب، وبهذه المثل ثم الخطوة الثانية والثالثة، وهكذا تتكرر السلسلة.

قيادة  إنَّ القرآن  الكريم  قد قدَّم الفكر على العاطفِة، أو المصلحة المتحققة بالتحفيز، فإنَّ 
وبعٌة ال تلبث أن تهدأ، ويوشك أن تذ هب  عند أول اختبار، فهؤالء الجماهير بإثارة عواطفهم وحدها ز 

ِلًكا ُنق اِتل  ِفي س ِبيِل اللَِّه، وبرزت عواطفهم  بنو إسرائيل من بعد موسى قالوا لنبيّ  لهم: "اب ع ث  ل ن ا م 
وشوقهم لوطنهم، واستعدادهم للقتال السترداد حقوقهم، وأموالهم المسلوبة، واسترجاع كرامتهم المهانة 

ن من معرفة القائد التربوي التحويلي نبي اهلل من بعد موسي عليه السالم بقتل أوالدهم، ونسائهم، فكا
، والدين لم يتمكن  : "ه ل  ع س ي تُم  بعد قلوبهم منبهم، أن  قال لهم وهو يعلم من قرارِة نفسه أن الفكر 

ا ل ن ا أ الَّ ُنق ا م  ن ا ِمن  ِدي اِرن ا ِإن  ُكِتب  عليُكُم ال ِقت اُل أ الَّ تُق اِتُلوا"، فقالوا له: "و  ِرج  ق د  ُأخ  ِتل  ِفي س ِبيِل اللَِّه و 
ڇ  ڇ      ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  چ  و أ ب ن اِئن ا"، وكان تقدير القائد النبي في مكانه، فقد قال اهلل عنهم:

 (.251)البقرة:   چڈ  ڈ  ژ  ڎڌ  ڎ

ادتهم بها وحدها، ألن إنَّ ربط  الناس بالفكر، وتعميقه لديهم أولى، وأهم من إثارة عواطفهم وقي
 التحفيز العاطفي بال فكر أو قناعة تقترن به، يزول سريعًا في ساعة العسرة.

ويدلُّ على ذلك من تجارب األمم أنَّ الرومان كانوا يربطون جنودهم بالسالسل، لي ث ُبُتو ا في 
"، بل على العكس إن الذي أرض الميادين، ولكن أثبتت الوقائُع التاريخيُة أنه: "ال ي ُردُّ المهزوم  شيءٌ 

ِلغ  الرجال، وتزامن ذلك مع  خروِج  ب  يقتنع بالنصر ال ينظر حتى إلى عتاده، فهذا غالٌم عربٌي ب ل غ  م 
قوِمه في حرب، فأرادت أمه أن يشاركهم، فحثته وشجعته، بمعنى أنها بدأت معه خطوات التأثير 

أمه له عن سالح، فلم تجد إال سيفًا قصيرًا، المثالي، فتشجع وقام، ولكنه ال يملك سالحًا، فبحثت 
"ت ق ّدم  به فناولته إياه، فقال لها: "إنه قصيٌر، وال دراية لي بالقتال، وهذا أول عهدي به"، فقالت له: 

"  .ي ُطل 
 إنها مرحلة زراعة الفكرة البطولية وغراسها، بعد أن سمت روحه، ونفسه إلى معالى األمور. 
 

 ردية:االعتبارات الف 2-5-8

إنها مراعاُة حاجاِت الناِس، وظروِفهم، والفهُم األسمى لتقدير االعتبارات الفردية، أن يستطيع 
القائد التحويلي أن يجعل  المرؤوس  يشعُر أن مصلحة العمل جزٌء منه، ومن حاجاته، فينصهر  في 

العمل، وبهذا، يكون العيش من أجلها، وال يوجد تضارب بين مراعاة حاجاته الخاصة، والقيام بأمانة 
القائد التحويلي قد نفذ بأثره إلى عقل المرؤوس، فصار حرُصُه على مصلحة العمل، وأداُئُه بأمانٍة  

 جزءًا منه.
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اإلسالم  قد حثَّ القائد  المسلم  أن يتحسس حاجات الجند، وأالَّ تغيب   األول، فإنَّ معنى ولكن  بال
عي ظروف  آخر، ويعذر  المقصر  بسبب كثرة أشغاله، عن ذهنه، فيزور  هذا، ويساعد  ذاك، ويرا

 ويعاقب  آخر الستحقاقه العقاب، وهكذا.
ه قيادة  الجيش في نهاوند:  "وال قال عمر بن الخطاب في وصيته للنُّعمان بن مقرن حين و الَّ

ِت الروم". رجاًل من المسلمين أحُب إلىَّ  تمنع هم حقَّهم ف ُتك فِّر هم، وال ُتد خل هم غ يظًة،  فإنَّ  و   مما ح 
وال ي ق ِصُد الفاروُق بالكفر هنا أن ُينكروا اإليمان  باهلل تعالى، بل يريُد به جحود  حقِّ القائِد في 
الطاعة، ككفر المرأة للعشير، أي تجحُد حقَّ الطاعة والخضوع لزوجها، بسبب قصور في عقلها 

ًا أ   د ق ه ا عليها من قبل.عندما رأت  منه ما تكره، ن ِسي ت  سريعًا ِنع م   غ 
والغيظة معناها الطريق الوعرة الممتلئة باألحجار، مما ُتسبب إرهاق  الجنِد وتعب هم أثناء  

 عبورها.
ِب"، في باٍب منه عنواُنه: " ُر ِسي ا س ِة الُحُرو  ت ص  ُحس ُن ِسي اس ِة قال الهرثمُي في كتاِبه: "ُمخ 

اب هُ  ح  هـ، وهو من أشهر العلماء المسلمين الذين 253ش إلى ما بعد سنة "، والهرثمي عا الر ِئي ِس أ ص 
ّثرين في ُأم ِمهم وشعوِبهم،  طُّوا تجارب  األمم حتى زمانه، وتأمَّل  في ِسي ِر القادِة التحويلّيين الُمؤ  خ 

 وهي عبارٌة عن توصياٍت ناتجٍة من ُخالصِة ت جاِرِبهم في الحياة القيادية للناس: 
حابه، ثالُث ِخصاٍل: المحبَُّة، والهيبُة "الغرُض الذي ي جري إليه السائُس الكامل في سياسِة أص 

 منهم له، والمحبُة من بعضهم لبعض، وقد يحتاج في اجتماع هذه إلى آالت كثيرٍة، وأعمال لطيفٍة.
تفقد  من أمور أصحابك جميع  ما يعود نفُعُه عليهم، استزد  محسن هم بالتكرمة، وقدِّم  قبل    

تعتاب  ُمستصلٍح لهم، غير  مغتنٍم ا ر هم بحسن األدب اس  ت ع ِتب  ُمق صِّ إلساءة إلى مسيِئهم بالمعذرة، واس 
ِلُح الرعية  إال بعُض للزلة، وال معترٍض للعثرة، وال مستريٍح إلى كشف غامض العورة، فإنَّ  ه ال ُيص 

 تغابي الراعي عن فلتات زللها.
هم لهم من غير أن تأذن ألحد في بسِط فوِّض  إلى ُقوَّاِدك ووالة جند  ك أمور  أصحابهم، ورضِّ

يده في أخذ ماٍل، أو عقوبة، إال عقوبة  أدٍب في صغائر األمور، فأما غير ذلك فال ي ِلي نَُّه غيُرك، أو 
 (.6: 6976)خطاب، .صاحب أحداثك، بأمرك"

لتحقيق فيها، والحكم ويقصد بصاحب األحداث الوارد آنفًا في قوله، هو الشخُص المكلَُّف با
 على صحتها، وصاحب األحداث في زماننا: المحاكم العسكرية.

إنَّ كل هذه التوصيات وغيرها الكثير مما حوته كتب القادة، وتوصياتهم التي تمثل خالصة 
خبراتهم العملية في الحياة القيادية، تالحظ فيها كم كرَّم  اإلسالُم الجندي؟ تأمل  في الجوانب التي 

تها هذه الوصية الجامعة لكل النواحي المتعلقة بهذا الجندي، إنَّه المرؤوس الذي نريد أن نوجهه احتو 
ألداء العمل لك كقائد، وفي الحقيقة لواله لما كنت أنت، لوال أخالُقه الحسنة، واستعداُده لطاعة 
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ِجد  عنده االستعداد األمر، وحرُصه على مصلحة العمل، والشعوُر باألمانة في اإلتقان، واألداُء لما وُ 
 ليعمل تحت إمرة أحد.

وفي المقابل، فإنَّ السلوك القيادي األناني الذي ال ينظر القائد به إال إلى نفسه ومصلحته  
هذا السلوك القيادي يقطع النظر عن  نَّ إالعمل في الوقت المحدد، ف إنجازفقط، ينعكس سلبًا على 

ية، وال يضع لالعتبارات الشخصية وزنًا، وكما قال حالة العامل ووضعه النفسي، وحاجاته اليوم
، 5960)صحيح مسلم، ح: .الذين تلعنونهم ويلعنونكم" ؛: "وشرار أئمتكمهللا عليه وسلمصلى 

وال يلبث هذا النمط من القيادة أن ينقلب الناس عليه ويرفضوا حكمه ويحرموه منه، ألنه قد (، 1/25
 رين.مارس القيادة بتعسُّف، وأنانية دون النظر إلى حاجات اآلخ

 
 ، وعالقتها باإلسالم: الت حويلي ةالخالصة المهمة في فكرة القيادة  2-5-8

في حقيقة األمر هي صلب الفكر القيادي في دعوة اإلسالم،  التَّحويليَّةأنَّ القيادة  الباحثيرى 
على ذلك من األدلة القرآنية، مرورًا بنصوص السنة النبوية، وليس انتهاًء  الباحثستدلُّ قد او 

ال نقصد باإلسالم الدين  ثة في كتب التاريخ عبر العصور، و بأدبيات التراث التربوي اإلسالمي المبثو 
عامًا  6554قبل  هللا عليه وسلمصلى السماوي  الذي ن ز ل  على نبي اهلل الخاتم محمد بن عبد اهلل 

 ة، فإنَّ الذي ارتضاه اهلل لنا ولألنبياء واألمم السابق هجريًا من عمر الدنيا وحده، بل نقصد اإلسالم  
ومحتواها مبثوث في قصص األنبياء منذ آدم عليه السالم، فيكون اإلسالم  التَّحويليَّةسلوك القيادة 

، وب ثِّ مفاهيمها على ألسنة أنبيائه، بل إنه التَّحويليَّةبذلك قد سبق بيرنز وغير ه في تقرير فكرة القيادة 
ن ا في النماذج واألمثلة اإلسالمية للقيادة  جسَّدها واقعًا عمليًا عاشه الناس زمن األنبياء، وقد ذ ك ر 

 األنبياء ، والمرسلين الذي ُأرسلوا للبشر من بداية الخليقة. التَّحويليَّة
ذ ك ر  قادًة من التاريخ،  فقديتبقى لبيرنز شرف استخدام المصطلح الدال على هذا المعنى بعينه، 

روا، وغيَّروا، فلمن الشرف، لمن م ل ك  الفهم، والعمق، طبَّقوا في حياتهم هذا التفكير، فأثَّروا، وتأثَّ 
، وتوجيه الناس باإلقناع، التَّحويليَّةوالصبر الجميل، وحكمة القيادة، فطبَّق في حياته القيادية الفكرة  

، واألحداث، والسِّير  الذاتية ، ليجمع   فصنع بذلك التاريخ، أم لمن جمع هذه الشواهد، واستقرأ  األخبار 
تات هذه األفكار في مصطلح جديد له فلسفته وممارساته، وكما يقولون: "هناك فرق بين م ن  ش

ُقُب التغيير". ، وم ن ي ر  ، وبين م ن  يصنع األخبار، وب ين م ن  ي كُتُب التغيير   يسمُع األخبار 
 
 في حياة الناس الت حويلي ةمجاالت القيادة  2-5-6

ل ص  إليها بيرنز من دراساته التاريخية قد ُوظِّف ت في مجال  التَّحويليَّةإن فكرة القيادة  التي خ 
إدارة األعمال، من أجل إحداث التغيير الذي يصبُّ في صالح زيادة الربح الناتج من زيادة قناعة 

التغيير  والتحويل  المقصود هو تحقيق قيٍم ساميٍة، يسعى إليها  العاملين، وفي المجال التربوي فإنَّ 
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في مجاالت أخرى ت م سُّ حياة الناس،  التَّحويليَّةوال يمنع ذلك أن توظف مفاهيم القيادة  الجميع،
 وتؤثر في التحكم بمسارها، سواًء سلبًا أو إيجابًا، مثل:

 
 اإلفتاء واإلصالح الديني: أ.      

التي كل الشعوب واألمم لها قيادة دينية أو إصالحية، يتمثلون في المراجع الفقهية والدينية 
يرجع إليها الناس عند األزمات، لحل المعضالت الحياتية التي تواجه الناس، وعليه عندما يتصرف 

نتائج هذه الفتوى هي تحقيق  المفتون والمراجع الدينية، وتصدر فتواهم عن فهم مقاصدي، فإنَّ 
ص، مقاصد الدين في المجتمعات، أما عندما تصدر الفتاوى وهي مفصولة عن القيم، واإلخال

من مقاصد الدين هو إصالح الناس، وتنظيم  ها تكون جافًة، فإنَّ والمقاصد العامة للدين، فإنَّ 
حياتهم، وتحقيق مصالحهم العامة، فبداًل من التعامل مع الفتوى، وحل إشكاالت الحياة كقواعد 

مقتنعين وقياسات مقولبة في شكٍل قانونيا جاٍف معزوٍل عن المقاصد، قد يجعل بعض الناس غير ال
بهذه الفتوى، أو هذا الحكم، يحاولون البحث عن الثغرة والفجوة التي ينفذ منها، للخروج من االلتزام 

 بالحكم، ذلك أن قناعته استُبعدت عن الموقف.

واالستفادة من مباحث علم  التَّحويليَّةإلى توظيف مفاهيم القيادة  الباحثباختصار، يدعو  
الكلية، وقواعد الفتوى، وربطها بالقيم اإلسالمية، والرسالة الخلقية  مقاصد الشريعة، وقواعد الفقه

للدين اإلسالمي، لنرى بعد ذلك األثر العميق للتغيير اإلسالمي المقاصدي المتصل بالقناعة، وسبل 
 زرع القيم.

 

 القضاء والقانون:ب.       

قانون، فالقاضي الذي ومثل ما قيل بشأن اإلفتاء واإلصالح الديني يقال بشأن القضاء وال 
ِدُر حكمًا شرعيًا مرتبطًا بالقيم والمقاصد الشرعية الدينية سيلتزم الناس بحكمه عن حٍب وقناعٍة،  ُيص 

، ولكن لن جبر الحصان أن يصل إلى حوض الماءتستطيع أن ت" وكما قيل في المثل الصيني:
 .تستطيع أن تجبره أن يشرب"

الناس، سلوِك شعٍب بكامله بكل م ن  فيه ِمن   كذلك الشرطي الذي يسعى إلى ضبط سلوك
مثقفين وغيِر مثقفين، أساتذة ومهندسين، جامعيين ومهنيين، ومن نساء ورجال، شباب وفتيات، 
ِفيِّين وأطباء، وال تنتهي الفئات المؤثرة في المجتمع، كل هؤالء يراد لسلوكهم أن  سائقين وبائعين، ِحر 

ضباط المطلوب نابع من الخوف من المخالفة أو الحبس، أم نابع ينضبط بضوابط القانون، فهل االن
، وهذا هو الفرق بين الضبط واالنضباط، فالقيادة من االستعداد لالنضباط والتحكم في السلوك؟

 .التَّحويلية تحقق االنضباط الداخلي الحقيقي، وليس الضبط الظاهر خارجياً 
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ية، وغيرها من الكليات األمنية، مفاهيم القيادة وعليه، فقد وظفت أكاديمية نايف للعلوم األمن 
 في التغيير القيمي المقصود المتعلق بعمل األجهزة األمنية، ننقل منها هذه العبارة:  التَّحويليَّة
على سلوكيات  التَّحويليَّة( باختبار اآلثار المباشرة وغير المباشرة للقيادة Podsakoffقام )" 

بشكٍل غيِر  قد أثرت في سلوكيات المواط نة التنظيمية التَّحويليَّةن القيادة ، ووجد أالمواطنة التنظيمية
باالعتبار في ، واستنتجوا بأن تقييم مدركات العاملين للعدالة، وأخذها مباشر من خالل الثقة

، وحثهم على ممارسة ضل  لكيفية اكتساب ثقة المرؤوسين، يساعدنا في فهٍم أفاألبحاث المستقبلية
 المواط نة التنظيمية.سلوكيات 

( أن هناك ندرًة 6994)Bassالحظ باس  التَّحويليَّةوفي مراجعة حديثة نسبيًا لنظرية القيادة 
، وعالقتها التَّحويليَّةنسبيًة في األبحاث التي تختبر النماذج السببية المقترحة لشرح آلية عمل القيادة 

 (.Podsakoff  ،6994بسلوكيات المواطنة التنظيمية. )
 

 القيادة السياسية: . ح

، من خالل تجاربه بيرنز عالِم التاريخ السياسيمن نتائج جهود  التَّحويليَّةنشأ مفهوم القيادة  
، والتغيير  الذي التي تشمل إنجازاِتهم في الحياة ودراسته للقادة السياسيين في ِسي ِرهم الذاتية ،

تنبطًا وُمن طِلقًا من األهمية ، فأصُل انطالق المثوه، وأث رهم بعد انقضاء حياتهمأحد صطلح كان ُمس 
، وال ننسى هنا كلمة أمير ومعالمها التَّحويليَّةراِت القيادة العميقة المتالك القادة السياسيين مها

ل ما يقارب هـ أي قب10المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رحمه اهلل ورضي عنه، المتوفى في عام 
لَّق عليه بعض المؤرخين بأنه ُخِلق   ، وهو القائدعامًا هجريا   6370من  السياسي اإلسالمي الذي ع 

 لإلمارة.

بيني وبين الناس شعرة لو كانت " قال رحمه اهلل معبرًا عن المنهج التحويلي للقيادة السياسية: 
ذا، أرخيتها جذبوها إذا، انقطعت ما  .(210)الصالبي، بال:  ."جذبتها أرخوها وا 

قناع، ياسية اإلسالمية للقادة التحويليين الذين يقودون الناس باإلإنها إحدى مبادئ المدرسة الس
 ، أو ما يعرف بالضمير السائق نحو القيم.والتوجيه القيمي باألخالق، لتوليد التحكم الداخلي

 

 : قيادة األسرة . خ

والمتابعة موضوع التربية التربوية اإلسالمية بالمراعاة النَّظ رية من المجاالت التي تناولتها  
، ليخدموا في سالم، ودورها في صناعة األبناء، وتخريجهم صالحين، وأهمية األسرة في اإلاألسرية

مباحث في مجال علم النفس مجتمعهم بما يحقق مصالح األمة والمجتمع، ألجل كل ذلك كانت ال
اجات عاة الح، ومراسان في الفترات العمرية المختلفة، وعلم نفس النمو لمراعاة حاالت اإلنالتربوي

مجتمع والتربية ، ومشكالت الاحث واسعة في التنشئة االجتماعية، ومبالنفسية والجسدية له
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، كان مقصدها النهائي تها، وغيره من المباحث والرسائل، وعلوم المراهقة ومشكالالمجتمعية للناشئ
 .وتتماشى مع الثقافة السائدة فيه إكساب  الناشئ قيمًا يرضى عنها المجتمع ،

ؤون ، ولكنهم ُيف  أثير التربوي على أبنائهم كثيروناء واألمهات الذين يحاولون التإن اآلب اج 
نها و  كن ما الحل ، ولسرية التي يتعاملون بها في البيت، وال تمثل التربية األبسلوكيات ال ي ر ض 
 مع بالعنف لتغيير السلوك المرفوض؟؟ وهل الحل المطلوب هو القالتربوي لهذه المشاكل

علقة بالمراهقة، ، المعاناة من سلوكيات سلبية متيات المتكررة لدى الشباب التدخينسلوكومن ال 
، والخروج من السلك التعليمي، وغيرها الكثير من المشاكل التعلم ، والعزوف عنوالصحبة السيئة

 التربوية.
، الدمنع السلوك المرفوض أمام الو  إن تغيير السلوك بالعنف والقمع سوف يسوق االبن  إلى 

، ولعل نسبة عالية من أو إذا انفصل عن أبيه بعد بلوغه ،لكنه سيصنع ما يحلو له في الخفاءو 
كثيرًا منهم ال يمتلكون أيَّ مهارة  ، ولكن  لألسف فإنَّ مية تعاني من هذه المشاكلالبيوت اإلسال

 .التَّحويليَّة، واإلقناع هو منطق القيادة غيير الفكري باإلقناع ال اإلجبارللت
 

  :الت حويلي ةفكرة المدرسة  . د

 المدرسة الحديثة . أ

 .ببنائهاالمدرسة الحديثة التي يدعون إليها و ينصحون  ،ن في دراساتهم العلميةو تناول الباحث
وقد تغيرت الصورة التقليدية للمدرسة، فأصبح المبني المدرسي الحديث يخضع لشروط، "

العام للمبني وتوزيع اإلضاءة والفصول ومواصفات علمية من حيث اختيار الموقع والتنظيم 
المدرسية والكراسي المريحة ووجود حجرات متعددة األغراض والمالعب والورش والمعامل والمخازن 

في تشكيل المدرسة، وأصبح من الضروري أن يكون  ةوالمكتبة والمتحف وغيرها من العناصر الهام
م بصورة مباشرة في العملية التربوية مبني المدرسة في تنظيمه العام على أساس وظيفي يسسه

ذا كانت تجهيزات المدرسة من الداخل تمثل أهمية كبيرة بالنسبة لكفاءة  ويكون في خدمتها، وا 
 عنصراً  الشكل الخارجي للمدرسة وما يتطلبه من جمال الطالء وزينته يمثل أيضاً  المدرسة، فإنَّ 

 (.44، 2004، )أسعد .في المدرسة الحديثة" هاماً 
 يركز الكالم في موضوع المدرسة الحديثة على البناء المدرسي وما يتعلق به. إذن
 
 

 مدرسة المستقبل  . ب

"المدرسة التي تعمل على  هانَّ أ  ف مكتب التربية لدول الخليج العربي مدرسة المستقبل على رَّ ع  
ي احتياجات عداد المتعلمين فيها لحياة علمية ناجحة مع تركيزها على المهارات الحياتية التي تلإ
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المستقبل بما يخدم الجانب التربوي والقيمي لدي المتعلمين، وهي مشروع تربوي يطمح لبناء نموذج 
يمان بأن مقدرة المجتمعات على المستويات، تستمد رسالتها من اإل مبتكر لمدرسة حديثة متعددة

 .والتعليميها التربوي ئعداد بناوا   ،وتحقيق التنمية الشاملة معتمدة على جودة ،النهوض
  .(6: 2009) سالم ،

 على النحو التالي:  تسعةٌ  وهي ،ة المستقبلسهداف مدر أ( 2009)سالم عدد 
 .واإلبداعالقادر على صنع المستقبل االبتكار  اإلنسان إعداد. 6 

 تحسين عناصر الجودة النوعية لمدرسة المستقبل في النمو المعرفي والثقافي والحضاري. 2 
 ي لدي المتعلمين.والتقدم التكنولوج

  .جسور التواصل بين المدرسة والمؤسسات التعليمية واالجتماعية إقامة. 3 

جيدا بحيث يكون قادرًا على تحديات الحاضـر ومشـكالته ومواجهـة  إعداًداالمتعلم  إعداد. 5 
 المستقبل.

 ليمـيواإلقالمحلـي  ىمساعدة المتعلمين على التكيف مـع التغييـر واتجاهاتـه علـى المسـتو . 4 
 والعالمي.

 تدريب الفرد على واجبات المواطنة بالمشاركة المجتمعية .. 1 

  .يجابي في مواجهة مشكالت المستقبلإبناء عقلية ناقدة تسهم بشكل . 7 

 المتعلمين على االبتكار واإلبداع.توفير مناخ تربوي سليم يسود المدرسة ويحفز . 1 

  األداء. ىي مدرسة المستقبل ورفع مستو المهني للعاملين ف ىاالرتقاء بالمستو . 9 

  الت حويلي ةالمدرسة  . ت

، التي يلتزم فيها ابتداًء بالقدوة الحسنة ثم التَّحويليَّةوهي المدرسة التي يقودها المدير بالفكرة   
يين والطالب ليستنفروا اقصي طاقتهم وجهودهم نحو العمل واكسابهم اإلدار يحفز المعلمين و 
لداخلية التي تجعلهم يؤدي الدور المنوط بهم دون الحاجة إلى رقابة احد او المعارف والقيم ا

 توجيهه.
 مران:أالمحول الكهربائي في البيوت كما يقول المهندسون الكهربائيون هدفه 

 ليكفي ويعطي الجهد المطلوب لألحمال المطبقة عليه. ،رفع الجهد المنخفض. 6 

بب تلفــًا لألجهــزة بحيــث يضــمن توزيعــا طبيعيــًا خفــض الجهــد الزائــد الــذي يســ أوتثبيــت . 2 
 المطبقة عليه. األحمالمتناسبًا مع 

والمدير التحويلي يرفع الهمه ويحفز الدوافع لدي المعلمين قليلي الدافعية نحو تعليم الجيل  
على  يجابياً إوالصبر على متطلبات التدريس وبالجهد التحويلي الذي يقوم به المدير لينعكس 

، التي يدخلها الطالب فترفع من همته ودافعيته التَّحويليَّةينتج عندنا نسميه: المدرسة المعلمين 
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داخلية في  التَّحويليَّةللتعليم فيرتقي ويصعد في معارج التفوق وحسب نظرية النظام تكون القيادة 
 مربع العمليات والتفاعالت الحادثة داخل المدرسة بين المدير والمعلمين.

 :نها السبعة التاليةهداف مأمع مدرسة المستقبل في عدة  التَّحويليَّة وتتفق المدرسة
تحسين عناصر الجودة النوعية لمدرسة المستقبل في النمو المعرفي والثقافي والحضاري . 6 

 والتقدم التكنولوجي لدي المتعلمين.

  .جسور التواصل بين المدرسة والمؤسسات التعليمية واالجتماعية إقامة. 2 

جيدا بحيث يكون قادرًا على تحديات الحاضـر ومشـكالته ومواجهـة  اإعدادً المتعلم  إعداد. 3 
 المستقبل.

المحلـي واالقليمـي  ىمساعدة المتعلمين على التكيف مـع التغييـر واتجاهاتـه علـى المسـتو . 5 
 والعالمي.

 يجابي في مواجهة مشكالت المستقبل.إبناء عقلية ناقدة تسهم بشكل . 4 

 .واإلبداعمناخ تربوي سليم يسود المدرسة ويحفز المتعلمين على االبتكار توفير . 1 

 .األداء ىالمهني للعاملين في مدرسة المستقبل ورفع مستو  ىاالرتقاء بالمستو . 7 

 :وهي ثالثة التَّحويليَّةولكن تزيد عليها بأهداف مميزة للمدرسة  
 تنمية عنصر الرقابة الداخلية. .2
 تباع.يعزز ويغرس قيم لدي اال .3

 تقدير االحتياجات واالعتبارات. .5

 
  الت حويلي ةصفات الطالب في المدرسة  . ث

 : يمتلك النفس والهمة والتفاؤل بالمستقبل القادم ، ويؤهل نفسه لهذا المستقبل.يجابيإ* 
حيث الهمة اليقظة باستمرار، ال ُيقعده عن العمل، والبذل، والعطاء شيٌء، لم ُيعلق  متحفز:* 

لحة يصيبها، أو حظوة نفس يعمل لها، بل يتقبل دائمًا كل جديد بعقل متسع، نفسه في مص
 واستعداد مميز.
الن التحفز في الصفة السابقة جعل منه إنسانًا حريصًا على ما ينفعه ـ فال يضيع  :* متفوق

ليم عمره في ال طائل من ورائه، وال في ما ال فائدة منه، ولَّدت المدرسة في داخله استعدادًا للتع
المستمر، والتطوير الدائم، الن طالب العلم منهوم ال يشبع من العلم حتى يكون منتهاه الخير، 

 والفوز، والتفوق، والسبق العلمي التخصصي.
غير محكوم بوجود المعلم، أو المدير في  التَّحويليَّةسلوك الطالب في المدرسة  صاحب قيم:* 

والزلل، بل إنَّ المدرسة  اف منهم إن هو وقع في الخطأ،المكان ليبذل الطالب أمامهم جهده، أو ليخ
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ل ه، وُسلوك ه نحو الهدف دون ت ك لٍُّف، فيمتلك بذلك  قد أوجدت بداخله رقابة ذاتية خاصة ت ُسوُق ع م 
 .التَّحويليَّةالقيم الداخلية التي عناها باس في إضافاته على مفهوم القيادة 

لمناخ المدرسي قد وفر للطالب جوًا مناسبًا ليبحث فيه ا نَّ إف مثقف الفكر، واقعي الفهم:* 
الطالب عن المعلومة لوحده ، فتجده يسأل معلمه عن أي فكرة لم تتضح له، الن جو المدرسة 

 يجابي مع أركان المدرسة جميعًا بكل حرية.يحقق له التواصل اإل  التَّحويليَّة
ي المناخ التحويلي المدرسي قد ولدت ن العالقات اإلنسانية السائدة فأل اجتماعي بطبعه:* 

في نفسه التعامالت االجتماعية الناضجة، والراقية، فهو حريص على تكوين شبكة العالقات 
 اإلنسانية مع الجميع، ال ُيفضل جانبًا على آخر.

 
 
 

  School Leadership Transformational Skills of الت حويلي ةمهارات القيادة المدرسية  2-8
، وهي صلب هذه التَّحويليَّةالمحور الثالث من اإلطار النظري مهارات القيادة  يتناول
تحليله إلى مجموعة من المهارات ت مَّ أي نمط سلوكي قيادي أو غير قيادي إذا  نَّ إِ الدراسة، حيث 

هارات األساسية الُممثِّلة له، تيسَّر بعد ذلك قياسه، والتدرب والتدريب عليه، ألن الذي يمتلك تلك الم
سيكون موسومًا بهذا النمط، وسيكون من السهل وضع البرامج التدريبية في مراكز التدريب لعمل 

في  -الباحث، باألخص أنه نمط مهم وجديد، ولم يعثر التَّحويليَّةحقائب تدريبية متكاملة في القيادة 
 .التَّحويليَّةالقيادة على حقيبة تدريبية كاملة واضحة المعالم والمهارات في  –حدود ما توصل إليه

   :من الخصائص والصفات إلى الممارسات والمهارات 
( عدة صفات للقائد التحويلي من خالل التعريفات التي أوردتها، 2001)استنتجت عيسى  

  اثنتا عشرة على النحو التالي: وهي
 ، والتطوير الذاتي.نجازرفع مستوى التابعين في اإل. 6 

 في أنصع صورها. مَّ م تطويرها حسب التقدم نحو تحقيقها لتتِ إلهام رؤية مشتركة ث. 2 

 تشجيع النمو الذاتي للعاملين بعد تشخيص حاجات كل فرد.. 3 

 إشراك األتباع في اتخاذ القرارات، وتحّمل المسئولية مع منح االستقاللية في تنفيذها.. 5 

قة ومبدعة لتحقي. 4   كة. ق األهداف المشتر استخدام استراتيجية خالَّ
( تحت عنوان خصائص القائد التحويلي بعضًا من الخصـائص 2002)ثم تنقل عن مصطفى 

 التي تشير إلى صفات أخرى لم ُتذكر سابقًا في التعريفات وهي: 
 االتصال والتواصل الفعال. منالتمكن . 1 
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تــام امــتالك المصــداقية التــي تغــرس فــي نفــوس األتبــاع الثقــة العاليــة فيــه، مــع االقتنــاع ال. 7 
 بنزاهته.

امــتالك طاقــة رفــع عاليــة تجعلــه تحويليــًا لغيــره مــن األتبــاع فــي حــال كانــت طــاقتهم للعمــل . 1 
 منخفضة.

 ( خصائص لم ُتذكر سابقًا، وهي:2004)وتضيف نقاًل عن العمري 

 الحضور الواضح بين العاملين من خالل المشاركة البدنية الفاعلة في حل مشكالتهم.. 9 

 الغموض، والمواقف المعقدة. التعامل مع. 60 

 ( خاصيتين هما:2001)يضيف الغامدي 

 التوجيه بالقيم، والعمل بموجبها، ثم السعي إلى غرسها لدى المرؤوسين.. 66 

 .(29: 2001)عيسى،  .الثقة بالنفس، والثقة بقدرات اآلخرين. 62 
أو  ،يقة مباشرةأو حركي يمكن قياسه بطر  ،سلوٌك قيادي لفظيعبارة عن المهارة القيادية 

تقان  ،غير مباشرة، يقوم به مدير المدرسة إلحداث أثٍر تحويلٍي مقصود على نحو متسق بسرعة وا 
فالمهارة هي الممارسة التي يراها الناس، وهي محتوى الفعل والسلوك القيادي ، وجهٍد قليٍل ونوعي

تناولونها بالدراسة، في حين أنَّها ال الُمقاس، وقد يذكر بعض الباحثين للقيادة التَّحويليَّة مهارات، ثم ي
  ، أو الُبعد المهاري.تتضمن ُبعد إمكانية القياس

بدراسة الصفات السابقة للقائد التحويلي؛ وتمحيصها؛ ودمج بعضها؛ والجمع  الباحثقام 
، إذا تحققت التَّحويليَّةبين المتشابه أو المتقارب منها، وذلك بهدف استخالص عدة مهارات للقيادة 

لدى أي قائد، كان نمط قيادته تحويليًا، إذ أن امتالكه لهذه المهارات يعني بالتأكيد توافر الصفات 
 المذكورة سابقًا. التَّحويليَّةوالممارسات 

ال بد من توافر  ،التَّحويليَّةباإلضافة إلى الصفات السابقة الضابطة والمحددة لمعالم القيادة 
فاألبعاد األربعة المتفق عليها أنَّها األساس ى القائد التحويلي، جب توافرها لدمجموعة من السمات ي

الرقب  ص  خَّ أنقل جدواًل مهمًا ل   تقوم كل واحدة على أفكار وأساسات وقيم، لذا  التَّحويليَّةفي القيادة 
كل ُبعد على هذه السمات يقوم األربعة،  التَّحويليَّةألبعاد القيادة ( فيه السمات المصاحبة 2060)

 :(3رقم ) وذلك موضح في جدول، التَّحويليَّةمن أبعاد القيادة 
والجامعة  األساسية   المهاراتِ  باعتبارها، التَّحويليَّةخمس مهارات للقيادة  الباحثاستخلص 

، التَّحويليَّةألكثر من صفة، لتكون هذه المهارات بمثابة الجذور واألصول التي تنبثق عنها المهارات 
 استنباطها منها فحسب، بل تشمل الصفاتِ  مَّ التي ت   التَّحويليَّةتلك الصفات وال تقتصر على 

 .التَّحويليَّة والخصائص   والممارساتِ 
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 (3جدول رقم )
  التَّحويليَّةالسمات المصاحبة ألبعاد القيادة 

 السمات المصاحبة  التَّحويليَّةأبعاد القيادة 

 التأثير المثالي )الكاريزما(

 *الرؤية

 ثقة*ال

 *االحترام

 *الصدق

 *مشاركة المخاطر

 *التكامل

 *القوة

 الحفز اإللهامي

 *الحماس

 *االتصاالت

 *االلتزام بالهداف

 *الرؤية

 *النصح واإلقناع

 الحفز الفكري

 *العقالنية

 *حل المشاكل

 *اإلبداع

 *التعزيز

 االعتبارات الفردية

 *االهتمام الشخصي

 *المساواة

 *المتابعة

 *االستماع

 تمكين*ال

 (69: 2060المصدر )الرقب، 



 
 

51 

 أواًل: استخالص مهارة الخطاب التحويلي
االتصال  منوهي التمكن  ،من الصفات المذكورة سابقًا للقائد التحويلي الصفة السادسة

ذا دمجنا هذه الصفة مع سمات الكاريزما المذكورة في الجدول االحترام وهي  ،والتواصل الفعال، وا 
وهو التواصل مع المعلمين  ،، نتج عندنا الخطاب التحويليالمشاعر والثقةوالتقدير والصدق في 

تواصاًل مبنيًا على االحترام والتقدير والثقة وصدق المشاعر تجاههم، وكانت مهارة الخطاب 
  التحويلي هي مقدرة القائد التحويلي على ديمومة المحافظة على استخدامه دائمًا.

 لجماعي التعاونيثانيًا: استخالص مهارة العمل ا
من خالل  ،من صفات القائد التحويلي المذكورة سابقًا الحضور الواضح بين العاملينأنَّ 

وتحمل  ،المشاركة البدنية الفاعلة في حل مشكالتهم، وصفة إشراك األتباع في اتخاذ القرارات
ذا دمجنا نجازإلمع منح االستقاللية في التنفيذ، وكذا صفة رفع مستوى العاملين في ا ،المسؤولية ، وا 

التكامل، ومشاركة ومنها:  ،التَّحويليَّةبمجموعة من السمات المجدولة سابقًا عن القيادة  هذه الصفاتِ 
األخطار، التعزيز والمساواة، نتج عندنا العمل الجماعي التعاوني، وتتمثل مهارة القائد التحويلي في 

 مجموعهم المتعاون مع بعضه.مقدرته على قيادة فريق العمل نحو تحقيق األهداف ب
 ثالثًا: استخالص مهارة إلهام الرؤية المشتركة 

أن  التَّحويليَّةنالحظ من جدول سمات القائد التحويلي المقابلة لكل ُبعد من أبعاد القيادة 
امتالك القائد للرؤية المستقبلية مكرر مقابل ُبعد الكاريزما والحفز اإللهامي، وذلك ألهمية امتالك 

القائد  ية المستقبلية لدى القائد التحويلي، ومن استخالصنا لمهارة فريق العمل التعاوني، فإنَّ الرؤ 
التحويلي الذي يمتلك الرؤية المستقبلية يجعل رؤيته جزءًا مهمًا من األهداف التي سيسعى لجعلها 

لها إلى رؤ  ية مشتركة موضع التعاون من كل أعضاء الفريق، ولن تكون الرؤية كذلك إال إذا حوَّ
وهذا هو المعنى العميق  ُيجمع عليها الفريق ليتبناها، ومن هنا اكتسبت صفة الرؤية المشتركة،

قة ومبدعة لتحقيق األهداف المشتركة وذلك بتحويلها  للصفة الخامسة وهي استخدام استراتيجية خالَّ
ص في دراساتهم كوزس وبوزنر ذكراها بالن كذلك فإنَّ إلى هدٍف تعاوني لفريق عمل متعاون، و 

إلهام الرؤية المشتركة، فتكون مهارة إلهام الرؤية المشتركة لدى القائد التحويلي هي مقدرته  القيادية
 .على تحويلي رؤيته المستقبلية الناضجة إلى رؤية فريقية جماعية يتعاون الجميع لتحقيقها

 رابعًا: استخالص مهارة تعديل السلوك بالقيم
العمل بموجبها، ثم السعي إلى غرسها لدى المرؤوسين، ثم دمجها مع صفة التوجيه بالقيم، و 

قناع، والعقالنية، وحل المشاكل، واإلبداع، ُينتج التحويلي مثل: النصح واإل بعض سمات القائد
عندنا تعديل السلوك غير المرغوب ولكن من خالل االقتناع بالقيم التي ُتعدله وتوجهه، وبذلك يكون 

أبقى لدى التابعين ميزانًا ومعيارًا يبقى يقود سلوكه في وجود ية حاًل إبداعيًا حل المشكلة السلوك
القائد أو غيابه، وتكون مهارة تعديل السلوك بالقيم تعني مقدرة القائد على امتالك القيم الداخلية 
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الجميع الجامعة ثم التسويق لها والدعوة إليها بعد إلزام نفسه بها، ثم تحويلها إلى محك معياري يزن 
 تعديل السلوك وفق تلك القيم. عليها عمله، ومن ث مَّ أخيراً 

 واإلعذار التفهُّممهارة خامسًا: استخالص 
من سمات االعتبارات الفردية لدى القائد التحويلي أن يمتلك سمة االهتمام الشخصي 

ذا دمجناها مع الصفة الثامنة و  هي امتالكه طاقة بأتباعه، وسمة المتابعة، واالستماع، والتمكين، وا 
رفٍع عالية تجعله تحويليًا لغيره من األتباع في حال كانت طاقتهم للعمل منخفضة، وكذلك الصفة 
العاشرة وهي التعامل مع الغموض والمواقف المعقدة، نتج عندنا التفهُّم واإلعذار، والتفهُّم هو 

م سينبني عليه فك رموز بعض الوجداني، وهذا التفهُّ  الذَّك اء التقمص العاطفي وهو أحد عمليات 
المواقف واألخطاء والسلوكيات التي ستبقى غامضًة لدى القائد إذا لم ُيدخل مفهوم ومعنى التقمص 
العاطفي وهو التفهُّم للموقف كما لو كان هو مكان الشخص المقصود، ومهارة القائد التحويلي في 

ة الشخصية ألبعاد وحياة التابعين معه، هذا الجانب تتمثل في الدقة العالية والحرص على المتابع
 ومع االستماع لمشكالتهم وفهم ظروفهم بدقة وموضوعية.

 
 مالحظات مهمة على المهارات الخمس في الواقع المدرسي:أربع 

ومعظم  ،ونعني بها شمول المهارات الخمس لمعظم الصفات العشر المذكورة سابقاً  الشمول: (6
ل السابق، مما يعني أيضًا ويؤكد اشتمالها لألبعاد السمات العشرين المذكورة في الجدو 

 التي ذكرها باس وأفوليو من قبل.  التَّحويليَّةاألربعة للقيادة 

ونقصد بها عكس المثالية، فالقائد التربوي في المدرسة ليس مطلوبًا منه أن يمتلك  الواقعية: (2
، لذا تكون هذه المهارات حويليَّةالتَّ كاريزما سياسية كالقادة المذكورين ابتداًء كنماذج للقيادة 

 التَّحويليَّةمن آفاق التحليق في مستويات القيادة  التَّحويليَّةالخمس بمثابة نزول بالقيادة 
التربوية  التَّحويليَّةانطالقًا منها، إلى واقع القيادة  التَّحويليَّةالسياسية التي وضعت القيادة 

 التنفيذية الميدانية.

 الباحثقترح اوهي مهارات يمكن من خالل أبحاث مستقبلية  االكتساب:إمكانية التحقق و  (3
 ،، يمكن من خاللها السمو(672كما في صفحة) بعضها في توصيات الدراسات المستقبلية

 وممارسة التدريب عليها. ،واالرتقاء بها لتحويلها إلى حقائب تدريبية عملية، يمكن تنفيذها

ن أصحاب الكاريزمات السياسية مطلوب في و لتحويليالقادة ا مناسبتها للواقع المدرسي: (5
نا الشعب كاماًل منهم عدد محدود، أما القائد التربوي التحويلي على مستوى المدرسة، فإنَّ 

 الحقة. التَّحويليَّةلتنتشر الثقافة  ،بعدد مدارسنا اً نحتاج منه عدد
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 الخطاب التحويلي  مهارة 2-8
 : مفهوم الخطاب - أ

يلة الخطاب األولى للتواصل بين الناس، والكالم كما قال عبد القاهر الكالم هو وسإنَّ   
الجرجاني في نظرية النظم المشهورة في تفسير القرآن الكريم: "الكلمات مراكب المعاني"، فإذا أراد 

ا ن  ذُ اإلنسان أن ُيعّبر عن معنى في نفسه، فإنَّه ينقله عبر كلمات يتلفظ بها لسانه، فتسمعها أُ 
الكالم، ويفهم الرسالة، والكالم الصادر من اإلنسان ليعبر به عن المعاني المختلفة المخاطب ب

 مرتبٌط ارتباطًا وثيق الصلة بالتصور الذي يحمله هذا اإلنسان تجاه المخاطب بالكالم.
يجابية، ولما لذلك الكالم من أثر عجيب على النفوس، وما يضفيه إ وألهمية الكالم بلغةٍ 

ل بين الناس في طبيعة العالقات السائدة بينهم، كانت الكلمة الطيبة صدقة في هذا المنطق من ظال
 (.43 :اإلسراء) چ  ڎڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌچ ُعرف الشرع اإلسالمي، بل إنَّ اهلل تعالى قال:

 
  الخطاب في القرآن الكريم

 هي:  ،لفظة الخطاب في القرآن وردت في ثالث آيات
(، 20 :)ص چڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄچقولــه تعــالى عــن نبيــه داوود:. 6 

ونمــط ، (100ص  -الجاللــين)"،البيـان الشــافي فـي كــل قصـدفــي تفسـير فصــل الخطـاب بأنــه: " جـاء
إلـى  دنـىالخطاب هذا من القائد النبي داوود عليه السالم إلـى األمـة وهـم األتبـاع، فهـو خطـاب مـن أ

بر القائد صاحب الخطـاب الفصـل مميـزًا أسفل، والخطاب القيادي في هذه الحالة مهم للغاية، بل يعت
 ومقدمًا وسباقًا في كل أموره.

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ      ڱ  ڱ    چ قوله تعالى عن أحد الخلطاء في التحاكم عنـد نبيـه داوود: . 2 

ـــــي ســـــياق 23 :) صچں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ـــــد ورد ف (، أمـــــا هـــــذا الخطـــــاب فق
 نفس المستوى الخطابي.المتساويين، فهو من أخوين متماثلين في 

بدون إذن من اهلل تعالى، فقال  يوم القيامة المالئكة بأي كلمةتلفُّظ قوله تعالى عن عدم . 3 
(، أما الخطاب فـي هـذه 37النبأ:  )  چڄ  ڄ   ڄ  ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦچ سبحانه: 

 إلى األعلى. ىدناألاآلية فهو خطاب من الجنود متوجهين به هلل رب العالمين، فهو خطاب من 
والخطاب في السياقات الثالث يعني القول الذي يحمل المعاني، أما التعبير عن الخطاب 
بلفظ القول، فيشمل أقوال األنبياء ألقوامهم وتوصية اهلل تعالى لهم بذلك، ويظهر ذلك في اآليات 

 القرآنية التالية: 
ـــدما يصـــدر االصـــمت عـــن الـــرد فـــي بعـــض األحيـــان أقـــوى رد. 6  لخطـــأ واالزدراء مـــن : عن

تصبح خيارات الرد محصورًة في بديلين: إما رد الجهل بجهل مضـاد، وهـذا خيـار ال  ،الطرف اآلخر
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أو قائد تحويلي، والبديل الثـاني هـو الـرد الضـعيف الخاضـع للخصـم، لكـن الشـارع الكـريم  ،يليق بنبي
وآثـاره، فقـال سـبحانه تعـالى: اختار لنا أن نسكت في هذه الحالـة، بـل نهانـا عـن االنزعـاج مـن القـول 

گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ      گڎ  ڎ   ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک     کچ 

 (.630: )طه چڳ  ڱ  

: عنــدما أرســل اهلل تعــالى نبيــه موســى عليــه خطــاب موســى عليــه الســالم لفرعــون وقومــه. 2 
ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     چ : وهو شر الناس، قال اهلل تعـالى لـه ،إلى فرعون ،وهو خير الناس ،السالم

 (.55 -53 طه:) چہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ     ے       ے 

ٱ  ٻ  چ : قـال اهلل تعـالى واصـفًا كـالم أهـل الجنـة: الكالم الطيب منطـق أهـل الجنـة. 3 

 (.25 :)الحج چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  

قائــد صــاحب الــروح المتفائلــة، : الالــروح المعنويــة فــي الحــروب منشــأها الخطــاب المتفائــل. 5 
يجابيـــة ليســـمعها الجنـــدي أو المـــدعو ر عنـــه المعـــاني الراقيـــة والـــروح اإلســـتحمل الكلمـــات التـــي تصـــد

ەئ  چالمخاطب بها، فترتفع الروح المعنوية الملهمة لهم مـن كلمـات يطلقهـا القائـد،  فقـال سـبحانه: 

ی  ی    یوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ

 (.23 :)األعراف چجئ  حئ                 مئی  

: خطـــاب الجبهـــة الداخليـــة لـــدى الكفـــار يبـــث أقـــوااًل كاذبـــة لمحاولـــة رفـــع الـــروح المعنويـــة. 4 
فقـــد قـــال اهلل تعـــالى عـــن كفـــار قـــريش أنهـــم يحـــاولون الصـــدع بـــأقوال وشـــعارات فـــي ســـاحة  

و جهــل فــي غــزوة بــدر صــوته المعركــة لبــث روح معنويــة فــي الجنــد، ولكــن بــال فائــدة ، فقــد رفــع أبــ
متظـــاهرًا بالـــدعاء هلل تعـــالى أن ينصـــر أكثـــر الفئتـــين حفاظـــًا علـــى الصـــف الـــوطني، وأن يهـــزم أكثـــر 

ڃ  ڃ  ڃ  چ     ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچالفئتــين قطعــًا للــرحم، فقــال ســبحانه وتعــالى: 

 (. 69 :)األنفال چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ  ڈ  ڈ  ژ    چچ
نَّ الكالم هو الطريقة التي ُيعبر بها اإلنسان عما في نفسه، وهي طريقة التفاهم بين إِ وحيث 

البشر، فإنَّ للقيادة لغًة، وخطابًا ال يجيده إال القادة األفذاذ الموهوبون بالقيادة، وامتالك مقوماتها 
اري يصدر من الفطرية والمكتسبة، ونقصد بالخطاب التحويلي كلَّ توجيه لفظي، أو كتابي، أو إش

 القائد التحويلي إلى أتباعه بغرض إيصال فكرة أو قيمة أو أمر إليهم.

( الخطاب القيادي 2001)وُيطِلق على الخطاب القيادي مصطلح االتصال، مثل: العميان 
( من أعلى إلى أسفل، أما االتصاالت Upward Communicationهي االتصاالت العمودية)

( وهي صادرة من القائد إلى األتباع بغرض إيصال Downward Communicationالهابطة )



 
 

60 

التعليمات، واإلجراءات، والسياسات المرتبطة بالعمل، ومن أكثر طرقها وأشكالها االجتماعات 
 الرسمية، والنشرات اإلدارية، والتواصالت الشفهية المباشرة.

ٍل، ورسالٍة منقولٍة، نَّ عملية االتصال والتواصل تتكون أركانها من مرسٍل، ومستقبإِ وحيث 
ففي الخطاب التحويلي سيكون المرسل دائمًا هو القائد، ألننا ال نتحدث هنا عما يقوله المرؤوس 
لرئيسه، أو عن تبادل معلومات بين رئيس ومرؤوس، بل نتحدث عن مهارة قيادية، نركز الحديث 

ومن ث مَّ العمل على فيها من كل الجوانب، ونحللها إلى سلسة سلوكيات صغيرة يسهل قياسها، 
 تنميتها.

الذي يصيغها  التَّحويليَّةة هو مصدر الرسالة يفالقائد التحويلي كمرسل للرسالة التحويل 
ويضعها في صورة كلماٍت أو حركاٍت أو إشارات وينقلها لألتباع من أجل إحداث األثر التحويلي 

 المقصود.
ثُِّل مقدرة  المدير على صياغِة الرسالة ممارسٌة قياديٌة ُتم مهارة الخطاب التحويلي إذن هي

سواًء بكلماٍت أو حركاٍت أو إشارات، ثم نقلها لألتباع من أجل إحداث  ،في أنسِب صورةٍ  التَّحويليَّة
 األثر التحويلي المقصود.

التي يرغب القائد أن يرسلها للطرف  التَّحويليَّةأما محتوى الخطاب التحويلي فهو الرسالة 
 لك تشتمل على أمرين اثنين: اآلخر، وهي بذ

 .األتباع إلى نقله القائد التحويلي يريد الذي المعرفي المحتوى (6

 .تحقيقه إلى االتصال عملية تسعى الذي الهدف (2

من خالل ما سبق، وبالنظر إلى مكونات عملية االتصال والتواصل وأركانها، نجد أنَّ 
 لتالية: ااألربعة الخطاب التحويلي يتميز بالخصائص والمميزات 

 جزء من عملية االتصال والتواصل في االتجاه من القائد إلى األتباع. .6

 وهم األتباع. ،وهو القائد، ومستقبل ،الخطاب التحويلي هو القناة التفاعلية بين مرسل .2

 .التَّحويليَّةالغرض من إنشاء الخطاب التحويلي هو إيصال الرسالة  .3

 بي.يتنوع الخطاب التحويلي بين الشفوي، والكتا .5

 مكونات الخطاب التحويلي لدى مدير المدرسة  - ب

ثالثة أقسام،  ُيمكن تصنيف الخطاب التحويلي حسب شكل التواصل بين القائد واألتباع إلى
 :هي

 .التالية الثالث هذا الخطاب بالطرق مُّ تِ )المباشر(: وي   الخطاب التحويلي الشفوي( 1 
 (: 2002)العميان، 

: كاللقــاء بــين مــدير المدرســة والمعلــم، أو االتصــال هــًا لوجــهالخطــاب اللفظــي المباشــر وجأ.  
التلفــوني، وهــذه الطريقــة تتــيح المجــال للخطــاب أن يكــون واضــحًا وقــاباًل للنقــاش، واألخــذ والــرد بــين 



 
 

60 

ـــار ُبعـــد االنفعـــاالت النفســـية ـــه أيضـــًا اعتب ـــدخل في ألن الطـــرفين  ،والحركـــات الجســـمية ،الطـــرفين، وي
حيــث يشــعر المعلــم أو اإلداري بالمدرســة باألهميــة عنــدما  ،ُبعــد األهميــةن، واألهــم مــن ذلــك امتنــاظر 

 يأتي المدير ليوصل له الرسالة بنفسه شخصيًا.

: واالجتمـــاع هـــو الطريقـــة األكثـــر شـــيوعًا ضـــمن طـــرق الخطـــاب االجتماعـــات الرســـميةب.  
يتعسـف  مـديرينالاللفظي، وهي األكثر ضمانًا لوجود كل الطـاقم التـابع للمـدير فيهـا، لـذا نجـد بعـض 

ـ ، كـأن يصـوغ كالمـه دائمـًا فـي قالـب قّ في فهم االجتمـاع، أو يمـارس حقـه وصـالحياته بغيـر وجـه ح 
األوامر والنواهي، ويتعامل بالندية والشخصنة واالتهام لمن يغيب عن االجتمـاع، أو يشـارك فيـه، أو 

 في االجتماع.  يعترض على أمر ما في المدرسة بأنه يستهدف شخص المدير من خالل كالمه 

: ويقصــد بهــا اللقــاءات غيــر الرســمية فــي أوقــات الراحــة، أو االجتماعــات غيــر الرســميةج.  
االحتفــاالت، ويعتبــر بعــض اإلداريــين أن هــذه الطريقــة لهــا أهميــة بــارزة كتواصــل لفظــي بــين المــدير 

اتــه وعواطفــه فيعبــر عــن قناع ،واألتبــاع، ألنهــا تحــرر الفــرد مــن الرســميات إلــى الكــالم بحريــة أكثــر
 وشعوره الداخلي بصورة أوضح.

وهو الخطاب المـدون الـذي ينتقـل مـن القائـد  :الخطاب التحويلي الكتابي )غير المباشر(. 2 
صـــادرة مـــن القيـــادة،  رســـميةٍ  ووثـــائق   إلـــى األتبـــاع عبـــر المراســـلة والبريـــد، ويمكـــن حفظهـــا كســـجالتٍ 

تصــاالت اللفظيــة، ولكــن ُيعــاب عليهــا أن عمليــة وتتصــف بالدقــة المتناهيــة فــي التعبيــر بالمقارنــة باال
 مُّ تِ ، وي  ر، ألن أي خطأ ُيحسب على المؤسسةإعدادها، وصياغتها تأخذ جهدًا ووقتًا لتوخي دقة التعبي

 .وغيرها والتبليغات ،هذا الخطاب بعدة طرق منها: النشرات

كتابـة بـل بقسـمات : وهـو الـذي يعبـر عنـه القائـد بـال لفـظ وال الخطاب التحويلي اإلشـاري. 3 
"، فكمـا أن الكلمـات مراكـب البيان بـال لسـان( "2007، حركات الجوارح، فقد أسماها )عـرارو  ،الوجه

وحركـات  ،المعاني، فإنَّ بعض المعـاني والمشـاعر واالنطباعـات يمكـن التعبيـر عنهـا بإشـارات الوجـه
المحبــة والمشــاعر  الجــوارح، لــذا كانــت ابتســامتك فــي وجــه أخيــك صــدقة، ألنهــا تعبيــر صــادق عــن

 الصادقة.

إذن لغة الجسم لدى القائد لها اعتبار، وهي داخلٌة ضمن السلوك القيادي المقصود 
والمرصود من طرف األتباع، حيث تشمل لغة الجسم، أو الخطاب اإلشاري عدة سلوكات متعلقة 

 ببعض الجوارح.
 (: 2060 )ربايعة،.أربعٌة كما يليأما أهداف الخطاب التحويلي اإلشاري فهي 

 ذِ ُخـــ لشـــخصٍ  وتحمـــل نفـــس المعنـــى، كـــأن تقـــول   ،: أي أن اإلشـــارة تؤكـــد الكـــالمالتكـــرار. 6 
 إلى المكان بجوارحك. ثم تشير   ،من ذاك المكان الشيء  

المـدير مـن موظـٍف عنـده أن  بضـده، كـأن يطلـب   ثـم تشـير   ،: أي أن تقول شـيئاً التناقض. 2 
رأســه بضـدها، فيــذهب الموظـف ليرجــع للمـدير فــي محضــر بعينــه أو  يحضـر ورقــًا للزبـون، ثــم يـومئ  
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، وقـد قـال النبــيُّ ليقـول: "لـم أجـده"، مـع التأكيـد أن القائــد التحـويلي ال يتعامـل بخائنـة األعـين ،الزبـون
ــهُ : " هللا عليلله وسلللمصلللى  ــةُ  ل ــهُ  ت ُكــون   أ ن   ِلن ِبــى   ي ن ب ِغــى ال   ِإن  اِئن  ــُينِ  خ   )ســنن أبــي داوود، ح: ."األ ع 
 .ُأسوتنا في ذلك، وهو (3/66، 2114

 التعبير عنه فقط باإلشارة.ت مَّ : أي أن المعنى البديل. 3 

: أي لغــة الجســم ُتكمــل لغــة اللســان، كــأن تعطــي شخصــًا هديــة تعبيــرًا عــن حبــك التكميــل. 5 
 الكلمة والعطية باالبتسامة لتأكيد المعنى وتكميله. وتقديرك له، ثم تقرن  

 
: عنــد تحليــل المهــارة إلــى مجموعــٍة مــن الســلوكيات ســلوكيات مهــارة الخطــاب التحــويليت.  

ال يتجـــاوز أن يكـــون محتـــواه  -ســـواًء كـــان شـــفويًا أم كتابيـــا   -التـــي يمكـــن قياســـها، نجـــد أن الخطـــاب
توجيهًا، أو أمـرًا، أو نهيـًا، أو عتابـًا، أو عقابـًا، ونبـدأ بشـرح كـل واحـد منهـا، بـادئين بالنـداء التحـويلي 

 . خاطب الدوافع النبيلةيُ ي كل محتويات الخطاب، دائمًا ف ،الذي يستخدم فيها كلها
الُكنية واالسم  نَّ إِ : ونقصد به تسمية األشياء واألشخاص بأسماء جديدة، حيث النداء. 6

االبن الذي ُيط ِلُق  الجميل من األمور التي تغرس في ذهن اإلنسان تصورًا متطابقًا معهما، فإنَّ 
عن ذاته، وأعظم منه النداء  هٍ وَّ ش  رًا له، يتسبب ذلك في غرس مفهوم مُ الوالُد عليه لقبًا ساخرًا محقّ 

معه، لذا  متطابقةً  يعكس على نفس المخاطب تصوراتٍ فإنَّه الصادر من المدير للمعلم، أو للطالب، 
نسان بها، لذا نعلم عظم النهي ب بفلسفته الواقعية التي يأنس اإلالسلوك القيادي األول هو الخطاف

ن أن يسخر قوم من قوم، عسى أن يكونوا خيرًا منهم، وال نساء من نساء، عسى أن يكن الشرعي ع
 خيرًا منهن.

نعلم في ذات الوقت، أن اسم المولود جزٌء من حق الولد على والده، بأن يطلق عليه اسمًا 
مجة اللغوية حسنًا، فإنَّ تكريس  النظرة الحسنة للمرء تجاه نفسه، ثمَّ تجاه اآلخرين جزٌء مهم من البر 

 العصبية.
 نإنَّ اسمك هو الشيء الوحيد الذي يخصك، ولكنك أقل من يستخدمه، بل إنَّ الناس ينطقو 

 به أكثر منك، لكنك تعتز به، وتحبه، ألنه اسم لذاتك ونفسك التي بين جنبيك.
نحن نحترم الكبير وصاحب المنصب، ونطلق عليه األسماء واألوسمة، ونناديه بتقدير 

كال وألف كال،  ،فهل تعرف شخصًا واحدًا في العالم يعتقد أنه غير مهم؟  ألنه مهـم، واحترام ،
، إنَّ أي ؟!األجيال والمربي الكريم، واإلنسان المثقف فكيف لو كان هذا الشخص عندك هو معلم  

مدير في مدرسة أو غيرها ُيعامل أتباعه وفق هذا المنطق سيقودهم ويحركهم من الداخل نحو 
وسوف يتفق معك في كل شيء، واعلم أنَّه  ،ذلك أتفق مع كل شخص يعمل معك أنه مهمالهدف، ل

عليه، أو أن تسميه بها  مهما كان الشخص سيئًا، فال بد من وجود خصلة تستحق اإلعجاب والثناء
 لتميزه فيها.
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الحافظين  مديرينحتى مع الطالب في البيئة المدرسية، فقد يوجد بعض المعلمين، أو ال
باألخص الكسالى و  ،بها الطالبِ  بعض   يس األلقاب، والشتائم، واألوسمة السيئة التي يقّلدونلقوام

منهم، فهذا الطالب من بداية حياته مع المدرسة، قال له المدير أو المعلم: "أنت كرسي يجلس على 
م في كرسي"، وغيرها من األلفاظ البذيئة المحقرة لنفس الطالب، تتردد على مسامعه في البيت، ث

 اآلخرين تقديرُ  ن  كَّ م  ت  ي  المدرسة، ثم في الشارع، فأي تقدير لنفسه، أو تكريم لها سيكون في داخله، لِ 
 .من نفسه
لغة التوجيه هي أكثر لغة تتقبلها النفس قبواًل حسنًا، وبها إنَّ : الخطاب التوجيهي. 2

الهدف من القيادة هو و هدف، تستطيع أن توجه الشخص كما تحب، فالقيادة هي تحريك األتباع نحو ال
دور القائد  وهو القناعة والفكر واإلرادة التي كان ،تحريك الناس، أي أن المحرك داخلي موجود لديهم

 نسبة امتالكه من الطاقة الكامنة التي تجعله يحرك نفسه باقتناع نحو الهدف. التحويلي هو رفع  

من ذكاء  ر والنواهي المباشرة، فإنَّ النفس البشرية من طبعها ال تُفضل األوام نَّ إِ وحيث 
في تمرير األمر أو  ،أو التعريض واالستشارة ،القائد التحويلي وفطنته أن يستخدم طريقة التوجيه

افعل يقول ما رأيك أن نفعل، وبدل أن يقول ال تفعل، يجعل النواهي  :النهي لألتباع، فبدل أن يقول
 وتضع قواعده. ،لعملتأتي في معرض االتفاقية العامة التي تؤسس ل

وهي أنَّ اللغة  ،إنَّ علماء البرمجة اللغوية العصبية قد أقروا قاعدًة مهمًة من قواعد البرمجة
في نفسه  ثَّت  كانت إيجابيًة ب   المستخدمة في التعامل مع أي إنسان، تنعكس في سلوكه، فإن  
لى هذا يشير د.عبد الدايم ال ن كانت سلبيًة كذلك، وا  يقول أحد علماء كحيل ما نصه: "اإليجابية، وا 

إنك تتلقى من ":ربية الطفلتالسلبية على  البرمجة اللغوية العصبية متحدثًا عن مدى تأثير الرسائل
لك(، أو )لم  فعلت ذ تفعل شكل كلمة )ال(، أو )ال ألف رسالة سلبية على 600أبويك أكثر من 

 ."األولى من عمرك وذلك في السنوات العشر ،(ذلك
السلبية التي يتلّقاها الطفل  ي القارئ كم يؤثر هذا الحجم الضخم من التعليماتتأمل أخ

  .شخصيته وذكائه وكم تترك من أثر سلبي على خالل مرحلة طفولته،
، جسيدنا محمد  إن هذا األسلوب الجديد بالنسبة للعلماء، ليس جديدًا بالنسبة لمعلم العلماء

فهذا ، الرسائل اإليجابية أثناء تربيته وتعليمه لألطفال كبيرة منفقد كان هذا النبي الكريم يوّجه كمية 
تُ " :رضي اهلل تعالى عنه يحدثنا عن المنهج النبوي في التربية، فيقول هو سيدنا أنس بن مالك د م   خ 

ر   -وسلم عليه اهلل صلى- الل هِ  ر ُسول   ءٍ  ِلى ل  ق ا و ال   ،ق طُّ  ُأفًّاً  ِلى ق ال   م ا و الل هِ  ،ِسِنين   ع ش   ِلم   :ِلش ى 
إن هذا األمر يدل على أن أول ،  (7/73، 1646" )صحيح مسلم، ح:ك ذ ا ف ع ل ت   و ه ال   ،ك ذ ا ف ع ل ت  

 "!هللا عليه وسلمصلى البرمجة اإليجابية في التربية هو محمد  من استخدم أسلوب
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  Collaborative Team Work     العمل الجماعي التعاونيمهارة   2-6
 هذا العنوان في النقاط الخمس التالية:  وينتظم الكالم تحت

 :خمسٌة، هي أنواع الجماعات في المجتمع - أ
 بالمجموعات عادة ع رَّف ت والتي :(Functional Groups) الوظيفية المجموعات-1
 البعض بعضها مع وعالقاتها التنظيم، في الرسمية السلطة من بقرار تحديدها يتم حيث ،الرسمية
 قسامأ عادة عنها تعبر التي وهي ،وقواعده فيها العمل ونظم ،الشركة لسياسات وفقاً  محدودة
 .(679 :6994 المغربي،) ."التنظيمية الخريطة

 محدد عمل وأ مهمة إلنجاز تكوينها يتم التي وهي (:Task Groups) العمل فرق-2
 .بانتهائه تنتهي

 وأ اربةالمتق وهي (:Interest & Frierldship Groups) والصداقة الميول فرق-3
 .الميول وأ المسكن وأ كالسن ،مشتركة عوامل متجمعهو  ،دا وُ و   صداقة بعالقات المترابطة
 ما موضوع لدراسة عادة تشكل مؤقته عمل فرق وهي (:committees) اللجان-5
 .عضائهاأ من عضو لكل الرسمي العملإلى  باإلضافة
 تلقائيا تنشأ التي الجماعات وهي (:Informal Groups)الرسمية غير الجماعات-4

 الدفاع وأ بها المطالبة ىلإ المصلحة هذه وتدفعهم ،مشتركة مصلحة تربطهم الذين فراداأل بين
 .عملهم مكان في عضائهاأ سلوك على ملموساً  اً تأثير  تمارس هافإنَّ  لذا عنها،

 نمكا في يعملون الناس من جماعة عن عبارة المدرسة ومدير التدريسية الهيئة نَّ إِ  وحيث
 فإنَّ  اختيارها، ومعايير ،نظامها لها تربوياً  عمالً  ترعي جهة من رسمية بصورة وننُ يَّ ع  مُ هم و  ،واحد

 هم التدريس وهيئة المدرسة في المدير نأ أي ،ولاأل وه عليها انطباقاً  الجماعات نواعأ كثرأ
 تعليمية وظيفية خريطة أي ،وقواعد نظم وفق يعملون ،رسمية عالقة تربطهم ،وظيفية جماعة
 .خاصة

مهارة العمل الجماعي التعاوني لدى القائد إذن عبارة عن مقدرة القائد المدرسي التحويلي إنَّ 
على تحريك طاقم المدرسة كفريق عمل متعاون نحو رؤية مشتركة، مع تعزيز ثقافة تنظيمية في 

 التعاون السائد بين الجميع. وِّ البيئة المدرسية تعمل على إدامة ج  
 لفريق المدرسي المتعاون صفات ا - ب

 القدم كرة بفريق تشبيههم هو المدرسة دارةإ في المتعاون العمل لفريق تشبيه فضلأإنَّ 
 ،خراآل الفريق ىمرم في هدافواأل  النقاط من كبرأ عدد تحقيق هدفه الفريق كل المتعاون،
كن استمدادها بالمقارنة يم وصفاته المتعاون العمل فريق مقومات نأ نجد ،التشبيه هذا من وانطالقاً 
 : البنود الستة التالية المتعاون، وتتمثل في الرياضي قيالفر  من والتشابه
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 بل ،متوحدون وهم الملعب ميدان ىلإ ينزلون الرياضي الفريق عضاءأ كل :الهدف وحدة-6
 كثرأ تسجيل، مع الملعب قانون حسب، و خالقأو  بجدارة الفوز ووه ،واحد هدف في ومنصهرون

 .نذاراتواإل المخالفات من عددٍ  قلِّ أو  ،النقاط من عددٍ 
 ر  خَّ س  لتُ  النفس في الكامنة الطاقات كل يستنفر التحدي شعور :التحدي روح سريان-2

 .هإنجاز  ىلإ الفريق يسعي الذيهو و ، الموضوع الهدف لخدمة
 العبين بين نو عُ زَّ و  مُ  أو الطائرة مثالً  القدم كرة فريقأعضاء  نأ كما :العمل تقسيم-3
  .هاتوتغطي الملعب من المختلفة جنحةاأل حراسةل خرينآو  ،لهجومل خرينآو  ،الدفاع وظيفتهم

 بالمجد يحتفظ نأ مالً آ ةاالمبار  ثناءأ نانياً أ كان العباً  نأ لو :واحدة بروح والعمل التعاون-5
 لذلك هدافًا،أ وال مجداً  فريقه وأ هلنفس يحققه ولم ،اللعبة من يخرج فقد هداف،األ حرازإ في لنفسه

 على وليس ،باآلخرين واالستعانة والتعاون عطاءاإل على التدريب ساعات في الالعبون بُ رِّ د  يُ 
 .هدافاأل حرازا  و  ،بالنصر التفرد على والحرص ،نانيةاأل

 فريق في عضاءأ خمسة عمل نتيجة تكون ال الجماعي العمل في :ةالهندسي المحصلة-4
 حسابية كمتتابعة أي ،خراآل نشاط ليهإ مضافاً  واحد كل ونشاط جهد محصلة عن عبارة هو عمل
تضاعفًا  الجهد يتضاعف هندسية متتالية نهاإ بل ،حسابياً  المحصلة زادت عضاءاأل عدد زاد كلما

 .حسابياً  وليس هندسياً 
 بسبب كان ما الفريق هيحرز  الذي النجاح نأ الفريق في فرد كل شعور :للجميع الفوز-1

 نو والالعب والهجوم الدفاع فلوال الذي سجل الهدف، الالعب هذا كان لما الباقي لوال بل وحده، جهده
 تصب اللعب منظومة فكل ،خراآل الفريق ىمرم نحو العب قربأ إلى الكرة وصلت لما ،نو خر اآل

 .المشترك لجميع أعضاء الفريق الهدف يتحقق حتى له الكرة إليصال
 عالقات وبناء ،مدرسته في التدريسي الطاقم مع فالتكي على المدرسة مدير قدرةمف إذن

 ويؤثر ،يقودهم نأ دِّ ح  إلى  العالقة ىترتق بل ،نفسهمأ العاملين بين ثم ،وبينهم بينه اجتماعية نسانيةإ
 ،وجه حسنأ على لعمله منجزٍ  متعاونٍ  متماسكٍ  فعالٍ  عملٍ  فريق   بهم ن  وِّ ك  ليُ  وقناعتهم، قرارهم على
 ال قدرةم وهي ،متعاون عمل فريق بناء لمهارة التحويلي القائد امتالك من لمقصودا هو صورة، مِّ ت  أو 

 . مختلفة عمالأ في يرينوالمد القادة من كثيرٌ  يستطيعها
 سمات المناخ التنظيمي وعالقته بالعمل بروح الفريق  - ت
  ( 13: 6914هما: )شريف،  ،شتمل على ُبعدينيلمناخ التنظيمي في المدارس ااختبار إنَّ 

 هي:  ،: حيث يشمل هذا البعد أربعة مجاالتأواًل: سلوك المعلمين
: وهو وجود افتراق وتباعـد شـعوري فـي سـلوك المعلمـين داخـل الفريـق المدرسـي، التباعد. 1 

بحيث يوصف بعض المعلمين بكثرة الشكوى والتذمر، مما يولد لدى بعض المعلمين اآلخرين شعورًا 
ـــافرة ،مضـــادًا يتباعـــد شـــيئًا فشـــيئاً  ـــة واتجاهـــات متن ـــق تكـــتالت فكري وليســـت  ،حتـــى تنشـــأ داخـــل الفري
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نَّ مجتمعة، و  ، د الممارسات اليومية واالحتكاكيـةسلوك التباعد يؤثر في فريق العمل سلبا  على صعيا 
 وعلى صعيد القرارات الصادرة عن الفريق.

ية التـي تطلبهـا المدرسـ واألعمـال اإلداريـةوهو فهم بعـض المعلمـين لإلجـراءات  اإلعاقة:. 2 
لتســيير الوضــع بالحــد األدنــى، بــل قــد يظــن الــبعض أنهــا  ،علــى أنهــا أعمــال روتينيــة تكراريــة دارةاإل

شـرخًا  دُ وجِ يُ أو تصفه باإلبداعي، وهذا التفسير للعالقة والبناء عليه س ـ ،ال تطورهو أعمال تعيق العمل 
 وح الفريق الواحد. ى منه أن يعمل بر ج  ت  ر  يُ  ،المعالم داخل أي فريق عمل واضح  

وهــو ســلوك ينــتج عــن عمــق ارتبــاط المعلمــين بالعمــل، ووالئهــم لــه، وهــي روح  االنتمــاء:. 3 
ــ ي إلــى التــرابط والتقــارب الكبيــر فــي فهــم القضــايا واالســتعداد للعمــل، تــؤدِّ و  ،الفريــق وَّ معنويــة تســود ج 

بــل إن هــذا  ،األداءار بــدون تقصــير أو حــرص علــى التفلــت مــن التكــاليف واألعمــال التــي ُتطــور مســ
ممـا يسـاعد علـى  ،بإشـباع الحاجـات االجتماعيـة اإلحسـاسالشعور يعزز لدى جميع أعضاء الفريـق 

 إنجاز العمل.  

 ،ويشــير هــذا الســلوك إلــى مــدى تــوافر العالقــات الطيبــة بــين المعلمــين األلفــة والتعــاون:. 4 
لعمـل، وهـذه الـروح هـي األوضـح فـي مما يؤدي إلى اإلحساس بالرضا الذي ال يـرتبط باإلنجـاز فـي ا

 تجسيد روح الفريق الواحد في العمل.
 ثانيًا: سلوك المدير

 وينقسم سلوكه إلى ثالثة أنواع:
والسـير بمقتضـى اللـوائح  ،وهو سلوك المدير الذي يتصف بالرسمية الشكلية في العمل:. 1 

 عضاء الهيئة التعليمية .والتعليمات دون اهتمام بالعالقات اإلنسانية، أو يكون بعيدًا عن أ
وهـــو الســـلوك اإلداري للمعلــــم الـــذي ال ينظــــر إال إلـــى الهــــدف  التركيـــز علــــى اإلنتــــاج:. 2 

 والنتيجة التي يسعى إلى تحقيقها بقطع النظر عن مراعاة أحوال العاملين.

سلوك المـدير الـذي يهـتم بإنجـاز العمـل لـيس عـن طريـق  اويقصد به المقدرة في العمل:. 3 
ث  والتوجيه ل اإلشراف ل والقدوة بنفسه، وال يطلب أكثر مما يعطي لمعلمين، ولكن من خالل إعطاء الم 

 العمل. إنجازن هدفه األول أبالرغم من  يبقى مع المعلمين،مثل هذا المدير و  ،هو
 (.679-671: 2002)عليمات، 

حويلي أن إن المقصود من مهارة العمل الجماعي التعاوني هو استطاعة القائد المدرسي الت
دون  اإلنتاج   يبتعد بالفريق المدرسي عن التركيز على الشكليات دون الجوهر، أو الحرص على 

ية، وتوافر الروح المعنوية لدى أعضاء الفريق، وفي نفس الوقت ينأى اإلنسانالنظر للعالقات 
ل يحافظ دائمًا عاقة، بلتباعد شيئًا فشيئًا، أو سلوك اإلبالفريق المدرسي أن يتفشى بينهم سلوك ا

الروح العالية والمستمرة والمستدامة التي تولد األلفة والتعاون والحرص على المصلحة العامة، على 
نانية النفسية الشخصية، وحتى خاصة، والحرص على االنعتاق من األوالترفع عن المصلحة ال
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لتعاوني الواحد، وقد يتحقق ذلك، فال بد من الحديث عن سلوكيات مهارة العمل الجماعي الفريقي ا
 Dr.Jeffية المدرسية" لمؤلفه )اإلدار عنها كتب كثيرة، اخترنا منها كتاب "المهارات  تحدثت  

Jones ،).لنختصر منه تلك المهارات الهامة التي تحقق عنصري التعاون والعمل بروح الفريق 
دامة استمرار التعاون بداخله ،سلوكيات  قيادة المعلمين كفريق عمل - ث  بعٌة، هي:، أر وا 

(Jones, 2004) 

 تحفيز المعلمين. 1 

ن  حولـه فريـق عمـل متعـاون، مـع إنَّ   السلوك األول والمهم للقائد التحويلي الذي يريد أن ُيك ـوِّ
 الحقيقــي الوقــود هــو التحفيــزهــو مقــدرة القائــد علــى التحفيــز، و  ،بقــاء هــذه الــروح الطيبــة داخــل الفريــق

التـي تسـري فـي جســم  واإلبــداع نجـازروح العمـل واإل نَّ إِ حيـث  ،مامــاً ت السـيارة كوقـود اإلداريـة للعمليـة
، وهــي بهــا القائــد التحــويلي المؤسســة تقــوم فــي وجودهــا علــى وقــود التحفيــز والتشــجيع، التــي يتميــز
 نمـط وأ نـوع تكـرار مـن الملـلالحفاظ على إدامة الروح المعنوية العالية، وفي نفس الوقت قد يتطرق 

 العمــل لفريــق الورديــة بالصــورة العمــل فــرق تكــوين مشــكالت ىحــدإ هــو، و لــزمنا بمــرور التحفيــز فــي
 دوراً  القائـد يمـارس نأ والمهـارات عمـالاأل زحـام وسـط في عالية قدرةم امتالك يتطلب مما ،المتعاون
 نحـو العـاملين دافعيـة مـن تزيـد جديـدةً  روحـاً  الـنفس في ليبعث ،ىخر أو  فترة كل يتجدد مناسباً  تحفيزياً 

 .واإلبداع ازنجاإل
 إنجازأو مراسيم احتفالية تكريمية بعد  ،إن القائد الذي يبخل على معاونيه بكلمة تشجيعية

على القيادة والتحفيز، فالقيادة  مقدرةه قائد ضعيف العزم والعمل ما له األثر البالغ في العمل، فإنَّ 
 ن مهارة التحفيز بقوة.مرتبطة بالتحفيز ارتباطًا كثيرًا، فيتوجب على مدير المدرسة أن يتق

 

 الهيئة التدريسية في المدرسة لىأثر غياب التحفيز ع
 وهي ،المشاكل واآلفات التالية تتطرق إلى فريق العمل عند غياب التحفيز عن مناخهإنَّ 
 :ِستٌّ كما يلي

 الالمباالة وعدم االكتراث تجاه العمل المدرسي.. 6 

 ي فيه الفائدة الكبرى للطلبة.ضعف اغتنام الوقت الصفي التدريسي الذ. 2 

 ال يجذب المعلم إليه.عَّ ن أي حجة للتغيب عن المدرسة لعدم وجود مناخ مدرسي ف  تحيّ . 3 

 المبالغة في استحداث المشاكل والنزاعات وكثرة التظلم وتطوير آثارها إلى حدود كبيرة.. 5 

 الطلبة أو بين المعلمين. فقدان التعاون في التعامل مع المشكالت اليومية المدرسية مع. 4 

 .(Jones, 2004: 42المقاومة غير المبررة ألي تغيير. ). 1 
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 التربوية الفاعلة لالجتماعات المدرسية  دارةاإل .2

ي الرسمي بين المعلمين اإلدار االجتماعات المدرسية هي وسيلة االتصال والتواصل إنَّ 
المدرسي مهمة ليجعل االجتماع المدرسي فعااًل،  مقدرة القائد التحويلي واإلدارة المدرسية، وعليه فإنَّ 

االجتماع، فالتعميم على المعلمين  إدارةي البحت في اإلدار ألن بعض المديرين ُيغ لِّب الجانب 
إلخبارهم باالجتماع، ثم حلول موعد االجتماع، ثم ابتداء االجتماع بجدول أعمال مسبق كل نقاطه 

أو محاسبات لتقصير بعض المعلمين،  ،بالغ بتعليمات جديدة، أو اإللةءأو المسا ،دارية للمتابعةإ
لكي نجعل و ثم االنتهاء من االجتماع، كل ما سبق عالمات فشل وملل لالجتماعات المدرسية، 

 :خمسٌة على النحو التالي جراءات المناسبة وهيدرسي فعااًل، نقترح مجموعة من اإلاالجتماع الم
، ولـيس تثبيـت األوقـاتللتنويـع فـي  إمكانيـةمـع وجـود  االتفاق على أنسب وقت لالجتماع*  

ليتأخر المعلمون يوم االجتماع أكثر من بـاقي األيـام، فمـن الممكـن أن  ،االجتماع كل مرة بعد الدوام
يكون موعد االجتماع مرة قبـل بدايـة الـدوام بنصـف سـاعة، ومـرة أثنـاء االسـتراحة، ومـرة آخـر الـدوام، 

 ل.وهكذا ألن التنوع يدفع المل

 عُ قِّــو  ويُ  ،يكـون الجــدول واضـحاً ، و باالجتمـاع اإلبــالغبجـدول األعمــال مسـبقًا عنـد  اإلبـالغ*  
 باسمه. معلمٍ  لُّ كُ  ،الجميع على التعميم

 األعمـال، واعتماد أي بند علـى جـدول األعمالفتح الباب للمعلمين إلضافة نقاط لجدول *  
 إذا أثنى عليه ثالثة من المعلمين.

ظواهر كانت سواًء  ،متعلقة بالمدرسة تربويةٍ  على محاور   األعمالال جدول ضرورة اشتم*  
ن، أو و بعض العادات والسـلوكيات غيـر المرغـوب فيهـا يقـوم بهـا المعلمـكانت سلبية لدى الطلبة، أو 

تواجــه جميــع  تربويــةٍ  مناقشــة ظــواهر   وتعــديل ســلوكيات بــالقيم، فــإنَّ  ،مــا شــابه مــن نقــاط ومعالجــات
ووضــــع بعــــض  ،المــــدير لنقــــاٍش علمــــي تربــــوي إدارةورة جماعيــــة تربويــــة مــــن خــــالل المعلمــــين بصــــ
وتغييــــر  ،لتعــــديل الســــلوكيات ،العمليــــة يقــــوم المعلمــــون بتطبيقهــــا وتنفيــــذها واإلجــــراءاتالممارســــات 
 االتجاهات.

جهـود المعلمـين، وتنويعهـا لمـا لهـا لتقـدير التقديم ضيافة مميـزة خـالل االجتمـاع مـن بـاب *  
ي االرتبــاط االشــتراطي باالجتماعــات المدرســية، بــداًل مــن ارتبــاط االجتماعــات المدرســية مــن أثــر فــ

 بإثارة الخالفات المدرسية والمعاقبات والمراجعات.

 توزيع المهام حسب القدرات والميول وتدويرها  .3

وا واجتمعوا من أجل أداء عمل جماعي ال ق  ت  فريق العمل هو مجموعة من األفراد الذين ال  
ليحمل كل واحد منهم جزءًا مناسبًا  ،يع أن يقوم به الفرد وحده، لذا توحدت مجموعة من األفراديستط

وتكمل ثغرات العمل وجوانبه المختلفة، فيتم  ،اة مع بعضهافتلتقي المهام المؤدَّ  ،على قدر طاقة الفرد
نما السَّ   ،محصلته هندسية ، والعمل الجماعيوالقطرات اجتماع النقط لُ ي  أداؤه على أحسن وجه، وا 
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وهذه هي بركة العمل  ،وليست جبرية عبارة عن تجميع لجهود األفراد فقط، بل هي أعلى بكثير
تتآزر جهودهم، وبذلك يكون العمل الجماعي و ليتكاملوا  ،الجماعي، وقد خلق اهلل تعالى البشر

 .ت  ي  دِّ والمهمة الجماعية قد تمت وأُ 
وتدريسهم  ،: قيادة طلبة المدرسة قيادًة تربويةً هو ؛الهدف الجماعي المطلوب من المدرسة
والعملية، وهذه هي المهمة الجماعية التي ال النَّظ رية مجموعة من التخصصات العلمية والحياتية 

يمكن لشخص كائنًا من كان، ولو كانت عنده أعلى الكفاءة في المهارات المتنوعة، فلن يستطيع أن 
طالبًا، لهم مكان في المدرسة هو  ثالثينى كل معلم مسئولية يقوم بهذه المهمة وحده، لذلك يتول

 الفصل، أو الصف.
العلم اليوم أصبح متنوعًا، ومطلوب من الجيل الجديد أن يتعلم من كل التخصصات إنَّ 

نَّ جانبًا،  هذه جزء كبير وصعب أيضًا أن يقوم به شخص وحده، لذا يلتقي في كل مدرسة  وا 
وعدد الصفوف في المدرسة من كل التخصصات،  ،عدد الطلبةمجموعة متنوعة متناسبة مع 

مع كل مادة وتخصص حسب عدد  متناسبةٍ  وبرامج   ليتناوبوا بعد ذلك على الصفوف حسب جداول  
 الحصص المطلوبة من كل مادة، وهكذا.

يتم توزيع المهام والصفوف والحصص حسب القدرات والمهارات والتخصصات من ُثمَّ 
مدرسي متناسب مع الجيل المستهدف في المدرسة، وهذه المهمة تتطلب من  خالل تخطيط تربوي
حسب الكوادر التربوية الموجودة تحت إمرته في المدرسة، فالمدير اآلن يمتلك  المدير حسن تخطيطٍ 

 جيال.األري مهم وزخم، إنهم معلمو ش  ب   مالٍ  رأس  
الدينية، مثل: اللجنة  ،ي المدرسةتحتاج إلى المميزين من المعلمين ف عامةً  هناك مهامَّ إنَّ 

من المهارات  فإنَّ  ذاعة المدرسية، والبرلمان المدرسي، وغيرها من المهام، لذلكواللجنة الثقافية، واإل
المهمة المطلوبة من مدير المدرسة بعد التوزيع، أن يقوم بعد فترة من الزمن بالتدوير بهدف دفع 

جديدة في اللجان المدرسية، من أجل تحسين  دماءٍ  خِّ ض  ا، و  الملل، وتنويع القدرات والطاقات وتدريبه
إنَّه قد  العمل وتطويره وتميزه، مما يضفي جوًا من الديناميكية والتنوع والتغيير في الهيكلية، بل

ووضعت اآلراء المتنوعة للزمن المناسب لتدويرها، أرجحها  ،وضعت نظريات في تصنيف الهيكليات
طاقته  يستفرغ فيها كلَّ  ،ص في أي عمل إداري هو ثماني سنواتأن أقصى مدة لبقاء الشخ

الجتهاد  ةٍ كإدارة لجنة خاضع ،ية األقل أهميةاإلدار وكفاءته، لن يجد بعدها تميزًا، وبقية المهام 
 المدير، فقد يكفي فصل دراسي واحد، ويبدأ الفصل الجديد بهيكلة جديدة وتغييرات مناسبة.

 
تولي  ي مهمة يقوم بها القائد القيمي بجدارة وقوة واقتدار، فإن  اإلدار سياسة التدوير إنَّ 

كسبهم الخبرة والمهارة والمقدرة تُ ومتنوعة من شأنها أن  جديدةٍ  ومهامَّ  أعضاء فريق العمل ألعمالٍ 
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مما يعمق المراس  ،التكليف الجديد ه سيواجه تحدياتِ إذا تولى تكليفًا جديدًا فإنَّ  اإلنسانالعالية، ألن 
 (.Cohan, 2003: 83خبرة لدى أعضاء الفريق. )وال

ير للفعالية التنظيمية بل إن األدب التربوي قد وضع مجموعًة من القواعد واألسس والمعاي
واالنسياب المتسلسل للمهام واألعمال مع توفر  وقيمها، بقاء على عناصر المحبةمن أجل اإل

 سة.الديناميكية العالية للهيكلية التنظيمية داخل المدر 
 الصراع بنجاح داخل الفريق إدارة .4

أو بين  ،الصراع في حياة اإلنسان أمر حتمي ال مفر منه، والصراع قد يكون بين أفراد"
جماعات، أو بين مجتمعات، أو بين ثقافات، ويحدث أيًضا على مستوى المنظمات االجتماعية 

نازعه رغبة في تحقيق هدفين التي تتصف بالنشاط، ومن الممكن حدوثه داخل الفرد نفسه حينما تت
على حسم األمور،  مقدرةمثل التردد وعدم ال ،متتامين، وقد يصاحبه شعور بالتوتر ومظاهر سلوكية

 (.293:2001،أ-)الطويلوضغط الدم". ،كالقرحة ،كما قد يؤدي إلى أعراض فسيولوجية
اهات "الصراع عبارة عن خالف طبيعي ناتج عن أفراد وجماعات مختلفين في االتج 

والمعتقدات والقيم واالحتياجات، في حين يرى البعض أن الصراع حدث طبيعي يتكرر كل يوم في 
 :أبرزها أربعٌة كما يلي ، والصراع أنواعٌ اإلنسانحياة 
 : ويحدث عندما تختلف النتيجة التي يسعى الفرد أو الفريق للوصول إليها.صراع األهداف* 

 د أو الفريق أفكارًا متضادة مع أفكار اآلخرين.: عندما يحمل الفر الصراع المعرفي* 

 : ويحدث عندما تتعارض العواطف والمشاعر والمواقف.الصراع العاطفي* 

: عنــدما يتصــرف شــخص أو مجموعــة مــن األفــراد بصــورة متعارضــة مــع ســلوك الصــراع الســلوكي* 
 (.Jones, 2004: 105اآلخرين." )
 ،الستراتيجيات التي أشار إليها األدب التربويهناك العديد من األنماط أو األساليب أو ا"

والتي يمكن استخدامها للتعامل مع ظاهرة الصراع التنظيمي، إذ ال توجد استراتيجية محددة يمكن 
استخدامها في كل األحوال، بل إن معظم االستراتيجيات المتوافرة إلدارة الصراع التنظيمي مكملة 

  واحدة دون األخرى.بعضها البعض، وال يمكن االعتماد على 
ويرجع هذا ألّن فاعلية أي استراتيجية دون غيرها مرتبط بعدة متغيرات يجدر االنتباه إليها 

وما  ،في عملية السيطرة على الصراع، فهناك موضوع الصراع أو مجاله، وكذا أطراف الصراع
على  اً لصراع تأثير وشخصيات متباينة، كما أّن للبيئة التي ينشأ فيها ا ،يحملونه من فروق فردية

االستراتيجية التي يتم اختيارها، ومدى النجاح الذي تحققه في التوصل إلى كيفية مقبولة للتعامل مع 
 (.31: 2066")العسولي، الصراع التنظيمي بين األطراف المتنازعة.
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 (5جدول رقم)
 الصراع إدارةيوضح استراتيجيات 

 الفقرات التي تقيس سلوكياته 
 لمسائل المعقدة التي تحتاج إلى التعاون.في ا - التعاون

 وال أحد لديه االستعداد للتنازل عنه. ،عندما يكون الموضوع جوهرًيا -
 عندما ُيراد التعلم واإلفادة من اآلخرين. -
 إليجاد حل متكامل عندما يتبّين أن مصالح كال الطرفين هامة للحد الذي يوجب التنازل والتوفيق. -

 حاول أحد األطراف تجنب إظهار مواطن ضعفه أمام اآلخرين ويحاول كسب الصراع لصالحه.عندما ي - التنافس
عندما يكون هناك تفاوت شديد في القيم بين أطراف الصراع، ما يجعل التوصل إلى الحل  -

 أمًرا مستحياًل.
عندما يرغب أحد أطراف الصراع في االستقالل وعدم التعاون مع بقية األطراف بهدف  -

 قوته أو التنصل من التزاماته نحوهم. زيادة
 في القضايا التي ليست ذات أهمية، بحيث ال تستحق الوقت والجهد لمواجهة الصراع. - التجنب

 عندما يكون أحد المرؤوسين يستطيع أن يدير الصراع بلباقة أكثر من المدير وبطرق أكثر فاعلية. -
 لنظر في قضية الصراع مرة أخرى.إلعطاء الفرصة للطرف اآلخر حتى يهدأ وُيعيد ا -

 عندما تكون األطراف المتصارعة متعادلة في درجة السلطة وملتزمة بأهداف مشتركة. - التسوية
 للوصول إلى تسويات مؤقتة للمسائل المعقدة. -
 للوصول إلى حلول عاجلة في حالة ضيق الوقت المتاح. -
 ن.كأسلوب بديل في حالة فشل أسلوب التنافس والتعاو  -

عندما تكتشف أنك على خطأ، أعِط لنفسك الفرصة لسماع موقف أو رأي أفضل، لتتعلم  - التنازل
 وُتظهر االعتدال والتفكير الصائب.

عندما تكون المسائل المطروحة ذات أهمية أكبر لآلخرين مما هي بالنسبة لك، ولكن عليك  -
 خسائر.إرضاء اآلخرين واإلبقاء على روح التعاون؛ للتقليل من ال

 (57: 2066العسولي، المصدر: )
 قياس مهارة العمل الجماعي التعاوني داخل المدرسة - ج

ويمكن قياس مدى التحقق من درجة امتالك القائد لمهارة قائد العمل الجماعي الفريقي 
موضحة في الجدول  التعاوني من خالل مجموعة من األسئلة التي تقيس السلوكيات العملية للمهارة

 :(Gones, 2004: 39-40)التالي
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 (4جدول رقم )
 يوضح فقرات قياس مهارة العمل الجماعي التعاوني

 لدرجةا الفقرات التي تقيس سلوكياته المجال

أهداف 
 الفريق

 .الفريق يمتلك الرؤية المستقبلية واالتجاه الواضح 

 .للفريق معايير نجاح لمواجهة التحديات 

  المرسومة.يدرك الفريق الطريق نحو تحقيق األهداف 

 

قيادة 
 الفريق

 .يناقش القائد القضايا المهمة للفريق أمام الجميع بصراحة ووضوح 

 .القائد يفوض المهام لبعض أعضاء الفريق حسب اهتماماتهم وقدراتهم ومهاراتهم 
 

فهم 
 االختالف

 .أعضاء الفريق يفهمون أدوارهم بوضوح ويلتزم كل واحد منهم بحدود صالحياته 

 فريق بوضوح بالنسبة لألعمال التي يطلب منهم القيام بها.يعمل أعضاء ال 
 

أنشطة 
 الفريق

 .اجتماعات الفريق فعالة 

 .الفريق ينفذ األنشطة بصورة فعالة ومتنوعة 

 .يفكرون في حل المشكالت بصورة ابداعية وجديدة للوصول إلى القرار الرشيد 

 

التواصل 
داخل 
 الفريق

  ومقترحاتهم يستمع إليها من طرف بقية أعضاء الفريق يشعرون بأن أفكارهم
 األعضاء.

  االختالفات في وجهات النظر والصراعات التنظيمية يتم حلها أمام الجميع
 وبشكل بناء.

 

العالقات 
بين 

أعضاء 
 الفريق

 .العالقات بين أعضاء الفريق قائمة على الصدق في المشاعر 

 .الثقة واالنفتاح تتوافر بشكل كبير بين أعضاء الفريق 

 .األعضاء الجدد في الفريق يشعرون بقيمتهم ويظهر إنتاجهم بسرعة وفي وقت قياسي 

  الفريق يتحمل المسئولية للنجاحات ويتجنب إلقاء اللوم على بعضهم في حال
 االخفاقات.

 

 (Gones, 2004: 39-40المصدر: )
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  Inspire a Shared Vision الرؤية المشتركة  إلهاممهارة  2-9
قناع  القادةإنَّ  الذين يمتلكون رؤية مستقبلية استراتيجية مشتركة، ثم يسعون لتسويقها وا 

األتباع بها، هم القادة المتعمقون في نظرتهم للقيادة والحياة، وهم الفاهمون لحقيقة تحريك الناس 
 ليقرؤوهوليس بإجبارهم، وهم قادة يخترقون حجب الزمن والمستقبل  ،نحو الهدف المشترك بقناعتهم

تشرفوه، وهم أصحاب فكر عميق وخيال واسع فسيح، كل واحد له أحالم وأمنيات يتمنى أن ويس
 غدًا، ولكن القادة يجعلون حلمهم هو حلم   وأن يستحيل الحلم اليوم إلى حقيقةٍ  ،يبلغها مستقبالً 

تجلب  ،والمنقولة بذكاء واقتدار لعقول األتباع ،اآلخرين، والرؤية المشتركة الواضحة في عقل القائد
مزيدًا من األتباع المخلصين في والئهم للعمل، بل إن دافعيتهم تبقى متحفزة دائمًا للعمل، 

في سبيل الوصول إلى تلك الرؤية، وحتى يكون القائد  أكبر   واستعدادهم مستمر لتحمل تحدياتٍ 
 التحويلي ممتلكًا لمهارة إلهام الرؤية المشتركة، فال بد له من خطوتين:

: تجنيد األتباع من خالل اقتناعهم التام بهذه والثانيةالك الرؤية المشتركة، : امتىول  األُ 
 (.Kouzes, 2010: 57  and Posner) .الرؤية

أغلبية النماذج القيادية تتشارك بوجه عام على أهمية إيضاح الرؤية، واإلسراع في قبول إنَّ 
 (.7: 2001)العتيبي،  .أهداف الجماعة، وتقديم الدعم الفردي

وهذه  في القيادة المدرسية المعاصرة أن يمتلك القائد للمدرسة رؤية مستقبلية، يِّ هِ د  بح من الب  "أص
ه، ولكنها في األصل مستمدة من نضوج المجتمع فكريًا وتربويًا، فرؤية لِّ الرؤية تمتد بعد ذلك إلى المجتمع كُ 

لنمو االقتصادي في المجتمع، وتطور المدرسة في عقل القائد تتأثر وتراعي القيم المجتمعية المشتركة، وا
 (. Gelsthorpe & West-Burnham, 2003: 9) .التعليم في المجتمع، واالعتبارات األمنية"

الرؤية بعد أن تنضج لدى القائد، تصاغ من كونها فكرة داخلية إلى استراتيجيات على إنَّ 
شتركة صاغها جميع أعضاء الورق، ثم تتحول إلى واقع عملي في الحياة، والرؤية عندما تكون م

وهي: الشعور  ،ها تمتاز بمجموعة من المميزات والخصائص المصاحبة لهذه الرؤيةفإنَّ  ،الفريق
 .ذاتية لهم إدارةبالملكية، والشعور بالعهد وااللتزام لتطبيقها، وتقود الجميع نحوها، وتمثل 

(Orridge, 2009: 31). 
ة يعتبر الميزة الكبرى التي تميزه عن غيره من امتالك القائد التحويلي للرؤية المشتركإنَّ 

ألنه يكون  ،هذا القائد لمكانه بين أتباعه رِ دِّ ص  ت  األنماط األخرى، التي تعبر عن المؤهل األكبر لِ 
ه فاق كل األتباع في تصور نَّ إِ حيث  ،للقيادة األنضج   الشخص  يصبح بامتالكه لهذه الرؤية 

أو هي الهدف الذي ترنو إلى الوصول  ،المدرسة في المستقبل والحال التي ستكون عليها ،المستقبل
 إليه.
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اتفقوا على أن القائد التحويلي ال بد أن يمتلك الرؤية قد معظم الباحثين في القيادة التربوية 
 التسويق   القائدُ  حسنُ يُ  م بها، أي  هُ ع  نِّ ق  ويُ  ،المستقبلية، وكذلك أن يستطيع أن يلهم األتباع بهذه الرؤية

 كرته ورؤيته.لف
 مكونات مهارة إلهام الرؤية المشتركة

 حتى يقوم القائد بهذه المهمة أو المهارة، فال بد من اتباع مجموعة من الخطوات نلخصها فيإنَّه  
   :فقرتين

إنسـان يـتم استشـارته  لَّ ُكـ إنَّ  :صناعة الرؤية المشتركة باشـتراك الجميـع فـي صـياغتها. 1 
ويتحـتم عليـه أن ينفـذها، لـذلك مـن  ،ي إلـى هـذه الفكـرة، وسـيعتبرها جـزءًا منـهه سينتمفي فكرة ما، فإنَّ 

ـــة ـــة بمكـــان أن يشـــارك مـــدير المدرســـة مـــع المعلمـــين فـــي صـــناعة الرؤي  ،أو االتفـــاق عليهـــا ،األهمي
نَّ وتوضــيحها وتجليتهــا أكثــر وتطلــب  ،الرؤيــة فــي مــدارس وكالــة الغــوث جــاهزة وموضــوعة مســبقاً ، وا 

واضح على لوحة داخل المدرسـة، بـل إن كـل الكل مدير أن يكتبها بالخط العريض إدارة الوكالة من 
وبعــد ورقــة الغــالف الــذي فيــه االســم  ،معلــم مطالــب بــأن يضــع الرؤيــة والرســالة فــي دفتــر التحضــير

والحضـور  ،والتقـديم األولويـةولهـا  ،والمادة والمدرسة، بمعنـى أن الرؤيـة والرسـالة توضـع فـي المقدمـة
علمين والمدير، وعليه تكون المهمة المطلوبة في هذه المرحلة ليست في صياغة الرسالة في عقل الم

والتـذكير بهـا فـي  ،ارهـاوزيـادة توضـيحها أكثـر، وكثـرة تكر هـا، ب اإلقنـاع فـيألنها جاهزة، بـل  ،والرؤية
 كل مقام وموقف.

القائـد التحـويلي  مقـدرةإنَّ  :واهتماماتـه ،وحاجـات الفـرد ،التالحم بـين الرؤيـة المشـتركة. 2 
بـــه التـــداخل واالنصـــهار بـــين األهـــداف  دُ ِصـــق  علـــى إحـــداث مـــا أســـماه بيرنـــز االشـــتباك الملحمـــي، وي  

هـذا االشـتباك الملحمـي كفيـل إنَّ والرؤية من جهة، وبين الحاجـات الفرديـة لألتبـاع مـن جهـة أخـرى، 
هـام الرؤيـة المشـتركة، بأن ُيحدث التوحد من أجل هدف مشـترك ورؤيـة موحـدة، وهـو جـوهر عمليـة إل

فـإذا ُغرسـت الرؤيـة المشـتركة لــدى األتبـاع جميعـًا صـاروا ال يــرون تعارضـًا بـين مصـالحهم الخاصــة 
وبـــين مـــا يترتـــب علـــى الرؤيـــة والهـــدف المشـــترك، بـــل انصـــهرت األجنـــدتان: األجنـــدة الرؤيويـــة  ،تلـــك

للعمل بقوة وتوحـد واقتـدار عـن  نو ادُ ق  العامة المشتركة، مع األجندة الخاصة لكل تابع من األتباع، فيُ 
وهـي قيـادة التغييـر التـي " ،التي كان يبحـث عنهـا بيرنـز التَّحويليَّةقناعة بالغة عميقة، فتتحقق القيادة 

ــة فتســلك لــه مســالكه ه،تقتنــع بــ ، فــد وُر القيــادة التَّحويليَّــة هــو تســريُع ق بــول المجموعــة لألهــداف العامَّ
 .(639: 2009)الطويل وعبابنة،  ."أملي، وبناء أعراف واعتقادات جماعيةللمدرسة، وتشجيع التفكير التَّ 

وهمـــا: التـــذكير  ،تبقـــى مهمتـــان ضـــروريتان لتعزيـــز غـــرس الرؤيـــة المشـــتركة وضـــمان بقائهـــا 
عدم ارتكاب ما يتعارض مع هذه الرؤية مـن و الدائم بالرؤية المشتركة ومترتباتها من المعلم والمدير، 

خص، بمعنـى إنـزال الرؤيـة المشـتركة منـزل إحـدى القـيم المهمـة التـي ال بـد طرف مدير المدرسـة بـاأل
أن ُتعتمــد ضــمن قــيم المؤسســة، والقــيم التــي يــتم تعــديل الســلوك بهــا، فــإذا ارتكــب أحــد العــاملين خطــًأ 
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وجعلها الحجر  ،يتعارض مع الرؤية المشتركة فال بد أن يتم تعديل سلوكه بالتذكير بالرؤية المشتركة
 ي تعديل الخطأ.األساس ف

  Behavior Modification by Values مهارة تعديل السلوك بالقيم  2-10
يُِّز القائد  التحويلي: قدرته على تعديل سلوك االتباع بطريقة إنَّ  من أهم المهارات التي ُتم 

تربوية صحيحة يغرس من خاللها لدى المخطئ مجموعًة من المبادئ والقيم الضابطة لسلوكه بعد 
ن أ ىك، ليتصرف التصرف الصحيح وفقًا للبرمجة القيمية التي غرسها القائد التحويلي لديه، بمعنذل

تعديل السلوك بالقيم عبارة عن تنمية الرقابة والضمير الداخلي، بحيث يصبح بعد ذلك بمثابة 
 لى رقيٍب أو حسيب.إالمحرك الداخلي الذي يوجه السلوك دون الحاجة 

سواًء كان أفعااًل يمكن مالحظتها،   ،شاط يصدر عن اإلنسانن هو"السلوك اإلنساني 
وقياسها كالنشاطات الفسيولوجية، والحركية، أو نشاطات تتم على نحو غير ملحوظ كالتفكر، 

 (.66: 2006)عبد الهادي والع زَّة،  .والتذكر، والوساوس وغيرها"
 ويحتاج فيها، مرغوبٍ  راتٍ تغيي حداثا  و  ي،اإلنسان للسلوك تعديل عملية جوهرها في التربية"

 ،البشر حياة في الفطرية القوى تأثير ُيغفل لم اإلسالمو " حسن،األ نحو سلوكه تعديلإلى  دوماً  الفرد
 ."والشهوات الغرائز و الدوافع حيث النفسي، واستقرارهم

طَّاءٌ  آد م   ب ِني ُكلُّ " :الشريف الحديث في جاء كما ،يخطئ عهتبطبي اإلنسانإنَّ   ي رُ و خ   ،خ 
طَّاِئين   هللا عليه صلى  نبيه وجل عز اهلل عاتب وقد ،(4/150، 5246ح: الترمذي،" )التَّوَّاُبون   ال خ 

ٻ   ٱ  ٻ  ٻ چ تعالى قوله قصة ابن أم مكتوم الضرير في جاء كما فعالاأل بعض على وسلم

 من آخر   موضعٍ  وفي ،(5-6: عبس) چٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  
 :له قائال في اإلذن للمنافقين بالقعود يوم تبوك هللا عليه وسلمصلى  نبيه خاطب وجل عز اهلل كتاب

 .(53: التوبة)  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎچ 
 (.30: 2001 دف، بوأ)

نوٌع خاٌص من أنواع التأثير على  هوتعديل السلوك أن ( 6994)ستولزو زمالئه،  رى"ي
 لبحوث السلوكية التجريبية.يوِظُف القوانين التي انبثقت عن ا ،ياإلنسانالسلوك 

سلوك إلى وتعديل السلوك في حقيقته ومحتواه هو تحويل السلوك غير المرغوب فيه 
 مرغوب فيه.
علٌم تطبيقي يتضمن التطبيق  هوتعديل السلوك  يرون أنم( 6917)كوبر وزمالؤه،  بينما

 ،جرائي والكالسيكياط اإلشر وخاصة قوانين اإل ،المنظم لألساليب التي انبثقت عن القوانين السلوكية
  لسلوك ذي األهمية االجتماعية".وذلك بهدف إحداِث تغيراٍت جوهريٍة ومفيدٍة في ا

 (14: 2001الخطيب والعديدى ،)
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، وامتالك التَّحويليَّةموضوع تعديل السلوك اإلنساني مرتبط ارتباطًا وثيقًا بفكرة القيادة  إنَّ 
من وجهة نظر نفسية، وسلوكية، يجد أن محتواها في  تَّحويليَّةالالناظر إلى القيادة  مهاراتها، فإنَّ 

الحقيقة هو تعديل سلوك خاطئ إلى سلوك صحيح، ولكن ال يقتصر أن يقوم بهذا التعديل المرشد 
التربوي، أو المعلم في الفصل، أو الوالد في البيت، بل يقوم بها مدير المدرسة مع الُمعلِّمين، 

 السلوكيات المدرسية الخاطئة إنها استراتيجية جديدة في عالج لمدرسة،واإلداريين، والطالب في ا
 .وتعديلها

 ويحتاج إلى التعديل ،عالمات السلوك غير المرغوب فيه 2-10-1
الواردة في تعريف تعديل السلوك الواردة آنفًا،  (غير مرغوب فيه)، و(مرغوب فيه)كلمة إنَّ 

لذي يصدر من العامل مع القائد، هل القائد هي ضابط فضفاض، بأي معيار سيقاس السلوك ا
التحويلي سيسعي إلى تعديل كل سلوك ال يرغب فيه هو؟ أيُّ السلوكيات التي ال بد أن يضعها 

لغيرها  ُموِجهةً  ضمن التحويل؟ أيُّ السلوكيات تعتبر سلوكياتٍ  كي تدخل   ،القائد في بؤرة اهتمامه
 ،السلوك األكبر ل  دَّ ع  إذا ت  ف ؟،تابعة لغيرها من السلوكياتالسلوكيات ال وأيُّ  ؟من السلوكيات الصغيرة

لئال يشغل المدير وقته، ويستهلك جهوده في تعديل سلوكيات ليست  ،تعدَّل تبعًا له السلوك اآلخر
ر مرتبط بمحور القيادة و حمأولوية وأهمية في التأثير على السلوك القيادة في العمل. هذا ال ذات  

ويتحدد السلوك غير المرغوب فيه  ،مثالية صعبة التطبيقالقيم الواقعية ال الللذات التي تعبر عن 
 قبل السعي إلى التعديل بطرق ثالث:

 : ويقصد بها عدد مرات ظهور هذا السلوك واضحًا.طريقة عدد مرات الظهور. 6 

 : ويقصد بها هل السلوك يظهر في فترة زمنية واحدة أم متعددة؟طريقة الفترة الزمنية. 2 

فال يكفي حدوث السـلوك مـرة أمامـك فـي  :طريقة تعدد حدوث السلوك في مواقف أخرى. 3 
 موقف ما لتحكم على وجوده، بل تحتاج إلى تثبيت الموقف بظهوره في عدة حاالت.

فلسفة تعديل السلوك كما هي لدى القائد التحويلي ليست قائمة على مجرد تغييب إنَّ 
سواًء كان هذا االمتناع عن  ،تكاب الخطأ في حضور القائدعدم ار و السلوك غير المرغوب فيه، 

امية قائمة ارتكاب السلوك عن قناعة أم عن غير قناعة، بل إن القائد التحويلي صاحب رسالة س
تباع من خالل غرسها لديهم بالتدريج وحسب الحاجة، فالقائد التحويلي يعتبر على نشر القيم بين األ

 ،وليس فرصة لمسك األخطاء ،حويالت في القناعات لدى المخطئالخطأ فرصة لحدوث تغييرات وت
 واقتناصها ومحاسبتهم عليها.

 Podsakoff  :(1996) وفي معرض حديثه عن خصائص القائد النموذجي الفعال ذكر
"أن القائد الفعال يسعى لتغيير القيم األساسية واتجاهات التابعين، وبالتالي يكون لديهم االستعداد 

 (.7: 2001)العتيبي، .يات عالية تفوق المستويات التي حددتها المنظمة"ألداء مستو 
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حكام، تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله مع المواقف مجموعة من المعايير واأل :القيم هي
هداف وتوجيهات لحياته، يراها جديرة أوالخبرات الفردية واالجتماعية، بحيث تمكنه من اختيار 

للفظي بطريقة و اأ ،و السلوك العمليأ ،و االتجاهاتأ ،ل االهتماماتمكاناته، وتجد خالإبتوظيف 
  .وغير مباشرة ،مباشرة

حكام المعيارية المتصلة بمضامين واقعية، يشير بها الفرد من "مجموعة من األ :هي وأ
من  بوالً قحكام ن تنال هذه األأخالل انفعاله وتفاعله مع المواقف والخبرات المختلفة، ويشترط 

 .واهتماماته" ،و اتجاهاتهأ ،و اللفظيةأ ،ة اجتماعية، حتى تتجسد في سياقات الفرد السلوكيةجماع
  .(374: 2001، العاجز)

خالقية لها أي من خالل غرس قيم اإلنسانتعديل السلوك بالقيم هو التأثير على السلوك 
إلى ون الحاجة والتحكم في السلوك، مما ينشأ عنه سلوك مضبوط بهذه القيم د ،لزاميةصفة اإل
إن تعديل السلوك بغرس القيم الموجهة لهذا السلوك نحو الصحة واالعتدال تجعل السلوك بل  رقيب.

كعالقة  ،العالقة بين السلوك والقيم عالقة ارتباطية طبيعيًا صادرًا عن شخصية مقتنعة به، فإنَّ 
أما من يم سلوك والقيم معوجة، ه ال يستقالظل بالجسم، فكما أنه ال يستقيم الظل والعود أعوج، فإنَّ 

 التالية: الثالث تمثل في النقاط فإنَّها ت ،العالقة بين القيم والسلوكحيث 
 فعال والتصرفات.ي عليه السلوكيات واألنري الذي تنبالقيم هي األساس الفكري النظ. 6
 القيم هي الموجه للسلوك والتحكم في القيم ينتج عنه تحكم في السلوك.. 2
 وتصرفاته. اإلنسانجزء مهم من الدوافع التي تتحكم في انفعاالت  القيم. 3
 القيم التربوية المدرسية:  2-10-2

ودراستها  ،تعديل السلوك بالقيم يتطلب تحديد مجموعة القيم األساسية والمهمة والجامعة
اع في حال والتعمق في فهمها، ليتسنى للقائد التحويلي الفعلي أن يقوم بالتسامي الفكري لدى األتب

يتم عبر إطار نظري وخلفية  ،عن هذا األمر يالخطأ، هذا التسامي الفكري ورفع المستوى والثقاف
ثقافية عن المهارة تمثل الجانب التنظيري لهذه القيمة والذي من خالله سيقوم القائد بإحداث تعديل 

 السلوك بالقيم. 
 ق  بَّ ط  جميع عدة قيم تناسب أن تُ باستقصاء مجموعة من الكتب واألبحاث لت الباحث قاموقد 

عليه م   كِّ وُيح   ،ي بمثابة معيار مرجعي يحتكم إليه القائد التحويليهعلى الواقع المدرسي، و  ل  زَّ وتُن  
 ،الذي وقع في الخطأ اإلنسانهذه القيم يكون بعضها قيمًا قائمة في نفس و سلوكيات األتباع، 

لقائمة والمفعلة في نفس الجميع، وهناك قيم نائمة في فقط إلى تذكير بالقيم ا اإلنسانويحتاج هذا 
حيائها لديه ليعدِّل سلوكه تلقائيًا. ،نفس األتباع  وتحتاج إلى تفعيل القيم النائمة وا 
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على النحو  هيو  ستٌة، أشهر القيم الجامعة والمهمة التي ذكرها األدب التربوي المدرسيإنَّ 
 :التالي

     خالص اإلو المصداقية   (1

داقية تتضمن السعي الحثيث لتحقيق المرمى واألهداف بعيدًا عن ممارسات الكذب "المص
والغش والخداع والتحاليل، ممزوجة بااللتزام بالمسؤولية في الحفاظ على الوعود واألمانات، وكذلك 

المصداقية في القيادة تعني و  ،عدم التردد في التصريح بوجهة النظر واإلفصاح عن الرأي والقناعات
مما يشعر العاملين في النظام بكثير من  ،وعدم التعتيم عليها أو تشويشها ،كلمة الحق قول

 أسس من المصداقية والوضوح. إلى وتكون تعامالتهم مستندًة  ،الطمأنينة والراحة النفسية
باعتبار ذلك  ،من مناخات الثقة واالحترام المتبادل متقدمةً  المصداقية تتطلب مستوياتٍ إنَّ 

كل مشاعر األمانة والصدق، إذا إن اهتزاز الثقة أو انحسارها في النظم يشكل مدخال في ل اً أساس
التعامل الفاعل مع المشكالت  ىفي مقدرتها عل وبالتالي ضعفاً  ،عملية االنحدار التدريجي لها

 (.41: 2001 ،ب-)الطويل .ومواجهتها"
التسعينات، وفي بداية والتي بدأت من الثمانينات، وكررها في  ،في دراسة كوزس وبوسنر

، وُطبقت هذه الدراسة على مليون ونصف من القادة 2060، وعام 2001القرن الحالي، وعام 
، واألديان جميعًا، وهدفت إلى تحديد أكثر المختلفة   واألتـباع في القارات الست، وتضمنت الثقافاتِ 

ضل قادة يحتاجها الميدان، الصفات التي أجمعت عليها األديان والثقافات والقارات والشعوب ألف
فكانت الصفة األولى ضمن أكثر خمس صفات تكررت في استجابات المستبانة آراؤهم هي: 

 (.2009، أ-)السويدان.المصداقية
م بعنوان: "المصداقية، كيف تتحقق 2003ن كوزس وبوسنر قد أصدرا كتابًا عام إحتى 

لناس في كل الشعوب يؤيدون قادة الصدق، لدى القادة، أو يفقدونها، ولماذا يحتاجها الناس؟"، فا
اهلل صلى  وينتخبونهم، ويحبونهم، أليس عندنا في السيرة النبوية أن نبينا وحبيبنا محمد بن عبد اهلل

قد كان موصوفًا في مكة بأنه: "الصادق األمين"، نعم المصداقية هي الصفة األغلب  عليه وسلم
 لدى كل القادة التحويليين.

عدم و دم مخالفته لمبادئه وقيمه التي يدعو إليها، مصداقية مدير المدرسة تتمثل في ع
مخالفتها واقعًا عمليًا أمام الناس وفي غيابهم، مصداقية عالية أمام المعلمين، وأمام الطلبة، وأمام 
أولياء األمور، وأمام الناس جميعًا، المصداقية المدرسية التي تعزز الثقة العالية لديهم به تؤسس 

بين المعلم والمدير، يستعد المعلم وفق هذه المصداقية والثقة أن يلتزم ألي عالقة تنبني عليها 
نتحدث عنها التي ويستقيم وفق القيم والمبادئ المتمثلة أمامه في سلوك المدير، فليس القيم والمبادئ 

 بل هي مجسدة ومطبقة عمليًا.   ،نظرياً 
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  المحبة (2
نساني تنطلق من المحبة إها أيُّ سلوٍك "إنَّ القاعدة األخالقية التي ُيفترُض أن يستند  إلي

بال محبة، وبدونها تكون معظم  والرغبة المتبادلة في المساعدة، فال قيادة حقيقة ،والتضامن
مبدأ الخوف إلى جراءات مصطنعة جافة ال تصدر من قلب دافئ، وبدونها يكون االلتزام مستندًا اإل

أهمية سيادة مشاعر المحبة والتعاطف بين  والرغبة في تجنب التمشكل والمساءلة. من هنا كانت
ليشكلوا فريق عمٍل متكامٍل متعاطٍف يساند ويساعد  ،جميع أفراد النظام من رؤساء ومرؤوسين

 (.41: 2001،ب-)الطويل ."سعيًا للتقدم والتميز في مسيرة عمل النظام ،بعضه بعضاً 

   والعدالة مانةاأل  (3
 ،العدالةو  ،أو هوى ،ةٍ اأو محاب ،عن أي تحيز اً تعني أن يمارس المسؤول دوره بعيد العدالة

حيث تتعدد  ،وخاصة في مجتمعات القرن الحادي والعشرين المعمولة ،والمساوة مفهومان متالزمان
 (.49: 2001،ب-)الطويل .اتنيواإلثعراف األ

 الحرية:  (4
 نساناإلو  ى، فمنذ مراحل حياته األولاإلنسانصارع من أجلها  ،نسانية عاليةإالحرية قيمة 

وبحقها في  ،نسان لذاتهإحساس بامتالك اإلإلى وهي تحتاج  يصارع من أجل ترسيخها وتجسيدها،
كل تتهاوى  ،وامتالكه لذاته اإلنسانفبدون وعي  ،اتط  بِّ ث  دون معيقات أو مُ  ،التغيير عن مكنوناتها
   .وتتهاوي بالتالي المؤسسات التي يعمل فيها ،مشاعر الحرية فيه

 ،أفرادها اا مع هامش الحرية التي يتمتع بهالحقيقي ألي مؤسسة يتناسب طرديً النجاح  إنَّ 
إلى ا من الضوابط، إنها بحاجة ا خاليً لكن الحرية ليست أمرً  ،ومعايشة العاملين فيها لهذا الهامش

لى و  ،من األخالق متميزٍ  ىً مستو  والضوابط والضبط مساءلة  ،التقييم ىومقدرة عل ،قظٍ ي   ضميرٍ ا 
 (.49: 2001،ب-الطويل) .الذات

 التضامن: (5
نسان وفرديته إنما هي في الواقع مؤشر على أنه يتعايش المطالبة باحترام ذاتية اإل نَّ إ

 لتحقيق هدف وغاية.  ،يتضامن عبرها مع نظرائه من بني البشر اجتماعيةٍ  ضمن مواقف  
وغائية والتنافسية الغ ىمفهوم التضامن والتعايش بين بني البشر يعني انتقالهم من مستو إنَّ 

 ،من التضامن والتعاون والتشارك، السيطرة فيه للخير العام ىً مستو إلى المنفلتة وغير الملجمة 
مكانات. ،وسالمة الكوكب الذي نعيش عليه ،ولمستقبل البشرية  وما يشتمله من مخلوقات وثروات وا 

فسيرات بعض الناس في ت ةٍ يَّ ضِ ر  التضامن بين بني البشر اليوم يعاني من حالة م   إنَّ 
ا للعالقة المهمة بين المصلحة العامة وعدم رؤيتهم أهمية تجسيد الموازنة الصعبة أحيانً  ،الضيقة

عد "األنا" على المصلحة العامة وبُ  ،ب بعضهم المصالح الذاتيةيتغل ظُ الح  يُ  إذ   ،والمصلحة الخاصة
 وبعد "النحن". ،والخير العام
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أو غيرها  ،أو األنانية القطرية ،ن المتمثلة في األنانية الفرديةأي نوع من أنواع الالتضام إنَّ 
لمفاهيم  لسالمة الحياة االجتماعية بين بني البشر، وهدماً  هدمٍ  تشكل عنصر   ،من األنانية الضيقة

 (.49: 2001،ب-)الطويل .التشاركية في إعمار هذه األرض
 التسامح والتحمل:  (8

أي  ية بخاصة مفعمة باألبعاد القيمية، فإنَّ و لنظم التربوا ،النظم االجتماعية بعامة بما أنَّ 
 ،التسامحإلى همات قيمية تستند اتعامل حصيف معها يتطلب تطوير المقدرة على تحقيق تف

حيث تحترم القناعات والتمايزات، وينظر إليها على أنها من  ،والتحمل عند قادتها والعاملين فيها
نَّ   قِّ ولكن من ح   ،المفاضلة دِ ع  لتباين في األفكار ال عالقة له ببُ ا مصادر إثراء النظم وتطورها، وا 

 راسخةً  التزاماتٍ  وتكون لهم آراؤهم الخاصة بهم، ويعيش في الوت نفسه أيضاً  ،اإلنسان أن يفكر
 .وتباينهم عنه ،مع حرصه على تفهم أسباب تبنيهم هذه اآلراء ،صغاء لآلخريندقة في اإلورغبة صا
 .(10: 2001،ب-)الطويل

 ، وأهمها ستٌة كما يلي:بالقيم تعديلإلى خاطئة بحاجة  مدرسية سلوكيات 2-10-3

  .التأخر عن موعد الدوام. 6
  .عدم التحضير للدروس. 2
 .عدم االلتزام بالتكاليف المدرسية األخرى. 3
 .ضعف الشخصية والتراخي في الضبط. 5
 .العنف والشدة في التعامل مع الطالب. 4
 .في التعامل مع المدير والمعلمينالطبع الحاد . 1
 
 واإلعذار التفهُّممهارة  2-11
أي تفهم القائد  ،التفهُّموهما  ،هذه المهارة تشتمل على معنيين مرتبطين ارتباطًا وثيقاً إنَّ 
 تتناولقد وهو مراعاة أحوال وظروف األتباع، و  ،تفهمه ينتج اإلعذار لألتباع نألتباعه، وع

 فصيل.المفهومين بشيء من الت
 (Empathy) التفهُّمأواًل: 

محاولة فهم الموقف والسلوك من وجهة نظر اآلخر  بأنَّه(: "2009، ب-سويداناله )ع رَّف*  
 ومكانه".

هو الوعي بمشاعر اآلخرين، وتقبل و  ،الشعوري التفهُّمبأنَّه (: "2009ه )غزال، ع رَّفو *  
 .التنوع في األفهام واالتجاهات والسلوكات وتطويرها"

من المكون الثالث  ، وهوالتعاطف العقليباختصار بأنَّه (: "2005، ةخوالده )ع رَّفو *  
 ".يعني قراءة مشاعر اآلخرين من صوتهم أو تعبيرات وجوههمالذي و  ،اء االنفعاليك  الذَّ  مكونات
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واالهتمام بهم وتفهمهم، ووضعهم في  ،ويقصد به الحساسية تجاه مشاعر اآلخرين*  
تقدير االختالف بين الناس في التعبير عن مشاعرهم تجاه األشياء، والتي بدورها تسهم االعتبار، و 

في تحقيق التوازن بين المشاعر اإليجابية والسلبية، وتخفف الغضب وعواقبه الضارة بالشخص 
    (.69: 2009 )مغربي، .وباآلخرين

 نهم".( بأنها: "فهم مشاعر اآلخرين كأنك مكاHanson, 2007ها )ع رَّفو *  
قدرتنا على مالوجداني، وهو يشير إلى  الذَّك اء هو مجال من مجاالت الوجداني  التفهُّم"
االستجابة لها، وتأتى أهمية تقديمنا للحديث عن الوعي قراءتها، مشاعر اآلخرين و على التَّع رُّف 
، ويساعدنا وجدانياً  هناك عالقة إيجابية بين فهمنا لذواتنا، وتفهم اآلخرين ومشاركتهم من أنَّ بالذات 
في العديد  حاسماً  دوراً  التفهُّمويلعب  وعلى الحفاظ عليها، ،على خلق عالقة ألفة مع اآلخرين التفهُّم

ويعتبر مهارة أو أداة  واألبوة، ،والعالقات العامة ،واإلدارة ،من المواقف المختلفة بما فيها التدريس
أثبتت الدراسات بالنسبة لطالب قد و  المرشد، فنية من أساسيات المهارات التي يجب أن يتقنها

والتي ال تتضمن  ،لقراءة تعبيرات اآلخرين عن انفعاالتهم استعداداً  منهم ظهرونالمدارس أن الذين يُ 
 ."من الناحية االنفعالية وثباتاً  كثر الطلبة شعبيةً أكانوا في األغلب  ،اللغة اللفظية

(gulfkids.com/ar/topic68-967.htm ,2011.) 
ثم العمل على إشباعها بقدر  ،واألهداف الخاصة لحياتهم ،مراعاة حاجات األتباع إنَّه
وعدم معاملتهم كأنهم آالت تعمل في كل األوقات بنفس  ،وت ف هُّم ظروفهم وأحوالهم ،االستطاعة

 غير مقصودة.   الكفاءة، والتظاهر بالغفلة وعدم االنتباه لبعض هفواتٍ 
 

 (Apologyثانيًا: اإلعذار )  
تجاهل و اإلعذار يشتمل على معنيين: افتراض وجود عذر عن الشخص الذي أخطأ، إنَّ   

 األخطاء الصغيرة بناًء على تفهم موقفه السابق.
وال أن يبدر منه أي خطأ  ،تقوم فكرة اإلعذار على افتراض أن كل معلم ال يرضى بالخطأ  

عذر لُيحاسب عليه، بل إنَّ افتراض وجود  همنه خطًأ فال تفترض أنَّه يقصد تجدو  إذاتعمدًا، ف
 العدل أن تستمع له عن سبب ارتكابه الخطأ. فإنَّ من، لذا جعله يقترف هذا الخطأ مكرهاً 

والتغافل عنها، فهو نوع من التظاهر بالغفلة وعدم االنتباه  ،أما التغاضي عن األخطاء  
ًا، ألن كل إنسان يقع في األخطاء، وبما أن الخطأ ال ًا كبير م  هُّ ف  م ت  المعل   م  هَّ ف  للخطأ من أجل أنَّه ت  

 ، والسكوت عنها،يؤدي إلى أضرار شديدة، فاألولى التغافل عنها لمنهج إطفاء الهفوات واألخطاء
 لتموت وحدها.

جوهر عملية التجاهل والتغافل هو استخدام استراتيجية اإلطفاء، فالُخلق والسلوك الذي إنَّ   
ئيًا، ويكون اإلطفاء أكثر فعالية مع المعلمين الذين يتصرفون في معظم ُيعزز قد يتالشى نها
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، وهناك نوعان من الخطاب لفصل الخطاب في (251: 2005األوقات بشكل مناسب )العاجز، 
 هذا الباب، وهما:

بالتأكيــد فــي العمــل اإلداري ســتجد ممــن تعمــل معهــم ويعملــون تحــت الخطــاب بالعتــاب: . 1 
 سـواًء أخطـأ فـي اتخـاذ القـرار، أو أخطـأ فـي تقـدير الموقـف، أو فـي عمـلٍ  ،طـأيقعـون فـي الخ ،إمرتـك

بـل إلـى العتـاب والتوضـيح للخطـأ،  ،يتعلق به من األخطاء التي ال ترتقي الخطيئـة لديـه إلـى العقوبـة
فـي الحـديث  ستسـتخدمهاثم بلغك خطؤه، وتريد أن تراجعه لترده عن هذا الخطـأ ، فمـا الصـيغة التـي 

: أن تؤدي الغرض، وتـرد األخ عـن الخطـأ، بغيـر أن بعض الضوابط أهمهاتحقق فيها تمعه، بحيث 
السلوك القيادي المطلوب من القائد في الخطـاب الـذي سـيوجهه إلـى التـابع الـذي و توبخه أو تحرجه، 

يحتاج إلى عتاب ال بد أن تتحقـق فيـه تلـك المحـددات، ولكـن نجـد أن اهلل تعـالى فـي القـرآن الكـريم ، 
قــد راجــع وعاتــب األنبيــاء فــي بعــض المواقــف، فمــا لغــة الخطــاب التــي  اهلل عليــه وســلمصــلى  والنبــي

 استخدم ذلك، ونرى ذلك كالتالي:    اهلل عليه وسلمصلى  وصلتهم، وكذلك النبي

يـأذن لكـل مـن جـاءه يسـتأذنه  هللا عليه وسللمصلى : لما كان النبي صيغة العتاب الربانيأ.  
چ  چ  چ بقولـه:  هللا عليله وسللمصلى في التخلف عن الجهاد في سبيل اهلل، عاتب اهلل تعالى نبيـه 

 (، إنهــــــا لغــــــة53 :)التوبــــــة چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   چ
عفــا اهلل عنــك، فهــل إذا أراد مــديٌر أن ُيعاتــب معلمــًا عنــده يقــول لــه: عفــا اهلل عنــك، أو ســامحك اهلل 

 .كذا، إنَّه العتاب القائم على تعديل السلوك والتقدير معاً  فعلت   م  لِ  ،وغفر لك

فقد بلغه أن األنصار قد وجدوا  هللا عليه وسلمصلى لنبي : أما اطريقة العتاب النبويب.  
الغنائم في حنين، فلم يتركهم نهبًا للشيطان واإلشاعات، فأعلن بكل صراحة عن  ع  زَّ عليه عندما و  

اِر، م ع ش ر   ي ا: "إليهم قال لهمذلك حين أمر أن يجمعوا له األنصار وحدهم، فلما جلس  ق ال ةٌ  األ  ن ص   م 
ن ُكم   ب ل غ ت ِني ُتُموه ا ةٌ و ِجد   ،ع  د  ن اُكم   و ع ال ةً  ،الّلهُ  ف ه د اُكم   ُضاّلاًل  آِتُكم   أ ل م   ،أ ن ُفِسُكم   ِفي و ج  د اءً  ،الّلهُ  ف أ غ   و أ ع 
؟ ب ي ن   الّلهُ  ف أ ّلف   لُ  أ م نّ  و ر ُسوُلهُ  الّلهُ  ب ل ى،: ق اُلوا ُقُلوِبُكم  اِر؟األ    م ع ش ر   ي ا ُتِجيُبوِني أ ال   ق ال   ،و أ ف ض   ن ص 
اذ ا: ق اُلوا م  ِلر ُسولِ  ،الّلهِ  ر ُسول   ي ا ُنِجيُبك و  ُل؟ ال م نّ  الّلهِ  و  ا ق ال   و ال ف ض  د ق ُتم   ُقل ُتم   ِشئ تُم   ل و   و ا لّلهِ  أ م   ،ف ص 
ّدق ن اك، ُمك ّذًبا أ ت ي تن ا ُذواًل  ف ص  م خ  ن اك، و  ر  ط ِريًدا ف ن ص  ي ن اك، و  تُم   ،س ي ن اكف آ و ع اِئاًل  ف آو  د   ي ا أ ن ُفِسُكم   ِفي و ج 
ارِ  م ع ش ر   ءٍ  ِفي األ  ن ص  ًما ِبهِ  ت أ ّلف ت الّدن ي ا ِمن   ش ي  ِلُموا، ق و  ك ل ُتُكم   ِلُيس  ِمُكم   إل ى و و  ن   أ ف ال   ،إس ال  و   ي ا ت ر ض 
ارِ  م ع ش ر   ت ر   و ال ب ِعيرِ  ِبالّشاءِ  الّناُس  ي ذ ه ب   أ ن   األ  ن ص  ؟ إل ى الّلهِ  ِبر ُسولِ  ِجُعواو  اِلُكم  ّمدٍ  ن ف ُس  و ا ّلِذي ِرح   ُمح 
ر ةُ  ل و ال   ِبي ِدهِ  ر ًأ ل ُكن ت ال ِهج  اِر، ِمن   ام  ل و   األ  ن ص  ل ك   و  ًبا الّناُس  س  ل ك ت   ِشع  س  ارُ  و  ًبا األ  ن ص  ل ك ت ِشع   ل س 
ارِ  ِشع ب    . األ  ن ص 

ُتبُ  ي نِ  ل ُكم   أ ك  ر  اّصةً  ل ُكم   ت ُكونُ  ب ع ِدي ِمن   ِكت اًبا ِبال ب ح  ِئذٍ  ف ُهو   ،الّناسِ  ُدون   خ  م  لُ  ي و  ا أ ف ض   ف ت ح   م 
ل ي هِ  الّلهُ  ارِ  ِمن   ع  ا: ق اُلوا ،األ  ن ص  م  تُن ا و  اج  ن   ،ال   إّما ق ال   الّلِه؟ ر ُسول   ي ا ب ع د ك ِبالّدن ي ا ح  و   ب ع ِدي ف س ت ر 
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ِبُروا ،ر ةً أ ث   ّتى ف اص  ُسول هُ  الّله   ت ل ق و ا ح  ُض  م و ِعد ُكم   ف ِإنّ  و ر  و  ن ع اء   ب ي ن   ك م ا و ُهو   ،ال ح  ، ص   و آِني ُتهُ  و ُعم ان 
ث رُ  م   الّلُهمّ  ،الّنُجومِ  ع د دِ  ِمن   أ ك  ار   ار ح  ارِ  و أ ب ن اء   ،األ  ن ص  مُ  ف ب ك ى ق ال   ،ارِ األ  ن ص   أ ب ن اءِ  و أ ب ن اء   ،األ  ن ص   ال ق و 
ّتى ُلوا ح  ض  اُهم   أ خ  ق اُلوا ِلح  ّظا الّلهِ  ر ُسول   ي ا ر ِضين ا: و  ًما ح  ق س  ر ف   ،و  ّلى الّلهِ  ر ُسولُ  و ان ص  ل ي هِ  الّلهُ  ص   ع 
ّلم   س  ت ف ّرُقوا و   .(941-6/947)الواقدي،  ."و 

ن ذلـك عالمـة علـى إنظام للعقوبات، ف: في العمل اإلداري إذا لم يوجد الخطاب بالعقاب. 2 
الخلل والنقص فيه، مع التأكيد أن كثرة العقوبات أيضًا يعبر عن خلل في العمل، فمن غير المعقول 

فال يصدر منهم الخطأ الذي يحتاج إلى عقوبة، ولكنَّ الذي نريده في القيادة  ،أن تقود بشرًا في عمل
بالغــه بــه مــا الخطــاب أو الكلمــات التــي :التَّحويليَّــة ، ؟ســتحمل معنــى إنــزال العقوبــة بحــق المخطــئ وا 

، نجــد بعــض اآليــات التــي حملــت العقوبــة إلــى أذن الموجهــة إليــه، و الطريقــة أو القــرآن الكــريمفــي ف
 : تينالتاليالفقرتين استخدامها في القرآن تتمثل في ت مَّ الصيغة التي 

خطأ العامـل عنـده صـبرًا جمـياًل : القائد التحويلي يصبر على الصبر على جهل المخطئأ.  
طوياًل، وهـذا مـن السـنن الربانيـة الثابتـة التـي يتعامـل بهـا اهلل سـبحانه وتعـالى مـع خلقـه، فقـد قـال اهلل 
تعالى في سورة البقرة عند ذكره الجهل المركب لبني إسرائيل عند عبادتهم العجـل، وبعـد أمـرهم بتـرك 

ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ک  کچ ذلك مـرارًا وتكـرارًا، فقـال سـبحانه: 

ـــــــــــــــــــــــرة  چ ۀ   ہ  ہ  ہ  ۀڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  :)البق
 (. 613 :)األعراف  چڳ   ڳ  ڱ   ڳگ  ڳچ (، وقال في اآلية الثانية: 45

ـــذلك عنـــد إنـــزال العقوبـــةب.   ـــة، إبـــالغ المخطـــئ ب : وحتـــى يشـــعر المـــذنب باســـتحقاقه للعقوب
عــن  هُ دُّ منــه، بــل ر   ليــة، وهــزة ضــمير، فلــيس المقصــود مــن العقوبــة االنتقــام  ليحــدث عنــده مراجعــة داخ

غيه، وهذا بالضبط هو معنـى التحويـل، لـيفهم المعاقـب العقوبـة فـي سـياقها الطبيعـي والحقيقـي، وهـو 
ـــرة:) چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ الســـياق التحـــويلي، وفـــي هـــذا قـــال اهلل تعـــالى:   البق

ــ(42 د التحــويلي ضــرورة توجيــه كــالم تقريــري تربــوي قبــل اإلبــالغ بالعقوبــة ليتقبلهــا ، وهــذا يعنــى للقائ
 بروح جديدة، ونفس مستعدة للتغيير والتحويل.
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 تمهيد 
، وذلك التَّحويليَّةجاهدًا من أجل الوصول إلى ما ُكتب في موضوع القيادة  الباحثسعى  

من خالل البحث والتنقيب في مكتبات الجامعات المحلية، وبعض المكتبات العامة، والمراكز 
ل  تية، واستشارة ذوي االختصاص في المجال التربوي، وبحمد اهلل الخاصة، والشبكة العنكبو   ح ص 

والكتب والمجالت التي تناولت موضوع  ،ال بأس به من الدراسات الجامعية على عددٍ  الباحث
 التَّحويليَّةفي المؤسسات التربوية وغيرها، وقد تناولت بعض الدراسات القيادة  التَّحويليَّةالقيادة 

 ببعض المتغيرات.  التَّحويليَّةبينما قرنت دراساٌت أخرى القيادة   كموضوع منفرد،
 بموضوع المتعلقة بعض الدراسات، والجهود العلمية المحكمة الفصل هذا في الباحث ستعرضا

، وهي اثنتان وأربعون دراسة، منها أربع عشرة في القيادة عامًة، وسبع عشرة في القيادة الدراسة
 : يلي ماراسة باللغة اإلنجليزية، وتفصليها كالتحويلية، وأحد عشر د

 :القيادة دراسات سابقة في 3-1
 :( بعنوان2000دراسة ) دويكات،  (1

"النمط القيادي عند مديري المدارس الثانوية الحكومية في محافظات شمال فلسطين من 
 وجهة نظر المعلمين"
انوية الحكومية في محافظات معرفة النمط القيادي عند مديري المدارس الثإلى هدفت الدراسة 

شمال فلسطين  من وجهة نظر المعلمين، وهدفت أيضًا لمعرفة العالقة بين نمط القيادة، وتفويض 
 المدارس.  مديريالسلطة عند 

معلمًا،  312اختيار عينة عشوائية طبقية من مدارس محافظات شمال فلسطين تشكلت من ت مَّ و 
س النمط القيادي، ودمج النمط التشاركي في النمط الديمقراطي باستخدام مقيا الباحثومعلمًة، وقام 

ليخرج بأربعة أنماط هي الدكتاتوري، والدبلوماسي، والسلبي، والديمقراطي، كما استخدم الباحث 
مقياس تفويض السلطة الذي قام بتطويره بنفسه، واستخدم الباحث لتحليل النتائج المتوسطات 

بار )ت( وتحليل التباين األحادي واختبار شيفيه، ومعامل ارتباط الحسابية والنسبة المئوية واخت
 بيرسون.

 التالية: الخمسة النتائج إلى وقد توصلت الدراسة 
ظهــرت األنمــاط القياديــة الســائدة عنــد مــديري المــدارس الثانويــة الحكوميــة فــي محافظــات . 6 

، ثـم السـلبي، ثـم الـديمقراطي، شمال فلسطين من وجهـة نظـر المعلمـين مرتبـًة كمـا يلـي:  الدبلوماسـي
 أما النمط الدكتاتوري فلم يظهر من األنماط السائدة.
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( فـي الـنمط القيـادي α≤0.05الداللـة ) ىال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتو . 2 
لدي مديري المدارس الثانويـة الحكوميـة فـي محافظـات شـمال فلسـطين ُتعـزي لمتغيـر المؤهـل العلمـي 

ـــديمقراطي، بينمـــا ظهـــرت فـــروق ذات داللـــه إحصـــائية عنـــد النمطـــين النمطـــين ا ىعلـــ لدبلوماســـي وال
 الدكتاتوري، والسلبي.

توجــــد فــــروق ذات ارتباطيــــة ســــلبية بــــين الــــنمط الــــدكتاتوري، وجميــــع مجــــاالت تفــــويض . 3 
 السلطة.

توجـد فـروق ذات داللـة ارتباطيـة بـين الـنمط الـديمقراطي، والدبلوماسـي، وجميـع مجــاالت . 5 
 يض السلطة.تفو 

 توجد فروق ذات ارتباطية سلبية بين النمط السلبي، وجميع مجاالت تفويض السلطة.. 4 

 :( بعنوان2003دراسة )دروزه،  (2
حداث التغيير" مقدرة"مدى   مدير المدرسة في اتخاذ القرارات التطويرية، وا 

ث الدولية التحقق من مدى ممارسة مدير المدرسة في مدارس وكالة الغو إلى هدفت الدراسة 
 للتطوير في المجاالت التالية: "البيئة المدرسية، التلميذ، المعلم، المنهاج".

، كما بلغت عينة ةوقد استخدمت الباحثة المنهج التحليلي، حيث كانت االستبانة هي أداة الدراس
 ( مديرًا مديرًة.50) ة( مديرًا، ومديرة، في حين بلغ مجتمع الدراس21الدراسة )

 :الفائدتان التاليتان تائج التي توصلت إليها الدراسةومن أهم الن
 القرارات التطويرية كانت لمجال التلميذ، وأدناها لمجال المنهاج. ىأعل. 6 

فـــي ســـلك التربيـــة،   الخدمـــةفـــي مجـــال اإلدارة المدرســـية أواًل، ثـــم مجـــال  الخدمـــةســنوات . 2 
رات التطويريــة لصــالح المــديرين الــذين مضــي والتعلــيم ثانيــًا، وكــان لهــذا أثــٌر فــي اتخــاذ المــدير للقــرا

 عليهم في اإلدارة المدرسية، و سلك التعليم عشر سنوات فأكثر.

 : ( بعنوان2003دراسة )عاشور،  (3
 "الدور المستقبلي لمدير المدرسة كقائد تربوي في مدرسة المجتمع"

في مدرسة  توضيح الدور الذي يقوم به مدير المدرسة كقائٍد تربويٍ إلى هدفت الدراسة   
المجتمع، وتحديد األولويات التي يجب أن ي ّطلع بها مدير المدرسة كقائٍد تربوٍي في مدرسة 

%( من مجتمع الدراسة، 55.5( مدير بنسبة )200المجتمع. وبلغت عينت الدراسة حوالي )
 47من  الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وطور الباحث استبانًة كأداٍة للدراسِة مكونةً  مواستخدا

 نتيجة هي: إلى فقرة. وتوصلت الدراسُة 
المدارس  مديريأن إلى المدارس لهذا الدور، مما يشير  مديريوجود درجات تصور مختلفة ل

يشعرون بدرجات تصور كبيرة في تقديم الخدمات المتكاملة بواسطة المدرسة للمجتمع المحلي، ثم 
المجتمع المحلي، ثم االتصال بأولياء األمور،  في الدرجة الثانية مهارات استخدام موارد، ومصادر
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والمعلمين، والطالب، ثم إثراء المجتمع المحلي بالخدمات اإلنسانية، واالجتماعية، ثم التفاعل 
 الثقافي في المجتمع المحلي.

 :( بعنوان2003)عماد الدين،  دراسة (4
ة في األردن لقيادة "تقويم فاعلية برنامج تطوير اإلدارة المدرسية في إعداد مدير المدرس

 التغيير".
عينة من  ىتقويم فاعلية "برنامج تطوير اإلدارة المدرسة" المطبق علإلى هدفت الدراسة   

 (.6994 -6995المدارس في األردن بدءًا من العام الدراسي )
أما من حيث منهجية البحث صنفت الباحثة المنهج الذي تبنته في الدراسة ضمن مناهج البحث 

عضوًا من هيئة العاملين في المدارس، والمشاركون  171ريبية، فقد بلغت عينة الدراسة شبه التج
( مشرفًا منسقًا 32( مدير و)25مديريها )إلى ( مدرسة، إضافة 25في الدراسة بلغ عددهم )

 للبرنامج، وكانت أدوات الدراسة عبارة عن استبانتين:  
 المدرسة، وقيادة التغيير.  األولى: لتقويم فاعلية البرنامج في إعداد مدير

الثانية: استطالعية لوجهات نظر المشرفين، والمنسقين لبرنامج التطوير، كما احتوت الدراسة 
 دليل مقابلة لمديري المدارس المشاركة في البرنامج، وهيئة العاملين. ىعل

 -:األربع التالية العديد من النتائج أهمهاإلى وتوصلت الدراسة 
 مج في تحقيق هدفه الرئيس بدرجة كبيرة.نجاح البرنا. 6 

ــــي، والمرحلــــة . 2  ــــرات الجــــنس، والمؤهــــل العمل ــــة تعــــزي لمتغي ــــروق ذات دالل عــــدم وجــــود ف
 الوظيفية األطول. الخدمةالدراسية، مع وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير 

العمليـــــة بــــرزت نقــــاط قــــوة البرنـــــامج فــــي إعــــداد الخطــــة التطويريـــــة للمدرســــة، وتطــــوير . 3 
التعليمية، وتنظيم البرامج التدريبية، وتعزيز روح الفريق والتواصل بين العاملين وتعزيز قيادة التغييـر 

 في المدرسة.

أن نقـــاط الضـــعف للبرنـــامج بـــرزت فـــي إدارة البرنـــامج والتخطـــيط لـــه، واإلشـــراف عليـــه، . 5 
 .لزيارات والخبراتوتوزيع األدوار، وتفويض الصالحيات، وتحفيز المشاركين، وتبادل ا

 : ( بعنوان2005)مسلم، دراسة (5
في ضوء  غ ز ة"تصور مقترح لتطوير أداء مدير المدرسة الثانوية كقائد تربوي في محافظات 

 اتجاهات معاصرة في اإلدارة المدرسية"
وضع تصور متقرح لتطوير أداء مدير المدرسة الثانوية كقائد إلى التوصل إلى هدفت الدراسة 

في ضوء اتجاهات معاصرة في اإلدارة المدرسة. وقد استخدم الباحث  غ زَّةمحافظات تربوي في 
، غ زَّةالمنهج الوصفي التحليلي وشملت عينة الدراسة جميع مديري المدارس الثانوية بمحافظات 

 االستبانة كأداة للدراسة. ماستخدات مَّ ومديراتها، و 



 
 

19 

 التالية:الثالث النتائج إلى وتوصلت الدراسة  
المجال اإلداري، والمجال الفني جاء  ىمعظم مديري المدارس يركزون في عملهم عل إنَّ . 6 

 في المرتبة الثانية ثم المجال االجتماعي في المرتبة الثالثة.
 كثيرًا من المديرين ال يشركون المعلمين في عملية اتخاذ القرار. إنَّ . 2 

جدول أعمال االجتماع مسـبقا،  ىلمعلمين علنسبة من المديرين ال يقومون باطالع ا إنَّ . 3 
 ومن ثم، ال يتاح للمعلمين الفرصة للمشاركة الفعالة في االجتماعات.

 ( بعنوان:2007دراسة )الغامدي،  (8
 عسير" بمنطقة األزمات إدارة في المدرسية اإلدارة لمشرفة القيادي "الدور

 تواجه التي الثانوية المدارس في ريةاإلدا األزمات أهم علىالتَّع رُّف  إلى الدراسة هذه هدفت
 وأهم تواجهها، التي والمعوقات وأسبابها، لعملها اإلشرافي، ممارستها أثناء المدرسية اإلدارة مشرفة

 إدارة األزمات. في القيادي دورها لتمارس المدرسية اإلدارة مشرفة في تتوافر أن يجب التي الكفايات
 بمنطقة التربوي اإلشراف بمكاتب المدرسية اإلدارة فاتمشر  جميع من الدراسة مجتمع ت ك وَّن

االستبانة،  باستخدام الالزمة البيانات جمعت مَّ و  إدارة مدرسية، مشرفة) 16عددهن) عسير، والبالغ
 :المهمة األربع التالية ومن النتائج
 رة المدرسيةاإلدا مشرفة تواجه التي الثانوية المدارس في حدوثًا اإلدارية األزمات أكثر من. 6 

 -اإلشرافي:  لعملها ممارستها أثناء

 المعلمات. على الطالبات من البدنية االعتداءات*  
 آن واحد. في إجازة المعلمات من مجموعة طلب*  

 0سرقة لحادث المدرسة تعرض*  

  الثانوية: المدارس في اإلدارية األزمات وقوع أسباب أهم. 2 
 النفسي. اإلرشاد في المتخصصاتالمؤهالت، و  المرشدات خبرة قلة*  

   للمعلمات. الخدمة قبل التأهيلية ضعف البرامج*   
 0األزمة إدارة في متخصصات مشرفات وجود عدم*  

 اإلشراف في القيادي بدورها قيامها أثناء المدرسية اإلدارة مشرفة تواجه التي المعوقات أهم. 3 

 :الثانوية المدارس على

 األزمة. وقوع عند والتوجيه للمتابعة، صةمخت مرجعية وجود عدم*  

 بإدارة األزمات. يتعلق فيما الخبرات لتبادل المدارس بين المتبادلة االتصاالت تدني*   
 0األزمات وقوع عند المدرسة مديرة بها تسترشد التي اللوائح، واألنظمة قصور*  

 :المدرسية اإلدارة مشرفة في توافرها الواجب الكفايات أهم. 5 
 المدرسية. اإلدارة تواجه التي اإلدارية المشكالت حل في المساعدة*  
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 المدرسة. في األزمات وقوع على المترتبة الوعي باآلثار*  

 ( بعنوان:2001دراسة )األغا،  (7
"المهارات القيادية لدى المسؤولين في شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية )جوال( بين 

 الواقع والمنظور المعياري"
 شركة في لدى المسئولين والمعيارية المتوفرة القيادية المهارات علىالتَّع رُّف  إلى الدراسة هذه دفته

 عن للمجتمع المسحية الدراسة تمت وقد .نظرهم وجهة من )جوال(الفلسطينية الخلوية االتصاالت
 افظاتمح في )جوال(الفلسطينية الخلوية شركة االتصاالت في للمسئولين الشامل الحصر طريق
 أول إدارياً  مشرفًا، فريق، قائد أول، مهندساً  مديرًا،(التالية المسميات الوظيفية يحملون ممن غ زَّة

 التحليلي الوصفي المنهج البحث هذا في استخدم وقد مسئواًل، وأربعين خمس يبلغ عددهم والذين)
 .البحث موضع الظاهرة مع يتناسب نظرًا ألنه
 -:يلي ماأربع ك البحث هذا إليها توصل التي النتائج أهم ومن
 لـدى جـداً  مهمـة )ذاتيـة، فنيـة، إداريـة، إنسـانية، فكريـة(القياديـة المهـارات محـاور كـل إنَّ . 6 

 متوسطة. لديهم توفرها درجة ولكن )جوال(شركة المسئولين في
في  اهاأدن وهو الفكرية المهارات محور هو المسئولين لدى أهمية القيادية المحاور أكثر إنَّ . 2 
 فـي المسـئولين لـدى تـوفراً  القياديـة المحـاور أكثـر ، إن)جـوال(شـركة  فـي المسـئولين لـدى التـوفر درجـة

 اإلنسانية. القيادية المهارات محور هو أهمية الفنية، وأدناها المهارات محور هو) جوال(شركة 

  طاقـات سـتغاللا علـى مقـدرةال" مهـارة هـي المسـئولين لـدى أهميـة قياديـة مهـارة أكثـر إنَّ . 3 
ن" المرؤوسـين  لتحسـين أعمـال مقترحـات طـرح "مهـارة هـي المسـئولين لـدى أهميـة قياديـة مهـارة أقـل وا 

 ".اللجان

ن "بـالمظهر الخـارجي االهتمـام" مهـارة هـي المسـئولين لدى توفرا قيادية مهارة أكثر نَّ . إ5   وا 

 ".التفكير اإلبداعي على مقدرةال" مهارة هي المسئولين لدى توافرا قيادية مهارة أقل

 :( بعنوان2007دراسة )أبو تينة و الروسان،  (1
 بجائزة الملكة الفائزين المعلمين نظر وجهة من المدارس لمديري المفضلة القيادية "األنماط

 "التربوي بتميزهم المتميز، وعالقتها للمعلم العبد اهلل رانيا
 نظر وجهة من لمديري المدارس المفضلة القيادية األنماط معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
 تكونت وقد .التربوي بتميزهم للمعلم المتميز، وعالقتها العبد اهلل رانيا الملكة بجائزة الفائزين المعلمين

 .2006لعام الفائزين المعلمين معلمًا من (62) من الدراسة عينة
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  -:ثالث خالصات، وهي الدراسة نتائج أظهرت 
 ،التَّحويليَّـة القيـادة نمـط بـين ( 0.706 = ) إحصـائيًا  بـة، ودالـةقويـة، وموج عالقـة وجـود. 6 
 التربوي. والتميز

 القيـادة نمـط بـين ( 0.501 = ر) إحصـائياً  ودالـة وموجبـة،  متوسـطة،  وجـود عالقـة. 2 

 التربوي. التبادلية ، والتميز

 الترسـلية ادةبـين القيـ ( 0.124 -) إحصـائياً  دالـة وغيـر وسـلبية،  ضـعيفة،  توجـد عالقـة. 3 

  .التربوي والتميز

 0.489 التربوي بالتميز تنبؤاً  األفضل هي التَّحويليَّة القيادة) أنَّ  الدراسة نتائج أظهرت كما 
 ) التربوي للتميز سلبياً  متنبئاً  فكانت الترسلية ، أما القيادة.( 0.084 ) التبادلية القيادة ، تليها( (

  ) .دالة إحصائياً  وغير  ( 0.001
 (  بعنوان:2001) الزهراني، راسة د (9
 "واقع ممارسة قيادة التغيير من قبل مديري مراكز اإلشراف التربوي بمنطقة مكة المكرمة" 

على واقع ممارسة قيادة التغيير من قبل مديري مراكز اإلشراف  فِ رُّ ع  هدفت هذه الدراسة إلى التَّ 
نظر المشرفين التربويين والكشف عما إذا التربوي بمنطقة مكة المكرمة من وجهة نظرهم ومن وجهة 

كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين إجابات مديري مراكز اإلشراف والمشرفين التربويين في 
كل بعد من أبعاد قيادة التغيير كذلك الكشف عما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين 

ف التربوي تعزى لما يلي: )درجة المؤهل العلمي المتوسطات الحسابية إلجابات مديري مراكز اإلشرا
_ سنوات الخدمة في اإلشراف التربوي _ سنوات الخدمة في إدارة المركز_ الدورات التدريبية في 

 مجالي القيادة واإلشراف التربوي(.
( مديرًا وعينة عشوائية طبقية من 22وقد شملت الدراسة جميع مديري المراكز وعددهم )

 %( من المجتمع األصلي للدراسة. 42( يمثلون)365ويين بلغ عدد أفرادها )المشرفين الترب
 "استبانة" ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي وقام بإعداد

وهي: تنمية العالقات اإلنسانية  ؛(فقرة وزعت على ستة أبعاد رئيسة لقيادة التغيير51تضمنت )
 ( فقرات وبناء فريق إحداث التغيير.9الجيدة واشتمل على )

 ( بعنوان: 2001دراسة )العبويني،  (10
 أساليب التعلم والسلوك القيادي والتكيف االجتماعي لدى الطلبة الموهوبين في األردن"" 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أساليب التعلم، والسلوك القيادي، والتكيف االجتماعي لدى 
ردن، ت ك ّون أفراد الدراسة من الطالب الموهوبين في مدرسة اليوبيل، والبالغ الطلبة الموهوبين في األ

( طالبا، وطالبة، وقد قامت الباحثة بتطوير ثالثة مقاييس هي: مقياس أساليب التعلم، 250عددهم )
 و مقياس السلوك القيادي، ومقياس التكيف االجتماعي.
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خدمون األسلوب البصري في التعلم بشكل مرتفع الطلبة الموهوبين يست أظهرت نتائج الدراسة أنَّ 
حيث جاء هذا األسلوب في المرتبة األولى، ثم جاء في المرتبة الثانية األسلوب الحركي بدرجة 

درجة ممارسة  ا، وفي المرتبة األخيرة، وبدرجة متوسطة األسلوب السمعي، كما تبين أنَّ مرتفعة أيضً 
موهوبين قد كانت ذات درجة مرتفعة باستثناء مجال السلوك القيادي بشكل عام لدى الطلبة ال

 السيطرة حيث كانت درجة ممارسته من قبل الطلبة الموهوبين متوسطة.
درجات التكيف االجتماعي لدى الطلبة الموهوبين كانت ذات  كما أظهرت نتائج الدراسة أنَّ  

درجات  إلى أنَّ  درجة متوسطة بشكل عام، وأشارت متوسطات فقرات مقياس التكيف االجتماعي
 التكيف االجتماعي لدى الطلبة الموهوبين قد تراوحت معظمها بين المتوسطة والمرتفعة.

كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة التكيف االجتماعي للطلبة 
ة الموهوبين حسب الصف الدراسي، وعدم وجود فرق ذي داللة إحصائية في درجات ممارسة الطلب

 الموهوبين للسلوك القيادي، والتكيف االجتماعي حسب الجنس.
 ( بعنوان: 2001دراسة )بلواني،  (66
 شمال في محافظات الحكومية المدارس في اإلبداع تنمية في المدرسية اإلدارة دور" 
 "مديريها نظر وجهة من ومعيقاتها فلسطين

 المدارس الحكومية في اإلبداع تنمية يف المدرسية اإلدارة دور إلىالتَّع رُّف  الدراسة هذه هدفت
 دور إلى معرفة سعت كما ) وسلفيت ,وطوباس ,وجنين ,وقلقيلية ,وطولكرم ,) نابلس محافظات في

 والمؤهل متغيرات الجنس، باختالف المديرين نظر وجهة من اإلبداع تنمية في المدرسية اإلدارة
 العمل. كانوم البكالوريوس، في والتخصص ،الخدمة وسنوات العلمي،
 الوصفي المنهج الباحثة واستخدمت .ومديرةً  مديًرا (215) من الدراسة نةعيّ  تكونت وقد 

  (39) من تكونت استبانة بإعداد الباحثة وقد قامت الدراسة، مجتمع من البيانات لجمع الميداني
 في اإلبداع يةتنم في المدرسية اإلدارة إلى دور للتعرف إنشائيين سؤالين إلى باإلضافة ، سؤاالً 

 حول النظري األدب في جاء ما ضوء ومعيقاتها، في الشمال محافظات في الحكومية المدارس
 .واإلبداع المدرسية،  اإلدارة
 :التالية الست النتائج إلى الدراسة توصلت وقد
 . (86.7 %) بنسبة جًدا كبيًرا كان اإلبداع تنمية في المعلم مجال نَّ إ .6 
 .(% (75بنسبة كبيًرا كان اإلبداع تنمية في المدرسية ارةاإلد مجال نَّ إ. 2 
 .(%70.4)بنسبة  كبيًرا كان اإلبداع تنمية في المحلي المجتمع مجال نَّ إ. 3 
 .(%(70.4بنسبة  كبيًرا كان اإلبداع تنمية في المدرسية البيئة مجال نَّ إ. 5 
 .(%68.1)بنسبة  طاً متوس كان اإلبداع تنمية في التعليمية المناهج مجال نَّ إ. 4 
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فـي  المدرسـية اإلدارة بـدور المتعلقـة األسـئلة نحـو الدراسـة عينـة إلجابـات الكليـة الدرجـة نَّ إ. 1 
 مـديريها، بلغـت نظـر وجهـة مـن ومعيقاتهـا الشـمال محافظـات في الحكومية المدارس في اإلبداع تنمية

 .األسئلة نحو كبيرة موافقة نسبة على يدل وهذا ،((76.4%

 
 ( بعنوان:  2001)شحادة،  دراسة (62
من   األكاديميين اإلداريين لدى االتصال وأنماط القيادي السلوك أنماط بين العالقة" 
 "الفلسطينية الجامعات في التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة

 لدى االتصال القيادي، وأنماط السلوك أنماط بين العالقة إيجاد الدراسة هذه هدفت 
 .الفلسطينية الجامعات في التدريس هيئة أعضاء نظر وجهة من اإلداريين األكاديميين

 من  مكونة الدراسة لمجتمع ممثلة العشوائية الطبقية بالطريقة عينة اختيارت مَّ  
  نسبتها تمثل الفلسطينية الجامعات في التدريسية الهيئة أعضاء من عضًوا400) )

 بير وجامعة الوطنية، النجاح معةجا في التدريس هيئة أعضاء من مجتمع الدراسة من26.4%)
 .األمريكية العربية والجامعة الخليل، وجامعة القدس، وجامعة بيت لحم، وجامعة زيت،

 واالستبانة القيادي، السلوك أنماط لقياس إحداهما استبانتين الغرض لهذا الباحث واستخدم 
 االتصال هي: نمط جاالتم أربعة على موزعة فقرة(55) من مكونة االتصال أنماط لقياس الثانية

 من االتصال ونمط اتجاهاته )طرقه(، على بناء االتصال ونمط الشفهي، ونمط االتصال الكتابي،
 الرموز، والحركات، والتعبيرات. خالل

اإلداريين  لدى شيوعا األكثر القيادي النمط هو الديمقراطي النمط أن النتائج دلت وقد 
الديكتاتوري  النمط يليه ،(%57.2) على حصل حيث ةالفلسطيني الجامعات في األكاديميين

نمط  نإف االتصال ألنماط بالنسبة وأما (،(%53.2ونسبته التسيبي النمط ثم ،(%55)ونسبته
 لدى اإلداريين شيوعا األكثر االتصال نمط هو والتعبيرات والحركات الرموز خالل من االتصال

 االتصال الشفهي نمط يليه ،(%61.6) لىع حصل حيث الفلسطينية الجامعات في األكاديميين
 وجاء نمط ، (%54) على حصل حيث الكتابي االتصال نمط ثم ،(%58) على حصل حيث

 .%53.2)على) وحصل االتصال أنماط بين اتجاهاته أخيرا على بناء االتصال
 (α= 0.05)الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال انه النتائج دلت كما  

الجامعات  في األكاديميين اإلداريين لدى االتصال وأنماط القيادي السلوك أنماط من كل يف
توجد  انه النتائج دلت ،بينما العملية الخدمةو  العلمي ،والمؤهل الجنس لمتغيرات تعزى الفلسطينية

 القيادي السلوك أنماط من كل في  (α=0.05)الداللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق
 .الجامعة لمتغير تعزى الفلسطينية الجامعات في األكاديميين اإلداريين لدى االتصال نماطوأ
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 السلوك القيادي أنماط بين إحصائيا دالة ارتباطيه عالقة وجود الدراسة نتائج أظهرت كما 
 هو النمط الديمقراطي وكان الفلسطينية الجامعات في األكاديميين اإلداريين لدى االتصال وأنماط

 .القيادية األنماط بين ارتباطا األعلى لنمطا
 من االتصال الشفهية بأنماط االهتمام تعزيز أهمها التوصيات من بعدد الدراسة خرجت وقد 
 الندوات الالمنهجية مثل األنشطة خالل ومن االتجاهات، جميع في االتصال حرية تشجيع خالل
 نفس في دراسات وأبحاث بإجراء الدراسة أوصت وكذلك الترفيهية، والرحالت والثقافية العلمية

 متغير اخذ باالعتبار مع الجامعات ورئاسة األكاديميين النواب مثل عينات تستهدف الموضوع
جراء الكلية،  .الوظيفي والرضا االتصال أنماط بين للعالقة دراسة وا 

 :( بعنوان 2009دراسة )سليم،  (63
 الثانوية في الحكومية المدارس مديري لدى المنظمي بالمناخ وعالقته القيادي،  "السلوك 
 معلميهم" نظر وجهة من الغربية الضفة شمال محافظات
مديري  لدى المنظمي بالمناخ وعالقته القيادي السلوك إلىإلى التَّع رُّف   الدراسة هذه هدفت
 اتالمعلمين، والمعلم نظر وجهة من الغربية الضفة شمال محافظات في الثانوية الحكومية المدارس
 فيها. 

 العشوائية الطبقية بالطريقة اختيارهات مَّ  معلماً  (656) من مكونة عينة على الدراسة وقد ُأجريت
 .الغربية، ومعلماتها الضفة شمال محافظات في الثانوية الحكومية معلمي المدارس من

 ًا لدىممارسًة، واستخدام األكثر السلوك هو الديمقراطي السلوك أن الدراسة نتائج دلت وقد
  على نسبة حصل حيث الغربية، الضفة شمال محافظات في الثانوية الحكومية المدارس مديري

  .(%67.60) ونسبته الدكتاتوري السلوك يليه( (80.73%
 تطبيقًا، األكثر المجال هو اإلدارية القوانين مجال نإف المناخ المنظمي لمجاالت بالنسبة أما
 نسبة على حصل حيث الغربية الضفة شمال محافظات في الثانويةالحكومية  المدارس في واهتماماً 

 (85.20 %).على  حصل حيث واإلدارة مجال التنظيم يليه ،(85.40%)
  في (α=0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال انه النتائج دلت كما
المؤهل ، تغيري )التخصصلم تعزى الثانوية الحكومية المدارس مديري لدى القيادي السلوك
 العلمي(.

سنوات  ،لمتغيرات)الجنس تعزى إحصائية داللة ذات فروق توجد هنَّ أ النتائج دلت بينما 
 والمدرسة(.الخدمة، 

 في (α=0.05)  الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال هأنَّ  النتائج دلت كما 
 ,العلمي المؤهل ,التخصص الجنس لمتغيرات تعزى ويةالثان الحكومية المدارس لدى المنظمي المناخ

 .الخدمة سنوات لمتغير إحصائية تعزى داللة ذات فروق توجد هنَّ أ النتائج دلت بينما ,والمدرسة
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 القيادي، والمناخ السلوك بين إحصائيا داله ارتباط عالقة وجود الدراسة نتائج أظهرت كما
 .الغربية الضفة شمال محافظات في انويةالث الحكومية المدارس مديري لدى المنظمي

 ( بعنوان:2009دراسة ) مرتجى،  (65
في مدارس  اإلعدادي ةدور المشرف التربوي في تنمية المهارات القيادية لدى معلمي المرحلة "

 "، وسبل تفعيلهغ ز ةوكالة الغوث بمحافظات 
قيادية لدى معلمي هدفت الدراسة إلى تتبع دور المشرف التربوي في تنمية المهارات ال 
تبعت الباحثة المنهج ا، وسبل تفعيله ، و غ زَّةفي مدارس وكالة الغوث بمحافظات  اإلعداديَّةالمرحلة 

( فقرة، وقد توصلت الدراسة إلى 49الوصفي التحليلي، فقد قامت بصياغة استبانة مكونة من )
 التالية:  األربع النتائج 

 اإلعداديَّـةالمهـارات القياديـة لـدى معلمـي المرحلـة  محور "قيام المشرف بدوره في تنميـة. 6 
 " احتلت المرتبة األولى بأعلى وزن نسبي.غ زَّةفي مدارس وكالة الغوث بمحافظات 

مجـــــال "دور المشـــــرف التربـــــوي فـــــي تنميـــــة مهـــــارة التـــــأثير فـــــي اآلخـــــرين" بـــــوزن نســـــبي . 2 
(11.3.)% 

 ير" الترتيب التالي للمجال السابق.مجال "دور المشرف التربوي في تنمية مهارة التطو . 3 

 مجال "دور المشرف التربوي في تنمية مهارة اإلبداع" الترتيب التالي للمجال السابق.. 5 

 
 :الت حويلي ةالقيادة  دراسات سابقة في 3-2 

 ( بعنوان:2006)الغامدي، دراسة  (64
 القيادة قبل من خصائصها وامتالك ممارستها مدى السعودية الجامعات في الت حويلي ة القيادة"

 "األكاديمية
على مدى ممارسة القيادات األكاديمية في الجامعات السعودية التَّع رُّف هدفت الدراسة إلى 

، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من التَّحويليَّةللقيادة 
الذين هم على رأس العمل خالل الفصل أعضاء هيئة التدريس الذكور في الجامعات السعودية 

 ( فردًا.2962هـ البالغ عددهم )6520/6526الدراسي الثاني للعام الجامعي 
صمم الباحث استبانًة لجمع المعلومات تكونت من قسمين: األول معلومات أولية عن المجيب، 

( عبارة، 37باراته )، وعدد عالتَّحويليَّةوالثاني محاور الدراسة، وهي محور عناصر سلوك القيادة 
 ( عبارة.21ومحور خصائص القائد التحويلي، وعدد عباراته )
 :أربع كما يلي توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها

ــــادة  أنَّ . 6  ــــي الجامعــــات الســــعودية يمارســــون القي ــــة ف ــــادات األكاديمي ــــةالقي بدرجــــة  التَّحويليَّ
 متوسطة.
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لجامعـــات الســـعودية يتمتعـــون بخصـــائص القائـــد التحـــويلي القيـــادات األكاديميـــة فـــي ا أنَّ . 2 
 بدرجة متوسطة.

توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين إجابــات أفــراد الدراســة فيمــا يتعلــق بســلوك القيــادة . 3 
 وفقًا لمتغير الوظيفة، وال توجد فروق وفقًا لمتغير الجامعة، والتخصص. التَّحويليَّة
بين إجابات أفراد الدراسة فيمـا يتعلـق بخصـائص القائـد  توجد فروق ذات داللة إحصائية. 5 

التحويلي وفقًا لمتغير الوظيفة، والتخصص، وال توجد فروق لمتغير الجامعة سوى في خاصية موجه 
 القيم.

 ( بعنوان: 2006دراسة )الهاللي،  (18
 "الجامعية الكليات بعض في اإلجرائية والقيادة الت حويلي ة القيادة نظريتي استخدام"

 العمداء،  لدى التَّحويليَّة والقيادة القيادة اإلجرائية،  سلوكيات توضيح الدراسة إلى هدفت هذه
 ودرجة القيادة،  سلوك بين العالقة وكذا توضيح الجامعية، الكليات بعض في األقسام ورؤساء
 من دالجه من مزيد بذل في ورغبتهم من ناحية، القيادة نحو التدريس هيئة أعضاء لدى الرضا
 األقسام رؤساء ومشاركة القيادة، سلوك بين توضيح العالقة محاولة إلى باإلضافة هذا أخرى، ناحية

 .التنظيمية في القرارات التدريس هيئة العلمية، وأعضاء
 قسم، رئيس) 90عميدًا، و )) 21) بلغت العمداء من عينة على الدراسة هذه تطبيقت مَّ  وقد

  اإلجراءات الخمسة التالية: خاللها منمَّ ت  و  تدريس، هيئة عضو (600و)
 اإلجرائية. والقيادة ،التَّحويليَّة للقيادة األقسام، العمداء، ورؤساء إدراكات فحص. 6 

، التَّحويليَّـة للقيـادة بالنسـبة األقسـام، رؤسـاء التـدريس نحـو هيئـة أعضـاء فحـص إدراكـات. 2 
 . اإلجرائية والقيادة

بالقيـادة  يتعلـق فيمـا التـدريس هيئـة األقسـام، وأعضـاء رؤسـاء تإدراكـا بـين عمـل مقارنـة. 3 
  .اإلجرائية والقيادة ،التَّحويليَّة

هيئـة  وأعضـاء األقسـام، ورؤسـاء للعمـداء، المعياريـة واالنحرافـات مقارنـة المتوسـطات،. 5 
 والرضا لقيادة،ا الجهد، وفعالية من مزيد بذل في : الرغبةهي معيارية، متغيرات لثالثة بالنسبة التدريس

 .القادة عن

 .التنظيمية القرارات في بالمشاركة المتعلقة باألسئلة الخاصة تحليل االستجابات. 4 

 في أنماطهم تحويليين كانوا الكليات عمداء نَّ أ   الميدانية الدراسة هذه خالل من اتضح وقد  
 نقل، وتحويل تسعى إلى بطرق ونيتصرف همنَّ أ   إلى تشير األحيان معظم في إدراكاتهم وأنَّ  القيادية،
 أوضحت كما ،بهم وبأتباعهم الخاصة الُمثل، والطموحات، واألهداف بين للتوفيق العمل بيئات
 كانت ذلك تحقيق في هيئة التدريس وأعضاء األقسام، العمداء، ورؤساء لبُ سُ  نَّ أ   أيضاً  الدراسة

 في اآلخرين مساعدة على تركز التي ة العقليةاالستثار  حول تتمركز التي التَّحويليَّة القيادة سلوكيات
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 االبتكارية الحلول وتشجيع إسهاماتهم، تتعلق بعملهم، وتقييم التي الحساسة االفتراضات دراسة إعادة
 .العلني النقد ورفض للمشكالت،

 من أكثر كانوا تحويليين شملتهم الذين العلمية األقسام رؤساء أنَّ  أيضاً  الدراسة أوضحت وقد
 "هو كبيرة بدرجة منه الذين استفادوا التحويلي السلوك وكان القيادية، أنماطهم في إجرائيين كونهم
 أنَّ  من المعاصرين الباحثين من إليه عديد ذهب ما مع تتفق النتيجة وهذه المستوحاة، الدافعية
 االستيحاء على مقدرةال يمتلكون الذين المعلمين

 ."للتعلم استعداداً  أكثر يكونون
 ( بعنوان:2002)نعساني واليوسفي،  دراسة (18

، الت حويلي ة"اختبار أثر العدالة التنظيمية، والثقة كمتغيرات وسيطة في عالقة القيادة  
 والتبادلية بسلوكيات المواطنة التنظيمية"

تركز الهدف الرئيسي لهذه الدراسة على  بناء، واختبار نموذج يفسر العالقة بين نمطي القيادة 
، والتبادلية، وسلوكيات المواطنة التنظيمية، وذلك في ضوء مراجعة، وتحليل العديد من ةالتَّحويليَّ 

القيادة  نَّ الدراسات السابقة التي تناولت موضوع القيادة، واعتمادًا على تلك الدراسات فقد افترضنا أ  
ركات العدالة، ستؤثر على سلوكيات المواطنة التنظيمية بشكل غير مباشر من خالل مد التَّحويليَّة

والثقة كمتغيرات وسيطة، كما قمنا أيضًا ببناء، واختبار عدد من النماذج البديلة التي تحتوي على 
مجموعة من العالقات المباشرة بين متغيرات الدراسة، والتي قمنا باقتراحها في ضوء مراجعتنا 

 للدراسات السابقة.
على وجود تأثير غير مباشر للقيادة  وباستخدام نموذج المعادالت الهيكلية، وجدنا دليال

 على سلوكيات المواطنة التنظيمية في ضوء العدالة، والثقة كمتغيرات وسيطة. التَّحويليَّة
 : ( بعنوان2002دراسة )مصطفي،  (16

 كمدخل لتحسين أداء مدير المدرسة في مصر". الت حويلي ة"أسلوب القيادة  
أبرز  ىاء مدير المدرسة المصرية، والوقوف علتحليل الوضع الراهن ألدإلى هدفت الدراسة 

، ومتطلبات تطبيقها التَّحويليَّةنظريات القيادة السائدة في المؤسسات التعليمية، وبيان مفهوم القيادة 
 في البيئة المدرسية. واعتمد الباحث استخدام المنهج الوصفي في التحليلي.

تطوير  ىوالمتطلبات التي تساعد عل وضع مجموعة من االعتبارات،إلى وقد توصلت الدراسة 
 أداء مدير المدرسة في ضوء التحديات الحاضرة، و إدراك التحديات المستقبلية.
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 ( بعنوان: 2003دراسة )رشيد،  (69
 "الت حويلي ةالعاطفي والقيادة  الذ ك اء " 

، ولتحقيق ليَّةالتَّحويالعاطفي، والقيادة  الذَّك اء سعت الدراسة الحالية إلى بحث العالقة بين 
العاطفي لدى رؤساء األقسام األكاديمية في كليات  الذَّك اء دراسة مستوى ت مَّ أهداف الدراسة، فقد 

جامعة الملك سعود الذين أجابوا على استبانة تقيس مستوى ذكائهم العاطفي، وفي نفس الوقت تولي 
لدى  التَّحويليَّةتوى القيادة مرؤوسوهم من أعضاء هيئة التدريس تعبئة استبانة أخرى لتقويم مس

 رؤسائهم.
العاطفي، ومستوى القيادة  الذَّك اء أظهرت النتائج وجود عالقة موجبة بين جميع أبعاد   

 .التَّحويليَّةالعاطفي ُيعد عنصرًا مهما في القيادة  الذَّك اء  نَّ األمر الذي يشير إلى أ   التَّحويليَّة
 بعنوان:  2005) عطا، بني (دراسة  (20
 الت حويلي ة القيادة لنمطي العاّمة األردنّية الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة" 
 "باالحتراق النفسي وعالقتهما والتبادلية
 القيادة لنمطي العاّمة األردنّية الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة تعّرف إلى هدفت
 المعلمين.  عند شخصية -البين والعالقات ي،باالحتراق النفس وعالقتهما ، والتبادلية،التَّحويليَّة

 أقاليم في مدرسة ثانوية (167) على موزعين ومعلمةً  معلمًا،  (668)من عينة الدراسة تكونت 
  .الثالثة األردنية المملكة
 نمط القيادة من استخداماً  أكثر وعناصرها ،التَّحويليَّة القيادة نمط نَّ الدراسة أ   نتائج بينت وقد
 األردن. في الثانوية المدارس مديري لدى ةالتبادلي

 درجة وبين والتبادلية التَّحويليَّة القيادة نمطي بين سلبية عالقة وجود النتائج كما أظهرت
 وبين والتبادلية التَّحويليَّة القيادة نمطي بين موجبة ووجود عالقة المعلمين، عند النفسي االحتراق

 .مينالمعل عند البينشخصية درجة العالقات
: هي مرحلة يصل إليها الفرد عند زيادة الضغوط حتى تسبب له االنهيار واالحتراق النفسي

 واإلرهاق.
 :( بعنوان2001دراسة ) العازمي،  (21

 وعالقتها باإلبداع اإلداري" الت حويلي ة"القيادة  
بداع اإلداري على العالقة بين سمات القائد التحويلي،  وتوافر اإلالتَّع رُّف هدفت الدراسة إلى 

لدى العاملين المدنيين بديوان وزارة الداخلية. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي حيث 
الثالث تمثلت عينة الدراسة بالعاملين المدنيين، وديوان وزارة الداخلية. وتوصلت الدراسة إلى النتائج 

  -اآلتية:
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متـــوفرة  التَّحويليَّـــةئص القيـــادة تســـعًة وعشـــرين ســـمًة،  وخاصـــيًة مـــن ســـمات، وخصـــا إنَّ . 6 
 بدرجة كبيرة لدى القيادات المدنية في وزارة الداخلية أهمها االهتمام بإحداث تغييرات سريعة وجذرية.

بـــين امـــتالك  (α≤0.05وجـــود عالقـــة طرديـــة متوســـطة دالـــة إحصـــائيًا عنـــد مســـتوى ). 2 
ــــد التحــــويلي، وامــــتالك  ــــادات اإلداريــــة لســــمات، وخصــــائص القائ ــــدرات القي مرؤوســــيهم لمهــــارات، وق

 إبداعية.

( حول امتالك القيادات لسمات α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ). 3 
بـــين أصـــحاب المـــؤهالت العلميـــة دون الثـــانوي، وأصـــحاب المـــؤهالت  التَّحويليَّـــةوخصـــائص القيـــادة 

 العلمية األعلى منهم لصالح أصحاب المؤهالت الدنيا.

بكل ما هو من شأنه زيادة، وتفعيل امتالك  المسئولةُ  الجهاتُ  تقوم   ن  ث بأ  ويوصي الباح
 .التَّحويليَّةالقيادات المدنية بديوان وزارة الداخلية سمات، وخصائص القيادة 

 ( بعنوان: 2001دراسة )الفقيه،  (22
دارات التربية، لمديري التربية، والتعليم، وعالقتها بالفعالية التنظيمية إل الت حويلي ةالقيادة " 

 "والتعليم في المملكة العربية السعودية
 -:التاليةالثالثة   األهداف تحقيق إلى الدراسة هذه سعت
 السـعودية لسـلوك العربيـة المملكـة فـي والتعلـيم التربيـة مـديري ممارسـة درجـة علـىالتَّع رُّف  .6 

 .ؤوسيهمومر  والتعليم التربية مديري نظر وجهة من التَّحويليَّة القيادة

 السـعودية مـن العربيـة المملكـة فـي والتعليم التربية إلدارات التنظيمية الفعالية درجة تحديد.  2 

 .ومرؤوسيهم والتعليم التربية مديري نظر وجهة من المتنافسة القيم مدخل منظور
 لسـلوك التربيـة والتعلـيم مـديري ممارسـة درجـة بـين  االرتباطيـة العالقـة درجة علىالتَّع رُّف  .3 

 التربيـة مـديري نظـر وجهـة مـن التربيـة والتعلـيم إلدارات التنظيميـة الفعاليـة ودرجـة التَّحويليَّـة القيـادة

 .ومرؤوسيهم والتعليم
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، فقام بتصميم استبانتين لجمع المعلومات اإلحصائية 

 ( 106من أفراد عينة الدراسة المكون من)
 :هذه الثالث الدراسة إلى عدة نتائج منهاوقد خلصت 

ــيم بالســعودية يمارســون ســلوكيات القيــادة  مــديرو. 6  ــةالتربيــة والتعل بمعــدل متوســط  التَّحويليَّ
(4/3.35.) 

 (.4/3.64يقترب من معدل ) مديرينمستوى الفعالية التنظيمية لدى ال. 2 

، ومســتوى الفعاليــة التنظيميــة ويليَّــةالتَّحتوجــد عالقــة دالــة إحصــائيًا بــين ممارســة القيــادة . 3 
 .(0.06عند مستوى )
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 ( بعنوان:2007دراسة )الجارودي،  (23
 "السعودية الجامعات في الت حويلي ة القيادات إعداد" 
الجامعات  في واإلدارية األكاديمية، القيادات إلعداد تدريبي برنامج تصميم الدراسة هدفت
بيئة  في التَّحويليَّة القيادة لتطبيق الجامعي للقائد الالزمة المهارات اكتساب من لتمكينهم السعودية

 .بالتحديات مليئة عمل
 على تطبيقهات مَّ  التي االستبانة على معتمدة المسحي الوصفي المنهج الباحثة وقد استخدمت

 عددها بلغ والتي بجدة،  العزيز عبد والملك بالرياض، سعود الملك جامعتي من الدراسة عينة 
  .( قائداً 203)   منهم استجاب .قائداً ( 364)

 : كالتالي ثالث الدراسة هذه لها توصلت التي النتائج وكانت
 كبيـرة كانـت التَّحويليَّـة القيـادة مهـارات علـى التـدريب أهميـة نحـو الدراسـة عينـة اتجاه درجة. 6 

 كافـة تأييـد يعنـي ممـا ( ، 0.1معيـاري ) ( بـانحراف0.4)  ( مـن0.54العـام) المتوسـط بلـغ جـدًا فقـد

 ستساهم بأنها التام واقتناعهم ،التَّحويليَّة القيادة مهارات على التدريب ألهمية الدراسة القيادات موضوع

 .عملهم مجال في القيادية مهاراتهم في رفع

القياديـة  أسـاليبهم فـي التَّحويليَّـة القيـادة عناصـر اسـتخدام علـى الدراسـة عينـة موافقـة درجـة. 2 
دارتهـم  بـانحراف) 0,4 (مـن )5.4 (العـام المتوسـط بلـغ فقـد جـداً  كبيـرة بدرجـة معهـم للعـاملين وا 

 .معهم للعاملين إدارتهم في التَّحويليَّة القيادة عناصر كافة استخدام تأييدهم يعني مام (0.1)معياري
 اتجاههم في اإلناث لصالح .,.)  4 (معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد. 3 

داللـة  ذات فـروق توجـد كمـا . الجامعـات فـي التَّحويليَّـة القيـادة مهـارات علـى التـدريب و أهميـةنحـ
 .الوظيفة بعد تدريبية دورات أخذوا الذين األفراد لصالح إحصائية

الدارسة  أفراد بين) 0,04 (معنوية مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال هنَّ أ   حين في
الفنية  العناصر -التَّحويليَّة القيادة مهارات على للتدريب األكاديمية لقياداتا احتياج لمدى بالنسبة
 ألهمية التدريب بالنسبة الدراسة أفراد اتجاهات -التَّحويليَّة للقيادات التدريبي البرنامج إلعداد الالزمة
 . اإلدارة في خبرتهم وسنوات -.تخصصاتهم باختالف التَّحويليَّة القيادة مهارات على

بتصميم  الدراسة أفراد استجابات من لها توفرت التي المعطيات بناء على الباحثة وقد قامت
 في محيط التَّحويليَّة القيادة ممارسة من للتمكن القادة يحتاجه ما كل ضمنته متكامل تدريبي برنامج
 .عملهم
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 :( بعنوان2005دراسة )العمري،  (24
 ومدي توفر مبادئ إدارة الجودة الشاملة". ةالت حويلي  "العالقة بين خصائص القيادة  

ومدي توفر مبادئ  التَّحويليَّةالعالقة بين خصائص القيادة  ىعلالتَّع رُّف هدفت الدراسة إلى 
مقياس إلى استبانة طورها بنفسه باإلضافة  ىإدارة الجودة. واعتمد الباحث في جمع البيانات عل

 صفي التحليلي.باس وافوليو. واستخدم الباحث المنهج الو 
 :هذه الثالث عدة نتائج منهاإلى وقد توصلت الدراسة 

السلوك القيادي التحويلي للمديرين في المؤسسات العامة قيد الدراسة ال يرقي  ىمستو  أنَّ . 6 
 المأمول. ىإلى المستو 

يجابية، وذات داللة إحصائية بين خصائص القيادة إهناك عالقة قوية  كما توصل إلى أنَّ . 2
يجابية قوية ذات داللة إحصائية مع إدارة الجودة الشاملة بشكل إإجمااًل ترتبط بعالقات  تَّحويليَّةال

 عام.
آراء الموظف نحو توفر عناصر السلوك القيادي التحويلي لم  أنَّ إلى كما أشارت النتائج . 3

 راتهم.تتأثر بشكل جوهري بأعمارهم أو بمرتباتهم الوظيفية أو مؤهالتهم العلمية أو خب
 :( بعنوان2001دراسة )عيسى،  (25

 "غ ز ةفي تطوير أداء مديري المدارس الثانوية في محافظات  الت حويلي ة"دور القيادة  
 في الثانوية المدارس مديري أداء تطوير في التَّحويليَّة القيادة معرفة دور إلى الدراسة هدفت
 .غ زَّة محافظات

 .التحليلي الوصفي المنهج الباحثة استخدمت الدراسة أسئلة عن ولإلجابة
 م 2007 غ زَّة محافظات في الثانوية المدارس مديري جميع من فتكون الدراسة مجتمع أما

 مديراً  (110) الدراسة عينة بلغت كما 2008)الدراسي) للعام ومديرة(  مديراً  117 عددهم والبالغ)
 .غ زَّة في محافظات الثانوية المدارس مديري من ومديرة
  (6)  وزعت على فقرة (71) من مكونة استبانة بتصميم الباحثة قامت الدراسة أهداف لتحقيقو 

 ، وهي ستة كما يلي:التالية التَّحويليَّة القيادة أبعاد على لتشمل مجاالت
 .للمدرسة مشتركة رؤية تطوير.  1 

 . المحلي المجتمع وحاجات حاجاتها حسب وأولوياتها المدرسة أهداف تحديد.  2 

 .والتطوير للتغيير داعمة المدرسة داخل مشتركة ثقافة بناء.  3 

 . يحتذي سلوكي نموذج تقديم.  4 

 . العاملين من عليا أداء مستويات وتوقع الفكرية االستثارة.  5 

 . التغيير هيكلة.  6 

 . محكماً  (15) على االستبانة بعرض الباحثة وقامت 
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 : التالية ثالثال النتائج إلى الدراسة توصلت و
ـزَّة محافظـات فـي الثانويـة المـدارس مـديري أداء تطـور التَّحويليَّـة القيـادة ممارسـة. 6   بنسـبة  غ 

 (60%)  من أقل

العـاملين( المرتبـة  مـن عليـا أداء مسـتويات وتوقـع الفكريـة )االستثارة الخامس المجال احتل. 2 
 المرتبة السادسـة) يحتذى سلوكي نموذج ديمالرابع)تق المجال احتل بينما ،48.82))نسبي بوزن األولى

 .العينة أفراد تقديرات في  (42.24)نسبي بوزن
 مـديرينال تقـديرات فـيα≤0.05) ) داللـة مسـتوى عنـد إحصـائية داللـة ذات فروق توجد ال. 3 

 .والتخصص العلمي والمؤهل الخدمة وسنوات الجنس لمتغير تعزى التَّحويليَّة القيادة ممارسة لواقع

 ( بعنوان:2009سة )الشريفي والتنح، درا (21
"درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة للقيادة  

 من وجهة نظر معلميهم" الت حويلي ة
ــتَّ الهــدف هــذا البحــث إلــى   درجــة ممارســة مــديري المــدارس الثانويــة الخاصــة فــي  علــى فرُّ ع 

مـن وجهـة نظــر معلمـيهم، وقـد تكونــت عينـة البحــث  التَّحويليَّــةالمتحـدة للقيـادة دولـة اإلمـارات العربيــة 
معلًما ومعلمة اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية من جميع المنـاطق التعليميـة فـي دولـة  (690)من 

( لقياس درجة ممارسـة MLQاإلمارات العربية المتحدة. واستخدمت استبانة القيادة متعددة العوامل )
التأكد من صدقها وثباتها. ت مَّ بعد ترجمتها إلى العربية وتكييفها للبيئة اإلمارتية. وقد  التَّحويليَّةقيادة ال

، األحـاديواستخدمت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، واالختبار التائي، وتحليل التباين 
 واختبار شيفيه، وسائل إحصائية لمعالجة البيانات.

 :تاليتينال تينجيلبحث إلى النتوقد توصل ا
درجـة ممارســة مــديري المــدارس الثانويــة الخاصــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  إنَّ . 6 
 بشكل عام كانت مرتفعة من وجهة نظر المعلمين والمعلمات . التَّحويليَّةللقيادة 
مـــديري ( فــي درجـــة ممارســة α≤0.01هنــاك فــروق ذات داللـــة إحصــائية عنـــد مســتوى ). 2 

تعـزى لمتغيـر الجـنس  التَّحويليَّـةالمدارس الثانوية الخاصة فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة للقيـادة 
، ولمتغيــر المؤهــل العلمــي ولصــالح المؤهــل العلمــي ماجســتير فمــا فــوق، ولــم توجــد اإلنــاثولصــالح 

 .الخدمةفروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 
 :( بعنوان2009دراسة )العمر،  (27

 المعنوية بالروح وعالقتها العلمية األقسام رؤساء لدى الت حويلي ة القيادة "خصائص 
 اإلسالمية" سعود بن اإلمام محمد جامعة في التدريس هيئة ألعضاء
 لدى التَّحويليَّة القيادة خصائص ممارسة ودرجة توفر درجة علىالتَّع رُّف  إلى الدراسة هدفت 
 الروح مستوى علىالتَّع رُّف و  اإلسالمية، سعود بن محمد اإلمام جامعة في األقسام العلمية رؤساء
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 عن والكشف اإلسالمية، سعود بن محمد جامعة اإلمام في التدريس هيئة أعضاء لدى المعنوية
 بأبعادهما المختلفة، المعنوية الروح ومستوى التَّحويليَّة القيادة خصائص ممارسة بين العالقة
 وتقدير الخدمة( سنوات عدد العلمية، الرتبة الشخصية )العمر، العوامل بين العالقة عن والكشف
 ألعضاء المعنوية الروح ومستوى التَّحويليَّة القيادة لخصائص العلمية رؤساء األقسام ممارسة درجة
 .اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة في التدريس هيئة

 وتحوي قسمين، من تتألف استبانة تصميممَّ ت  التحليلي، و  الوصفي المنهج استخدامت مَّ  
 التدريس هيئة أعضاء من راسة الد مجتمع عبارة، وقد تألف) 94 (على مشتملة محورًا، (66 (
 أعضاء من عضواً ) 653 (الدراسة عينة اإلسالمية، بلغت سعود بن محمد اإلمام بجامعة الذكور
 التدريس. هيئة

 : خمس كما يلي الدراسة نتائج أبرز
 علـى حصـل العلميـة األقسـام رؤسـاء لـدى التَّحويليَّـة القيـادة خصـائص محـاور تـوفر نَّ إ. 6 

 كبيرة. بدرجة األعضاء موافقة

 موافقـة علـى حصـلت التَّحويليَّـة القيـادة خصـائص لمحـاور األقسـام رؤسـاء ممارسـة نَّ إ. 2 

 . خصائص محوري عدا كبيرة، بدرجة األعضاء

  متوسطة. بدرجة األعضاء موافقة على صالح :  والرسالة ةوالرؤي والتشجيع، التحفيز. 3 

 هيئـة أعضـاء لـدى المعنويـة الـروح أبعـاد علـى كبيـرة بدرجة موافقون الدراسة عينة أفراد نَّ إ. 5 

  .التدريس
 التَّحويليَّـة القيـادة خصـائص حـول العينـة أفـراد اتجاهـات بـين إحصـائيا دالـة فـروق وجـود. 4 

(  04.)مسـتوى  عنـد إحصـائيا دالـة فـروق وجـود الخدمـة( وعـدم وسـنوات ،العمـر(متغيـرات بـاختالف
 العلمية(. متغير )الرتبة باختالف فأقل

 ( بعنوان:2009دراسة )العمرات، وآخرون،  (21
 الت حويلي ةمدى ممارسة مديري المدارس ومديراتها في محافظة الطفيلة لسلوك القيادة " 

 "من وجهة نظر المعلمين
على مدى ممارسة مديري المدارس ومديراتها في محافظة التَّع رُّف إلى هدفت الدراسة  

من وجهة نظر المعلمين، تكوَّن مجتمع الدراسة من جميع معلمي،  التَّحويليَّةالطفيلة لسلوك القيادة 
م، والبالغ 2007/2001ومعلمات المدارس الحكومية في مديرية تربية محافظة الطفيلة للعام 

( مدرسة حكومية، وبلغت عينة الدراسة 664لمًا، ومعلمة موزعين على )( مع6906عددهم )
 ( معلمًا، ومعلمًة.310)

أبعاد التغيير، واالعتبارات الفردية، والتأثير المثالي، والدافعية قد  أظهرت نتائج الدراسة أنَّ  
جة أقل من حصلت على درجة ممارسة مرتفعة، وحصل التأثير المثالي )الدافعية اإللهامية( على در 
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لها األقل في  مديرينالسابق، أما ممارسة االستثارة الفكرية )التحفيز الذهني( فقد جاءت ممارسة ال
 األبعاد موضع الدراسة. 

 ( بعنوان: 2060دراسة )الرقب،  (29
 "غ ز ةبتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية بقطاع  الت حويلي ةعالقة القيادة " 

بأبعادها األربعة )التأثير المثالي،  التَّحويليَّةعلى العالقة بين القيادة تَّع رُّف الهدفت الدراسة إلى 
، وتمكين العاملين في الجامعات الفلسطينية حفز الفكري، االعتبارات الفردية(الحفز اإللهامي، ال

عاملين في ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكوًّن مجتمع الدراسة من الغ زَّةبقطاع 
( ، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج 417الجامعات الفلسطينية، بلغت العينة المستبانة آراؤهم )

 التالية: الثالث 
 توفر عناصر التمكين في الجامعات الفلسطينية بدرجات متفاوتة.. 6 

فـي الجامعـات األربعـة وتمكـين العـاملين  التَّحويليَّـةيجابية بين أبعاد القيـادة إتوجد عالقة . 2 
 الفلسطينية.

ومـدى تمكـين العـاملين فـي  التَّحويليَّةتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين عالقة القيادة . 3 
 الجامعات الفلسطينية ُتعزى لمتغير )طبيعة العمل، الجنس، اسم الجامعة، سنوات الخدمة(.

 ( بعنوان: 2060دراسة )خلف،  (30
 الجامعة في األكاديميين  رؤساء األقسام لدى اإلداري اعباإلبد الت حويلي ة القيادة عالقة" 
 "غ ز ةب اإلسالمية

 القيادة لعناصر األكاديمية القيادات امتالك بين هدفت الدراسة إلى قياس مدى وجود عالقة
 .غ زَّةب اإلسالمية بالجامعة األكاديميين األقسام رؤساء لدى القدرات اإلبداعية وتنمية التَّحويليَّة
 الدراسة فتكون مجتمع أما.التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم الدارسة أهداف قيقولتح

 عددهم والبالغ (2010) الدراسي للعام غ زَّةب اإلسالمية بالجامعة األكاديميين األقسام رؤساء من
 .أكاديمي قسم رئيس (50)

 الموزعة على االستبيانات من استبيان (45) استردادت مَّ و  , الشامل الحصر عينة استخدامت مَّ و 
 غ زَّةب اإلسالمية بالجامعة األكاديميين األقسام رؤساء
 : التاليةالخمس   النتائج إلى الدراسة توصلت و

 بنسـبة اإلسـالمية الجامعـة فـي األكاديميـة القيـادات لـدى التَّحويليَّـة للقيـادة ممارسـة توجـد. 6 

 %(.    10.1تساوي )
 األولـى المرتبـة التَّحويليَّـة القيـادة عناصـر مـن "المثـالي التـأثير" عنصـر الجاذبيـة احتـل. 2 

  (%79.63)بـوزن نسـبي الرابعـة الفكريـة المرتبـة عنصر االسـتثارة احتل ، بينما82.8%)بوزن نسبي)
 .العينة أفراد تقديرات في
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 ةبنسـب اإلسـالمية بالجامعـة األكـاديميين األقسـام رؤسـاء لـدى اإلداري اإلبـداع يتـوافر. 3 
 83,94) تساوي)%

بـوزن  األولـى المرتبـة)اإلبـداع عناصـر مـن (والـربط التحليـل علـى مقـدرةعنصـر ال احتـل. 5 
 في (%80.58) بوزن نسبي السابعة المرتبة) المخاطرة قبول (عنصر احتل بينما ،((%88.33 نسبي

 .العينة أفراد تقديرات

 التَّحويليَّـة القيـادة عالقـة حـول ينالمبحـوث إجابـات بـين إحصـائية داللـة ذات فـروق توجـد ال. 4 
 للمتغيرات الديموغرافية تعزى اإلسالمية الجامعة في األكاديميين األقسام رؤساء لدي اإلداري باإلبداع

 .العلمي( والمؤهل الخدمة سنوات والشخصية )العمر،
 ( بعنوان:2066دراسة )أبو هداف،  (36

علمين التدريسية بمدارس وكالة الغوث في تطوير فعالية الم الت حويلي ة"دور القيادة  
 "غ ز ةالدولية بمحافظات 

وفعالية المعلمين التدريسية  التَّحويليَّةهدفت الدراسة إلى الكشف عن العالقة بين القيادة 
المنهج  الباحثولتحقيق أهداف الدراسة استخدم ، غ زَّةبوكالة الغوث بمحافظات  اإلعداديَّةبالمدارس 

( فقرة، موزعة على ستة مجاالت 11من خالل تطبيق استبانة مكونة من ) الوصفي التحليلي
دور القائد  -سلوك القائد التحويلي -هي:)امتالك القائد الطالقة الفكرية للتطوير "الرؤية المستقبلية" 

دور القائد في هيكلة  -بناء ثقافة تنظيمية داعمة للتغيير والتطوير-في تحقيق أهداف المدرسة
 بداع واالبتكار لدى العاملين.دور القائد في تشجيع اإل-التغيير"رسم خطة التغيير "
، غ زَّةبوكالة الغوث في محافظات  اإلعداديَّةن مجتمع الدراسة من جميع معلمي المدارس تكوّ 

 التالية: األربع ( معلمًا ومعلمًة، وقد أسفرت الدراسة عن النتائج562وبلغت عينة الدراسة )
نــاث بــين متوســطات ائية تعــزى لمتغيــر الجــنس لصــالح اإلات داللــة احصــتوجــد فــروق ذ. 6 

وفعاليــة المعلمــين التدريســية فــي المــدارس  التَّحويليَّــةدرجــات أفــراد العينــة فــي امــتالك ســمات القيــادة 
 .غ زَّةبوكالة الغوث بمحافظات  اإلعداديَّة

( 4لح االقــل مــن )لصــا الخدمــةتوجــد فــروق ذات داللــة احصــائية تعــزى لمتغيــر ســنوات . 2 
وفعاليــة المعلمــين  التَّحويليَّــةســنوات بــين متوســطات درجــات أفــراد العينــة فــي امــتالك ســمات القيــادة 

 .غ زَّةبوكالة الغوث بمحافظات  اإلعداديَّةالتدريسية في المدارس 

ال توجد فروق ذات داللة احصائية تعزى لمتغير المؤهل العلمي بين متوسطات درجات . 3 
 اإلعداديَّــةوفعاليـة المعلمـين التدريســية فـي المـدارس  التَّحويليَّــةلعينـة فـي امــتالك سـمات القيـادة أفـراد ا

 .غ زَّةبوكالة الغوث بمحافظات 
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توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات درجـات أفـراد العينـة فـي امـتالك سـمات . 5 
ــزَّةبوكالــة الغــوث بمحافظــات  اإلعداديَّــةدارس وفعاليــة المعلمــين التدريســية فــي المــ التَّحويليَّــةالقيــادة   غ 

 تعزى لمتغير المحافظة لصالح محافظة رفح.

 
 الدراسات األجنبية 3-3

 ( بعنوان: Barnatt, 1999دراسة ) (32
"دراسة العالقة السلوكية للمبادئ، و الثقافة المدرسية المتعلمة في عينة من المدارس  

 وولز"الثانوية المختارة من والية نيو ساوث 
"A Study of The Relationship Behavior of Principles and School Learning Culture 

in Selected New south Wales State Secondary School" 

، واإلجرائية، والمتسيبة، وبين مخرجات التَّحويليَّةاختبار العالقة بين القيادة  ىهدفت الدراسة إل
نتاجه، وتكونت  اختيارها عشوائيًا من المدارس ت مَّ مدرسة  (62)عينة الدراسة من معلمي المعلم، وا 

استخدام مقياس نمط ت مَّ معلمًا، و  625الثانوية جنوب وايكز في سيدني في استراليا، وبلغت العينة 
 ، ونموذج مسح التكيف في التعليم. Avolioوافوليو  Bassالقيادة متعددة األبعاد الذي طوره باس 

 :ىنتائج الدراسة إلوتوصلت 
، وأســلوب القيــادة اإلجرائيــة، وقــد التَّحويليَّــةالمعلمــين ال يميــزون بــين أســلوب القيــادة  أنَّ . 6 

 التشابك بين النمطين.إلى عزى الباحثون ذلك 
 المعلمين ال يميزون بين المثيرات الفكرية، والكارزماتية، ودافع اإللهام.  أنَّ . 2 

يجابية بإنتاجية المعلم، ومخرجاتـه، وجهـوده اإلضـافية، والرضـا إ حويليَّةالتَّ ارتباط القيادة . 3 
 الوظيفي، والفاعلية، و دافعيته نحو العمل.

 ( بعنوان:lucks, 2002دراسة ) (33
 برجز"-من خالل تحليل أميرز الت حويلي ة"القيادة  

"Transformational Leadership Through Amyers – Briggs Analysis"   
في المدارس الثانوية في مدينة نيويورك،  التَّحويليَّةمعرفة العالقة بين القيادة إلى الدراسة  هدفت

 ن  أ   التَّحويليَّةأي مدى يمكن للقيادة إلى وبين دافعية المعلمين األصليين في تلك المدارس، ولتحديد 
كلما  التَّحويليَّةجه القائد نحو القيادة ه كلما اتنَّ أفي الدافعية، وبشكل أدق اختبر الفرضية القائلة  ر  ثِّ ؤ  تُ 

 زادت دافعية المعلمين.
( مدرسة من مدارس مدينة نيويورك، 6010وتكونت عينة الدراسة من المعلمين األصليين في )

 استخدام أداة القيادة، واإلدارة في المدارس، وأداة قياس الرضا الوظيفي.ت مَّ و 
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 وتوصلت الدراسة التالية: 
ـــل علـــى أ  ال يوجـــد *   ـــادة  نَّ دلي ـــر علـــ التَّحويليَّـــةالقي ـــة المعلمـــين فـــي مـــدارس  ىذات أث دافعي

 التَّحويليَّـةه كلما اتجه القائد نحو القيـادة نَّ رفض الفرضية الصفرية للبحث القائلة بأ  ت مَّ المدينة، وبذلك 
 كلما زادت دافعية المعلمين للعمل.

من القادة الذين يستخدمون أنماط قيادية أخرى في التحويلي ال يختلف مع غيره  القائد   نَّ أ  *  
 دافعية المعلمين نحو العمل. ىالتأثير عل

 ( بعنوان: Rowold, 2003دراسة ) (35
 ، والتفاعلية لدى القساوسة"الت حويلي ة"آثار القيادة  

 "Effects of Transactional and Transformational Leadership of Pastors" 

، والتفاعلية التَّحويليَّةعلى آثار ممارسة القساوسة المسيحيين للقيادة التَّع رُّف ى هدفت الدراسة إل
 على األتباع، ومدى تحقيق الرضا الداخلي عند أتباع القساوسة.

 ين:ءقسم الباحث دراسته إلى جز 
 على امتالك المهارات القيادية، حيث استخدم القساوسةِ  مقدرة   يقيس   ن  : هدفه أ  الجزء األول

، وربطه التَّحويليَّةفوليو إليجاد العالقة بين ممارسة القساوسة لسلوك القيادة أالباحث استبانة باس و 
القس على العمل بفعالية في الفريق، وقدرته على تحفيز  مقدرةبأربعة مؤشرات أداء تمثلت في: 

على امتالك  الجهد األعلى لألتباع، وقدرته على تحقيق الرضا الداخلي لنفسه كقائد، وقدرته
 االرتياح في الوظيفة الرسمي.

تجمعًا للمصلين البروتوستانتيين في  (75)تابعًا موزعين على  (257) بلغت عينة الدراسة
 (42) من العينة إناث، بمتوسط عمري(%70.7)من العينة ذكور، و (%29.3)ألمانيا الغربية، 

 سنة.
، ومؤشرات األداء التَّحويليَّةسة للقيادة أظهرت الدراسة وجود عالقة طردية بين ممارسة القساو 

القس على العمل بفعالية في الفريق، وقدرته على تحفيز الجهد  مقدرةاألربعة السابقة وهي: تحقق 
األعلى لألتباع، وقدرته على تحقيق الرضا الداخلي لنفسه كقائد، وقدرته على امتالك االرتياح في 

 الوظيفة الرسمي الرضا الوظيفي.
: هدف إلى قياس أثر امتالك القساوسة لهذه األنماط على األتباع، والمصلين في الثانيالجزء 

الكنائس، والتجمعات البروتوستانتية، وبتطبيق االستبانة على نفس العينة، وجد الباحث وجود عالقة 
 ئس.، والراحة النفسية لجماعة المصلِّين والُعّباد في الكناالتَّحويليَّةيجابية بين القيادة إ
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 ( بعنوان: Olsen,   and Johnsen 2006دراسة ) (34

 في البحرية العسكرية النرويجية" الت حويلي ة"السلوك الخلقي، والقيادة 
"Moral Behavior and Transformational Leadership in Norwegian Naval Cadets "  

لدى الضباط المدربين  تَّحويليَّةالهدفت الدراسة إلى قياس العالقة بين السلوك الخلقي، والقيادة 
 للطالب العسكريين المبتدئين في سالح البحرية النرويجي.
( 690) ، حيث بلغت عينة الدراسةالتَّحويليَّةاستخدم الباحثون استبانة باس وافوليو في القيادة 

ثاني، طالبًا من المستوى ال (57) طالبًا من المستوى األول، و (94)طالبًا، موزعين كالتالي: 
منهم إناث )أي (67) عامًا،(25.1) طالبًا من المستوى الثالث، والعمر المتوسط للطالب( 51)و
 من العينة(.( %11)طالبًا )أي (617)%(، والباقي ذكور، استجاب من العينة 9

أظهرت النتائج وجود عالقة طردية بين السلوك الخلقي القويم لدى هؤالء الطلبة، ومدى ممارسة 
 .   التَّحويليَّةلمهارات القيادة المدربين 

 ( بعنوان: ,Stewart 2006دراسة ) (31
 من خالل جهود بيرنز وباس وافوليو وليثوود" ها: تطور مفهومالت حويلي ة"القيادة 

 Transformational Leadership: An Evolving Concept Examined through the Works 

of  Burns, Bass, Avolio, and Leithwood 
تطورت مفاهيم القيادة خالل األربعين عامًا األخيرة بصورة كبيرة، ومتالحقة، بحيث أصبحت 
المصطلحات المستخدمة فيها ُتشبع بحثًا، ومناقشًة، وجداُل حتى تستقر، وتتضح معالمها بالصورة 
النهائية الناضجة حتى آخر زمن لهذه المناقشة، وفي نفس الوقت ُتوظَّف هذه المفاهيم، 

 لمصطلحات في مجاالت جديدة باألخص القيادة التربوية.وا
منذ  التَّحويليَّةتتبع هذا البحث التطور المفاهيمي، والتجريبي الذي جرى على مصطلح القيادة 

بروزه على لسان عالم التاريخ السياسي األمريكي جيمس بيرنز، حيث كانت البداية، ثم جهود برنارد 
 بما قدَّمه كينث ليثوود. باس، وبروس افوليو، ثم انتهاءً 

عالوة على ذلك، يناقش البحث بعض اآلراء التي تبدو متعارضًة، أو متباعدًة لدى عدٍد من 
 .التَّحويليَّةالنقاد البارعين لمصطلح القيادة 

، واختالف وجهات النظر إليه ستستمر في التَّحويليَّةمفهوم القيادة  نَّ رهن أ  ب  يُ  ن  حاول الكاتب أ  
لمعاني له، وتطويره من أجل  إحداث التغييرات المطلوبة، وعلى نحٍو مالئم لتطوير البيئة إضافة ا

 التربوية، وإلجراِء إصالٍح كبيٍر في المدرسة.
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 ( بعنوان:,Kearney 2008دراسة ) (37

، وأداء الت حويلي ة"الفروق العمرية بين القائد، وأتباعه كوسيط إليجاد عالقة بين القيادة 
 الفريق"

 "Age differences between leader and followers as a moderator of the relationship 

between transformational leadership and team performance  "  

هدفت الدراسة إلى تتبع أثر الفروق الُعمرية )في السن( بين القائد وأتباعه كمقدمة، ووسيط 
 ، وأداء فريق العمل.حويليَّةالتَّ إليجاد العالقة بين القيادة 

استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خالل استبانة  لجمع معلومات الدراسة، حيث 
 فريق إشراف. 26فريقًا، و 214بلغت عينة الدراسة 

يجابية عندما يكون الفرق في السن بين قائد الفريق، إأوضحت نتائج الدراسة وجود عالقة 
في الفريق الذي كان قائده أصغر سنًا، حيث لم توجد عالقة ذات داللة في وأعضائه كبيرًا عنه 

 حاالت الفريق الذي يكون عمره قريبًا من متوسط أعمار أعضاء فريقه.
هذه النتيجة امتدت لمعرفة ما إذا كانت نفس النتيجة ستنتج في حال تطبيق نفس االختبار  

، وكانت النتيجة أيضًا متطابقة مع التجربة لتَّحويليَّةاعلى نفس الفرق ولكن باستخدام مقاييس القيادة 
 السابقة. 

   (Limsila and Ogunlana, 2008)  بعنوان  : دراسة (36
 "الت حويلي ةالربط بين الكفاءات الشخصية ونمط القيادة "

"Linking Personal Competencies with Transformational Leadership Style"  

بين الكفاءات الشخصية، وسلوكيات القيادة، وبين آثارها على نواتج  هذه الدراسة تربط 
( PMCDالقيادة، وأداء األتباع. الكفاءات الشخصية قيست بمقياس تطور الكفاءة لمدير المشروع )

جمعها ت مَّ .المعطيات والبيانات (MLQ)قياسه باستبانة القيادة متعددة األبعاد ت مَّ ، سلوكيات القادة 
 ع اإلنشاءات التايالندية.من مشاري

نتائج الدراسة أظهرت وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائيًا بين الكفاءات الشخصية، ومدى 
 .التَّحويليَّةامتالك معالم القيادة 
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 ( بعنوان:(Carter, 2009دراسة   (39
 وفعالية القيادة الرعوية" الت حويلي ة"القيادة 

 "Transformational Leadership and Pastoral Leader Effectiveness  "  
 هدفت الدراسة إلى اختبار مجموعة من المتغيرات المرتبطة بفعالية القيادة الرعوية.

، باإلضافة إلى أبعاد خمسة أخرى، (MLQاستخدام االستبانة متعددة األبعاد للقيادة )ت مَّ 
( قسيسًا الستنباط 93) ـة لومقياس التفوق الروحاني لقياس أنماط القيادة، الشخصية، والروحاني

 فعالية نمطهم القيادي.
يرتبط بعالقة دالة إحصائيًا بفعالية القيادة الرعوية، أو  التَّحويليَّةنمط القيادة  أشارت النتائج أنَّ 

هو أكثر أبعادها تحققًا لدى  التَّحويليَّةقيادة القساوسة، ُبعد االعتبارات الفردية من أبعاد القيادة 
وهذا من األهمية بمكان في تعميق أثر القساوسة، ورعاة الكنائس على األتباع، القساوسة، 
 والمصلين.

الُبعد الشخصي، والروحاني لدى القساوسة أيضًا  باإلضافة للنتيجة السابقة، أظهرت الدراسة أنَّ 
 يشارك بصورة كبيرة في رفع مستوى فعالية القيادة الرعوية، أو قيادة القساوسة.

 ( بعنوان:,Jandaghi and others 2009)دراسة  (40
 في الشركات الناجحة وغير الناجحة" الت حويلي ة"مقارنة للقيادة 

Comparing Transformational Leadership in Successful and Unsuccessful  companies 
ي إطارات ُدرست ف التَّحويليَّةفي هذه المقالة ، حاول الكاتب وصف المشكلة، وأهميتها، القيادة 

جراء مقارنات لها بأنماط أخرى، التَّحويليَّةنظرية متعددة الجوانب. تعريف القيادة  ، ومظاهرها، وا 
ن، والخبرة المميزة في أي مجال باألخص المجال القيادي، من األمور المهمة التي كُّ م  جانب التَّ 

 تراعيها المؤسسات اإلدارية، سواًء الناجحة، أم التي أصابها إخفاق.
لذا سيقوم الكاتب بعقد مقارنة بين الشركات الناجحة، وغير الناجحة من حيث تطبيقها لمبادئ 

، ومدى توافر عناصرها، في الدراسات العلمية، وحسب المنهجية األكاديمية، يتم التَّحويليَّةالقيادة 
لوصفية، اختيار مجتمع دراسة، ثم عينة ممثلة من هذا المجتمع، وباستخدام الطرق اإلحصائية ا

 واالستنتاجية في إطار جداول التحليل.
الشركات  نَّ بالتأكيد الخالصة، والنتائج من خالل الفحوصات، واالختبارات اإلحصائية أظهرت أ  

 أكثر من الشركات غير الناجحة. التَّحويليَّةالناجحة توفرت لديها معالم القيادة 
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 (Rose, 2010دراسة ) (41
تها بتنمية الحس التطوعي لدى الراشدين ضمن برنامج تطوير ، وعالقالت حويلي ة"القيادة 

عدادهم"  الشباب، وا 
Transformational Leadership and its Relationship to Adult 4-H Volunteers’ Sense of 

Empowerment in Youth Development Settings 
راشدين لألنماط القيادية، هدفت الدراسة إلى اختبار العالقة بين إدراك مربي المتطوعين ال

وتطوير قدرات هؤالء المتطوعين من خالل استقرار مفاهيم التمكين القيادي كخطوة نحو تكوين 
 الشخصيات القيادية.

اختيارهم عشوائيًا، المشاركون قاسوا إدراك ت مَّ عضوًا من المتطوعين،  (591)تكونت العينة من 
باستخدام مقياس باس وافوليو، أما ُبعد تمكين العاملين  حويليَّةالتَّ مدربيهم، أو مربيهم ألبعاد القيادة 

 قياسه باستخدام سبرتزر من المقاييس النفسية للتمكين.ت مَّ لديهم، فقد 
يرتبط ارتباطًا موجبًا بعالقة ذات داللة إحصائية مع  التَّحويليَّةالقيادة  نمط   نَّ أظهرت النتائج أ  

المربون للشباب المتطوعين، والدور البارز لذلك في صقل  مدى تمكين العاملين الذين يوفره
 شخصياتهم القيادية، وقدرتهم على تحمل المسئولية. 

 ( بعنوان: Moolenaar, 2010دراسة ) (52
، وشبكة العالقات االجتماعية، والمناخ المدرسي الت حويلي ة"اختبار العالقة بين القيادة 

 اإلبداعي"
"Examining Relationships Between Transformational Leadership, Social Network 

Position, and Schools’ Innovative Climate" 

، وشبكة العالقات االجتماعية، والمناخ التَّحويليَّةهدفت الدراسة الى اختبار العالقة بين القيادة 
لمدارس األساسية في مديرًا ل (46)معلمًا، و (702)المدرسي اإلبداعي، تكونت عينة الدراسة من 

إحدى مديريات التعليم الهولندي، حيث استخدم الباحثون نموذج تحليل شبكة العالقات االجتماعية، 
، والمناخ التَّحويليَّةثم قاموا بإجراء تحليل كمي لهذه االستبانة بالمقارنة بمقياس ليكرت للقيادة 

 المدرسي.
، والمناخ المدرسي التَّحويليَّةين القيادة يجابي بإنتائج الدراسة أظهرت وجود تناسب طردي 

 المدير على إدامة شبكة العالقات اإلنسانية. مقدرةاإلبداعي، ارتبطت أيضًا بالمناخ اإلبداعي 
على بناء عالقة حميمية قريبة من المعلمين، وتعاملوا معهم بالحب،  مديرونكلما حرص ال

 جابي في المدرسة. يإوالتقدير، كلما سعى المعلمون إلى إحداث تغيير 
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 التعقيب على الدراسات السابقة  3-4
، سواًء المحلية، أو العربية، التَّحويليَّةمن خالل استعراض الدراسات السابقة التي تناولت القيادة 

ببيان أوجه التشابه واالختالف بين الدراسة  الباحثأو األجنبية ذات العالقة بموضوع الدراسة، قام 
داة، والعينة، والمجتمع، وكذلك أوجه استفادة ت السابقة من حيث المنهج، واألاساالحالية والدر 

 الدراسة الحالية منها.
 التالية: السبعة أواًل : أوجه االتفاق بين الدراسة الحالية، والدراسات السابقة في المجاالت

 ،التَّحويليَّــةتتفــق الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة فــي التأكيــد علــى أهميــة القيــادة . 6 
والقيادة للمؤسسات بوجه عام، والمؤسسات التربويـة بشـكل خـاص، وزادت  دارةوضرورتها لتطوير اإل

وبعــض المتغيــرات الهامــة والمــؤثرة فــي  التَّحويليَّــةبعــض هــذه الدراســات بإيجــاد عالقــات بــين القيــادة 
 ية والتربوية.اإلدار العملية 

 يأبــع الدراســة الحاليــة فــي أكثــر مــن متغيــر هــي دراســة أكثــر الدراســات الســابقة اتفاقــًا مــ. 2 
ـــادة 2066)هـــداف  ـــه موضـــوع القي ، واســـتخدامه نفـــس المـــنهج، ونفـــس مجتمـــع التَّحويليَّـــة( فـــي تناول

الدراســـة، ونفـــس العينـــة، حيــــث كـــان ســـؤال دراســــته األول هـــو: مـــا واقــــع ممارســـة مـــديري المــــدارس 
 من وجهة نظر المعلمين.  التَّحويليَّةقيادة لل غ زَّةبوكالة الغوث بمحافظات  اإلعداديَّة

(، 2002)مصـــطفى (، و 2006)الغامـــدي اتفقـــت الدراســـة الحاليـــة مـــع دراســـة كـــل مـــن: . 3 
( فــي كونهــا 2009) Jandaghi (، و2002) lucks(، و2001)عيســى (، و 2007)الجــارودي و 

 رى.بشكل مستقل دون ربطه بمتغيرات أخ التَّحويليَّةتناولت موضوع القيادة 

سليم  (، و2001)بلواني (، و 2000)دويكات اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل من: . 5 
( فــي كونهــا 2066)أبــو هــداف (، و 2060)خلــف (، و 2060)الرقــب (، و 2001)عيســى (، 2009)

 طبقت على المجتمع الفلسطيني.

(، 2004)بنــي عطـــا (، و 2000)دويكـــات اتفقــت الدراســـة الحاليــة مـــع دراســة كـــل مــن: . 4 
 ( في كون العينة المطبقة عليها الدراسة هي معلمي المدارس.2009)والعمرات وآخرون

هـا طبقـت نَّ ( فـي أ  2066)هـداف  يأبـ(، و 2009)مرتجـى اتفقت الدراسة الحالية مع دراسـة كـل مـن: 
 .اإلعداديَّةعلى المدارس 

األغا (، و 2007)الجارودي (، و 2005)مسلم اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل من: . 1 
 ها تناولت المهارات القيادية.نَّ ( في أ  2001)

(، 2006)الغامـدي أما من حيث النتائج، فقد اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل مـن: . 7 
بنـــــي (، و 2002)مصـــــطفى (، و 2002)نعســـــاني واليوســـــفي(، و 2002)الهاللـــــي(، و 2003)رشـــــيدو 

(، 2001)عيســــــى(، و 2005)العمــــــري، و (2001)الجــــــارودي(، و 2001)العــــــازمي(، و 2004)عطــــــا
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، وحاجـــة مـــديري المـــدارس المـــتاله مهاراتهـــا مـــن أجـــل التَّحويليَّـــة( فـــي أهميـــة القيـــادة 2060)خلـــفو 
 ية المطلوبة من مدير المدرسة. اإلدار تحسين العمل وتطوير األداءات 

 الية:ثانيًا: أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة في المجاالت الت
 نَّ إ( فــي مــنهج الدراســة، حيــث 2006) Sterwartاختلفــت الدراســة الحاليــة عــن دراســة . 6 

مـن خـالل جهـود  التَّحويليَّـةالدراسة السابقة استخدمت المنهج التاريخي في تتبع تطور مفهـوم القيـادة 
 ي التحليلي.بيرنز، ثم باس وأفوليو، ثم ليثيوود، في حين استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصف

(، 2002)الهاللــــــــــي(، و 2006)الغامـــــــــدي اختلفـــــــــت الدراســـــــــة الحاليـــــــــة عـــــــــن دراســـــــــة . 2 
هـــا لـــم تنفـــذ فـــي نطـــاق المـــدارس، بـــل نَّ ( فـــي أ  2060)خلـــف(، و 2060)الرقـــب(، و 2001)الجــاروديو 

( فقد طبقت على مديري التعليم في المملكـة العربيـة 2001)طبقت في الجامعات، بينما دراسة الفقيه
( طبقت على العـاملين المـدنيين بـديوان وزارة الداخليـة، أمـا دراسـة 2001)ية، ودراسة العازميالسعود

Rowold (2006فقـــد طبقـــت علـــى المصـــلين فـــي الكنـــائس البروتســـتانتية فـــي ألمانيـــا، ودراســـة ) 

johnsen and olsen(2006فقــد طبقــت علــى طــالب البحريــة العســكرية النرويجيــة، ودراســة ) 

Carter(2009فق ).د طبقت على القساوسة 

دون ربطها بمتغيرات أخرى  التَّحويليَّةاختلفت الدراسة الحالية التي تفردت بدراسة القيادة . 3 
بالثقة والعدالـة التنظيميـة، ودراسـة  التَّحويليَّةالقيادة  ت  ن  ر  ق  ( التي 2002)عن دراسة نعساني واليوسفي

( التـي قرنـت 2004)العاطفي، ودراسة بني عطـاالذَّك اء ب التَّحويليَّة( التي ربطت القيادة 2003)رشيد
باإلبـداع  التَّحويليَّـة( التي ربطـت القيـادة 2001)باالحتراق الداخلي، ودراسة العازمي التَّحويليَّةالقيادة 
( 2005)بالفعاليــة التنظيميــة، العمــري التَّحويليَّــة( التــي ربطــت القيــادة 2001)ي، ودراســة الفقيــهاإلدار 

( التــي 2060)وتــوفر مبــادئ إدارة الجــودة الشــاملة، ودراســة الرقــب التَّحويليَّــةطــت بــين القيــادة التــي رب
( التـــي ربطـــت بـــين القيـــادة 2060) وتمكـــين العـــاملين، ودراســـة خلـــف التَّحويليَّـــةربطـــت بـــين القيـــادة 

وفعاليــة  حويليَّــةالتَّ ( التــي ربطــت بــين القيــادة 2066)هــداف يواإلبــداع اإلداري، ودراســة أبــ التَّحويليَّــة
 التَّحويليَّـــة( والتـــي ربطـــت القيـــادة 2006) johnsen and olsenالمعلمـــين التدريســـية، ودراســـة 

وأداء فريــق العمــل،  التَّحويليَّــة( التــي ربطــت القيــادة 2008) Kearney بالســلوك الخلقــي، ودراســة
والكفاءة الشخصية،  يَّةالتَّحويلالتي ربطت بين القيادة  Limsila and Ogunlana, (2008)ودراسة

 Roseوفعاليــــة القيــــادة الرعويــــة، دراســــة  التَّحويليَّــــة( التــــي ربطــــت القيــــادة 2009) Carterودراســــة 
Moolenaar (2010 ) دراسـة وتنميـة الحـس التطـوعي، التَّحويليَّة( التي ربطت بين القيادة 2010)

 وشبكة العالقات االجتماعية.بالمناخ المدرسي االبداعي  التَّحويليَّةالتي ربطت القيادة 

ـــــة عـــــن دراســـــة . 5  ســـــليم (، و 2001)شـــــحادة(، و 2000)دويكـــــات اختلفـــــت الدراســـــة الحالي
مجتمعها كان المدارس  نَّ ( في أ  2002) Luck(، و2001)عيسى(، و 2004)بني عطا(، و 2009)

 الثانوية.
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أداتين للدراسة هما ها استخدمت نَّ اختلفت الدراسة الحالية عن كل الدراسات السابقة في أ  . 4 
 . االستبانة كأداة رئيسية، والمقابلة الشخصية كأداة مساندة

 
 الدراسة  ما تميزت بهثالثًا:  
للدراسات السابقة، ثم تبيان أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسات  الباحثبعد استعراض  

في حدود علم -الوحيدة  ة  الدراس نَّ بحثية التي تغطيها الدراسة، حيث إِ السابقة، ظهرت الفجوة ال
المهارات هي  نَّ إِ هي الدراسة الحالية، من حيث  التَّحويليَّةالتي تناولت مهارات القيادة  -الباحث

عداد التدريب القيادي و  نَّ الجزء األهم من جوانب أي نمط من أنماط القيادة، أل   القيادات التربوية ا 
ومن متطلبات العصر الحالي لمواكبة التطورات  لدى مديري المدارس أصبح ضرورياً  التَّحويليَّة

 الحادثة في المحيط المحلي والعربي والعالمي.
 مالحظات عامة على الدراسات السابقة: 

 :ت السابقة بدا واضًحا أنَّ ومن خالل االطالع على الدراسا 
ًنا . أداة الدراسة كانت في الغالبية العظمى للدراسات السابقة هي االستبانة، وأحيا6 

 وهي المقابلة الشخصية. ،استخدمت بعض الدراسات أداة إضافية
كل الدراسات السابقة استخدمت المنهج الوصفي بمداخله المختلفة، حيث استخدمت . 2 

 .التاريخيتخدم المنهج غالبية الدراسات المنهج الوصفي التحليلي، وقليل منها اس
إما  التَّحويليَّةالقيادة ها تناولت يث إنَّ . جميع الدراسات السابقة اتفقت في الموضوع، ح3 

 أو مقترًنا بمتغير آخر، ودراسة أثره وعالقته بإدارة الصراع. ،بشكل مستقل
كان هو األكثر استخداًما، أو الخيار  التَّحويليَّةنمط القيادة  نَّ . معظم الدراسات أثبتت أ  5 

 المفضل عند معظم عينات الدراسات السابقة.
 ةعن الدراس االختالفات بعضوجود  معطالع على الدراسات السابقة، و خالل اال ومن 
الدراسة الحالية، وفيما يلي أوجه االستفادة كبيرة في إثراء  بدرجةقد استفاد  الباحث إال أنّ  ،الحالية

 من تلك الدراسات: 
 وجه االستفادة من الدراسات السابقة:أ 
 أبرزها خمسة كما يلي:كثيرة  انبجو من الدراسات السابقة في  الباحثاستفاد  
 محاولة اإللمام بجميع جوانبه.و  ،طالع الواسع على موضوع الدراسةاال .1 
 العرض السليم لإلطار النظري.  .2 
 الدراسة. تيتصميم وبناء أدا. 3 
 ربطها بما توصلت إليه الدراسة الحالية.و  ،التعليق عليهاو  ،اقشتهامنو  ،تفسير النتائج .4 
 .هاوتبويب ف الدراسةتصني .5 
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 الفصل الرابع
 المنهجية واإلجراءات

 مقدمة: 
تباعها لتحقيق أهداف الدراسة، ات مَّ في هذا الفصل أهم اإلجراءات التي  الباحثتناول 

، هاوأدوات وع يِّنتها تمثلت هذه اإلجراءات في اختيار منهج الدراسة المالئم، واختبار مجتمع الدراسة
 وأهم األساليب اإلحصائية المستخدمة في استخراج نتائج الدراسة.

 سة:امنهجية الدر  4-1
 الوصفي التحليلي، جالمنه الباحثتبع امن أجل تحقيق األهداف التي تتوخاها الدراسة 

يتدخل الباحث في  ن  دون أ   ،والذي يتناول دراسة أحداث وظواهر وممارسات قائمة ومتاحة للدراسة
 (. 56: 6997)األغا،  .معها بالوصف والتحليل يتفاعل   ن  مجرياتها، وعلى الباحث أ  

أحد أشكال التحليل والتفسير "ه: نَّ بأ   المنهج الوصفي التحليلي (2000)مملح ف  عرَّ وقد 
العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة وتصويرها كمًيا عن طريق جمع بيانات ومعلومات 

خضاعها للدراسة الدقيقة"  (.317: 2000)ملحم، .مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها وتحليلها وا 

درجة ممارسة مهارات القيادة وصف و قياس " الباحثا المنهج حاول وباستخدام هذ 
من وجهة نظر  غ ز ةبوكالة الغوث بمحافظات  المميزة اإلعدادي ةلمدارس ا لدى مديري الت حويلي ة
 ".المعلمين

أماًل في  ،م  يِّ ق  ويُ  فسر  ويُ  قارن  يُ  ن  من خالل المنهج الوصفي التحليلي أ   الباحثوحاول 
 تعميمات ذات معنى يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع.إلى  التوصل

 مصدرين أساسيين للمعلومات: الباحثوقد استخدم 
مصـادر إلـى في معالجـة اإلطـار النظـري للبحـث  الباحثحيث اتجه  المصادر الثانوية:. 1 

ــــة ذات العالقــــة، ــــة واألجنبي ــــي الكتــــب والمراجــــع العربي ــــي تتمثــــل ف ــــة والت ــــات الثانوي ــــدوريات  البيان وال
والمقاالت والتقارير، واألبحاث والدراسات السـابقة التـي تناولـت موضـوع الدارسـة، والبحـث والمطالعـة 

 في مواقع اإلنترنت المختلفة.

جمــع إلــى  الباحــثلمعالجــة الجوانــب التحليليــة لموضــوع البحــث لجــأ  المصــادر األوليــة:. 2 
ة للبحـث، صـممت خصيصـاً لهـذا الغـرض، ووزعـت البيانات األولية من خالل االستبانة كأداة رئيسـي

 .غ زَّةبمحافظات  اإلعداديَّةعلى  معلمي المدارس 

باإلضافة إلى صحيفة مقابلة شخصية عرضت على مجموعة من الخبراء التربويين، 
 وبعض مديري المدارس.
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 نتهامجتمع الدراسة وعيّ  4-2
 مجتمُع الدراسِة:  

 غ زَّةبوكالة الغوث في محافظات قطاع  اإلعداديَّةارس تمثل مجتمع الدراسة في معلمي المد 
  موزعين كالتالي: ( معلمًا ومعلمة،2125و البالغ عددهم ) (2060/2066)للعام الدراسي 

 (1جدول رقم )
 غ ز ةبمحافظات  اإلعدادي ةأعداد معلمي المدارس 

 
 المحافظة الرقم

 المجموع اإلناث الذكور

 العدد
النسبة 
 لعددا المئوية

النسبة 
 اإلجمالي المئوية

النسبة 
 المئوية

 67.9 570 67.22 690 61.5 210 رفح .6
 64.4 501 64.11 673 61.1 234 خان يونس .2
 22.2 415 22.47 259 22.02 334 الوسطى .3
 23.4 167 22.74 246 25.01 311 غ زَّة .5
 20.7 454 26.74 250 20.04 304 شمالال .4

 600 2125 600 6603 600 6426 المجموع
 .غ زَّةالمركز الرئيس في  -* المصدر: وكالة الغوث 

 (7جدول رقم )
 غ ز ةبمحافظات  اإلعدادي ةأعداد مديري المدارس 

 
 المحافظة الرقم

 المجموع اإلناث الذكور

النسبة  العدد
 المئوية

النسبة  العدد
 المئوية

النسبة  اإلجمالي
 المئوية

 20.1 69 26 1 20.7 66 رفح .6

 69.7 61 23.1 9 61.9 9 خان يونس .2

 69.7 61 26 1 61.1 60 الوسطى .3

 23 26 26 1 25.4 63 غ زَّة .5

 61.5 64 63.6 4 61.1 60 شمالال .4

 600 96 600 31 600 43 المجموع
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 عينة الدراسة: 
وذلك الختيار عينة الدراسة والبالغ عددها  ،العشوائية الطبقيةوب العينة أسل الباحثاستخدم  

( 524استرداد )ت مَّ ، وقد ( من مجتمع الدراسة%61.69ما نسبته )معلمة يمثلون ( معلمًا و 534)
 الجدول التالي يبين توزيع أفراد العينة:%(، و 97.5استبانة بنسبة )

 (1جدول رقم )
 لمحافظاتتوزيع أفراد العينة على ا

 
 المحافظة الرقم

 المجموع اإلناث الذكور

النسبة  العدد
النسبة  العدد المئوية

النسبة  اإلجمالي المئوية
 المئوية

 12.8 54 13.9 24 11.6 30 رفح .1

 26.23 120 31.9 55 25.9 88 خان يونس .2

 16.11 88 16 31 16.1 48 الوسطى .3

 23.05 96  19.1 33 25.5 85 غ ز ة .4

 18.66 88 18.6 29   16.5  48 شمالال .5

 100 425 100 182 100 254 المجموع
 نَّ ، وأ  غ زَّةالدراسة يعملون بمحافظة  عينة%( من  23.04) نَّ ( أ  1يبين جدول رقم) 

%( من عينة الدراسة 18.66) نَّ %( من عينة الدراسة يعملون بمحافظة الوسطى، وأ   16.11)
 نَّ وأ  ينة الدراسة يعملون بمحافظة رفح، من ع%( 12.8) نَّ ل، وأ  يعملون بمحافظة الشما

 الدراسة يعملون بمحافظة خان يونس. عينة%( من 26.23)
  :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية 
 وفيما يلي عرض لعينة الدراسة وفق الخصائص والسمات الشخصية  
 تغير الجنس: متوزيع أفراد العينة حسب  - 
 نسبته الذكور، ومامن هم  من عينة الدراسة (% 41.0) ما نسبته أنَّ  (9رقم) جدولاليبين  

 .اإلناث منهم  (52.0%)
 نسبة الذكور أكثر من نسبة اإلناث بمرة ونصف تقريبًا.  تعني عينة الدراسة أنَّ  

 
 
 
 



 
 

949 

 (9) الجدول رقم

 الجنس توزيع أفراد العينة حسب متغير
 المئوية النسبة كرارالت الجنس

 41.0 251 ذكر
 52.0 671 أنثى

 600 525 المجموع
 توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العلمي: - 

وما نسبته  ،عينةال% من 79.2 لة البكالوريوسم  ح   ةنسب أنَّ  (60رقم) يبين الجدول  
 .الدكتوراهأو  هم من حملة شهادة الماجستير (20.1%)

 (60) الجدول رقم

 المؤهل العلميمتغير  توزيع أفراد العينة حسب
 المئوية النسبة التكرار العلمي المؤهل

 7192 336 بكالوريوس

 2198 88 دكتوراهأو  ماجستير

 111 424 المجموع

 توزيع أفراد العينة حسب متغير سنوات الخدمة في مجال التعليم: - 
تقل سنوات نة الدراسة هم من الذين من عي (% 7.6)ما نسبته  أنَّ  (66رقم) جدولاليبين 
تتراوح سنوات خدمتهم في مجال التعليم %( هم ممن  23.3ما نسبته ) سنوات، وأنَّ  4خدمتهم عن 

سنة. (66)هم من الذين سنوات خدمتهم أكثر من  (%19.1)سنوات، وما نسبته  (60-1)بين
 (66) الجدول رقم     

 مة في مجال التعليمسنوات الخدمتغير حسب توزيع أفراد العينة 
 المئوية النسبة التكرار الخدمة في مجال التعليم سنوات

 791 31 سنوات 4أقل 

 2393 11 سنوات60-1من

 6196 215 سنة66من  أكثر

 111 424 المجموع
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 التخصصتوزيع أفراد العينة حسب متغير  -
الذين تخصصهم  % من عينة الدراسة هم من59.2ما نسبته  أنَّ  (62رقم ) جدولاليبين  

% من عينة الدراسة 6.7% هم من الذين تخصصهم إنساني وما نسبته 59.6شرعي وما نسبته 
 هم من الذين تخصصهم علمي.

 (62) الجدول رقم

 التخصص توزيع أفراد العينة حسب متغير

 المئوية النسبة التكرار التخصص

 4192 211 شرعي

 4191 218 إنساني

 197 7 علمي

 111 424 وع مالمج

 
 ات الدراسة: و أد 4-3 

هما: االستبانة، والمقابلة  ،جابة على أسئلتهاواإل ،لدراسةأداتين لجمع بيانات ا الباحثأعد 
 الشخصية.
 أواًل: االستبانة  
لدى مديري  الت حويلي ةقياس درجة ممارسة مهارات القيادة إعداد استبانة حول "ت مَّ  
 ."من وجهة نظر المعلمين غ ز ةث بمحافظات بوكالة الغو  اإلعدادي ةالمدارس 
 تتكون استبانة الدارسة من قسمين رئيسين هما: 
)الجنس، المؤهل العلمي، عن السمات الشخصية عن المستجيب:  وهو عبارةالقسم األول:  

 المؤهل التربوي، سنوات الخدمة، المحافظة( 

خمس مجاالت رئيسية هي  وهو عبارة عن مجاالت الدراسة ويتكون من القسم الثاني: 
 :التَّحويليَّة قيادةالعبارة عن مهارات 

  فقرات رئيسية. 9المهارة األولى: الخطاب التحويلي ويتكون من 

  فقرات رئيسية. 9المهارة الثانية: العمل الجماعي التعاوني ويتكون من 

  فقرات رئيسية. 9المهارة الثالثة: إلهام الرؤية المشتركة ويتكون من 

  فقرات رئيسية. 9ة الرابعة: تعديل السلوك بالقيم ويتكون من المهار 
  :فقرات رئيسية. 9ويتكون من  اإلعذارو  التفهُّمالمهارة الخامسة 
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 (63)  رقم جدول

 لالستبانة درجات مقياس ليكرت

 كبيرة جدا   كبيرة متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا   االستجابة

 4 5 3 2 6 الدرجة

 
 صدق االستبانة: 4-4

: "مدى تمكن أداة جمع البيانات، أو إجراءات القياس من قياس ستبانةدق االُيقصد بص
 (. 2001:74)العتيبي، .المطلوب قياسه"

األداة تكون  ضعت لقياسه، فإنَّ نت أسئلة االستبانة من قياس ما و ه إذا تمكنَّ و هذا يعني أ  
 ستبانة بطريقتين:بالتأكد من صدق اال الباحثصادقة. وقام 

 المحكمين: بانة من وجهة نظراالست صدق -1
االستبانة على مجموعة من المحكمين المذكورة أسماؤهم في الملحق رقم  الباحثعرض 

آلراء المحكمين وقام بإجراء ما يلزم من حذف وتعديل في ضوء  الباحث(، وقد استجاب 2)
ى عند عرضها المقترحات المقدمة واستشارة المشرف، حيث بلغت فقرات االستبانة في صورتها األول

 منها، وبذلك خرجت االستبانة في صورتها النهائية بعدد (5)فقرة، ليتم حذف  (50) على المحكمين
 فقرة. (45)

 صدق المقياس: -2
 :: االتساق الداخلي أوالً 
ارتباط مفردات االستبانة مع بعضها البعض، وذلك مدى : "يقصد بصدق االتساق الداخليُ 

بين درجة كل فقرة ومجموع درجات المجال الذي تنتمي إليه هذه بحساب معامل ارتباط بيرسون 
 (.627: 6995)أبو ناهية، ."الفقرة، مع بيان مستوى الداللة في كل حالة، وذلك باستخدام معادلة بيرسون

 :: الصدق البنائيثانياً 

د عتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى تحقق األهداف التي ترييُ 
لدراسة بالدرجة الكلية لفقرات ارتباط كل مجال من مجاالت ا ألداة الوصول إليها، ويبين مدىا

 ستبانة.اال
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 ثبات االستبانة: 4-5
ستبانة إعادة توزيع االت مَّ لو  ،ستبانة نفس النتيجةعطي هذه االتُ  ن  قصد بثبات االستبانة أ  يُ 

بانة يعني االستقرار في ستبات االث :شروط، أو بعبارة أخرىأكثر من مرة تحت نفس الظروف وال
إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات ت مَّ رها بشكل كبير فيما لو يّ وعدم تغ ،ستبانةنتائج اال

 خالل فترات زمنية معينة.
 :أواًل: نتائج االتساق الداخلي

 (65) الجدول رقم
 الخطاب التحويلي لمهارةوالدرجة الكلية  ات،معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقر 

 Sig االحتمالية القيمة االرتباط معامل العبارة م

 0.000 *0.164 يستثير الدوافع الداخلية النبيلة لدى المعلمين. 6
 0.000 *0.125 سماء إليهم.العاملين بأحب األينادي  2
 0.000 *0.162 يقنع المعلمين بالتعديالت التي يريدها منهم. 3
 0.000 *0.134 تفاؤل في التعامل مع المعلمين.يغلب على سلوكه ال 5
 0.000 *0.761 يتودد للمعلمين بأساليب خطاب متنوعة.  4
 0.000 *0.129 يتأكد من فهم المعلمين لتوجيهاته وتقبلهم لها. 1
 0.000 *0.140 يتجنب في حديثه الكالم الجارح أو المحرج لآلخرين. 7
 0.000 *0.161 ه.يتصف  باالتزان االنفعالي في سلوك 1
إشارات(  للتواصل  –يستخدم لغة الجسد )إيماءات  9

 بالمعلمين بال تكلف.
0.151* 0.000 

 0.04*الفقرة دالة إحصائية عند مستوى داللة   
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول والدرجة  (14)رقم  السابقجدول اليوضح   

وبذلك   (α ≤ 0.05)عامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنوية مُ  ن  الكلية للمجال، والذي يبين أ  
 .يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه
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 (64) الجدول رقم
 لمهارة العمل الجماعي التعاونيمعامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات والدرجة الكلية 

 العبارة م
 معامل
 االرتباط

 القيمة

 Sigاالحتمالية 

 0.000 0.167 يحرص على المحبة المتبادلة بينه وبين جميع المعلمين في المدرسة. 6
يستطلع آراء المعلمين في المدرسة للتغلب على الصعوبات التي تواجه  2

 العمل.
0.794 0.000 

 0.000 0.127 يجابيًا ُيشعرهم باالرتياح في عملهم.إيوفِّر للعاملين بالمدرسة مناخًا  3
 0.000 0.155 لمعلمين على العمل بروح الفريق الواحد.يشجع ا 5
 0.000 0.119 يهتم بتحفيز المعلمين معه لتحقيق الرؤية المدرسية المستقبلية.  4
 0.000 0.150 يشجع  المعلمين على المشاركة في صنع القرارات المدرسية. 1
 0.000 0.907 يشارك المعلمين في اكتشاف حلول إبداعية للمشكالت المدرسية. 7
 0.000 0.117 هم جزء مهم من العمل ال يستغنى عنه.نَّ يغرس لدى المعلمين شعورًا بأ   1
يوزع العمل المدرسي حسب القدرات واالهتمامات بحيث يستفيد من كل  

 الجهود.
0.131 0.000 

 0.04*الفقرة دالة إحصائية عند مستوى داللة   
والدرجة  الثانين كل فقرة من فقرات المجال ( معامل االرتباط بي64)رقم جدول يوضح 

 (α ≤ 0.05)معنوية  االرتباط المبينة دالة عند مستوى عامالتمُ  نَّ الكلية للمجال، والذي يبين أ  
 . لما وضع لقياسه اً وبذلك يعتبر المجال صادق
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 (61) الجدول رقم
 رة إلهام الرؤية المشتركةمعامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات والدرجة الكلية لمها

 معامل العبارة م
 االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

Sig 

فِّق  بين سلوكه القيادي والمبادئ التي ينادي بها. 6  0.000 0.143 ُيو 
يجابية في إيمتلك إرادة قوية لإلنجاز من أجل إحداث تغييرات  2

 المدرسة.
0.906 0.000 

 0.000 0.171 عمل لدى المعلمين.اإلخالص والتفاني في ال يعزز دافع 3
يوِجد لدى المعلمين استعدادًا لتحمل التعب في سبيل تحقيق اإلتقان  5

 في العمل.
0.124 0.000 

يحرك مشاعر المعلمين لاللتزام بالقيم التي تحقق التوازن الداخلي  4
 لديهم.

0.169 0.000 

 0.000 0.151 يمتلك رؤية مستقبلية لتطوير العمل في المدرسة. 1
 0.000 0.131 يشارك المعلمين معه في تطوير الرؤية المستقبلية للمدرسة. 7
 0.000 0.904 يحرص على نقل رؤيته المستقبلية للعاملين في المدرسة. 1
يستطيع إقناع المعلمين بتبني الرؤية المستقبلية التي شاركوا في  9

 صياغتها بالتعاون مع المدير. 
0.157 0.000 

 0.04ة دالة إحصائية عند مستوى داللة *الفقر   
والدرجة الكلية  الرابع( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال 61)رقم جدول يوضح 

وبذلك  (α ≤ 0.05)معنوية  ىعامالت االرتباط المبينة دالة عند مستو مُ  نَّ للمجال، والذي يبين أ  
 لما وضع لقياسه. اً يعتبر المجال صادق
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 (67) ول رقمالجد
 معامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات والدرجة الكلية لمهارة تعديل السلوك بالقيم

 معامل العبارة م
 االرتباط

 القيمة
 االحتمالية

Sig 

يعطي أولوية لبناء مجموعة من القيم المشتركة داخل  6
 المدرسة.

0.172 0.000 

2 
ديلها وذلك يحدد السلوكيات التي تتطلب تدخله الفوري لتع

 وفق معايير وضوابط تربوية ومهنية.
0.126 0.000 

3 
يقنع المخطئ بتعديل السلوك الخطأ من خالل القيم الضامنة 

 لفعل السلوك الصائب.
0.152 0.000 

 0.000 0.142 يغرس لدى المخطئ اإلعجاب بالقيم.  5

4 
يوِجد لدى المعلمين االستعداد لالنضباط وفق ما تقتضيه 

 القيم.
0.169 0.000 

يسرد بعض القصص الواقعية التي تجسد أهمية القيم في  1
 حياة الناس.

0.109 0.000 

 0.000 0.101 يمتدح السلوك اإليجابي ويثني عليه. 7

1 
يشجع السلوك التعاوني أكثر من السلوك التنافسي واألنانية 

 الذاتية.
0.170 0.000 

9 
جيًا في العمل يعمل على دمج المعلمين االنطوائيين تدري

 المدرسي. 
0.135 0.000 

 0.04*الفقرة دالة إحصائية عند مستوى داللة   
والدرجة الكلية  الخامس( معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال 67) جدوليوضح  

وبذلك  (α ≤ 0.05) معنوية االرتباط المبينة دالة عند مستوى عامالتمُ  نَّ للمجال، والذي يبين أ  
 لما وضع لقياسه. اً ر المجال صادقيعتب
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 (61) الجدول رقم
 اإلعذارو  التفهُّممعامل االرتباط بين كل فقرة من الفقرات والدرجة الكلية لمهارة 

 االرتباط معامل العبارة م
 القيمة

 االحتمالية
Sig 

 0.000 0.777 يتصف باالتزان االنفعالي حين يغضب. 6

المعلمين يتميز بشخصية محبوبة لدى جميع  2
 بالمدرسة.

0.173 0.000 

 0.000 0.755 يراعي الحاجات الخاصة لحياة المعلم.  3
 0.000 0.147 يعمل على إشباع حاجات المعلمين قدر اإلمكان. 5
 0.000 0.157 يتفهم مشاعر المعلمين معه ويقدرها. 4
 0.000 0.790 يساعد اآلخرين بذكاء للخروج من المواقف المحرجة. 1
 0.000 0.152 مشاكل المعلمين قدر المستطاع. حلعى ليس 7

1 
يسعى لتعزيز صفاء القلوب بين المعلمين بمحو أثر 

 أي خالف ينشأ بينهم.
0.115 0.000 

 0.000 0.163 يعتمد النصح في مراجعة المعلمين. 9
 0.04*الفقرة دالة إحصائية عند مستوى داللة   
كل فقرة من فقرات المجال الخامس والدرجة الكلية ( معامل االرتباط بين 61) جدوليوضح  

وبذلك  (α ≤ 0.05) عامالت االرتباط المبينة دالة عند مستوى معنويةمُ  نَّ للمجال، والذي يبين أ  
 يعتبر المجال صادقًا لما وضع لقياسه.

 
 الصدق البنائينتائج ا: ثانيً 

تحقق األهداف التي تريد  يعتبر الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى
لدراسة بالدرجة الكلية لفقرات األداة الوصول إليها، ويبين مدي ارتباط كل مجال من مجاالت ا

 ستبانة.اال
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 (69)  جدول رقم
 معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة.

 م

 االرتباط معامل المجال

 القيمة
 االحتمالية

Sig 

 0.000 0.932 المهارة األولى: الخطاب التحويلي  6
 0.000 0.945 المهارة الثانية: العمل الجماعي التعاوني  2

 0.005 0.940 المهارة الثالثة: إلهام الرؤية المشتركة  3

 0.000 0.942 المهارة الرابعة: تعديل السلوك بالقيم  5

 0.000 0.939 اإلعذارو  التفهُّمالمهارة الخامسة:  4

 0.04عند مستوى داللة  اإحصائيدال  لمجال*ا          
جميع معامالت االرتباط في جميع مجاالت االستبانة دالة  نَّ ( أ  69)رقم يبين جدول  

عتبر جميع مجاالت االستبانة صادقه لما وبذلك تُ  (α ≤ 0.05) إحصائيًا عند مستوى معنوية
 وضعت لقياسه.
 Reliability ثبات االستبانة:نتائج 

و طريقة  ستبانة الدراسة من خالل طريقة معامل ألفا كرونباخمن ثبات ا الباحثوقد تحقق 
 وذلك كما يلي: ،التجزئة النصفية

 :  Cronbach's Alphaكرونباخ: طريقة ألفا  أوالً 
 (20) رقم لنتائج كما هي مبينة في جدولكانت ا

قيمة معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة في  نَّ ( أ  20يتضح من النتائج الواردة في جدول )       
لكل مجال من مجاالت االستبانة. كذلك كانت قيمة  (0.946-0.931)كل مجال، وتتراوح بين 

معامل الثبات مرتفع، وبذلك تكون  نَّ ، وهذا يعنى أ  (0.914)معامل ألفا لجميع فقرات االستبانة 
قد تأكد  الباحث( قابلة للتوزيع. وهكذا يكون 6ق )االستبانة في صورتها النهائية كما هي في الملح

 ،مما يجعله على ثقة تامة بصحة االستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج ؛من ثبات استبانة الدراسة
 واختبار فرضياتها. ،واإلجابة عن أسئلة الدراسة
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 (20)  جدول رقم
 ستبانةبار ألفا كرونباخ  لقياس ثبات االنتائج اخت

 مل ألفا كرونباخمعا المجال م

 0.937 المهارة األولى: الخطاب التحويلي  6
 0.946 المهارة الثانية: العمل الجماعي التعاوني  2
 0.955 المهارة الثالثة: إلهام الرؤية المشتركة  3
 0.931 المهارة الرابعة: تعديل السلوك بالقيم  5
 0.939 اإلعذارو  التفهُّمالمهارة الخامسة:  4

 0.914 الكلية لالستبانةالدرجة 
 :   Split-Halfالنصفية: طريقة التجزئة ثانياً 

ومعدل  ،حساب معامالت االرتباط  بيرسون بين معدل الفقرات الفرديةت مَّ في تلك الطريقة 
 Spearman-Brownتصحيح تلك المعامالت باستخدام سبيرمان براون )ت مَّ الفقرات الزوجية، و 

Coefficientعادلة التالية : ( وحساب الم 

 ر: معامل االرتباط ،         معامل االرتباط التصحيحي = 

 (26) جدول رقم
 ستبانةلقياس ثبات اال طريقة التجزئة النصفية نتائج

 المجال م
معامل 
 االرتباط

معامل االرتباط 
 المصحح

القيمة 
 االحتمالية

Sig 

 0.000 0.951 0.191 المهارة األولى: الخطاب التحويلي  6
 0.000 0.921 0.113 المهارة الثانية: العمل الجماعي التعاوني  2
 0.000 0.949 0.923 المهارة الثالثة: إلهام الرؤية المشتركة  3
 0.000 0.952 0.196 المهارة الرابعة: تعديل السلوك بالقيم  5
 0.000 0.945 0.963 اإلعذارو  التفهُّمالمهارة الخامسة:  4
 0.000 0.919 0.910 رجة الكلية لالستبانةالد

ستبانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة قد تأكد من صدق وثبات ا الباحثون وبذلك يك
 أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها. نستبانة وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة عالبصحة ا
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث: 4-8
 ستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصائي يغ وتحليل االبتفر  الباحثقام 

Statistical Package for the Social Sciences  (SPSS) استخدام األدوات ت مَّ ، وقد
 التالية:السبعة اإلحصائية 

يستخدم  .والمتوسط الحسابي النسبي ،والمتوسط الحسابي ،والتكرارات ،النسب المئوية. 6 
في وصف عينة  الباحثاسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما، ويفيد هذا األمر بشكل أس

 الدراسة.
 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كرونباخ ). 2 

( لقياس درجة Person Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ). 3 
قة بين المتغيرات في حالة البيانات المعلمية )التي االرتباط. و يستخدم هذا االختبار لدراسة العال

 .تخضع للتوزيع الطبيعي(

-1اختبار كولمجروف سمرنوف لمعرفة نوع البيانات هل تتبع التوزيع الطبيعي أم ال؟ ). 5 

Sample k-s). 

 

ما إذا كان متوسط درجة  لمعرفة (One Sample T Testاختبار العينة الواحدة  ). 4 
 أم ال. (3)درجة الحياد وهي إلى  وصلاالستجابة قد 

ما إذا كان  لمعرفة Independent Samples T Test))العينات المستقلة اختبار . 1 
 .من العينات المستقلة  هناك فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتين

( لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات (One way ANOVAتحليل التباين  اختبار. 7 
 .ئية بين ثالث مجموعات أو أكثر داللة إحصا
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتها

  
 
 تحليل البيانات واختبار الفرضيات 4-6
 
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها 4-2

  
 ومناقشتها ثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال ال 4-3

  
 ومناقشتها ثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال ال 4-5

 
 توصيات الدراسة 4-4
 
 مقترحات الدراسة 4-1
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 الفصل الخامس
 نتائج الدراسة ومناقشتها

 تمهيد
المميزة بوكالة  اإلعداديَّةدرجة ممارسة مديري المدارس  علىالتَّع رُّف إلى هدفت الدراسة 

، ثم تقديم تصور مقترح المعلمينمن وجهة نظر  التَّحويليَّةلمهارات القيادة  غ زَّةمحافظات الغوث في 
بين أوساط  توفرًا وأهميةً األكثر  المهارةعلى أيضًا التَّع رُّف و ، لتنمية تلك المهارات لدى بقية المديرين

المديرين، والكشف عن داللة الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة ممارسة هذه 
(، التخصص، س، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، والتي تعزى لمتغيرات الدراسة )الجنالمهارات

المدرسية من خالل ممارسة  دارةأداء اإلوذلك بغية التوصل إلى التوصيات المقترحة لتطوير 
هما: االستبانة، والمقابلة  ،أداتين للدراسةإعداد  مَّ الهدف ت   هذا تحقيقلو  ،التَّحويليَّةمهارات القيادة 

تطبيقها على عينة الدراسة المتمثلة في جميع أفراد  مَّ ت  تبانة، و سالشخصية، األداة األولى هي اال
( 22الجدول رقم )(، و 524، استجاب منهم )معلمًا ومعلمةً ( 2125والبالغ عددهم ) ،ةمجتمع الدراس

 %( من مجتمع الدراسة.97.5بلغت ) التيسبة االستجابة من أفراد العينة و يوضح ن
 (22) رقم جدول

 والمستردةزعة عدد االستبانات المو 
 النسبة المئوية للصالح الصالح المستبعد العائد الفاقد  الكلي العدد
534 9 524 6 525 97.5% 

 
 في تحليل النتائج وتفسير النتائج الباحثمنهجية 

هي  ،وتفسير هذه النتائج ،جمعها من مصادرها األولية مَّ عتبر خطوة تحليل البيانات التي ت  تُ 
 ، فإنَّ بحثياً  لكل عمل علمي تربوي انتهج منهجية الوصف والتحليل أسلوباً  متممة  وال المهمة   الخطوة  
ومن ثم  ،ثم الوصف العملي للظاهرة ،للموضوع النَّظ رية العلم تتمثل في فهم الخلفية  أهداف  

وتعميم  ،التفسير الواقعي والعلمي والمنطقي والعقالني للنتائج الذي يبني عليه التنبؤ بالسلوك
 .(29، 2000الضبط للظاهرة والسلوكيات المنبثقة عنها )ملحم:  وأخيراً  ،ائجالنت

  :، وهي تقع في ستة بنودفي تفسير نتائج الدراسة المنهجية التالية الباحثوقد اتبع  
وتفســـيرها فـــي ضـــوء المنطـــق  ،وأســـئلتها ،التعبيـــر عـــن النتـــائج بداللـــة فرضـــيات الدراســـة. 6 

 .العلمي والواقعي السليم

  .التفسير المنطقي العقالني الواقعي للنتائج .2 
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 التَّحويليَّــةعلـى تبريـر النتيجـة بقــدر مـا هـو قـائم علـى فهـم القيـادة  التفسـير لـيس قائمـاً إنَّ . 3 
  .ودرجة ممارستها في الواقع ،بعمق

ومـا تتطلـب  ،وتؤشـر مـن دالالت ،الدراسة بكل ما تعنـي النتيجـةالصدق في قبول نتائج . 5 
 ءات وقرارات وتوصيات واحتياجات. من إجرا

وبيئية تؤثر على درجة ممارسة  نفسية واجتماعيةأخرى  وأبعادٍ  المقارنة واالرتباط بعوامل  . 4 
 .التَّحويليَّةالمهارات القيادة 

ـــو  األمانـــة العلميـــة فـــي تقـــديم النتـــائج بالصـــورة التـــي ت  . 1  ســـواًء اعتبرهـــا  ،الباحـــثإليهـــا  ل  صَّ
مــــع االعتــــراف بفضــــل البــــاحثين الســــابقين فــــي تقريــــر بعــــض النتــــائج وتحليليهــــا  ،ةً إيجابيــــًة أو ســــلبي

 وتأكيدها.

 
 تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة 5-1 

 : اختبار التوزيع الطبيعي أوال  

 (Sample Kolmogorov- Smirnov-1)سمرنوف كولمجروف اختبارفقد استخدام 
 ؟ بيانات التوزيع الطبيعي أم الوهل تتبع تلك ال ،لمعرفة نوع البيانات

 (1٣جدول رقم )

 (Sample Kolmogorov- Smirnov-1)نتائج اختبار التوزيع الطبيعي
 Sigاالحتمالية  القيمة z قيمة المجال

 19118 19221 المهارة األولى: الخطاب التحويلي 

 19174 19285 المهارة الثانية: العمل الجماعي التعاوني 

 19116 19114 : إلهام الرؤية المشتركة المهارة الثالثة

 19141 19151 المهارة الرابعة: تعديل السلوك بالقيم 

 19157 19128 اإلعذارو  التفهُّمالمهارة الخامسة: 

 19221 19141 الدرجة الكلية لالستبانة 

 ، Zمن خالل قيمة و الجدول نتائج التوزيع الطبيعي للبيانات، فقد تبين من النتائج يبين 
: القيمة االحتمالية أكبر من مستوى وكذلك القيمة االحتمالية لكل مجال من المجاالت أنَّ 

البيانات في مجاالت الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي، وكذلك  نَّ يدلل على أ   وهذا .(0.04داللة)
ظم مع نَّ أل   ؛وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات ،بالنسبة للدرجة الكلية لالستبانة

 يكون التوزيع طبيعًيا. ن  االختبارات المعلمية تشترط أ  
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 : تحليل فقرات االستبانةثانياً 
 اختبار فرضيات الدراسة: 

اختبار  اختبار العينة الواحدة،) :استخدام االختبارات المعلميةت مَّ  الختبار فرضيات الدراسة 
 (. العينات المستقلة، تحليل التباين
متوسط درجة لمعرفة ما إذا كان  :مثالً  العينة الواحدةتخدام اختبار والختبار الفرضيات باس

أو البيانات التي تتبع التوزيع  ،وذلك في حالة البيانات الترتيبية ،قيمة معينةاإلجابة يساوي 
 يتم اختبار الفرضية اإلحصائية التالية:وفي هذه الحالة  ،الطبيعي

 : الصفرية الفرضية . أ
 ليكرت مقياس حسب الحياد درجة وهي ،(3) يساوي إلجابةا درجة متوسط اختباروهي 

 .المستخدم
 ( 3) يساوي ال اإلجابة درجة متوسطوهي : البديلة الفرضية . ب

)حسب نتائج برنامج  (α ≤ 0.05) أكبر من مستوى الداللة Sig.(P-value)إذا كانت 
SPSS)،  َّآراء أفراد العينة  متوسطويكون في هذه الحالة ، الفرضية الصفريةه ال يمكن رفض فإن

كانت ، أما إذا (3)وهى  ،درجة الحيادحول الظاهرة موضع الدراسة ال يختلف جوهريًا عن 
Sig.(P-value)  أقل من مستوى الداللة(α ≤ 0.05)، بول وق ،فيتم رفض الفرضية الصفرية

وتكون  ".الحياد عن درجةيختلف جوهريًا آراء أفراد العينة متوسط : "نَّ الفرضية البديلة القائلة بأ  
 tالمحسوبة أكبر من  t أفراد العينة يوافقون على محتواها إذا كانت قيمة  نَّ الفقرة إيجابية: بمعنى أ  

، واألهمية النسبية أكبر من 0.04)أو مستوى المعنوية أقل من  6.91الجدولية، والتي تساوي 
 t ون على محتواها إذا كانت قيمة أفراد العينة ال يوافق نَّ %(، وتكون الفقرة سلبية: بمعنى أ  10

 0.04)أو مستوى المعنوية أقل من  -6.91الجدولية والتي تساوي  tالمحسوبة أصغر من 
 0.04%(، وتكون اآلراء محايدة إذا كان مستوى المعنوية لها أكبر من10واألهمية النسبية أقل من 

 :الدراسة عينة استجابات تقدير درجة تحديد
 قام وقد، التربوية المقاييس بناء في األساسية األمور من الدرجة ههذ تحديد يعتبر حيث

 :التالي النحو على وهي السابقة، تالدراسا إلى استناداً  التقدير درجة بتحديد الباحث
ونسبتها هي حد درجة التقدير  ،(25رقم )المتوسطات في الجدول  نَّ أ   الباحثاعتبر  

وذلك لمتوسط االستجابة للفقرة، أو المجال، أو الدرجة لمستوى االستجابات في أداة الدراسة ، 
 الكلية.
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 (25) رقم جدول
 :الدراسة عينة استجابات تقدير درجة

  التقدير في الداء النسبة المتوسط م

 درجة كبيرة جداً  % 15 -600 ( 5.2  - 4)  .6
 درجة كبيرة % 11 -13.9 (3.5 -5.69) .2
 ة متوسطةدرج % 42 -17.9 (2.1 -3.39) .3
 درجة منخفضة % 31 -46.9 (6.1 -2.49) .5
 درجة منخفضة جداً  % 20 -34.9 (6  - 6.79) .4

 
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها : 5-2 

 اإلعدادي ةما درجة ممارسة مديري المدارس : ينص السؤال األول من الدراسة على
 من وجهة نظر المعلمين؟ الت حويلي ةهارات القيادة لم غ ز ةالمتميزة بوكالة الغوث بمحافظات 

استخراج المتوسطات الحسابية، واألهمية النسبية، والقيمة ت مَّ ولإلجابة عن هذا السؤال  
 االحتمالية لفقرات االستبانة ككل، ثم لفقرات كل مجال على حدة.

 التي اب التحويليمهارة الخط لعبارات الحسابية المتوسطات أنّ ( 24) رقم الجدول يوضح
 5.30) بين تراوحت ،غ زَّة محافظاتالمتميزة بوكالة الغوث في  اإلعداديَّة المدارس مديرو يستخدمها

 ،الباحث حدده الذي الخماسي التدرج مقياس وفق ،%(79 -% 11) بلغت مئوية بنسبة( 3.94 –
 . %(16.20) بلغت ويةمئ بنسبة ،(5.01) المجال هذا لعبارات العام الحسابي المتوسط بلغ حيث

المتميزة لمهارة الخطاب  اإلعداديَّةدرجة ممارسة مديري المدارس  فإنَّ ، للمحك وفقاً 
مما يؤثر إيجابًا على العالقات اإلنسانية بين المدير والمعلمين، وبين  كبيرة، بدرجة تكان التحويلي

في هذا  يتخذون مديرهم قدوةً هم سنَّ وبين المعلمين والطلبة من جهة أخرى، أل   ،المعلمين أنفسهم
إجابات عينة الدراسة قد  نَّ إِ المجال، مما يوفر مناخًا مدرسيًا يتمتع بصحة إيجابية عالية، حيث 

باالتزان االنفعالي في سلوكهم،  ونيتصف، و سماء إليهمبأحب األ ونهمينادمديريهم  نَّ أوضحت أ  
، الكالم الجارح أو المحرج لآلخرين مفي حديثه ونيتجنبيهم، و الدوافع الداخلية النبيلة لد ونيستثير و 
المعلمين،  التفاؤل في التعامل مع ميغلب على سلوكه، و ها منهمونبالتعديالت التي يريد ونهميقنعو 
إشارات(  –لغة الجسد )إيماءات  ونيستخدم، و وتقبلهم لها ممن فهم المعلمين لتوجيهاته ونيتأكدو 

 .يتودد المديرون للمعلمين بأساليب خطاب متنوعة للتواصل بالمعلمين بال تكلف، وأخيراً 
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 : الخطاب التحويلي ىاألول هارةتحليل فقرات الم -

 (24) رقم جدول
النسب المئوية واألهمية النسبية والقيمة االحتمالية لمهارة الخطاب التحويلي وكذلك الدرجة 

 الكلية للمجال

 :لىإ النتيجة هذه الباحث يعزوو  
نا عندما ، فإنَّ هموتقدير  الخطاب التحويلي في جوهره قائم على احترام ذوات المعلمين* 

ه مهم، فهل يوجد نَّ أل   ،نخاطب شخصًا مهمًا تقوم كل كلمة نستخدمها في حديثنا معه على تقديره
هذا الشخص  ، بالتأكيد كال، فكيف لو كان؟ها غير مهمةنَّ نفسه وشخصيته أ   مُ يِّ ق  نسان في الدنيا يُ إ

 ن  أ   بقوةٍ  مطالبٌ  المدير   ، فإنَّ تربوية خالدة حملها األنبياء رسالةٍ  وصاحب   أجيالٍ  ومربي   اً معلم
 .قائم على التقدير واالحترام معهم بخطابٍ  يتحدث  

إلى حد كبير،  التأثير المثالي عد  بُ  لُ ابِ ق  تُ  الحاليةدراسة المهارة الخطاب التحويلي في * 
التي  التَّحويليَّةنسان، وكل دراسات القيادة مخاطبة الدوافع النبيلة داخل اإل م علىقائه نَّ إِ حيث 

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 المتوسط
الحسابي 
 النسبي

 ةقيم
 االختبار

 القيمة
االحتمالية 

Sig 

 الترتيب

 3 0.000 23.26 16.20 5.01 يستثير الدوافع الداخلية النبيلة  لدى المعلمين. 6
 6 0.000 29.32 11.00 5.30 سماء إليهم.بأحب األ المعلمينينادي  2
 4 0.000 22.54 10.10 5.03 يقنع المعلمين بالتعديالت التي يريدها منهم. 3

5 
ب على سلوكه التفاؤل في التعامل مع يغل

 1 0.000 26.11 10.10 5.03 المعلمين.

 9 0.000 20.64 79.00 3.94 يتودد للمعلمين بأساليب خطاب متنوعة. 4
 7 0.000 26.19 10.20 5.06 يتأكد من فهم المعلمين لتوجيهاته وتقبلهم لها. 1

7 
يتجنب في حديثه الكالم الجارح أو المحرج 

 لآلخرين.
5.01 16.20  20.01 0.000 5 

 2 0.000 26.54 16.50 5.07 يتصف  باالتزان االنفعالي في سلوكه. 1

9 
إشارات(  –يستخدم لغة الجسد )إيماءات 

 للتواصل بالمعلمين بال تكلف.
5.00 10.00 26.44 0.000 1 

  0.000 27.70 16.20 5.01 الكلية للمجال الدرجة
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درجة  به يختبرونه المجال األول الذي نَّ استخدمت مقياس باس وأفوليو رتبوا التأثير المثالي أ  
 .ممارسة المديرين لها

التحويلي التي تقوم  النتيجة تدل بقوة على أهمية امتالك القائد التحويلي لمهارة الخطاب* 
أو تعدياًل طلبه منه،  ،مقام إحداث التأثير المثالي بداخله، مما يجعله ال يرفض لقائده أمرًا يأمره به

قبال ومحبة، وهذا في الحقيقة هو جوهر التأثير التحويلي.نَّ بل إِ   ه يقوم بذلك عن طواعية وا 
 :التالي نحوال على الدراسة عينة أفراد الستجابات فقرتين أعلى توكان

 وهي الكلية الدرجة من( 5.30) بلغ حسابي بمتوسط( 2) رقم الفقرة األولى المرتبة احتلت 
" وهي أعلى الفقرات على سماء إليهممين بأحب األلعمينادي ال: "ما يلي على الفقرة وتنص ،(4)

لمدارس ممارسة مديري ا فإنَّ ، للمحك ووفقاً  ى(، أي في المرتبة األول5.3اإلطالق بمتوسط)
 كانتالحترام وتقدير المعلمين من خالل مناداة المعلمين بأحب األسماء إليهم المتميزة  اإلعداديَّة
 .جداً  كبيرة بدرجة

: أنَّه على الفقرة وتنص ،(5.07) بلغ حسابي بمتوسط( 1) رقم الفقرة الثانية المرتبة واحتلت
  ."يتصف  باالتزان االنفعالي في سلوكه"

 إلى هي نداء المعلمين بأحب األسماء إليهم الت حويلي ةأعلى فقرات القيادة  ن  أ   الباحث يعزوو 
 :األسباب األربعة التالية

ولكن الناس يستخدمونه أكثر منه،  ،االسم هو الشيء الوحيد الذي يملكه الشخص لنفسه*  
 .هم يستخدمونه لينادوه بهإنَّ 

إلى يناديه الناس به، واألحب  ن  ويحب أ   ،هليإويميل  ،اإلنسان بطبعه وفطرته يحب اسمه*  
 .اه والداه وهو طفلمَّ س   ن  بعد أ   ،نفسهُيسمي  ن  أ   لإلنسانالنفس الكنية، وهي الفرصة التي تتوفر 

وهو نداء الشخص بأبغض  ،هذه النتيجة برفض التعامل المعاكس د التوجيه الشرعيأكَّ *  
حت  خت    جتحب  خب   مب  ىب  يب  جبيئ مئ  ىئ ٹ ٹ چ، المؤذي وهو اللقب ،األسماء إليه

 .(٩٩الحجرات:  )چمت  ىت  يت  جث  مث   
قد كان نداء الناس بأحب أسمائهم، ف اهلل عليه وسلمصلى  في السلوك التحويلي للنبي*  
للذوات اإلنسانية بغض النظر عن  الكفار بكنيتهم تأكيدًا على التقدير واالحترامحتى يخاطب 
وال يلتفت  ،اً ف  ر  ي تحدث فيه بكالم تافه شرعًا وعُ ، ففي نهاية حواره مع عتبة بن ربيعة، والذالعقيدة

)ابن . أفرغت يا أبا الوليد؟" قال: نعم: "بكنيته اهلل عليه وسلمصلى  خاطبهثره، ألى إوال  ،ليه النبيإ
  .(405هشام، بال: 
 :التالي النحو على الدراسة عينة رادأف الستجابات فقرتين أدنى وكانت كما

  العبارة وتنص ،(5.00)حسابي بمتوسط ثامنةال المرتبة في جاءت التيو  ،(9)رقم العبارة
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 ".إشارات( للتواصل بالمعلمين بال تكلف –يستخدم لغة الجسد )إيماءات : "أنَّه
 ،(3.94) بلغ حسابي بمتوسط واألخيرة، التاسعة المرتبة يف جاءت فقد (4) رقم العبارة أما

 ."يتودد للمعلمين بأساليب خطاب متنوعة": أنَّه على العبارة وتنص
 همانَّ أ   إال المجال، هذا فقرات درجات بأدنى جاءتا السابقتين العبارتين نَّ أ   من الرغم وعلى

 .يجابيةاإل الفقرات من دُّ ع  تُ  هانَّ فإِ  وبالتالي ،(3) وهي تحديدهات مَّ  التي الحياد درجة عن زادتا
 الدرجة كانت  سديللتواصل الج ممارسة المديرين للمدارس المميزة نَّ تقدير هذه النتيجة أ  و 

 :األسباب الثالثة التالية إلى ذلك في بالسب يعود ربماو ، األقل في هذه المهارة
في نظر بعض المديرين أو  ،شارات، واإليماءات، مثل اإلقد يكون استخدام لغة الجسد*  

 ي.اإلدار المعلمين هي أضعف ممارسات التواصل 

 ط  م  ن   نَّ التي خلصت نتائجها إلى أ   (2001)شحادة هذه النتيجة تتعارض مع دراسة *  
داريين األكاديميين في الجامعات الفلسطينية بالضفة الغربية هو االتصال األكثر شيوعًا لدى اإل

 والتعبيرات. ،والحركات ،االتصال من خالل الرموز

 األساليب، قد يكون فهم غالبية عينة الدراسة أن (يتودد بأساليب خطاب متنوعة)في فقرة *  
 فهذه الفقرة في نفس درجة الفقرة السابقة لها في الترتيب. ،شاريةاإل األساليبلمتنوعة هي ا

 العمل الجماعي التعاوني: ةالثاني هارةالنتائج المتعلقة بترتيب فقرات المثالثًا:  
ال، استخراج المتوسطات الحسابية، والقيمة االحتمالية، والنسبة المئوية لكل فقرة من فقرات المجت مَّ 

 :(21رقم ) وذلك كما هو مبّين في جدول
 التي مهارة العمل الجماعي التعاوني عباراتل الحسابية متوسطاتال نَّ أ   الجدول يوضححيث 

 بين ما تراوحت غ زَّة محافظاتالمتميزة بوكالة الغوث في  اإلعداديَّة المدارس ور يمد يستخدمها
 العام المتوسط بلغ حيث ،الباحث هد  دَّ ح   يالذ الخماسي التدرج مقياس وفق ،%(77.50-13.1%)

درجة ممارسة  فإنَّ  ،للمحك ووفًقا ،%(10.10) بلغت مئوية بنسبة ،(5.05) المجال هذا لعبارات
مما يؤثر  كبيرة، بدرجة كانت العمل الجماعي التعاونيالمتميزة لمهارة  اإلعداديَّةمديري المدارس 

وبين المعلمين  ،مدير والمعلمين، وبين المعلمين أنفسهمإيجابًا على العالقات اإلنسانية بين ال
هم سيتخذون مديرهم قدوة في هذا المجال، مما يوفر مناخًا مدرسيًا نَّ والطلبة من جهة أخرى، أل  

 ونيشجع مديريهم نَّ إجابات عينة الدراسة قد أوضحت أ   نَّ إِ يتمتع بصحة إيجابية عالية، حيث 
وبين جميع  معلى المحبة المتبادلة بينه ونيحرص، و ق الواحدالمعلمين على العمل بروح الفري

م، ستغنى عنهمن العمل ال يُ  مهمٌ  هم جزءٌ نَّ لدى المعلمين شعورًا بأ   ونيغرس، و المعلمين في المدرسة
 ونيهتم، و من كل الجهود ونبحيث يستفيد ،العمل المدرسي حسب القدرات واالهتمامات ونيوزعو 

آراء المعلمين في المدرسة  ونيستطلع، و قيق الرؤية المدرسية المستقبليةلتح مبتحفيز المعلمين معه
يجابيًا ُيشعرهم إبالمدرسة مناخًا  للمعلمين ونيوفِّر ، و العمل في همللتغلب على الصعوبات التي تواجه
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، وأخيرًا المعلمين على المشاركة في صنع القرارات المدرسية ونيشجع، و باالرتياح في عملهم
 .معلمين في اكتشاف حلول إبداعية للمشكالت المدرسيةال ونيشارك

 (21)رقم  جدول
، وكذلك لمهارة العمل الجماعي التعاونيالنسب المئوية، واألهمية النسبية، والقيمة االحتمالية 

 الدرجة الكلية للمجال

 
 
 

 المتوسط الفقرة م
 الحسابي

 المتوسط
 النسبي

 القيمة االختبار قيمة
 Sigاالحتمالية 

 الترتيب

يحرص على المحبة المتبادلة بينه وبين  6
 جميع المعلمين في المدرسة.

5.61 13.10 25.00 0.000 6 

2 
يستطلع آراء المعلمين في المدرسة للتغلب 

 1 0.000 22.54 10.00 5.00 على الصعوبات التي تواجه العمل.

3 
يجابيًا ُيشعرهم إيوفِّر للعاملين بالمدرسة مناخًا 

 لهم.باالرتياح في عم
3.91 79.10 69.61 0.000 7 

 6 0.000 25.74 13.10 5.61 يشجع المعلمين على العمل بروح الفريق الواحد. 5

4 
يهتم بتحفيز المعلمين معه لتحقيق الرؤية 

 المدرسية المستقبلية.
5.01 16.10 22.37 0.000 4 

يشجع  المعلمين على المشاركة في صنع  1
 القرارات المدرسية.

3.92 71.50 61.15 0.000 1 

7 
يشارك المعلمين في اكتشاف حلول إبداعية 

 9 0.000 67.77 77.50 3.17 للمشكالت المدرسية.

1 
هم جزء مهم نَّ يغرس لدى المعلمين شعورًا بأ  

 من العمل ال يستغنى عنه.
5.60 12.00 22.60 0.000 3 

يوزع العمل المدرسي حسب القدرات  9
 كل الجهود.واالهتمامات بحيث يستفيد من 

5.09 16.10 23.19 0.000 5 

  0.000 25.99 10.10 5.05 الكلية للمجال الدرجة
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 :التالي النحو على الدراسة عينة أفراد الستجابات فقرتين أعلى كان حيث
 وهي الكلية الدرجة من( 5.61) بلغ حسابي بمتوسط( 6) رقم الفقرة األولى المرتبة احتلت

يحرص على المحبة المتبادلة بينه وبين جميع المعلمين في : "هأنَّ  على الفقرة وتنص ،(4)
 ".المدرسة

: أنَّه على الفقرة وتنص ،(5.61) بلغ حسابي بمتوسط( 5) رقم الفقرة الثانية المرتبة واحتلت
 ".يشجع المعلمين على العمل بروح الفريق الواحد"

المتميزة  اإلعداديَّة المدارس ريمدي عند السابقتين للفقرتين المرتفعة النسبة هذه جاءت وربما
  غ زَّةبوكالة الغوث في محافظات 

عبارة  أنَّ  أظهرت والتي ،(2060) خلف دراسة مع المجال هذا في الحالية الدراسة وتتفق
( قد حصلت على أعلى تقدير ضمن فقرات مجال الحفز العمل على دعم روح الفريق الواحد)

 .%(14.33اإللهامي بنسبة )
 :األسباب األربعة التالية هذه النتيجة إلى احثالبويعزو 

المحبة المتبادلة من أولى القيم التي يتوجب على القادة التربويين مراعاتها وتقديمها . 6 
باألخص في القيادة التربوية المدرسية و وجعلها أساسًا للعالقة بين القائد والتابع،  ،والتعامل بها

باس  هأو ما أسما التَّحويليَّةتأثير التحويلي المقصودة من القيادة من أجل إيجاد روح ال التَّحويليَّة
 الحفز اإللهامي الداخلي.

المحبة في العمل الجماعي ُتعاكس في مفاهيمها األنانية واألثرة في العمل التي تجعل الفرد . 2 
 اصة.األفق المتحصل بالتفكير األناني والمصلحة الخ قويتحرر من ضي ،يقدم المصلحة العامة

 العمل بروح الفريق الواحد في حقيقته وجوهره هو محتوى مهارة العمل الجماعي المتعاون.. 3 

طالق هي التي تقوم عالقاتها على دريسية تحويلية ألي مدرسة على اإلأفضل هيئة ت. 5 
 وليس شخصية. ،المحبة، وهي تعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة عامة

 :التالي النحو على العينة أفراد الستجابات فقرتين أدنى وكانت كما
 نسبية وأهمية (3.92) بلغ حسابي بمتوسط( 1) رقم العبارة (1) المرتبة احتلت

يشجع  المعلمين على المشاركة في صنع القرارات : "أنَّه على الفقرة وتنص ،%(17.50)بلغت
 ".المدرسية

 ةينسب أهميةوب(، 3.17) غبل حسابي بمتوسط( 7) رقم العبارة (9) تبةالمر  واحتلت
يشارك المعلمين في اكتشاف حلول إبداعية للمشكالت : "أنَّه على الفقرة وتنص ،%(77.50)

 ".المدرسية
َ   إال المجال، هذا فقرات درجات بأدنى جاءتا السابقتين العبارتين نَّ أ   من الرغم وعلى   زادتا هماأنَّ

 .يجابيةاإل الفقرات من دُّ ع  تُ  هافإنَّ  وبالتالي ،(3) وهي ،تحديدهات مَّ  التي الحياد درجة عن
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 هاتين مجيء كان ربماه نَّ أل   ،إيجابيةً  المجال هذا عبارات جميع كون  ت   ن  أ   البدهي ومن
 :ثالث نتائج كما يلي على واضحاً  دليالً  المجال، فقرات من مستوى أدنى في العبارتين
 .في صناعة القرار المدرسي باألخصلم يحتاجون إلى تعزيز عنصر مشاركة المع نو المدير . 6
وهم معلمو المدارس  ،( التي أجريت على نفس المجتمع2066في دراسة أبو هداف ). 2
يشرك العاملين في المدرسة في عملية صنع بالوكالة من كل المحافظات، كانت فقرة ) اإلعداديَّة

مشكلة لدى  وجود عزز احتماليةي( على الترتيب األخير في مجالها، مما القرارات التربوية عامةً 
 فئات ليست قليلة من مجتمع الدراسة.

التي أجريت على مجتمع مديري المدارس الثانوية ( 2001أيضًا في دراسة )عيسى، . 3
 تحدد جديدة أفكار ابتكار على العاملين يحثبمدارس الحكومة، فكانت أقل الفقرات نسبًة هي: "

  إلى التجديد واالبتكار. المديرين حاجة بعض ، مما يؤكد" ورؤيتها المدرسة رسالة
 إلهام الرؤية المشتركة: ةالثالث هارةالم فقرات بترتيب قةالمتعل النتائجرابًعا:  
استخراج المتوسطات الحسابية، والقيمة االحتمالية، والنسبة المئوية لكل فقرة من ت مَّ فقد  

 :(27رقم )فقرات المجال، وذلك كما هو مبين في جدول 
 التي إلهام الرؤية المشتركةمهارة  فقراتل الحسابية متوسطاتال نَّ أ   الجدول يوضححيث 

-5.61) بين تراوحت غ زَّة حافظاتمبوكالة الغوث في  اإلعداديَّة المدارس مديرو يستخدمها
 هدحد الذي الخماسي التدرج مقياس وفق( %10.00 -%13.2) بلغت مئوية بنسبة ،(5.00
 .%(16.1) بنسبة أي ،(5.09) مجالال هذا لعبارات العام المتوسط بلغ حيث ،الباحث

المتميزة  اإلعداديَّةدرجة ممارسة مديري المدارس  فإنَّ ، الباحث حدده الذي للمحك وفًقاو 
مما يؤثر إيجابًا على العالقات اإلنسانية بين  كبيرة، بدرجة كانت إلهام الرؤية المشتركةلمهارة 

، مما يوفر مناخًا مدرسيًا وحدة الفهم لدى جميع العاملين في المدرسة وعلىالمدير والمعلمين، 
دافع  ونيعزز  مديريهم نَّ إجابات عينة الدراسة قد أوضحت أ   نَّ إِ يتمتع بصحة إيجابية عالية، حيث 

إرادة قوية لإلنجاز من أجل إحداث تغييرات  ونيمتلك، و اإلخالص والتفاني في العمل لدى المعلمين
مشاعر  ونيحرك، و رؤية مستقبلية لتطوير العمل في المدرسة ونيمتلك، و المدرسة إيجابية في

لدى المعلمين استعدادًا لتحمل  ونيوِجد، و المعلمين لاللتزام بالقيم التي تحقق التوازن الداخلي لديهم
المستقبلية للعاملين في  معلى نقل رؤيته ونيحرص، و التعب في سبيل تحقيق اإلتقان في العمل

إقناع المعلمين بتبني الرؤية المستقبلية التي شاركوا في صياغتها بالتعاون  ونيستطيع، و رسةالمد
فِّق، وأخيرًا في تطوير الرؤية المستقبلية للمدرسة مالمعلمين معه ونيشاركين، و مع المدير  بين  ونُيو 

 .بها ونالقيادي والمبادئ التي يناد مسلوكه
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 (27)رقم  جدول
، وكذلك إلهام الرؤية المشتركةلمهارة  همية النسبية، والقيمة االحتمالية النسب المئوية، واأل

 الدرجة الكلية للمجال

مهارة إلهام الرؤية المشتركة قد احتلت الترتيب األول لدى مديري  نَّ أ   الباحثوقد يعزو 
 التالية: الخمسة سبابإلى األ التَّحويليَّةالمميزة، وعالقة ذلك بالقيادة  اإلعداديَّةالمدارس 

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 المتوسط
الحسابي 
 النسبي

 قيمة
 االختبار

 القيمة
االحتمالية 

Sig 
 الترتيب

6 
فِّق بين سلوكه القيادي والمبادئ التي  ُيو 

 ينادي بها.
5.00 10.00 26.30 0.000 9 

2 
يمتلك إرادة قوية لإلنجاز من أجل إحداث 

 تغييرات إيجابية في المدرسة.
5.61 13.20 27.79 

 
0.000 6 

3 
يعزز دافع اإلخالص والتفاني في العمل 

 لدى المعلمين.
5.61 13.20 24.04 0.000 6 

5 
يوِجد لدى المعلمين استعدادًا لتحمل التعب 

 في سبيل تحقيق اإلتقان في العمل.
5.62 12.50 24.20 0.000 4 

4 
يحرك مشاعر المعلمين لاللتزام بالقيم التي 

 تحقق التوازن الداخلي لديهم.
5.65 12.10 24.11 0.000 5 

1 
يمتلك رؤية مستقبلية لتطوير العمل في 

 المدرسة.
5.65 12.10 21.36 0.000 3 

7 
يشارك المعلمين معه في تطوير الرؤية 

 المستقبلية للمدرسة.
5.06 10.20 22.19 0.000 1 

1 
يحرص على نقل رؤيته المستقبلية 

 للعاملين في المدرسة.
5.04 16.00 23.51 0.000 1 

9 

يستطيع إقناع المعلمين بتبني الرؤية 
المستقبلية التي شاركوا في صياغتها 

 بالتعاون مع المدير. 

5.05 10.10 23.02 0.000 7 

  0.000 21.71 16.10 5.09 الكلية للمجال الدرجة
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  .التحويليالقائد الرؤية االستراتيجية والمستقبلية من أهم خصائص ومميزات امتالك . 6 

القيـــادة  جـــوهر ، وهـــذاوشـــرعنة لهـــاتحويـــل القائـــد لرؤيتـــه المســـتقبلية إلـــى رؤيـــة مشـــتركة هـــو . 2 
 .التَّحويليَّة

كثيـــر مـــن القـــادة، لـــذا ذكرهـــا  همقـــدرة القائـــد علـــى غـــرس هـــذه الرؤيـــة لـــدى أتباعـــه ال يســـتطيع. 3 
 بطبعاتها المختلفة. (دا ح  ت   القيادةُ )كوزس وبوزنر في كتبهم 

سـواًء فـي  ،ن يحتاجون إلـى تعزيـز عنصـر مشـاركة المعلـميالمدير  نَّ وفي نفس الوقت عمليًا فإِ  .5 
 أو صياغة الرؤية المشتركة للمدرسة. ،صناعة القرار المدرسي

 ُيخصــص ن  تطلـب الوكالـة مــن كـل معلـم أ   ، حيــثفـي الوكالـة الرؤيـة والرســالة جـاهزة وموحـدة. 4 
ووضـعها  كبيـرةٍ  داية دفتر التحضير، باإلضافة لكتابتهـا علـى لوحـةٍ وأخرى للرسالة في ب ،ورقة للرؤية

 في المدرسة على إحدى الجداريات التي في الواجهة.
 وكان أعلى فقرتين الستجابات أفراد عينة الدراسة على النحو التالي:  

 بلغت  مئوية وبنسبة ،(5.61) بلغ حسابي بمتوسط ،(2) رقم الفقرة األولى المرتبة احتلت
يمتلك إرادة قوية لإلنجاز من أجل إحداث تغييرات إيجابية في : "على الفقرة وتنص ،%(13.2)

 ".المدرسة
 مئوية وبنسبة ،(5.61) بلغ حسابي بمتوسط ،(3) رقم الفقرة األولى مكرر المرتبة واحتلت

 ".يعزز دافع  اإلخالص والتفاني في العمل لدى المعلمين: "على  الفقرة وتنص ،%(13.2) بلغت
 الدراسة، مفردات عند جًدا كبيرة درجة على حصلتا السابقتين الفقرتين نَّ أ   المالحظ منو  

  ؛طبيعي األمر وهذا
 :األسباب الثالثة التالية هذه النتيجة إلى الباحثوربما يعزو 

أول خطـــــوات امـــــتالك الرؤيـــــة المســـــتقبلية والحـــــرص عليهـــــا هـــــو امـــــتالك اإلرادة القويـــــة . 6 
دافع قوي للبحث عن آخر مـا وصـل إليـه العلـم فـي مجـال الرؤيـة رادة متالك هذه اإل، حيث الإلنجاز

 والرسالة وامتالكها والتسويق لها تمهيدًا لزرعها وغرسها.

ذا امتلـــك القائـــد اإل. 2  بـــداع فيمـــا يترتـــب عليهـــا، فلـــن دة وبـــذل الجهـــد والوقـــت للتميـــز واإلراوا 
 ه إذا لم يمتلك اإلخالص والتفاني لها.في تنفيذ خطته ورؤيته ورسالت هُ سُ ف  ن   يطول  

 خالص والتفاني.تنفيذها إال إذا امتلك أتباعه اإلثم إذا امتلكها المدير فلن يستطيع . 3 
 :التالي النحو على الدراسة عينة أفراد الستجابات فقرتين أدنى كان كما

 بلغت سبيةن وأهمية ،(5.06) بلغ حسابي بمتوسط( 1) المرتبة في( 7) رقم الفقرة جاءت
 ".يشارك المعلمين معه في تطوير الرؤية المستقبلية للمدرسة: "على العبارة وتنص ،%(10.2)

 مئوية ونسبة ،(5.00) بلغ حسابي بمتوسط ،(9) المرتبة في( 6) رقم الفقرة وجاءت كما
فِّق  بين سلوكه القيادي والمبادئ التي ينادي بها: "على الفقرة وتنص ،%(10.00) بلغت  ."ُيو 
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 همانَّ أ   إال المجال، هذا فقرات درجات بأدنى جاءتا السابقتين العبارتين نَّ أ   من الرغم وعلى
 .يجابيةاإل الفقرات من دُّ ع  تُ  هانَّ فإِ  وبالتالي ،(3) وهي تحديدهات مَّ  التي الحياد درجة عن زادتا

 وربما يكون السبب في وجودها لديهم للتالي:
ــة مــن كــل معلــم أ  فــي الوكالــة الرؤيــة والر . 6   خصــصيُ  ن  ســالة جــاهزة وموحــدة تطلــب الوكال

للرؤية وأخرى للرسالة فـي بدايـة دفتـر التحضـير، باإلضـافة لكتابتهـا علـى لوحـة كبيـرة ووضـعها  ورقةً 
 في المدرسة على إحدى الجداريات التي في الواجهة.

 ركة وتعميمها.من أجل ذلك ندعو مديري المدارس للسعي دائمًا لتطوير الرؤية المشت. 2 

مـنهم  ب  ل ـفـي كـل مـا ط   يتمثـل المـدير  قـدوةً  ن  مؤشر العبارة األخيرة يؤكـد علـى ضـرورة أ  . 3 
 فعله.

 ثم يأتي بمثله. ،ال ينهى المدير عن مبدأ أو خلق. 5 
 تعديل السلوك بالقيم: ةالرابع هارةالنتائج المتعلقة بترتيب فقرات المخامًسا:  

القيمة االحتمالية، والنسبة المئوية لكل فقرة من فقرات الحسابية، و استخراج المتوسطات ت مَّ 
 :( 21رقم ) المجال، وذلك كما هو مبين في جدول

 التيمهارة تعديل السلوك بالقيم  فقراتل الحسابية متوسطاتال نَّ أ   الجدول يوضححيث 
 – 5.25) بين تراوحت زَّةغ   محافظاتوكالة الغوث في بالمتميزة  اإلعداديَّة المدارس مديرو يمارسها
 هدحد الذي الخماسي التدرج مقياس وفق%(  71.20-%15.1) بلغت مئوية بنسبة ،(3.96
 ووفًقا  ،%(16.00) بنسبة أي ،(5.04) المجال هذا لعبارات العام المتوسط بلغ حيث ،الباحث
 كانت السلوك بالقيمتعديل المتميزة لمهارة  اإلعداديَّةدرجة ممارسة مديري المدارس  فإنَّ  ،للمحك
تعني دخول األتباع اختبارًا حقيقيًا تدريبيًا إلعدادهم  التَّحويليَّةالقيادة  نَّ يؤكد أ  مما  كبيرة، بدرجة

وليس مجرد منع  ،قيمالوغرس  ،ويرتقي به من خالل تعزيز قناعات ،لمستقبل زاهر ينهض بالعمل
إجابات  نَّ تمتع بصحة إيجابية عالية، حيث إِ ي مما يوفر مناخًا مدرسياً ظهور سلوكيات أمام الناس، 
السلوك  ونيشجع، و عليه ونالسلوك اإليجابي ويثن ونيمتدح مديريهم نَّ عينة الدراسة قد أوضحت أ  

أولوية لبناء مجموعة من القيم  ونيعط، و التعاوني أكثر من السلوك التنافسي واألنانية الذاتية
، معلمين االستعداد لالنضباط وفق ما تقتضيه القيملدى ال ونيوِجد، و المشتركة داخل المدرسة

 تربويةٍ  وضوابط   وذلك وفق معايير   ،الفوري لتعديلها مالسلوكيات التي تتطلب تدخله ونيحددو 
 ونيقنع، و جسد أهمية القيم في حياة الناسبعض القصص الواقعية التي تُ  ونيسرد، و ومهنيةٍ 

لدى  ونيغرس، و الضامنة لفعل السلوك الصائبالمخطئ بتعديل السلوك الخطأ من خالل القيم 
 .على دمج المعلمين االنطوائيين تدريجيًا في العمل المدرسي ونيعمل، و المخطئ اإلعجاب بالقيم
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 (21)رقم  جدول
، وكذلك الدرجة لمهارة تعديل السلوك بالقيمالنسب المئوية، واألهمية النسبية، والقيمة االحتمالية 
 الكلية للمجال:

 :التالي النحو على الدراسة عينة أفراد الستجابات فقرتين أعلى توكان
 بلغت مئوية ونسبة ،(5.25) بلغ ابيحس بمتوسط (7) رقم الفقرة األولى المرتبة احتلت

هي الفقرة الثانية من  "يمتدح السلوك اإليجابي ويثني عليه: "أنَّه على قرةالف وتنص%(. 15.1)
 .بنود االستبانة الكلية

 المتوسط ةالفقر  م
 الحسابي

 المتوسط
الحسابي 
 النسبي

 قيمة
 االختبار

 القيمة
االحتمالية 

Sig 
 الترتيب

6 
يعطي أولوية لبناء مجموعة من القيم 

 3 0.000 24.0 12.00 5.60 المشتركة داخل المدرسة.

2 

يحدد السلوكيات التي تتطلب تدخله الفوري 
لتعديلها وذلك وفق معايير وضوابط تربوية 

 .ومهنية
5.04 16.00 23.51 0.000 4 

3 
يقنع المخطئ بتعديل السلوك الخطأ من 
 7 0.000 20.45 79.10 3.91 خالل القيم الضامنة لفعل السلوك الصائب.

 1 0.000 69.33 71.20 3.96 يغرس لدى المخطئ اإلعجاب بالقيم.  5

4 
يوِجد لدى المعلمين االستعداد لالنضباط 

 وفق ما تقتضيه القيم.
5.01 16.10 23.72 0.000 5 

1 
يسرد بعض القصص الواقعية التي تجسد 

 أهمية القيم في حياة الناس.
5.03 10.10 22.33 0.000 1 

 6 0.000 21.67 15.10 5.25 يمتدح السلوك اإليجابي ويثني عليه. 7

1 
يشجع السلوك التعاوني أكثر من السلوك 

 التنافسي واألنانية الذاتية.
5.65 12.10 24.31 0.000 2 

9 
يعمل على دمج المعلمين االنطوائيين 

 9 0.000 69.66 71.20 3.96 تدريجيًا في العمل المدرسي. 

  0.000 27.3 16.00 5.04 الكلية للمجال الدرجة
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                  ونسبة( 5.65) بلغ حسابي بمتوسط وذلك الثانية، المرتبة( 1) رقم الفقرة واحتلت
يشجع السلوك التعاوني أكثر من السلوك : "أنَّه على الفقرة تنصو  ،%(12.1) بلغت مئوية

 ."التنافسي واألنانية الذاتية
 منها: نتائجوربما تشير هذه النتيجة إلى عدة 

 أفضل طرق تكريس السلوك الحسن وتعزيزه هو الثناء الحسن.. 6 

 .يجابيلوك اإلا من الثناء الحسن على السالقرآن الكريم يكثر من السياقات التي فيه. 2 

لـت مـن القـدح، وكانـت الصـيغة العامـة لَّ الممارسات التربوية النبوية أكثرت من الثنـاء، وق  . 3 
المخاطبة العصاة لتعديل سلوكهم "  .(6/91، 541 )البخاري، ح: "؟أ ق و امٍ  ب الُ  م 

طــرد الســلوك التعــاوني مــن أهــم أســاليب الــتعلم الزمــري وتعــديل الســلوك والتفكيــر الشــاذ ي. 5 
 بالتفكير الجماعي بصوت مرتفع.

 :التالي النحو على الدراسة عينة أفراد الستجابات فقرتين أدنى وكانت كما
 بلغت مئوية ونسبة( 3.96) حسابي بمتوسط( 1) المرتبة في( 5) رقم الفقرة جاءت

 ".يغرس لدى المخطئ اإلعجاب بالقيم: "على الفقرة وتنص ،%(71.20)
 مئوية ونسبة( 3.96) حسابي بمتوسط( 9) المرتبة في( 9) رقم الفقرة وجاءت

  ".يعمل على دمج المعلمين االنطوائيين تدريجيًا في العمل: "على الفقرة وتنص ،%(71.20)
قد تكون خطوات تعديل السلوك وأساليبه المختلفة والمتنوعة مجهولة لدى قطاع من مديري 

، فالدمج التدريجي أسباب النتيجة السابقة د  ليمارسوها في مدارسهم، وقد يكون هذا أح ،المدارس
 يجابية كلها من استراتيجيات تعديل السلوك بالقيم.نطوائيين، وامتداح السلوكيات اإللال

 واإلعذار التفهُّم: ةلخامسا هارةالنتائج المتعلقة بترتيب فقرات المسادًسا: 
النسبة المئوية لكل فقرة من القيمة االحتمالية، و استخراج المتوسطات الحسابية، و ت مَّ حيث 

 :(29رقم ) فقرات المجال، وذلك كما هو مبين في جدول
واإلعذار من مهارات  التفهُّممهارة  فقراتل الحسابية   متوسطاتِ ال نَّ أ   الجدول يوضححيث 

 وحتترا غ زَّة محافظاتوكالة الغوث في ب اإلعداديَّة المدارس مديرو يستخدمها التي التَّحويليَّةالقيادة 
 الذي الخماسي التدرج مقياس وفق%( 71.10-%12) بلغت مئوية بنسبة ،(3.93-5.60) بين
 .%(50.10) بنسبة أي ،(5.02) المجال هذا لعبارات العام المتوسط بلغ حيث ،الباحث دهدح

 
 
 
 
 



 
 

908 

 (29)رقم  جدول
ذلك الدرجة ، وكواإلعذار التفهُّمهارة النسب المئوية، واألهمية النسبية، والقيمة االحتمالية لم

 الكلية للمجال

المتميزة  اإلعداديَّةدرجة ممارسة مديري المدارس  فإنَّ ، الباحث حدده الذي للمحك ووفًقا
مما يؤثر إيجابًا على العالقات اإلنسانية بين المدير  كبيرة، بدرجة كانت واإلعذار التفهُّملمهارة 

 مع مراعاة ظروف بعض العاملين، لدى جميع العاملين في المدرسة الشعوروالمعلمين، وعلى وحدة 
إجابات عينة الدراسة قد  نَّ إِ مما يوفر مناخًا مدرسيًا يتمتع بصحة إيجابية عالية، حيث ، وأحوالهم

النصح في  ونيعتمد، و اآلخرين بذكاء للخروج من المواقف المحرجة ونيساعد مديريهم نَّ أوضحت أ  
صفاء القلوب بين  ونعزز ، ويالمستطاع مشاكل المعلمين قدر حلل ونيسع، و مراجعة المعلمين

 ونيتميز ونها، و ويقدر  ممشاعر المعلمين معه ونيتفهم، و المعلمين بمحو أثر أي خالف ينشأ بينهم

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 المتوسط
الحسابي 
 النسبي

 قيمة
 االختبار

 القيمة
االحتمالية 

Sig 
 الترتيب

 9 0.000 61.26 71.10 3.93 يتصف باالتزان االنفعالي حين يغضب. 6

2 
يتميز بشخصية محبوبة لدى جميع 

 1 0.000 69.05 10.00 5.00 المعلمين بالمدرسة.

 7 0.000 69.51 79.10 3.91 . للمعلمينيراعي الحاجات الخاصة  3

5 
يعمل على إشباع حاجات المعلمين قدر 

 اإلمكان.
3.91 79.20 69.92 0.000 1 

 4 0.000 20.25 10.00 5.00 يتفهم مشاعر المعلمين معه ويقدرها. 4

1 
يساعد اآلخرين بذكاء للخروج من المواقف 

 المحرجة.
5.60 12.00 63.23 0.000 6 

7 
مشاكل المعلمين قدر  حليسعى ل

 المستطاع.
5.07 16.50 22.61 0.000 3 

1 
يسعى لتعزيز صفاء القلوب بين المعلمين 

 5 0.000 20.56 10.50 5.02 بمحو أثر أي خالف ينشأ بينهم.

 2 0.000 22.63 16.10 5.01 يعتمد النصح في مراجعة المعلمين. 9

  0.000 23.64 10.50 5.02 الكلية للمجال الدرجة
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 ونيعمل، و الحاجات الخاصة للمعلمين ونيراع، و بشخصية محبوبة لدى جميع المعلمين بالمدرسة
 .ونزان االنفعالي حين يغضبباالت ونيتصف، و على إشباع حاجات المعلمين قدر اإلمكان

 :التالي النحو على الدراسة عينة أفراد الستجابات فقرتين أعلى توكان
 بلغت مئوية ونسبة ،(5.60) بلغ حسابي بمتوسط (1) رقم الفقرة األولى المرتبة احتلت

 ".يساعد اآلخرين بذكاء للخروج من المواقف المحرجة: "أنَّه على الفقرة وتنص ،%(12)
 مئوية ونسبة ،(5.01) بلغ حسابي بمتوسط وذلك الثانية، المرتبة( 9) رقم لفقرةا واحتلت

 ".يعتمد النصح في مراجعة المعلمين: "أنَّه على الفقرة وتنص ،%(16.10) بلغت
 :التالي النحو على الدراسة عينة أفراد الستجابات فقرتين أدنى وكانت كما

 مئوية ونسبة ،(3.91) حسابي بمتوسط خيرة،األ قبل( 1) المرتبة في( 5) رقم الفقرة جاءت
 ".يعمل على إشباع حاجات المعلمين قدر اإلمكان": على الفقرة وتنص ،%(79.20) بلغت

 مئوية ونسبة ،(3.93) حسابي بمتوسط واألخيرة،( 7) المرتبة في( 1) رقم الفقرة وجاءت
 ".ي حين يغضبيتصف باالتزان االنفعال: "أنَّه على الفقرة وتنص ،%(71.10) بلغت

 لدى الت حويلي ةمهارة من مهارات القيادة  لكل الممارسة بدرجة المتعلقة النتائجسابًعا: 
 .غ ز ة محافظاتوكالة الغوث في ب المتميزة اإلعدادي ة المدارس مديري

على حدة، وكذلك الدرجة  مهارةاستخراج النسبة المئوية، ودرجة الممارسة لكل ت مَّ حيث 
 :الجدول التاليالخمس، وهذا ما يوضحه  مهاراتللالكلية 

 (30جدول رقم )
 ممارستها درجة حسبتنازليًا  الدراسة هاراتمترتيب  يوضح جدول

 المجال
 المتوسط
 الحسابي

الحسابي  المتوسط
 النسبي

 االختبار قيمة
 القيمة
 Sig االحتمالية

 الترتيب

 1 0.000 21.71 16.10 5.09 إلهام الرؤية المشتركة 

 2 0.000 27.70 20. 16 5.01 لخطاب التحويلي ا

.16 5.04 تعديل السلوك بالقيم   00  27.30 0.000 3 

.10 5.05 العمل الجماعي التعاوني   10  25.99 0.000 4 

. 10 5.02 عذارواإل التفهُّم  5  23.64 0.000 5 

.16 5.04 الكلية لالستبانة  الدرجة  00  27.12 0.000  
ـــة المشـــتركة نَّ أ   الجـــدول مـــن يتضـــححيـــث   األولـــى، المرتبـــة فـــي جـــاءت مهـــارة إلهـــام الرؤي

 مــــن الكثيــــر مــــع تتفــــق النتيجــــة وهــــذه ،%(16.1) بلغــــت مئويــــة ونســــبة ،(5.09) حســــابي بمتوســـط
ـــــة الدراســـــات ـــــة المحلي ـــــة والعربي ـــــل واألجنبي      Hellriegel دراســـــة مـــــعو  (،2001)الحمـــــد دراســـــة: مث
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 ، مـع دراسـة  Geijsel et al. (2009) ، ومـع دراسـةSleegers  (1999) ، ومـع دراسـة((1996

(1999) Avolio (2000) دراسة، ومع McShane & Von Glinow . 
أهم المهارات التي يمارسها القائد المدرسي التحويلي في المدارس  أنَّ  الواضح ومن

يمتلك الرؤية  ن  ي ال بد أ  القائد التحويل نَّ وذلك أل   ،المميزة هي مهارة إلهام الرؤية المشتركة اإلعداديَّة
ال مجرد  ،غرسها لدى أتباعه، بل يلهمها لهم إلهاماً ي   ن  مستطيعًا أ   يكون   ن  المستقبلية االستراتيجية، وأ  

 طرح رؤية فقط.
 نَّ . ونجد أ  التَّحويليَّةتشكيل الرؤية هي أهم عناصر القيادة  نَّ وتشير الدراسات إلى أ   
دائم  اهلل عليه وسلمصلى  ، إذ كانالتَّحويليَّةة استخدم أسلوب القياد اهلل عليه وسلمصلى  الرسول

يحث  اهلل عليه وسلمصلى  وها هو الرسول القائد ،وهي الرؤية النهائية للمسلمين ،التذكير باآلخرة
ن ةٍ  ِإل ى ُقوُموا"المسلمين على الجهاد بقوله:  ُضه ا ج  ، مسلم ")صحيحو األ ر ُض  الس م و اتُ  ع ر 

 . ( 1/55، 4025ح:

 من الثانية المرتبة في جاءت خطاب التحويليمهارة ال أنَّ  الدراسة نتائج أوضحت ولقد
المميزة بوكالة الغوث في  اإلعداديَّة المدارس مديرو يستخدمها التي التَّحويليَّةمهارات القيادة 

 يعني وهذا ،(%16.2)بلغت مئوية وبنسبة ،(5.01) بلغ حسابي بمتوسط وكانت ،غ زَّة محافظات
 .يرةكب كانت المهارة لهذه الممارسة درجة أنَّ 

 المديرين أنَّ  إلى يشير الدراسة، عينة أفراد لدى الثاني الترتيب في المهارة هذه مجيء ولعل
 نَّ باألخص أ  و بين القائد واألتباع، الخطاب التحويلي في بناء عالقات مميزة وقوية  إلى يميلون
م والتقدير على حسن االتصال والتواصل مع الناس، وقائم على االحترا التحويلي قائمٌ  الخطاب  
 لآلخر.

المهارة على االحترام والتقدير يبث في نفس األتباع جزءًا كبيرًا من التأثير  هذه اعتماد ولعل
من أحسن إليها، فيحركها من  بِّ على حُ  جبولةٌ م   س  ف  النَّ  نَّ وغيره، أل   سالمثالي الذي يقصده با

 Alexandraق مع دراسة ، وهذا يتففهو خطاب تحويليالداخل بهذا النداء والخطاب، لذا 
(2009). 

الخطاب التحويلي  نَّ أ  ( التي تعتبر  1997) Coetsier & othersوهذا يتعارض مع دراسة 
الخطاب  جوهر   نَّ إِ المهمة، حيث  التَّحويليَّةأقرب إلى ُبعد االعتبارات الفردية كأحد أبعاد القيادة 

ويضع هذه االعتبارات ضمن  ،ا يناسبهاالتحويلي يستند إلى مراعاة هذه الشخصية ومخاطبتها بم
قائمة على تقدير هذه  التَّحويليَّةباألخص األتباع، فالقيادة و  ه،وحدود قيود التعامل مع الناس

وجه االعتبارات الفردية في الخطاب التحويلي يتمثل  نَّ االعتبارات والتصرف بما يراعيها، لذا يرى أ  
دراكه، وهذا يتفق مع الهدي النبوي الذي قال فيه في مخاطبة كل شخص على قدر عقله وفهمه و  ا 
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صلى إذن أدخل النبي  ،خاطب الناس على قدر عقولهم"ُأمرت أن أ": هللا عليه وسلمصلى النبي 

 .العقول والقدرات واختالف األفهام ضمن اعتبارات الخطاب وضوابطه هللا عليه وسلم
ة، فقد سألت المحاسبة الشرعية يوم القيامة قد ُأنيطت  بالقدرات العقلية، واإلمكانات الشخصي بل إنَّ 

ءٍ  ِبأ يِّ  اهلِل، ر ُسول   ي ا: "هللا عليه وسلمصلى أمُّ المؤمنين عائشة رسول اهلل  لُ  ش ي   ِفي الن اُس  ي ت ف اض 
ن   ِإن م ا: ُقل تُ : ق ال ت   ،ِبال ع ق لِ : ق ال   ،اآلِخر ِة؟ ف ِفي: ُقل تُ  ،ِبال ع ق لِ : ق ال   الدُّن ي ا؟ و  ز  ، ُيج  م اِلِهم  : ف ق ال   ِبأ ع 
رِ  ِإال   ُلواع مِ  و ه ل   ط اُهمُ  م ا ِبق د  رِ  ال ع ق ِل، ِمن   ت ع ال ى الل هُ  أ ع  ُطوا م ا ف ِبق د  اُلُهم   ك ان ت   ال ع ق لِ  ِمن   ُأع  م   أ ع 
رِ  ِمُلوا م ا ِبق د  ن   ع  و  ز    (1/26، 4221 ، ح:بزوائد المسانيد العشرة إتحاف الخيرة المهرة )."ُيج 

التي  التَّحويليَّةمهارات القيادة  من الثالثة المرتبة في جاءت فقد تعديل السلوك بالقيممهارة  أما
 بلغت مئوية بنسبة أي( 5.04) حسابي بمتوسط وكانت ،اإلعداديَّةيمارسها مديرو المدارس 

  .كبيرة كانت المهارة لهذه الممارسة درجة أنَّ  يعني وهذا ،%(16)
 حسابي بمتوسط وكانت الرابعة، مرتبةال في جاءت فقد مهارة العمل الجماعي التعاوني أما

  كانت المهارة لهذه المديرين ممارسة درجة أنَّ  يعني وهذا%(، 10.1 ) بلغت مئوية ونسبة ،(5.05)
 .كبيرة

 التي التَّحويليَّةمهارات القيادة  من الخامسة المرتبة في واإلعذار التفهُّممهارة  جاءت وأخيًرا
 ،(5.02) الحسابي متوسطها وكان ،المميزة بوكالة الغوث ةاإلعداديَّ  المدارس مديرو يستخدمها
 لهذهالمميزة  اإلعداديَّةمديري المدارس  ممارسة درجة أنَّ  يعني وهذا ،%(10.5) المئوية ونسبتها
 .كبيرة كانت المهارة

واإلعذار قد يكون أقرب إلى مقوم االعتبارات الفردية من مقومات  التفهُّمجوهر مهارة إنَّ 
كما ذكرنا سابقًا، وهذا هو األقرب للمنطق والمعنى المقصود من االعتبارات  ،التَّحويليَّةة القياد

، وهذا ال يتفق مع دراسة عليه واإلعذار التفهُّمالفردية وجوهر المعنى الذي تُبنى فكرة مهارة 
Corona (2010)،   كمهارة - التفهُّمارة مهجوهر ل التَّحويليَّةات القيادة م  وِّ ق  مُ  أقرب   نَّ حيث اعتبرت أ

 نَّ سيجعل التابع يشعر بأ   التفهُّم نَّ أ   بِ ر  هو التأثير المثالي، ووجه القُ  -الوجداني الذَّك اء من مهارات 
 ويحترمه احترامًا كثيرًا إلى حد التأثير المثالي داخل نفوس األتباع. ،يهتم به القائد  

ر مهارة التعامل مع أخطاء األفراد أو ضمن مهارة اإلعذا الباحثفي الدراسة الحالية، وضع 
إدارية مهمة في التعامل مع الخطأ البشري في المؤسسات، القيادة هي أفضل  فلسفة ، وهياألتباع

نساني التربوي ي تطرح فلسفة األمان والتعامل اإلاألنماط في التعامل مع الخطأ البشري لألتباع، فه
 .لخطأ منهاالسليم في مراعاة النفس البشرية حال وقوع ا

عند حديثه مع مرؤوسيه  باألريحيةالمنظمات األكثر فعالية هي التي يشعر العامل فيها إنَّ 
والخوف من التأنيب أ ،عن خطأ وقع منه في العمل، فال يشعر باالضطراب والخوف من المواجهة

وتأليف  ،ه الذي وقع منه، فقد ُيلجئه ذلك إلى الكذب وحبك القصصئالشديد الذي سيلقاه جراء خط
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وهي  ،للتهرب من تبعات الخطأ، فالقائد التحويلي ينظر إلى الخطأ بطريقة تحويلية ،الحيل النفسية
 وحدوث عملية تعديل السلوك بالقيم عن طواعية واقتناع. ،لغرس القيم الخطأ فرصةٌ  نَّ أ  

تي ال ية السليمة في تقليل حدوث األخطاء من العاملين الجلساتِ اإلدار من أفضل الطرق 
وذكر الخطأ الحادث  ،في حضور من وقعوا فيها وآخرين تعالج األخطاء بأريحية ومهنية عالية

  (.McFadden and others, 2009: 393) .بكامله وبكل ما يحيط به
أو حتى يدخل إليها التوتر على الشخص الذي  ،أو يغلب ،أي بيئة مراجعة لألخطاء يسود

 ،التَّحويليَّةوغرس القيم الذي نعنيه بالقيادة  ،وتعديل السلوك ،اهمفسينعدم فيها التف ،ُيراجع في سلوكه
والواقعية للدراسات القانونية والنفسية عندما نضجت  التفهُّممن باب  هنَّ ، وا ِ التفهُّمأو اإلعذار و 

ي والمحاسبة عليه، فقد نتج عنه علم نفس الجريمة، أو علم نفس اإلنساننظرياتها في فهم السلوك 
وكيف وصلت األمور إلى حد حدوث الخطأ، ثم  ،المرحلة السابقة للخطأ الذي يدرس بعمقالخطأ، 

علم ثم مرحلة ، إهمال معين في سلوكه أو قراراته ءيلحق بذمته جرا رٌ ز  هل على مرتكب الخطأ وِ 
علم نفس الواقع في الخطأ ساعة ارتكابه ثم مرحلة ، كسلوك وتحليله من كافة الجوانب نفس الخطأ

النظر التأملي في دراسة السلوك االنفعالي من حيث االتزان أو االضطراب، وأخيرًا مرحلة و  له،
 حدث  لوم، لت  من الَّ  خاليةٍ  في بيئةٍ  الخطأُ  ُيناقش   ن  ، بمعنى أ  اآلثار والتبعات المترتبة على هذا الخطأ

 .االستفادة من الخطأ
 بين شيوًعا األكثر المهارة نَّ أ أظهرت والتي الخمسة، الدراسة لمهارات العرض هذا وبعد

مهارة إلهام الرؤية  كانت ،غ زَّة محافظات في المميزة بوكالة الغوث اإلعداديَّة المدارس مديري أوساط
 ثم، مهارة تعديل السلوك بالقيم ثم، مهارة الخطاب التحويلي: بالترتيب ذلك بعد هاتلت ثم ،المشتركة

 أنَّ  إلى واضح بشكل يشير وهذا ،واإلعذار التفهُّممهارة  وأخيًرا، مهارة العمل الجماعي التعاوني
 متفاوتة، بدرجات ولكن الدراسة، عينة ِقب ل من بدرجة كبيرة كان عملياً  الخمس المهاراتممارسة 

ها تعبر نَّ ، أل  المهارات باقي عن دائمًا بقطع النظر ممارستها يمكن أمثل مهارة توجد ال هنَّ أ   يعني مما
 . التَّحويليَّةرية متكاملة تغطي معظم جوانب القيادة عن منظومة مها

 ومناقشتها نيالثا بالسؤال المتعلقة النتائج 4-3 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند : "على الحالية الدراسة من نيالثا السؤال وينص

رات المتميزة لدرجة ممارسة مها اإلعدادي ةالمدارس  معلميتقديرات  بين( α ≤0.05مستوى)
 –التخصص –الخدمة سنوات –الجنس: التالية للمتغيرات ُتعزى ،لدى مديريهم الت حويلي ةالقيادة 
 "العلمي؟ المؤهل

 :التالي النحو على منها التحققت مَّ و  فرضيات، أربع صياغةت مَّ  السؤال هذا عن ولإلجابة
 األولى الفرضية :  
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( بين α ≤0.05ئية عند مستوى)توجد فروق ذات داللة إحصا ال :هنَّ أ   على وتنص
لدى  الت حويلي ةالمتميزة لدرجة ممارسة مهارات القيادة  اإلعدادي ةالمدارس  معلميتقديرات 
 اختبار استخدامت مَّ  الفرضية هذه صحة من وللتحقق ،(أنثى – ذكر) الجنس لمتغّير ُتعزى ،مديريهم

(T.test )التالي الجدول يف كما النتائج كانت وقد مستقلتين، لعينتين.  
 (36) رقم جدول

 متوسط آراء أفراد العينة حسب متغير الجنسبين للفروق  tاختبار 
 

 المجال
 المتوسطات
 قيمة الحسابية

 االختبار

 القيمة
 االحتمالية

Sig أنثى ذكر 

 19111 3.65- 4922 3914 مهارة الخطاب التحويلي 

 19111 3.77- 4923 39115 مهارة العمل الجماعي التعاوني 

 19111 4.77- 4931 39144 مهارة إلهام الرؤية المشتركة 

 19111 4.35- 4924 3911 مهارة تعديل السلوك بالقيم 

 19111 3.47- 4911 3981 اإلعذارو  التفهُّممهارة 

 19111 -4927 4924 3911 الدرجة الكلية لالستبانة 

لمتغير الجنس فقد  نتين مستقلتين طبقاً للفروق بين عي t( نتائج اختبار 36يبين الجدول )
)الخطاب التحويلي،  التَّحويليَّةه توجد فروق ذات داللة في درجة ممارسة مهارات القيادة نَّ أ  تبين 

عزى ( تُ اإلعذارو  التفهُّمالعمل الجماعي التعاوني، إلهام الرؤية المشتركة، تعديل السلوك بالقيم، 
وكانت كذلك  ،لجميع المهارات 0.04ة أقل من مستوى الداللة للجنس، حيث كانت القيمة االحتمالي

 .( 6.91والتي تساوي) ،المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية  tقيمة 
 ،كانت الفروق لصالح اإلناث، وهذا من خالل مقارنة المتوسطات بين الذكور واإلناثقد و   

تعزى  التَّحويليَّةمارسة مهارات القيادة ه توجد فروق ذات داللة في درجة منَّ أ  وبصورة عامة فقد تبين 
 (.0.04)للجنس، حيث كانت القيمة االحتمالية أقل من مستوى الداللة 

نتيجة الدراسة أشارت إلى وجود  نَّ إِ ( حيث 2007)الجاروديوتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
بو فروق ذات داللة إحصائية ُتعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، وتتفق مع دراسة أ

 ت نفس النتيجة. د  أكَّ  ، فقد( التي تستهدف نفس مجتمع الدراسة2066)هداف
م على مديري التعليم في 6915التي أجراها عام  Bass (1985)دراسة كذلك تتفق مع 

تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث في  ،نيوزيالندا وكانت النتيجة وجود فروق ذات داللة إحصائية
األربعة، وفي دراسة أخرى على عينة أخرى من مديري التعليم في  ليَّةالتَّحويمجاالت القيادة 
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وكانت النتيجة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث في  ،نيوزيالندا
 .األربعة التَّحويليَّةمجاالت القيادة 

التي أجرتها  ( نقاًل عن جامعة أوهايو2001)وتختلف هذه النتيجة مع دراسة ذكرها مجيد
ه ال توجد نَّ رجال( حيث كانت نتيجتها أ   911نساء،  940شخص ) 2000على عينة مكونة من 

 ُتعزى لمتغير الجنس.فروق ذات داللة إحصائية 
 :أسباب، أهمها الستة التالية  هذه النتيجة إلىرجع تقد و 
القيــادة  نَّ ( أ  2007): فقــد ذكــرت المنقــاشاالخــتالف بــين طبيعــة الخلــق لــدى الجنســين( 6 

أكثـر ممارسـة  هنَّ نَّ تتأثر بعامل الجـنس، فقيـادة الرجـال تختلـف عـن قيـادة النسـاء، فوصـفت اإلنـاث بـأ  
والتـي توصـف بالتعـاون واإلنتـاج الجمـاعي، بينمـا الـذكور أكثـر ممارسـًة للقيـادة  ،للقيادة مـع الجماعـة

ذكــر  Lynch (2003)اســة والتــي توصــف بــالتحكم والســيطرة االجتماعيــة، وفــي در  ،الجماعــة فــوق
فهــي تعــزز التفاعــل بــين األفــراد،  ،المــرأة تتصــف بصــفات أظهــرت قــوة مقــدرتها القياديــة نَّ بــأ   الباحــث

تعاونية، تركز على العالقـات االجتماعيـة أكثـر مـن تركيزهـا علـى التسلسـل الهرمـي، وأسـلوب القيـادة 
                                  (. 42: 2009ية )الرقب، الديمقراطية التشاركية هو األكثر شيوعًا لدى المرأة القياد

قرارت المرأة شرعًا مرتبطة بالرجل المشاركة واالستشارة في عملية اتخاذ القرارات: ( 2 
الذي ذكره القرآن أنَّه الق وَّام عليها، فطبيعتها األنثوية تميل إلى استشارة اآلخرين، وقد أكَّد  اهلل تعالى 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ     ۇچ   ٹ ٹ ،بلقيس وبلسانها ذلك عن الملكة

 .(٣1النمل:) چۅ  ۉ  
وهي  ،وتقدير احتياجات اآلخرين وظروفهم ،وهو الشعور بالرحمة :التفهُّمالتعاطف و (3 

بأمِّ زينب ُتعين المرأة على بناء عالقات حقيقية صادقة مع األتباع، فقد كانت ُتسمى أم المؤمنين 
وهذا يدل على  ،المساكين على ين، ذلك أنَّها كانت كلما جاءها رزٌق من اهلل تصدَّقت بهالمساك

 وت ق مُِّصها، وت ف هُِّمها لمشاعرهم ،استجابًة لتعاطفها معهم ،عالقتها واقترابها من الفقراء والمساكين
 .لعواطفهم
ناعاتها، فهذه ملكة بلقيس فتاحًا في الحديث عن مشاعرها وقان   أكثرُ  المرأة   إنَّ  :االتصال(5 

تبدأ بالمفاوضات على  ن  بل واختارت أ   ،واالشتباك مع الخصم ،رفضت خيار الحرب قد قائدة البالد
 .(34النمل: ) چی  جئ  حئ   مئ    ىئ     يئ    جب  حب  خبٹ ٹ چ  عنها شكل هدية،

لعطاء والبذل، طبيعة خلق المرأة ُتعتبر رمزًا لالطبيعة المستعدة للبذل ورمزية العطاء:  (٥ 
واحتمال األتعاب الشديدة من أجل  ،فهي التي تحمل وليدها وهي مستعدة للتعرض للمخاطر

حرام  أمَّ  نَّ أ   هللا عليه وسلمصلى يؤكد ذلك ما روي عن النبي و مصلحة أعلى من مصالحها الذاتية، 
 ،ُأمَِّتي ِمن   ن اٌس من نومه فرحًا مستبشرًا قائاًل:  هللا عليه وسلمصلى لما استيقظ النبي ابنت ملحان 



 
 

955 

ل يَّ  واُعِرضُ  ك ُبون   اللَّهِ  س ِبيلِ  ِفي ُغز اةً  ع  رِ  ه ذ ا ث ب ج   ي ر  ل ى ُمُلوًكا ال ب ح  ل ى ال ُمُلوكِ  ِمث ل   أ و   ،األ  ِسرَّةِ  ع   ع 
ع ل ِني أ ن   اللَّه   اد عُ  اللَّهِ  ر ُسول   ي ا ف ُقل تُ  ق ال ت  ، األ  ِسرَّةِ  ا ِمن هم   ي ج  -2711اري:)البخاللَّهِ  ر ُسولُ  ل ه ا ف د ع 

مهما  ،واكتساب األجر والمثوبة ،(، وهذا دليل واضٌح على االستعداد السريع للبذل والعطاء5/61
 .كان صعبًا على النفس

: قد يكون التفكير في مرحلة في الوقت الحالي همووظائف الطبيعة المتغيرة ألدوار القادة( 8
واألنانية الذاتية  ،والتنافسية والمضادة ،يةمعينة أنَّ دور القائد يسود فيه الشعور بالحسم والعدوان

وصناعة القرارات، ولكن هذه النظرة بدأت تقلُّ  ،وحب االستئثار بالقيادة، والتفرد بامتالك األسرار
بصورة كبيرة مع دخول مفاهيم العالقات اإلنسانية في القيادة، والقيادة بالقيم، ومفاهيم العمل 

 ،تفويض السلطات، ودراسات الثقافة التنظيمية، والمناخ المؤسسيالتعاوني، والعمل بروح الفريق، و 
بل قد تبدع بعض النساء  ،تتميز فيها المرأة ن  تناسب أ   ،كلها أسهمت في رسم أدوار جديدة للقائدو 

 في ذلك.
لدى الرجال  التَّحويليَّةفي فصل عن القيادة  التَّحويليَّةالقيادة  اذكر بيرنارد باس الذي يسمى أب

الرجال هم األشهر في القيادة الكاريزمية التاريخية صاحبة المواقف والقرارات الحازمة  نَّ نساء أ  وال
 يئِ يِّ س  القادة ذكر حتى  ،أشهرها: غاندي، ومانديال، وجون كنيدي ،والمصيرية، وذكر لذلك أمثلة

قيادة نسائية في المقابل تحضر إلى الذاكرة مباشرة و مثل: هتلر، وستالين،  ،السمعة في القيادة
مشهورة مثل: إلينور روزفيلت، والملكة إليزابيث، وجولدا مئير، وعند تحليل عناصر القيادة 

فعلى سبيل المثال المقدرة  ،المرأة قد تمتلكها أكثر من الرجل في أحيان معينة نَّ والكاريزما سنجد أ  
سائل عاطفية، وقد تفوق المرأة على اإللهام واإليحاء والتحفيز لجهد األتباع ودافعيتهم يحتاج إلى ر 

أو حتى االستثارة الفكرية  ،مراعاة االعتبارات الفردية كذلك فإنَّ  ،الرجل في امتالك هذه المقدرة
تمتلك ( وهو مجال آخر interpersonalتحتاج إلى امتالك المهارات البينشخصية ) ،العقالنية

 .(Bass and Riggio, 2006: 112) من الرجال. أكثر   النساء فيه مميزاتٍ 
 :الفرضية الثانية 
( بين α ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) ال :هنَّ على أ   تنصُّ و  

لدى  الت حويلي ةالمتميزة لدرجة ممارسة مهارات القيادة  اإلعدادي ةتقديرات معلمي المدارس 
قق من صدق وللتح، (كتوراهماجستير أو د بكالوريوس،) لمتغّير المؤهل العلمي ُتعزى مديريهم،

( لعينتين مستقلتين، و قد كانت النتائج كما في T.testاختبار ) الباحثهذه الفرضية استخدم 
 (.32الجدول التالي رقم)
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 (32)رقم  جدول
 المؤهل العلميللفروق بين متوسط آراء أفراد العينة حسب متغير  tاختبار 

 
 

 المجال

 المتوسطات
 قيمة الحسابية

 باراالخت

 القيمة
 االحتمالية

Sig دراسات  بكالوريوس
 عليا

 19561 1.582- 4.11 4914 مهارة الخطاب التحويلي 

 19283 1.175- 4.13 4912 مهارة العمل الجماعي التعاوني 

 19131 1.186 4.18 4911 مهارة إلهام الرؤية المشتركة 

 19653 1.451- 4.18 4914 مهارة تعديل السلوك بالقيم 

 19256 1.124- 4.12 3911 اإلعذارو  التفهُّممهارة 

 19557 19588- 4911 4914 الدرجة الكلية لالستبانة 

لمتغير المؤهل العلمي  فقد  طبقاً للفروق بين عينتين مستقلتين  tيبين الجدول نتائج اختبار 
)الخطاب التحويلي،  يليَّةالتَّحو ه ال توجد فروق ذات داللة في درجة ممارسة مهارات القيادة نَّ أ  تبين 

( تعزى اإلعذارو  التفهُّمالعمل الجماعي التعاوني، إلهام الرؤية المشتركة، تعديل السلوك بالقيم ، 
لجميع المهارات  0.04المؤهل العلمي، حيث كانت القيمة االحتمالية أكبر من مستوى الداللة 

 ( 6.91تي تساوي)المحسوبة أقل من القيمة الجدولية وال  tوكانت كذلك قيمة 
ه ال توجد فروق ذات داللة في درجة ممارسة مهارات القيادة نَّ أ  وبصورة عامة فقد تبين 

 .(0.04)تعزى المؤهل العلمي، حيث كانت القيمة االحتمالية أكبر من مستوى الداللة  التَّحويليَّة
 الثالثة الفرضية: 

( بين α ≤0.05مستوى) توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ال: هنَّ أ   على وتنص
لدى  الت حويلي ةالمتميزة لدرجة ممارسة مهارات القيادة  اإلعدادي ةتقديرات معلمي المدارس 

سنة  11سنوات، من  10 -8من سنوات،  5أقل من سنوات الخدمة ) لمتغّير ُتعزى مديريهم،
 One) األحادي ينالتبا تحليل اختبار الباحث استخدم الفرضية، هذه صدق من وللتحقق ،فأكثر(

Way ANOVA)، (:33) رقم التالي الجدول في موضح هو كما النتائج كانت وقد 
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 (33)رقم  جدول
 للفروق بين متوسط آراء أفراد العينة حسب متغير سنوات الخدمة في العمل اإلداري fاختبار 

 
 المجال

 المتوسطات الحسابية
 قيمة
 راالختبا

 القيمة
 االحتمالية

Sig 
66نم أكثر 60-1 4نأقل م  

 19351 1.151 4.18 3916 4914 مهارة الخطاب التحويلي 

 19721 1.321 4.14 4911 4916 مهارة العمل الجماعي التعاوني 

 19114 1.111 4.18 4911 4915 مهارة إلهام الرؤية المشتركة 

 19118 1.117 4.14 4918 4912 مهارة تعديل السلوك بالقيم 

 19871 1.131 4.11 4914 4918 اإلعذارو  التفهُّممهارة 

 19885 1.122 4.11 4913 4911 الدرجة الكلية لالستبانة 

لمتغير  للفروق بين أكثر من عينتين مستقلتين طبقاً  تحليل التباينيبين الجدول نتائج اختبار 
)الخطاب  تَّحويليَّةاله ال توجد فروق ذات داللة في درجة ممارسة مهارات القيادة نَّ أ  التخصص، فقد تبين 

( تعزى اإلعذارو  التفهُّمالتحويلي، العمل الجماعي التعاوني، إلهام الرؤية المشتركة، تعديل السلوك بالقيم، 
وكانت  ،لجميع المهارات 0.04من مستوى الداللة  لسنوات الخدمة، حيث كانت القيمة االحتمالية أكبر  

 .(6.91والتي تساوي) ،وليةمن القيمة الجد المحسوبة أقلَّ   fكذلك قيمة 
 :الرابعة الفرضية* 

( بين α ≤0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) ال: هنَّ أ   على وتنص
لدى  الت حويلي ةالمتميزة لدرجة ممارسة مهارات القيادة  اإلعدادي ةتقديرات معلمي المدارس 

 الفرضية، هذه صدق من وللتحقق ،(علمي -سانين  إ -شرعي) التخصص لمتغّير ُتعزى مديريهم،
 كما النتائج كانت وقد ،(One Way ANOVA) األحادي التباين تحليل اختبار الباحث استخدم

 :(33)رقم  جدول في موضح هو
 طبقاً يبين الجدول نتائج اختبار تحليل التباين للفروق بين أكثر من عينتين مستقلتين 

روق ذات داللة في درجة ممارسة مهارات القيادة ه ال توجد فنَّ أ  لمتغير التخصص، فقد تبين 
)الخطاب التحويلي، العمل الجماعي التعاوني، إلهام الرؤية المشتركة، تعديل السلوك  التَّحويليَّة
 من مستوى الداللة ( تعزى للتخصص، حيث كانت القيمة االحتمالية أكبر  اإلعذارو  التفهُّمبالقيم، 



 
 

958 

والتي  ،من القيمة الجدولية المحسوبة أقلَّ ( F) ذلك قيمةوكانت ك ،لجميع المهارات (0.04)
 .(6.91تساوي)

 
 (35)رقم  جدول

 المؤهل العلميللفروق بين متوسط آراء أفراد العينة حسب متغير  fاختبار 
 

 المجال
 قيمة المتوسطات الحسابية

 راالختبا
 القيمة

  علمي  سانين  إِ   شرعي Sig االحتمالية
 19818 1.213 4.22 4917 4914 حويلي مهارة الخطاب الت

 19114 1.111 4.11 4914 4911 مهارة العمل الجماعي التعاوني 

 19171 1.131 4.14 4918 4911 مهارة إلهام الرؤية المشتركة 

 19677 1.311 4.31 4914 4915 مهارة تعديل السلوك بالقيم 

 19116 1.114 4.13 4912 4911 اإلعذارو  التفهُّممهارة 

 19132 19171 4916 4915 4914 الدرجة الكلية لالستبانة 

    
 : ومناقشتها الثالث بالسؤال المتعلقة النتائج 5-4

ما سبل تنمية مهارات القيادة  :ما يلي على الدراسة أسئلة من الثالث السؤال وينص
 ؟ةغ ز  بوكالة الغوث بمحافظات  اإلعدادي ةالمدارس بقية لدى مديري  الت حويلي ة

، الباحثمن خالل مقترحات الخبراء، ثم التصور المقدم من وقد وقعت اإلجابة على هذا السؤال 
 كما يلي: وهي

 من وجهة نظر الخبراء لدى مديري المدارس الت حويلي ةسبل تنمية مهارات القيادة 
ها إلى مجموعة من الخبراء بتوجيهقام ثم بتصميم أسئلة مقابلة شخصية  الباحث قام

 .لتربويينا
بتمحيص االستجابات التي استردها من عشرة من الخبراء الذين وجهت لهم  الباحثقام 

، ولهذا مكتوبةً  الباحثاستردها  التي جميع االستجاباتوكانت أسئلة المقابلة، وفرز االقتراحات، 
ذا احت ،ُعمقاً  كثر  جابات أكثر تركيزًا، فتكون االستجابة أ  اإل نَّ أ   منها مميزات اج لالستعانة بأي وا 

من تجربته وعلمه،  أو التردد، فتكون بذلك االستجابات نابعةً  ،مرجع أو كتاب فال ُيصاب بالحرج
 أما لو كانت االستجابات مباشرة سيجيبها من عقله وتجاربه.
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(، مع الترتيب للفقرات األهم 34االقتراحات في جدول رقم ) الباحث ل  جَّ س   وفيما يلي 
 :خمسة كما يلي وهيفي البداية تعبيرًا عن أهميتها، جماعًا إواألكثر 

 
 رحات الخبراء لتنمية مهارة الخطاب التحويليتمق - أ

 (34جدول رقم )
 الخطاب التحويلي ةالمقترحات التي قدمها الخبراء لتنمية مهار 

 نسبة االتفاق ات أو الممارسات المعززة للمهارةالمقترح م

 4 ليهم.مناداة المعلمين بأحب األسماء إ 6
المعاصرة كقدوة  التَّحويليَّةالعليا للقيادة  دارةممارسة القادة التربويين في اإل 2

 لمديري ومديرات المدارس )المنهج الخفي( كمنظم للتعلم الذاتي.
4 

 5 قناع في تعديل السلوك مع توضيح السبب من وراء النهي.اإل 3
 3 فعل ال بالقول.تعزيز لغة الصمت التي هي أبلغ في التعبير بال 5
 3 نبرة النداء تحافظ على الهدوء ومخاطبة القلب والدوافع النبيلة.  4
 3 نهي المخطئ عن خطأه على انفراد. 1
 3 المناقشة دون مقاطعة المتكلم )يجيد فن االستماع(. 7
)التدرج في انزال  تعريض تحذيري يتخلله عتاب رقيق هدفه التطوير والتحسين 1

   .العقوبة(
3 

 2 ورشة عمل حول مهارة الخطاب التحويلي )لعب األدوار(. 9
 2   إشراك بعض أفراد الطاقم التدريسي في إدارة الجلسات واالجتماعات. 60
 6 .   التَّحويليَّةإعداد وتوزيع مادة إثرائية عن القيادة  66
 6 لفعال.تطبيقات إجرائية للتواصل التحويلي ا إعداد وتوزيع مادة إثرائية عن 62
 6 سمات القائد التحويلي الفعال. إعداد وتوزيع مادة إثرائية عن 63
زيارات تبادلية بين المديرين للتناقش في موضوع الخطاب التحويلي بمفاهيمه  65

 المتعددة.
6 

 6 تقبل الرأي المخالف.  64
 6 أعالم الطاقم المدرسي بالجديد من المعلومات والحقائق. 61
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 6 يتكلم الجميع. نَّ مدير بعد أ  يتكلم ال 67
 6 يجيد فن الكتابة بلغة تحويلية مفهومه واضحة.  61
 6 .عرض تجارب عملية ميدانية لكلمات وجمل ونداءات ومخاطبات ومناقشة أثرها 69
 نسبة االتفاق المقترحات أو الممارسات المعززة للمهارة م

 6 يستخدم التحفيز بأنواعه لحفز المعلمين. 
عرض مواقف تستدعي الرد أو التدخل دون عمق في التفكير، مع توضيح األثر  69

السلبي للمقاطعة وعدم اكتمال الصورة)صورة الموقف( وبذا يتعلم درسًا في 
 الصمت واالستماع. 

6 

 :ثالث كما يلي مجموعة مالحظات من االستجابات السابقة في هذا المحور وهي الباحث ل  جَّ وس  
كــل واحــد علــى  ،اتفــق عليهــا الخبــراء فــي اســتجاباتهم، فكتبهــا مــنهم خمســةأكثــر عبــارة . 6 

 هي مناداة المعلم بأحب األسماء، وهذا مؤشر مهم يؤكد نتيجة االستبانة في هذا المحور. ،انفراد

لتوريــث المــنهج الخفــي الــذي يكتســبه  موضــوع القــدوة الحســنة لــدى شخصــيات المــديرين. 2 
 ،كم االقتراب، وقد يكون هذا البند متعارضًا مع أقل فقـرة فـي االسـتبانةالمعلم والطالب من المدير بح

ي يدعو إليها والممارسـة والسـلوك العملـي، ولعـل السـبب فـي ذلـك تيوافق المعلم بين المبادئ ال :وهي
نظـري، أمـا االسـتبانة فتعبـر  رؤية الخبراء نابعة من علـم وفهـم وعمـق ألهميـة القـدوة، وهـذا شـطرٌ  نَّ أ  

ع ممارسـة مـديريهم علــى الحقيقـة لدرجـة الموائمـة العاليـة بــين سـلوكهم ومبـادئهم التـي يــدعون عـن واقـ
 لها.

 ها ممارسة أكثر منها استراتيجية تنمية للمهارة. نَّ عليها أ   غلبُ قدمة ي  بعض المقترحات المُ . 3 
 رحات الخبراء لتنمية مهارة العمل الجماعي التعاونيتمق - ب

 (31جدول رقم )
 التي قدمها الخبراء لتنمية مهارة العمل الجماعي التعاونيالمقترحات 

 نسبة االتفاق المقترحات أو الممارسات المعززة للمهارة م

 8 يجعل روح التعاون هي القاعدة التي تستند عليها العالقة مع المعلمين 1
 8 زرع روح المحبة واالحترام لضمان استمرار األلفة والتقدير. 2
 8 حسب القدرات.توزيع المهام  3
 4 تفويض صالحيات مناسبة للفريق الذي يكلفه المدير ومتابعاتها. 4
 4عمل لمديري المدارس أثناء الخدمة عن العمل الفريقي التعاوني )حل ورشة   5
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 اتخاذ القرارات( –المشكالت 
 4 إشراك الطاقم المدرسي في التخطيط وصناعة القرار. 8
 5 بين المعلمين. ينبذ التنافس غير الشريف 8
 نسبة االتفاق المقترحات أو الممارسات المعززة للمهارة م

 4 العدالة أساس العمل بين أعضاء الفريق. 6
 4 يدرب فرق العمل على القيام بدورها على أكمل وجه. 9

 4 يبث روح التعزيز الجماعي للفرق المتميزة كمجموع وليس كأشخاص. 10
هي األسس الضابطة لتشكيل اللجان والفرق وليس األهواء يجعل الكفاءة والخبرة  11

بعاد آخرين.  وتقريب فالن وا 
3 

القيادة التشاركية ومفهومها  ورشة عمل لمديري المدارس أثناء الخدمة عن 12
 وتطبيقاتها المدرسية.

2 

 2 تغليب المصلحة العامة على الفردية. 13
 2 .حيات وحدود العملاللجان بشكل واضح للصال توصيف مهاميقوم ب 14
 2 زرع المسئولية الشرعية والوطنية في الفريق لتحمل المسئوليات. 15
 2 تكوين الفرق المدرسية الوظيفية المتنوعة والمتكاملة.  18
 2 القدوة الحسنة. 18
 2 التواصل المستمر مع الفريق المدرسي لتجنب أي خلل أو ترهالت ادارية. 16
 6 ريق العمل )العقلية، االجتماعية ......(االلمام بخلفيات ف 19
 6 تزويد العاملين بمعلومات مستمرة. 20
 :أربع كما يلي وهي ،مالحظات من االستجابات السابقة في هذا المحور الباحث ل  جَّ وس  

التعــاون هـي القاعـدة األساســية التـي يقـوم عليهــا  روح   نَّ أعلـى فكـرة اتفــق عليهـا الخبـراء أ  . 6 
ريقــي علــى أصــوله، وهــي تتفــق أيضــًا مــع نتيجــة االســتبانة فــي أعلــى فقــرة فيهــا، وهــذا يؤكــد العمــل الف

 التعاون لضمان العمل الفريقي الجماعي.  قيمةاألهمية العالية لتعزيز 

 ، وقــدالفكــرة التاليــة للتعــاون بــين فريــق العمــل أيضــًا تعزيــز قــيم العمــل الجمــاعي األخــرى. 2 
حبــة واالحتــرام لضــمان اســتمرار األلفــة والتقــدير، وهــي القاعــدة التــي تمثــل ذلــك بضــرورة زرع روح الم

 تقوم عليها مهارة الخطاب التحويلي.
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 ،الفكرة أيضًا التي أجمع عليها ستة من الخبـراء هـي العـدل فـي توزيـع المهـام والتكليفـات. 3 
 حسب قدرات كل عضو في فريق العمل.

 ا ممارسة أكثر منها استراتيجية تنمية للمهارة.هنَّ بعض المقترحات المقدمة يغلب عليها أ  . 5 

 رحات الخبراء لتنمية مهارة إلهام الرؤية المشتركةتمق - ت

 (37جدول رقم )
 المقترحات التي قدمها الخبراء لتنمية مهارة إلهام الرؤية المشتركة

 نسبة االتفاق المقترحات أو الممارسات المعززة للمهارة م

 1 بلية بناًء على تشاور كامل مع المعلمين.تشكيل رؤية المدرسة المستق 6
 3 تنفيذ ورشة عمل أثناء الخدمة لتحليل واقع المدرسة لتحديد الرؤية المستقبلية للمدرسة. 2
 3 .عن التخطيط االستراتيجي التشاركيتنفيذ ورشة عمل أثناء الخدمة  3 3
ء المستقبلي ضرورة المعرفة الواعية بوضع المدرسة الحالي كمدخل مهم للبنا 5

 والتخطيط السليم.
3 

 3 امتالك المقدرة على صياغة الرؤية والرسالة واألهداف االستراتيجية. 4
ية والمهنية لدى اإلدار دورات تدريبية أثناء الخدمة لتنمية المهارات الفنية و  1

 المديرين )نظام اتصال فعال(.
3 

تطور العلمي المتراكم فيهما وال دارةاالطالع الواسع على مستجدات التربية واإل 7
 2 لتحديد الوضع المأمول للصورة التي تسعى المدرسة لبلوغها.

 2 يتبنى اإلقناع أسلوبًا للتسويق للرؤية تمهيدًا لغرسها والعمل للوصول إليها. 1
ضرورة توافر مقومات وشروط الرؤية السليمة من حيث وجود درجة من الطموح  9

 2 لمستلزمات لتحقيقه.الواقعي وتوفر المقدرة وا

توافر عناصر الفكر االستراتيجي من حيث تحليل الوضع القائم ومعرفة نقاط  60
 القوة والضعف واغتنام الفرص وتجنب التهديدات وتقليل أثرها. 

2 

المقدرة على تحديد القضايا االستراتيجية للمدرسة والتي ظهرت من خالل  66
 حاجات المدرسة.

2 

 2 التخطيط والتنبؤ بالتغيير والتطوير من خالل ممارسات عملية. تنمية مهارات 62
 2 عقد حلقات مناقشة بين المديرين بعضهم البعض لمناقشات جماعية وتبادل خبرات. 63
 :ثالثة كما يلي مجموعة مالحظات من االستجابات السابقة في هذا المحور وهي الباحث ل  جَّ وس  
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جماعًا هي تشكيل رؤية المدرسة المستقبلية إ ؤية المشتركةأعلى فكرة في مجال إلهام الر . 6 
بنــاًء علــى تشــاور كامــل مــع المعلمــين، وحقيقــة جــوهر إلهــام الرؤيــة المشــتركة هــو تبنــي الرؤيــة بهــذا 

 عليها. اً ومتفق لتكون الرؤية التي أجمع عليها العاملون في المؤسسة مشتركةً  ،الشكل

ســتراتيجي ومقــدرة المــدير علــى بنــاء الرؤيــة المشــتركة العالقــة الواضــحة بــين التفكيــر اال. 2 
 من التخطيط االستراتيجي. الرؤية جزءٌ  نَّ لدى فريق العمل، أل  

ث ر  الخبراء من الحديث عن ورش العمل والمجال العملي لبناء المهارة لدى . 3  أ كثُر مهارٍة أ ك 
 مديري المدارس هي مهارة بناء الرؤية المشتركة. 

 

 براء لتنمية مهارة تعديل السلوك بالقيمرحات الختمق - ث
 (31جدول رقم )

 تعديل السلوك بالقيمالمقترحات التي قدمها الخبراء لتنمية مهارة 
 نسبة االتفاق المقترحات أو الممارسات المعززة للمهارة م

وجود نظام تحفيز وتقدير للممارسات المبنية على القيم والتي يتم تقديمها والقيام  1
 يجابي.إ بها بشكل

5 

 4 تقديم النموذج القيادي القدوة الملتزم بكل ما يقول )القدوة القيمية(. 2
االتفاق بين المدير والمعلمين لتحديد منظومة القيم المدرسية المهنية والدينية  3

 الضرورية للعمل.
4 

 3 ضرورة التعريف بكل قيمة وطرق االلتزام بها والمترتبات على عدم االلتزام بها. 4
 3 تنمية نظام العقود االجتماعية لدى المدير والمعلمين حول االلتزام بالقيم.  5
وضع إجراءات تحويلية مناسبة تقوم مقام نظام المراقبة والمتابعة لتنفيذ القيم والتقيد  8

 بها لئال تترك للذمة والضمير الداخلي.
2 

 2 عرض قصص واقعية ناجحة لقيم نبيلة حديثة وقديمة. 8
 2 ربط القيم المدرسية بقيم المجتمع وتراثه وثقافته وهويته. 6
اجتماعات زمرية لتنمية مهارات مديري المدارس حول طرق وآليات التفكير  9

 المضبوط بالرؤية المشتركة المتفق عليها.
2 

التأصيل الشرعي للقيمة باآليات واألحاديث المعبرة عن القيمة وتطبيقاتها وجوانبها  10
 فة.المختل

2 
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 1 استقبال اآلراء واألفكار المستجدة. 11
 1 إجراء تقويم مرحلي لمعرفة درجة االلتزام بالقيم وممارستها. 12
 1 توفير التغذية الراجعة الدورية للبرمجة القيمية السلوكية للفريق. 13
 1 إعالم الطاقم التدريسي بما ستكون عليه المؤسسة في المستقبل. 14
 1 قدرة الواعية عقليًا ومعرفيًا للتأصيل العقلي ألهمية القيمة وااللتزام بها.امتالك الم 15
 1 استبدال القيم السلبية من خالل استراتيجية االطفاء.  18
 1 اطفاء أسباب السلوك السلبي من خالل البحث عنها وتجفيفها أو تقليل أثرها. 18
 :ثالث كما يلي وهي ،ي هذا المحورمالحظات من االستجابات السابقة ف الباحث ل  جَّ وس  

جماعـــًا هـــي وجـــود نظـــام تحفيـــز وتقـــدير إأعلـــى فكـــرة فـــي مجـــال تعـــديل الســـلوك بـــالقيم . 6 
يجــابي، وحقيقــة جــوهر تعــديل إوالقيــام بهــا بشــكل  ،والتــي يــتم تقــديمها ،للممارســات المبنيــة علــى القــيم

 مًا وتعدياًل.السلوك بالقيم قيام الممارسات والسلوك على القيم وجودًا وعد

وهي تقديم النموذج القيادي القدوة الملتـزم بكـل مـا يقـول، وهـي  ،القدوة القيمية لدى القادة. 2 
 كما في بحوث كوزس وبوزنر. ،التي ُتعتبر أكثر الصفات والقيم التزاماً  من أهم عالمات المصداقية

ي عمليــة تعــديل تحديــد منظومــة القــيم التــي ُيجمــع عليهــا الجميــع هــي خطــوة أساســية فــ. 3 
 السلوك بالقيم.

 واإلعذار التفهُّمرحات الخبراء لتنمية مهارة تمق - ج
 (39جدول رقم )

 واإلعذار التفهُّمالمقترحات التي قدمها الخبراء لتنمية مهارة 
 التفاقا نسبة المقترحات أو الممارسات المعززة للمهارة م

 2 النفعالي.يتصف المدير بالحكمة واألناة واالتزان ا ن  ضرورة أ   1
 2 عدم التركيز على الهفوات البسيطة وغير المؤثرة إذا كانت ال تشكل ظاهرة. 2
 2 تفهم حاجات المعلمين والعمل على دمجها مع أهداف المؤسسة. 3
 2 السعي إلشباع حاجات المعلمين بطرق إدارية مشروعة من أجل مصلحة العمل. 4
 6 عليهم قبل اتخاذ أي قرار حقهم. تفهم مشاعر المعلمين وتأثير المواقف  5
 6 الوقوف إلى جانب المعلم عند وقوعه في مشكلة ومساعدته للخروج منها. 8
 6تصنيف المشكالت التي يقع فيها العاملون بحسب تأثيرها ودرجتها ومحاولة  8
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 التغاضي عن األمور البسيطة والهفوات غير المقصودة ضمن معايير العمل.
 6 ة وتفكيكها وتحليلها قبل اتخاذ أي قرارات.دراسة أي مشكل 6
 6 ضرورة تجنب العمل برد الفعل الفوري عند حدوث أي مشكلة.  9

المعرفة السابقة لطبيعة الشخصيات التي تقودها والدوافع والخلفيات وراء سلوكياتهم  10
 وأكثر المؤثرات فعالية لدى كل شخصية.

6 

 6 فتح باب الحوارات. 11
 6 مشكالت العاملين وتقبلها.تحليل  12
 6 مساعدة ذوي المشكالت في قطع أسباب المشكالت. 13
 6 بداعية.استمطار األفكار للحلول اإل 14
 6 المراجعة للتقييم والتحسين ومن أجل مصلحة العمل وال تستهدف الشخص. 15
 6 الحسنات يذهبن السيئات. 18
 6 ينشأ عنها تدريب. ن  حداث من الممكن أ  "استثمار الخطأ" التعامل مع األخطاء كأ 18
 :خمسة كما يلي وهي ،مالحظات من االستجابات السابقة في هذا المحور الباحث ل  جَّ وس  

، وكذلك في استجابات التفهُّمأقل مهارة ترتيبًا في االستبانة كانت مهارة اإلعذار و . 6
ذلك  الباحثيعزو و ق عليها اثنان فقط، أو مقترح اتف ،أو ممارسة ،أعلى إجراء نَّ الخبراء نالحظ أ  

واإلعذار بهذا اإلطالق واالصطالح جديدة، فقد يجهل البعض المعنى والمفهوم  التفهُّممهارة  نَّ إلى أ  
 المقصود منهما.

يتصف المدير بالحكمة  ن  أ   من الفقرات التي ذكرتها الفئة المستجيبة للمقابلة ضرورة  . 2
وكذلك االتزان االنفعالي  ،االنفعاليالذَّك اء أركان  هو أحدُ  التفهُّم   نَّ إِ حيث  واألناة واالتزان االنفعالي،

 من أهم متطلباته.

التغافل بالمفهوم األشهر هو التظاهر بالغفلة عن بعض الهفوات واألخطاء إذا لم ُتشكل . 3
 ويمكن التجاوز عنها. ،أو سببت خلاًل كبيرًا في العمل ،ظاهرة

 ،لدمجهم في العمل ،جات العاملين من الوسائل واالستراتيجياتالسعي إلشباع حا. 5
 وهو االشتباك الملحمي بين األهداف الخاصة والعامة. ،وتبنيهم ألهداف العمل

 ويمكن عالية، قيمة ذات والممارسات المقترحات تلك من الكثير  أنَّ  الباحث وجد وقد. 4
كثيرًا في صياغة  الباحثوقد استفاد منها  ،هاوتطوير  ةالتَّحويليَّ تنمية مهارات القيادة  إلى تؤدي ن  أ  

 تصور ومقترح لتنمية تلك المهارات.



 
 

966 

 تصور مقترح لتنمية مهارات القيادة التحويلية لدى مديري المدارس 5-5
الفصول السابقة للدراسة تمثل التأطير التنظيري والتطبيقي الختبار الواقع وتقدير مدى 

التحويلية لدى مديري المدارس االعدادية بوكالة الغوث في محافظات غزة، ممارسة مهارات القيادة 
ال تكتمل الدراسة بكل أركانها وأجزاءها إال بختمها بخالصة عملية تطبيقية تغوص في أعماق 
النفوس، وتضع تصورًا واقعيًا قاباًل للتطبيق ومتناسبًا مع الفئات المستهدفة من مثل هذه البرامج وهم 

دارس وغيرهم، لذا ندعو اهلل تعالى أن ييسر لنا ويوفقنا في وضع األساسات المتينة مديري الم
واألنشطة المناسبة، ومعايير أداء وتقويم لها تمكن المشرفين والقادة أن يضعوا التقدير الممثل للواقع 
من مدى ممارسة هذه المهارات، لذلك اجتهد الباحث في بناء هذا التصور أن يكون مكونًا من 

 أربعة أجزاء هي: المنطلقات، واألهداف، واإلجراءات واألنشطة، وأخيرًا التقويم ومؤشرات األداء.
 : التصور أواًل: منطلقات

 ينطلق التصور من الجوانب المضيئة والمهمة التي تغطيها القيادة التحويلية وتتميز بها، وهي:
 زون.القيادة التحويلية هي النمط الذي يستخدمه المديرون المتمي -6

 القيادة التحويلية هي النمط األنسب للمؤسسات التربوية. -2

 القيادة التحويلية تسهل عملية التغيير والتطوير المؤسسي. -3

 القيادة التحويلية تركز على النمو المهني وتطوير الذات.  -5

 القيادة التحويلية هي األكثر انسجامًا مع الفكر اإلسالمي.  -4

 : التصور ثانًيا: أهداف
التصور إلى تحقيق أهداف عامة، يندرج تحت كل هدف منها أهداٌف تفصيلية  يهدف هذا

  أو سلوكية، وهي كالتالي:
 تطوير مهارة مديري المدارس على ممارسة الخطاب التحويلي.الهدف العام األول: 

 لتحقيق هذا الهدف العام، ال بد من تحقيق مجموعة من األهداف اإلجرائية مثل:
 التحويلي الشفوي والكتابي لدى المديرين. تنمية مفهوم الخطاب  .6

اكساب المديرين المقدرة على التوظيف األنسب لالتصال غير اللفظي المتبادل بين المدير  .2
 والمعلمين.

تعزيز االستخدام األمثل للخطاب التوجيهي غير الصريح في ايصال الرسالة المراد ابالغها  .3
 اِك أعني واسمعي يا جارة.للمعلمين على مبدأ ما بال أقوام، أو مبدأ إي
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  تنمية قيم العمل الجماعي التعاوني لدى مديري المدارس.الهدف العام الثاني: 
 لتحقيق هذا الهدف العام، ال بد من تحقيق مجموعة من األهداف اإلجرائية مثل:

إكساب المديرين بعض المعارف الضرورية والالزمة المتعلقة بفرق العمل وتكوينها  (6
 المؤثرة فيها. والعوامل

تعزيز مقدرة المديرين على تحفيز المعلمين بما يتناسب مع أعمالهم ومستواهم بصورة  (2
 متنوعة وغير مملة أو متكررة.

 تمكين المديرين من اإلدارة التربوية الفاعلة لالجتماعات المدرسية بصورة مميزة وجديدة. (3

التنظيمي بنجاح داخل الفريق  اكساب المديرين المقدرة الناضجة والواعية إلدارة الصراع (5
 المدرسي المتعاون.

 
  تدريب مديري المدارس على ممارسة تعديل السلوك بالقيم.الهدف العام الثالث: 

 لتحقيق هذا الهدف العام، ال بد من تحقيق مجموعة من األهداف اإلجرائية مثل:
 لمؤثرة فيه.تزويد المديرين بإطار نظري شامل لجوانب السلوك اإلنساني والعوامل ا (6

تدريب المديرين على االستراتيجيات الحديثة لتعديل السلوك اإلنساني من حيث مسببات  (2
 الظهور أو اإلطفاء للسلوكيات المتنوعة.

تعزيز مقدرة المديرين على تحديد منظومة القيم الحاكمة للسلوك داخل المدرسة ومن ثم  (3
 المقدرة على ترتيبها حسب األولويات الهامة لها.

 
 تنمية مهارة مديري المدارس على التفهم واإلعذار.هدف العام الرابع: ال

 لتحقيق هذا الهدف العام، ال بد من تحقيق مجموعة من األهداف اإلجرائية مثل:
تنمية الوعي والمعرفة بعملية التفهم أو التقمص العاطفي كعملية تمثل ركنًا من أركان  (6

 الذكاء العاطفي.

د بعض المعايير والضوابط للسلوكيات التي يسمح لهم بغض تدريب المديرين على تحدي (2
الطرف عنها أو العفو عنها ما لم تتحول الى ظاهرة سلوكية تسبب نواتج أخرى من 

 السلوكيات المرفوضة.

إكساب المديرين أساليب العتاب والمراجعة لمخاطبة المعلمين بطريقة مستندة على مبدأ  (3
 التفهم واإلعذار.

سية تجسد مفاهيم التفهم أو التقمص العاطفي وتحديد السلوك األنسب دراسة حاالت مدر  (5
 للمديرين في حاالت مشابهة.
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 تزويد مديري المدارس بالمقدرة على التأثير اإللهامي.الهدف العام الخامس: 

 لتحقيق هذا الهدف العام، ال بد من تحقيق مجموعة من األهداف اإلجرائية مثل:
 تمثل القدوة الحسنة داخل المدرسة وخارجها. تعزيز مقدرة المديرين على (6

تنمية استعداد المديرين لاللتزام بأعمال وسلوكيات تعزز مبدأ التفاني في العمل وتقديم  (2
 المصلحة العامة على الخاصة.

تجنيب السلوك التبادلي في العالقة اإلدارية والممارسات القيادية بين المدير والمعلمين لئال  (3
 ما على النفع المتبادل. تقوم العالقة بينه

 ثالثًا: االجراءات واألنشطة:
 اجراءات تمهيدية

جلسة نقاش معمق يتناول التنشئة االجتماعية واألسرية وعالقتها بالقيادة التحويلية ومدى  (6
توفرها لدى القائد وذلك لتعزيز أساليب التنشئة االجتماعية األسرية لدى المديرين لتكون 

مداد األمة بهم ومن ث م تعميم ثقافة بيوتهم هي البيئة األنس ب إلعداد القادة التحويليين وا 
 جديدة للتنشئة االجتماعية واألسرية في أوساط المجتمع بشكل عام.

محاضرة نظرية عن القيادة التحويلية لتعريف المديرين بواضعها وجهود الذين طوروا  (2
التحويلية والمتغيرات التي  مفاهيمها واطالعهم على نتائج الدراسات السابقة عن القيادة

ارتبطت بها في تلك الدراسات، وذلك إلظهار جوانب جديدة مضيئة من مميزات 
 وخصائص القيادة التحويلية.

 
أنشطة مقترحة تحقق الهدف العام األول: تطوير مهارة مديري المدارس على ممارسة  - أ

 الخطاب التحويلي
لتحويلي وتشمل الورشة أساليب ورشة عمل للمديرين عن أساليب ومهارات الخطاب ا (6

الخطاب والتواصل اللفظي والكتابي وغير اللفظي ومميزات كل أسلوب وأثره وطريقة 
 استخدامه لتعطي النتيجة االنسب مع المعلمين.

جلسة نقاش جماعي تتناول واقع التواصل والخطاب الذي يمارس في المدارس وبين المدير  (2
ز للحسن والسيئ من المواقف واألساليب المتبعة وأثر كل والمعلمين وتناولها بالنقد والتميي

 منها على العالقات اإلنسانية المتبادلة بين المدير والمعلمين.

إعداد نشرة تحتوي أساليب الخطاب التحويلي اللفظية والكتابية وغير اللفظية تمثل مرجع  (3
 للدورات وورش العمل والمحاضرات عن الخطاب التحويلي.

ين لبعضهم بلغة تحويلية وخطاب مميز قائم على التقدير واالحترام لذوات مناداة المدير  (5
 اآلخرين.
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أنشطة مقترحة تحقق الهدف العام الثاني: تنمية قيم العمل الجماعي التعاوني لدى  - ب
 مديري المدارس

ورشة عمل لتعزيز مهارات تشكيل فرق العمل بأنواعها وتصنيفاتها المتنوعة حسب  (6
 وتوصيف اللجان على المعلمين والتخصصات والميول، ثم توزيعالمهمات واالمكانات 

 الطرق على الضوء مع تسليط وعضو، رئيس وعلى لجنة كل من المطلوبة األدوار
 .المختلفة والطروحات واالتجاهات األفكار بين التنظيمية الصراعات لعالج المختلفة

 وتحقيق إلتمامه والتعاون يعالجم ومشاركة الجهود بتضافر إال يتم ال جماعي بعمل القيام (2
 .الصالحيات وتفويض المهام وتوزيع السليمة اإلدارة خالل من فيه المطلوبة األجزاء كل

 من مجموعة لعب األدوار لتجسيد االدارة الفاعلة لالجتماعات المدرسية من خالل تكليف (3
 القرار وصياغة وتربوياً  إدارياً  مدرسياً  موضوعاً  يعالج معين مدرسي قرار بصياغة المديرين
 أو النقاش مدير وسلبيات ايجابيات على الضوء وتسليط به، الجميع يلتزم بموقف والخروج
 القرار صياغة تسلسل وطريقة لفالن، والسماح فالن اسكات في وطريقته االجتماع
 .الجميع بمشاركة يتم حتى إليه المؤدية والخطوات

 

ب مديري المدارس على ممارسة تعديل أنشطة مقترحة تحقق الهدف العام الثالث: تدري - ت
 السلوك بالقيم.

محاضرة تتناول إطارًا نظريًا شاماًل لجوانب السلوك االنساني تعريفه ودوافعه وعوامل ظهوره  (6
والعوامل المؤثرة فيه واالستراتيجيات الحديثة لتعديله لتعزيز  واختفائه ومعايير قياسه وتقويمه

طفاء السلوك ال  سلبي. السلوك اإليجابي وا 

جلسة نقاش تتناول بالدراسة والتحليل الوسائل واالساليب التربوية النبوية لتعديل بعض  (2
 السلوكيات وتلمس مواضع القدوة فيها وتوظيفها بالشكل االصح في الحياة المعاصرة.

ورش عمل تتناول دراسة سلوكيات وممارسات غير صحيحة في بيئة المدرسة مثل: تهرب  (3
في الدوام، الصحبة السيئة، ضعف التحصيل، بذاءة األلفاظ،  بعض الطلبة، التأخر

يذاء اآلخرين، األنانية واقتراح الطرق االكثر فعالية لتعديلها.  العدوانية وا 

 في متكررة عملية مواقف التعمق في تطبيق استراتيجيات تعديل السلوك من خالل عرض (5
 الموقف قطع يتم ثم التفكير، في عمق دون السريع والتدخل الرد تستدعي المدرسية البيئة
 ثم وتصرف، وخطاب سلوك لكل والدقيقة العميقة المناقشة ذلك بعد وتبدأ الصورة، أو

 .سلوك أو تصرف لكل  والمآل المصير ذكر مع الموقف مع تعمل سيناريوهات افتراض
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 ريدالف االجتماعي العقد بمثابة لتكون المدرسية القيم منظومة لتحديد للمديرين عمل ورشة (4
 وامتداداً  الطالب ثم واألذنة واإلداريين والمعلمين المدير من بالمدرسة العاملين جميع بين
 .األمور أولياء إلي

العرض القصصي الواقعي لتجسيد مجموعة من القيم المدرسية في صورة مواقف عملية  (1
 واقعية.

 بها االلتزام ليكون واألحاديث باآليات والممارسات والصفات القيم تربط شرعية محاضرة (7
 موقف أو خبرة على تعتمد قد عابرة قناعة مجرد وليس تربوية دينية شرعية نظرة من نابعاً 
 .الذاتي والضبط الخلقي االلتزام من بدرجة الشعور دون استحسان مجرد أو

 
أنشطة مقترحة تحقق الهدف العام الرابع: تنمية مهارة مديري المدارس على التفهم  - ث

 واإلعذار.
ريبية في االتزان االنفعالي والتقمص العاطفي وعناصر الذكاء الوجداني وآليات دورة تد (6

 والتصرفات السليمة له.

تمثيل االدوار من خالل امرارهم في مواقف تتطلب الكشف عن مدى مقدرتهم على كظم  (2
 الغيض والعفو عن الناس ولجم النفس عن االنتقام الذاتي.

 عندها الوقوف عدد وتقليل عنها التغاضي الواجب البسيطة الهفوات عن عمل ورشة (3
 .عليها والمراجعة

 فرصة الخطأ واعتبار لخطأ في وقوعه عند المخطئ نفسية دراسة عند ذهني عصف جلسة (5
 القيم لغرس الخطأ الغتنام آليات ووضع بالمخطئ، يلحق لوما وليس السلوك لتعديل
 .الحسن والسلوك

 

تزويد مديري المدارس بالمقدرة على التأثير  أنشطة مقترحة تحقق الهدف العام الخامس: - ج
 اإللهامي.

جلسة عصف ذهني عن الممارسات الضرورية التي يجب على المدير أن يتصرف بها  (6
 ليتمثل القدوة الحسنة في جوانب عديدة مثل االلتزام بوقت الدوام، والهدوء وعدم الغضب.

الفعالة في شخصية النبي  عرض مرئي لمحاضرة الدكتور طارق سويدان عن معالم القيادة (2
 صلى اهلل عليه وسلم.

تمثيل أدوار واقتراح مواقف حقيقية تتكرر في البيئة المدرسية يتجسد فيها بصورة جلية  (3
 وواضحة مبدأ التفاني في العمل وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.
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 مبرماً  اتفاقاً  عتبارهاوا بها االلتزام وطرق للمدرسة المشتركة الرؤية لتحديد عمل ورشة (5
 عليه والمترتبات ومتطلباته مقرراته من يتنصل أو يخالفه أن أحداً  يسع وال الجميع بمشاركة

 .واإلداريون والمعلمون المدير بذلك يلزم وسلوكيات قرارات من

 
   رابعًا: التقويم ومؤشرات األداء: 

 ة الخطاب التحويليالهدف العام األول: تطوير مهارة مديري المدارس على ممارس
  أساليب التقويم 
 التعبير عن الفهم الصحيح لمفهوم الخطاب التحويلي من خالل النقاش. (6

 إعداد قائمة بأهم أشكال االتصال غير اللفظي. (2

 كتابة خطاب تحويلي فاعل. (3

 :مؤشرات األداء 
 اشتمال المفهوم على عبارات مثل: تعديل المفاهيم، التغير في الفكر، تنمية القيم. (6

 مدى االنتباه ألشكال االتصال غير اللفظي مثل: لغة الجسد، تعبيرات الوجه، لغة العيون. (2

 مدى اشتمال الخطاب على عبارات مؤثرة تؤدي إلى تعديل أو تحول في الفكر والمفاهيم. (3

 الهدف العام الثاني: تنمية قيم العمل الجماعي التعاوني لدى مديري المدارس
  :أساليب التقويم 
 قدرة مديري المدارس على تشكيل فرق العمل من خالل نشاط يقومون به فعليًا.اختبار م (5

مالحظة مدى تناسب المهارات والقدرات لكل عضو في الفريق مع العمل الذي تم تكليفه  (4
 به. 

 :مؤشرات األداء 
اقتران تقسيم فرق العمل وتكوينها ببعض المهمات اإلشرافية القيادية مثل: هيكلة الفريق،  (6

 ف الوظيفي ألجزاء الهيكلية، تحديد قيادة الفريق بأكثر من طريقة.التوصي

مدى انتباه مديري المدارس لسلوك أعضاء الفريق عند تفويض األعمال لهم وعدم التدخل  (2
 في الصالحيات بعد التفويض.

 وضع آليات التحفيز وتشجيع الدوافع النبيلة ألعضاء الفريق. (3

 مدارس على ممارسة تعديل السلوك بالقيم.الهدف العام الثالث: تدريب مديري ال
  :أساليب التقويم 
اختبار مدى استيعابهم لالطار النظري الشامل لجوانب السلوك االنساني والعوامل المؤثرة  (1

 فيه.

 مالحظة التميز في اداء بعض مهارات تعديل السلوك واستراتيجياتها الحديثة.  (9
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 :مؤشرات األداء 
لمفتاحية في دراسة السلوك االنساني مثل: مفهوم االستخدام الصحيح للمصطلحات ا (6

 السلوك، الدوافع، الحاجات، تعديل السلوك، االطفاء، التعزيز، التحفيز، هرم الحاجات.

طرح طرق وأفكار جديدة وابداعية لتعديل سلوكيات وممارسات غير صحيحة في بيئة   (2
يئة، ضعف التحصيل، المدرسة مثل: تهرب بعض الطلبة، التأخر في الدوام، الصحبة الس

يذاء اآلخرين، األنانية.   بذاءة األلفاظ، العدوانية وا 

الرقي في طرح األفكار للتعامل مع بعض المعلمين الذين قد يحتاجون أيضًا الى تعديل  (3
 تحضير في التقصير: مثل المرغوبة السلوك بالقيم بسبب ظهور بعض السلوكيات غير

 المدرسية التكليفات بعض أداء عن التثاقل الصباح، طابور عن التأخر الدروس، بعض
 غير بألفاظ شتمهم أو بضربهم الطلبة مع العنف االحتياط، حصص أو كالمناوبة االضافية
 .تربوياً  مرغوبة

 تحديد منظومة قيمية شاملة ومتوازنة لتكون مرجعًا للجميع ومالحظة مدى االلتزام بها.  (5
 مدارس على التفهم واإلعذار.الرابع: تنمية مهارة مديري الالهدف العام 

  :أساليب التقويم 
اختبار فهمهم لمفاهيم التقمص العاطفي واالعذار وما ينبني عليها من اختالفات في زاوية  (6

 النظر للسلوك وامكانية تعديله.

مالحظة المعيارية في التمييز بين السلوكيات التي تتطلب تعدياًل ومراجعة واألخرى التي  (2
 ُتطفأ باإلهمال. 

 ؤشرات األداء:م 
االستخدام الصحيح لمفهوم التقمص العاطفي، والتفهم، واالعذار، وعناصر الذكاء  (4

 الوجداني.

امرارهم في مواقف تتطلب الكشف عن مدى مقدرتهم على كظم الغيض والعفو عن الناس  (1
 ولجم النفس عن االنتقام الذاتي.

 لتأثير اإللهامي.الخامس: تزويد مديري المدارس بالمقدرة على االهدف العام 
  :مالحظة جوانب القدوة لدى مديري المدارس.أسلوب التقويم 
 :مؤشرات األداء 
تمثل القدوة الحسنة في جوانب عديدة باألخص عند الغضب أو الميل نحو تحقيق مكاسب  (4

 فيها أجندات شخصية مثل: الشهرة أو المال.

لمصلحة الشخصية في حضور مبدأ التفاني في العمل وتقديم المصلحة العامة على ا (1
 مواقف كثيرة ومشهودة من خالل النقاش واآلراء والحلول التي يطرحها.
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عدم التعامل برد الفعل، واالنطباعات الفردية، أو التعامل التبادلي المشروط بتحقق منافع  (7
 معينة كمقدمة لقبول تحقيق التعامل واالحترام والتقدير.

 

 مقترحخامسًا: خطوات عملية لتنفيذ التصور ال
تلخيص أجزاء االطار النظري للدراسة بشكل غير مخل للمحتوي لضمان تحقق الشمول في  -6

 أجزاء المادة. 

 اعتماد التلخيص الشامل وتحويله الي مادة نظرية تصلح إطارًا نظريًا للقيادة التحويلية. -2

ثرائية.  -3  اعتبار كامل اإلطار النظري للدراسة مرجعًا للتصور بصورة موسعة وا 

ر مجموعة مديري المدرس المميزين في عالقاتهم مع المعلمين والطلبة )أي قد تحققت اختيا -5
 لهم الشخصية المغناطيسية القيادة داخل مدارسهم(. 

إعداد نماذج تقييم قبلي لقياس مدى وجود المهارات من خالل نماذج تقييم ذاتي لكل مدير،  -4
 ونماذج تقييم نهائي.

المديرين كمجموعة مميزة ضابطة وتكميم النتائج من  تطبيق التصور المقترح على هؤالء -1
 هذا التطبيق.

التخطيط لعقد ورشة عمل بعدية للفئة السابقة لتنضيج التصور عمليًا بعد تطبيقه عليهم، ثم  -7
 صياغة التصور بعد إجراء التعديالت والتحسينات المقترحة.

ة المديرين واستمرارية تكرار تطبيق التصور المعدل على مجموعات أخرى عشوائية من بقي -1
التقييم في كل مجموعة واستنتاج خالصات تشير إلى مدى اطراد النتائج وثباتها لتعميم 

 التصور بعد ذلك تمهيدًا لتحويله إلى برنامج عملي لتنمية مهارات القيادة التحويلية.
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 (40رقم ) جدول
 مديري المدارس التصور المقترح لتنمية مهارات القيادة التحويلية لدى

 الهدف
 العام

 مؤشرات األداء األنشطة األهداف االجرائية

يئة
لته
د وا

مهي
الت

 

 اعطاء فكرة عامة عن القيادة التحويلية.
 

ابداء االعجاب بالقيادة التحويلية بالحرص على  محاضرة.
 اكتساب مهاراتها.

دراسة العالقة بين القيادة التحويلية والتنشئة 
 االجتماعية.

نقاش  جلسة
 معمق.

استخالص مجموعة من التوصيات التربوية 
 المؤثرة في مستقبل الطفل. 

يلي
حو
 الت
اب
خط

رة ال
مها
ير 
طو
ت

 

 تنمية مفهوم الخطاب التحويلي الشفوي والكتابي. 
 

تدريب 
 وممارسة.

 ظهور أشكال االتصال غير اللفظي. 

 التوظيف األنسب لالتصال غير اللفظي المتبادل.
 

 تعريف بعض المفاهيم والمصطلحات.  إعداد نشرة.

جلسة نقاش  تعزيز الخطاب التوجيهي غير الصريح.
 جماعي.

 استعمال عبارات مؤثرة تؤدي للتعديل.

ي 
ماع

الج
مل 

 الع
قيم
ية 
تنم

وني
تعا
ال

 

 التشكيل االبداعي لفرق العمل. (6
 تعزيز المقدرة على التحفيز. (2

 ع فيها.هيكلة الفرق والتوصيف الوظيفي لكل موق ورشة عمل.

التمكين من اإلدارة التربوية الفاعلة لالجتماعات 
 المدرسية.

اجتماع 
 توضيحي.

 الوعي والتفاعل أثناء النشاط.

 تقديم الحلول األمثل ألنماط الصراع التنظيمي. لعب األدوار. اإلدارة الواعية للصراع التنظيمي داخل الفريق.

قيم
 بال
وك
لسل
ل ا
عدي
ة ت
رس
مما

 

 التوظيف الصحيح للمصطلحات المفتاحية. محاضرة. اإلنساني والعوامل المؤثرة فيه.دراسة السلوك 

التدرب على االستراتيجيات الحديثة لتعديل السلوك 
 اإلنساني.

جلسة نقاش 
 معمق.

التطرق لسلبيات وايجابيات كل استراتيجية 
 وواقعية تعديلها للسلوك.

تحقق خاصية الشمول والتوازن في المنظومة  مل.ورشة ع تحديد منظومة القيم الحاكمة للسلوك.
 القيمية. 

عرض مرئي  ربط مفاهيم تعديل السلوك بالسيرة النبوية
 وقصصي.

التنويع والتشويق واالمتاع والوعي بالمواقف 
 والمفاهيم المعروضة.

ذار
إلع

م وا
تفه
ة ال

نمي
ت

 

 التعرف على أركان الذكاء العاطفي.
 

م والمصطلحات المكونة للذكاء وضوح المفاهي دورة تدريبية.
 العاطفي.

تحديد بعض المعايير للسلوكيات التي يمكن غض 
 الطرف عنها.

تعزيز مبدأ حتمية حدوث الضعف والخطأ  تمثيل األدوار.
 البشري والتعامل الصحيح معه.
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اكتساب أساليب العتاب والمراجعة استنادًا على مبدأ 
 التفهم واإلعذار.

جلسة عصف 
 ذهني.

نتباه لوجود فلسفة حل المشكالت من خالل اال
 عالج جذورها وأسبابها.

 التنوع والشمول والواقعية  في الحاالت. دراسة حاالت. تجسيد مفاهيم ومعاني التفهم.

مي
لها
 اإل

ثير
التأ
ى 
 عل
درة
لمق
ز ا
عزي
ت

 

 تعزيز جوانب القدوة الحسنة.
 

جلسة عصف 
 ذهني.

 مواقف.شمول جوانب القدوة لجميع االحوال وال

تعزيز مبدأ التفاني في العمل وتقديم المصلحة العامة 
 على الخاصة.

 

تجسيد المبدأ في البيئة المدرسية بوضوح وفي  ورشة عمل.
 أكثر من جانب.

تجنيب السلوك التبادلي في العالقة اإلدارية لئال تقوم 
 العالقة بينهما على النفع المتبادل. 

 

تمثيل أدوار 
وقطع المشاهد 

 تعليق عليها.لل

وضوح جوانب وسلوكيات العالقة التبادلية وآثارها 
 السلبية الجتنابها.
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 توصيات الدراسة 5-8
 :هذه الوصايا العشربالجهات والمؤسسات المعنية  الباحثعلى نتائج الدراسة ُيوصي  بناءً           

 مديري لدى التَّحويليَّةالقيادة تنمية مهارات  ضرورة التربية والتعليم: مديرياتإلى . 6
وفق قيم داخلية حاكمة للسلوك  ،من أجل إيجاد جيل يتصرف بقناعة عالية ،جميعاً  المدارس

الزرع المستوي على سوقه الذي يوزع شطأه  تُ بِ ن  المدرسة هي المشتل الذي يُ  نَّ والتصرفات، أل  
نكون بذلك خير أمٍَّة أخرجت للناس، أو ، لاأليام لِ بِ ق  جميع حقول الدولة والمجتمع في مُ  وفسائله

 .األمَّة الوسط الشهداء على الناس
لدى جميع مديري  التَّحويليَّةتنمية مهارات القيادة  ضرورة :إلى وزارة التربية والتعليم. 2

، مثل: الجامعات، والروضات، ومراكز التأهيل التربوي والنفسي ،المؤسسات التربوية غير المدارس
سعاد البشرلُتسهم في ع  .مارة األرض، وتحقيق الخالفة، وا 
في إدارة  التَّحويليَّةالتوصية بتوظيف مفاهيم القيادة  إلى وزارة األوقاف الشؤون الدينية:. 3

 الثانية   والدينية   االجتماعية   التربوية   بوصف المسجد هو المؤسسة   ،مؤسسة المسجد دعويًا وتربوياً 
 .قائمًا على تقوى من اهلل ورضوان، فيكون أحق أن تقوم فيه، ليكون بعد األسرة في المجتمع

ضرورة تعزيز مفاهيم الخطاب التحويلي المتبادل بين الناس الذي : توصية مجتمعية.5
، فال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرًا يقوم على قاعدة االحترام والتقدير لذوات اآلخرين

 .منهم
العمل بروح  بتشجيع وذلك الجماعي التعاوني، ملالع تعزيز :إلى مديري المدارس. 4

ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     چ ، لقوله تعالى: الفريق الواحد المتعاون المتكامل

 .(1المائدة: ) چېئېئ  ېئ  ىئىئ  
األهمية الكبرى لتدريب القادة التربويين والقدوات على  :والجهات الرسمية إلى الحكومة. 1

 ،المشتركة التي صاغها الجميع بالتشاور، ثم العمل على تبنيها وتطبيقها امتالك الرؤية المستقبلية
 .، فإنَّ األمَّة اإلسالمية أمرهم شورى بينهموالتفكير وفق هذه الرؤية

دريب النفس والعقل والشعور على تعديل  إلى كل التربويين في مواقع تأثيرهم:. 7
 الوقت  هي قد تكون  ،ه فرصة مهمةنَّ لى أ  سلوكيات المخطئين بغرس القيم، والنظر إلى الخطأ ع

، إِذ الخطُأ هو اإلصرار على الخطأ، وليس الوقوع فيه لتغييرها، بمعنى حسن اغتنام الخطأ األنسب  
 .ابتداءً 

ضرورة بناء العالقات والتعامل بين الناس على قاعدة تفهم المشاعر  توصية عامة:. 1
، فإنَّ وحملها على الوجه الحسن ،كيات باإلعذاروتفسير السلو  ،واألحاسيس واألوضاع النفسية

 .بعض الظنِّ إثم
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لتشمل جميع التعامالت والعالقات  ،التَّحويليَّةنشر الثقافة  إلى اآلباء وأولياء األمور:. 9
باإلقناع والقيم فيها ، التي يقود قائد البيت الجميع التَّحويليَّةباألخص البيت أو األسرة و بين الناس، 

، إذا كان ال إكراه وفرض الرأي والقناعات فرضًا بحكم السلطة والمكانة ،ن اإلجبار واإلكراهبعيدًا ع
 .في الدين اعتناق اإلسالم، فكيف يسوغ في أمور الدنيا؟!

وهو  ،التوصية بتدريب كل قائد أثناء الخدمة إلى الجامعات ومعاهد التدريب واالعداد:.60 
ليشمل التدريب القادة التربويين، والقادة  ،التَّحويليَّةقيادة على اكتساب مهارات ال ،على رأس عمله

هم من القيادات صالحيين، والقادة االجتماعيين، وغير  يين الحكوميين واإلاإلدار السياسيين، والقادة 
 . صنعهم ميدان المراس خبراء،مدربين  قادةً  جُ تِ ن  سيُ  ،فكر وفهم تحويلي موحد الينشأ عندن ،المجتمعية
 :الدراسة ترحاتمق 5-8
 :التاليةالسبع  الدراسات إجراء الباحث قترحا وتوصيات نتائج من سبق ما ضوء في 
سواًء في  ،األساسيةلتشمل الثانوية و  ،اإلعداديَّةأخرى غير  مدارس على الدارسة تطبيق. 6

 .، ليعمَّ النفع، ويتحقق التغيير التحويلي المنشودالحكومة أو الوكالة

مثل الرضا الداخلي، أو  ،ومتغيرات أخرى مهمة التَّحويليَّةة بين القيادة العالق دراسة. 2
ي، وغيرها من المتغيرات التي تتأثر بالنمط اإلدار بداع واإل ،لتنظيمية، أو الجودة الشاملةالفعالية ا

 التحويلي في القيادة.

ت القيادة لخطة أو حقيبة تدريبية كاملة تتناول التدريب على مهارا مقترح تصور وضع. 3
 إلعداد القادة التحويليين للمستقبل. هذه الدراسة مدخالً  تكون   ن  ليسهل بعد ذلك أ   ،التَّحويليَّة

تطبيقاتها  وأشكال ،كل مهارة ومراحل ،التَّحويليَّةمهارات أخرى للقيادة  تتناول دراسةعمل . 5
 .ى امتالك القائد لهاعل المترتبة والنتائج ،وممارساتها

سواًء في التحصيل الدراسي لطالبها،  ،تتناول المدارس التي ال تعتبر مميزة راسةدإعداد . 4
أو كثرة المشاكل بين طاقمها التدريسي، أو قلة خبرة بعض مديريها، أو اشتهار بعض المديرين 

 .بالعنف والشدة الزائدة في النمط القيادي الذي ينتهجه في الحياة

وتطبيق مفاهيمها ومبادئها وعواملها على  ،المنهج التاريخي وفق التَّحويليَّة. دراسة القيادة 1
مثل: معاوية بن أبي سفيان األموي، صالح الدين األيوبي  ،شخصيات تاريخية إسالمية أو عربية

 هم.وغيرِ  ،الكردي، يوسف بن تاشفين المرابطي، حسن البنا المصري،  نجم الدين أربكان التركي

رسمية، مثل: البيت أو األسرة،  أخرى غير ربويةمؤسسات ت على الدارسة تطبيق. 7
 والمحاكم، ولجان االصالح بين الناس، وغيرها. ،والمساجد
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 قائمة المصادر
 القرآن الكريمأواًل: * 

 العربية:ثانيًا: المراجع 

  .موقع الرواق –، الجزء األول"مقدمة ابن خلدون"ابن خلدون، عبد الرحمن:  (6

 المكتبة الشاملة. –ار اآلفاق العربية ، د"لسان العرب"ابن منظور،  (2

"، الطبعة الرابعة، مكتبة "علم النفس التربوي(: 6995أبو حطب، فؤاد وصادق، آمال ) (3
 األنجلو المصرية، القاهرة.

 من المدارس لمديري المفضلة القيادية (: "األنماط2007الروسان، عصمت )أبو تينة، عبد اهلل و  (5

 بتميزهم وعالقتها المتميز للمعلم العبد اهلل رانيا ائزة الملكةبج الفائزين المعلمين نظر وجهة

 .5العدد -5، المجلد المجلة األردنية في العلوم التربويةالتربوي"، 
(: "النمو المهني لمعلمي المدارس الحكومية بقطاع غ زَّة 2000أبو حسب اهلل، علي سعيد ) (4

، الجامعة ماجستير غير منشورة رسالةودور مدير المدرسة في تطويره من وجهة نظرهم"، 
 فلسطين. -اإلسالمية بغ زَّة

(: "دراسات في الفكر التربوي اإلسالمي"، الطبعة األولى، 2001أبو دف، محمود خليل ) (1
 مكتبة آفاق.-غ زَّة-فلسطين

(: "دور القيادة التَّحويليَّة في تطوير فعالية المعلمين التدريسية 2066أبو هداف، سامي عايد ) (7
-، جامعة األزهررسالة ماجستير غير منشورةوكالة الغوث الدولية بمحافظات غ زَّة"،  بمدارس

 فلسطين. -غ زَّة
، الطبعة األولى، مكتبة المجتمع العربي للنشر "اإلدارة المدرسية"(: 2004أسعد، وليد أحمد ) (1

 والتوزيع.

، دار الفرقان، ""فلسفة التربية في اإلسالم انتماء وارتقاء(: 6997األسمر، أحمد رجب ) (9
 الطبعة األولى.

"، الطبعة األولى، مطبعة عناصره، مناهجه، أدواته –البحث التربوي(: "6997األغا، إحسان ) (60
 .غ زَّةمقداد، 

(: "المهارات القيادية لدى المسئولين في شركة االتصاالت الخلوية 2001األغا، رائد عمر) (66
، الجامعة رسالة ماجستير غير منشورة"، الفلسطينية )جوال( بين الواقع والمنظور المعياري

 فلسطين.-اإلسالمية بغ زَّة
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االتجاهات الحديثة لإلدارة المدرسية في تنمية القيادة (: "2004البدري، طارق عبد الحميد ) (62
 دار الثقافة للنشر والتوزيع.-، الطبعة األولى، األردنالتدريسية"

مشكالت اإلدارة المدرسية في  (: "تصور مقترح لمعالجة2003بسيسو، نادرة غازي ) (63
 كلية البنات جامعة عين شمس، القاهرة.      رسالة دكتوراه غير منشورة،محافظات غ زَّة"، 

"، المعهد العربي  spss(: "دليلك إلى البرنامج اإلحصائي  2003بشير، سعد زغلول ) (65
 العراق، اإلصدار العاشر. –للتدريب والبحوث اإلحصائية، بغداد

"، دار األخالق الحديثة لإلدارة أو اإلدارة  بالقيم(: "2000كينيث و كونور، مايكل )بالنكارد،  (64
 الرضا للنشر، ترجمة د.عدنان سليمان، الطبعة األولى.

 في محافظات الحكومية المدارس في اإلبداع تنمية في المدرسية اإلدارة (:"دور2001بلواني، ) (61

، جامعة رسالة ماجستير غير منشورة، مديريها" نظر وجهة من ومعيقاتها فلسطين شمال
 نابلس. –النجاح الوطنية

 القيادة لنمطي العاّمة األردنّية الثانوية المدارس مديري ممارسة :"درجة  (2005 ) عطا، بني (67

 .رسالة ماجستير غير منشورةباالحتراق النفسي"،  وعالقتهما والتبادلية التَّحويليَّة
د   (:2002بوزنر، باري و كوزس، جيمس ) (61 ، 2004، ترجمة مكتبة جرير عام ""القيادُة ت ح 

 الطبعة الثالثة.

السعودية"،  الجامعات في التَّحويليَّة القيادات (: "إعداد2007إبراهيم ) بنت الجارودي، ماجدة (69
 سعود. الملك جامعة  ،غير منشورة دكتوراه رسالة 

 ة.، الموسوعة الشامل""الفصحى لغة القرآن(: 2001الجندي، أنور ) (20
تحويل فن القيادة اإلدارية إلى علم  -"القادة الجدد(: 2002جولمان، دانيال وآخرون ) (26

 الرياض، ترجمة: د.بشير سعيد وأ.عثمان المثلوثي، الطبعة األولى.-، دار المريخ للنشرنتائج"

"، دار الفكر العربي، "اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية(: 6991حجي، أحمد إسماعيل ) (22
 رة، الطبعة األولى .القاه

(: "التنمية المهنية للقيادات التربوية إلدارة مدرسة المستقبل 2007) قاسم بن عائلالحربي،  (23
 ،مجلة دراسات في التعليم الجامعيبدول الخليج العربي في ضوء القيادة التَّحويليَّة"، 

 ..64عدد
ارس المستقبل في ضوء الجودة "إعداد القيادات اإلدارية لمد(: 2007الحريري، رافدة عمر )(  25

 ع مَّان. –، الطبعة األولى، دار الفكرالشاملة"

، الطبعة "التخطيط االستراتيجي في المنظومة المدرسية"(: 2001) أ-                   (24
 ع مَّان. –األولى، دار الفكر
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، ات اإلدارية""مهارات القيادة التربوية في اتخاذ القرار (: 2001) ب-                  (21
 ع مَّان. –المناهج للنشر والتوزيعالطبعة األولى، دار 

"، الطبعة الوجداني للقيادة التربوية الذ ك اء "(: 2001حسين، سالمة عبد العظيم وزميله )( 27
 دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.-االسكندرية -األولى، مصر

 ، دار الفكر.6976، الطبعة الرابعة،  ""الفاروق القائد(: 6976خطاب، محمود شيت )( 21

  رؤساء األقسام لدى اإلداري باإلبداع التَّحويليَّة القيادة (: "عالقة2060خلف، محمد كريم )( 29

الجامعة  -، كلية التجارة"، رسالة ماجستير غير منشورةبغ زَّة اإلسالمية الجامعة في األكاديميين
 اإلسالمية بغ زَّة.

حداث 2003ظير )دروزة، أفنان ن( 30 (: "مقدرة مدير المدرسة على اتخاذ القرارات  التطويرية وا 
 (. 56 – 4، من ص )56، عددمجلة اتحاد الجامعات العربيةالتغيير"، 

(: "النمط القيادي عند مديري المدارس الثانوية الحكومية في 2000دويكات، محمد )( 36
 .لة ماجستير غير منشورة"، رسامحافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين

األجنبي:  "،تحفيز األفراد -"مرشد األذكياء الكامل (: 2000راموندو، مايكل وشيلي، سوزان )( 32
 القاهرة، الطبعة األولى.-كيو، العربي:دار الفاروق للنشر والتوزيع

 –وث التجاريةمجلة البح(: "الذَّك اء العاطفي والقيادة التَّحويليَّة"، 2003رشيد، مازن فارس )( 33
 .2003، يوليو جامعة الزقازيق

"، الطبعة األولى، دار التوزيع والنشر "قواعد تكوين البيت المسلم(: 2005رضا، أكرم )( 35
 اإلسالمية.

(: "عالقة القيادة التَّحويليَّة بتمكين العاملين في الجامعات 2060الرقب، محمد صادق )( 34
 –،  كلية االقتصاد والعلوم اإلداريةجستير غير منشورةرسالة ماالفلسطينية بقطاع غ زَّة"، 

 جامعة األزهر بغ زَّة.
(: "معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم 2009الرقب، مؤمنة صالح )( 31

، الجامعة رسالة ماجستير غير منشورةالعالي بمحافظات غ زَّة وسبل التغلب عليها"، 
 اإلسالمية بغ زَّة.

(: "واقع ممارسة قيادة التغيير من قبل 2001الزهراني، عبد الخالق حنش سعيد الجندبي )( 37
، كلية رسالة ماجستير غير منشورةمديري مراكز اإلشراف التربوي بمنطقة مكة المكرمة "، 

 جامعة أم القرى. -التربية
بالوقاية من  (: "دور مدرسة المستقبل في توعية االطفال2009سالم، سرى محمد رشدي )( 31

بعنوان: "التعليم  ورقة علمية محكمة في مؤتمر تربوياإلعاقة وأهمية التدخل المبكر"، 
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 -24المؤتمر العلمي الرابع المنعقد في الفترة  -جامعة سوهاج-وتحديات المستقبل"، مصر
 م.2009ابريل  21

 المدارس مديري لدى المنظمي بالمناخ وعالقته القيادي (: "السلوك2009أحمد ) سليم، أشرف( 39

رسالة ماجستير معلميهم"،  نظر وجهة من الغربية الضفة شمال محافظات الثانوية في الحكومية
 .فلسطين ,نابلس -الوطنية النجاح جامعة غير منشورة،

"القيادة والنجاح: القائد محمد صلى اهلل عليه وسلم (: 2009أ، طارق محمد )-السويدان( 50
و ألكاديمية إعداد القادة، قناة الرسالة، المصدر: الموقع اإللكتروني  محاضرة فيدي نموذجاً"،

(www.fawaed.tv.) 

"، محاضرة فيديو التعامل مع الشخصيات الصعبة(: "2009ب، محمد طارق )-السويدان( 56
 (.www.fawaed.tvتروني  )ألكاديمية إعداد القادة، قناة الرسالة، المصدر: الموقع اإللك

 مكتبة جرير. –، الطبعة الثانية"صناعة القائد"(: 2003السويدان، طارق محمد )( 52

 لدى االتصال وأنماط القيادي السلوك أنماط بين (: "العالقة2001نايف ) شحاده شحاده، رائف( 53

رسالة الفلسطينية"،  الجامعات في التدريس هيئة أعضاء ظرن من وجهة األكاديميين اإلداريين
 فلسطين. ,نابلس -جامعة النجاح الوطنية ماجستير غير منشورة،

الثانوية لدوره كقائد تربوي في مدارس  ة(: "درجة ممارسة مدير المدرس6991شديفات، يحيى )( 55
بحاث اليرموك، سلسلة العلوم أالبادية الشمالية الشرقية من وجهة نظر المعلمين في األردن"، 

 (.366–219، من ص )2، العدد67، المجلد اإلنسانية واالجتماعية

(: "أسلوب القيادة اإلدارية وأثره على الفعالية اإلنتاجية للمرؤوسين"، 2007صالحي، سميرة )( 54
 باتنة،-، جامعة الحاج لخضررسالة ماجستير غير منشورة

بي، علي محمد محمد )( 51 "، إهداء "السيرة النبوية عرض وقائع وتحليل أحداث(: 2000الصالَّ
 . info.net-www.daawaالشبكة الليبية   

"، الدولة األموية عوامل االزدهار وتداعيات االنهيار)بال(: "                         (57
 .غ زَّةمية باصدار الجامعة اإلسال -الموسوعة الشاملة

"استراتيجيات اإلدارة المدرسية في ضوء االتجاهات (: 2066الصوالحي، نبيل محمود )( 51
 الجنادرية للنشر والتوزيع.-، الطبعة األولى، األردنالمعاصرة"

الطبعة الثانية، شبكة  "قواعد أساسية في البحث العلمي"،(: 2060صيني، سعيد إسماعيل )( 59
  . www.alukah.netاأللوكة: 

"، الطبعة األولى، "اإلدارة التعليمية مفاهيم وآفاق(: 6999الطويل، هاني عبد الرحمن )( 40
 األردن: دار وائل للطباعة والنشر.

http://www.fawaed.tv/
http://www.fawaed.tv/
http://www.daawa-info.net/
http://www.alukah.net/
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"، الطبعة الرابعة، اإلدارة التربوية والسلوك المنظمي(: "2001أ )-                       (46
 ردن: دار وائل للطباعة والنشر.األ

"أبدال في إدارة النظم التربوية وقيادتها أو اإلدارة (: 2001ب )-                       (42
 ، الطبعة األولى، األردن: مطبعة الجامعة األردنية.باإليمان"

ة "المدرسة المتعل مة مدرس(: 2009وعبابنة، د.صالح أحمد) هاني عبد الرحمن الطويل،( 43
 ، الطبعة األولى، األردن: دار وائل للنَّشر. المستقبل"

(: "فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارة البرمجة لدى معلمي 2007عابد، عطايا يوسف عطايا )( 45
 ، الجامعة اإلسالمية بغ زَّة."، رسالة ماجستير غير منشورةالتكنولوجيا بغ زَّة

عة اإلسالمية في تنمية بعض القيم من وجهة نظر (: "دور الجام2001العاجز، فؤاد علي )( 44
 .560-376العدد األول من ص  -64المجلد -"، مجلة الجامعة اإلسالميةطلبتها

 -غ زَّة، الطبعة الثانية، والتطبيق" الن ظ رية "اإلدارة الصفية بين (: 2005)                   (41
 دار المقداد للطباعة.

(: "دور القيادة المدرسية في تنمية اإلبداع لدى 2060ان، فايز كمال )العاجز، فؤاد علي وشلد( 47
مجلة الجامعة معلمي مدارس المرحلة الثانوية بمحافظات غ زَّة وجهة نظر المعلمين"، 

 .37-6العدد األول من ص  -61المجلد -اإلسالمية
"، رسالة ماجستير غير داري( :"القيادة التَّحويليَّة وعالقتها باإلبداع اإل2001العازمي، محمد )( 41

 جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض.منشورة، 
(:"الدور المستقبلي لمدير المدرسة كقائد تربوي في مدرسة 2003عاشور، محمد علي )( 49

 (. 49 – 9، السنة السادسة، العدد السابع، ص )دراسات مستقبليةالمجتمع"، 

(: "القيادة التَّحويليَّة في المؤسسات العامة: دراسة استطالعية 2002العامري، أحمد بن سالم )( 10
 كلية العلوم اإلدارية.-، جامعة الملك سعودبحث ترقية محكمآلراء الموظفين"، 

ودت ِعزَّت والعزَّة، سعيد ُحسني )( 16 ، الدار  ""تعديل السلوك اإلنساني(: 2006عبد الهادي، ج 
 طبعة األولى.األردن، ال-العلمية الدولية، عمان

(: "أساليب التعلم والسلوك القيادي والتكيف االجتماعي لدى 2001العبويني، بسمة موسى )( 12
 -، كلية الدراسات التربوية العليارسالة دكتوراه غير منشورةالطلبة الموهوبين في األردن"، 

 األردن.
إدارة التغيير"، ورقة عمل (: "دور القيادة التَّحويليَّة في 2001العتيبى، سعد بن مرزوق )( 13

، كلية العلوم للملتقى اإلداري الثالث: إدارة التغيير ومتطلبات التطوير في العمل اإلداري
 جدة.  -اإلدارية، جامعة الملك سعود
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(: "اإلدارة بالقيم وتحقيق التوافق القيم في المنظمات"، 2009العتيبي، مشاعل بنت ذياب )( 15
أقامه معهد  –ي للتنمية اإلدارية: نحو أداء مميز للعمل الحكوميالمؤتمر الدولورقة عمل في 

 م. 2009/ نوفمبر /  5 – 6اإلدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، في الفترة 

"، الطبعة األولى، "الوسائل والتكنولوجيا في التعليم(: 2003عسقول، محمد عبد الفتاح )( 14
 مكتبة آفاق.

"، تحقيق: محمد سليم، دار "الفروق اللغويةالحسن بن عبد اهلل بن سهل: العسكري، أبو هالل ( 11
 الموسوعة الشاملة. –العلم والثقافة بالقاهرة

(: "درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمحافظات غ زَّة 2066العسولي، محمد غالب)( 17
سالة ماجستير غير ر الستراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي وسبل تطويرها من وجهة نظرهم"، 

 الجامعة اإلسالمية بغ زَّة.-فلسطين منشورة،

(: "تقويم فاعلية برنامج تطوير اإلدارة المدرسية في إعداد مدير 2003عماد الدين، منى )( 11
مركز الكتاب األكاديمي،  ،رسالة ماجستير غير منشورةالمدرسة في األردن لقيادة التغيير"، 

 عمان.
(: "مدى ممارسة مديري المدارس ومديراتها في 2009م، وآخرون )العمرات، محمد سال( 19

 –مجلة العلوم التربويةمحافظة الطفيلة لسلوك القيادة التَّحويليَّة من وجهة نظر المعلمين"، 
 .2009يوليو  –العدد الثالث

 المدينة حول النبوية والبعوث السرايا"(: 6991مايلة ) أبو بريك محمد بن العمري، بريك( 70
 األولى. الجوزي، الطبعة ابن العمري، دار ضياء أكرم: ، المحققومكة"

(: "العالقة بين خصائص القيادة التَّحويليَّة ومدى توفر 2005العمري، مشهور بن ناصر )( 76
 جامعة الملك سعود، الرياض. ،رسالة ماجستير غير منشورةإدارة الجودة الشاملة"، 

"، دار وائل "السلوك التنظيمي في منظمات األعمال: (2001العميان، محمود سليمان )( 72
 للنشر، الطبعة الثانية.

"، الطبعة الثامنة  والثالثون، دار "تربية األوالد في اإلسالم(: 2002علوان، عبد اهلل ناصح )( 73
 القاهرة. –السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

دي لمديري المدارس األساسية في محافظة (: "النمط  القيا2002عليمات، صالح ناصر )( 75
 العدد األول. -61، المجلد مجلة جامعة دمشقالمفرق وعالقته بالمناخ التنظيمي"، 

(: "دور القيادة التَّحويليَّة في تطوير أداء مديري المدارس الثانوية 2001عيسى، سناء محمد )( 74
 ة اإلسالمية غ زَّة.الجامع ،رسالة ماجستير غير منشورةفي محافظات غ زَّة"، 

 ممارستها مدى السعودية الجامعات في التَّحويليَّة القيادة(: "2006) صالح محمد سعيد، الغامدي( 71

 جامعة أم القرى. ،غير منشورة رسالة دكتوراهاألكاديمية"،  القيادة قبل من خصائصها وامتالك
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 إدارة في المدرسية اإلدارة لمشرفة القيادي (: "الدور2007علي ) بن مستور بنت الغامدي، منى( 77

  .غير منشورة رسالة ماجستيرعسير"،  بمنطقة األزمات
"، محاضرة فيديو ألكاديمية إعداد القادة، قناة الذ ك اء  الوجداني(: "2009غزال، نادر )( 71

 (.www.fawaed.tvالرسالة، المصدر: الموقع اإللكتروني  )
(: "القيادة التَّحويليَّة لمديري التربية والتعليم وعالقتها 2001الفقيه، محمد بن هادي بن علي )( 79

رسالة دكتوراه غير بالفعالية التنظيمية إلدارات التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية "، 
 ، جامعة أم القرى.منشورة

، الطبعة 2004"، ترجمة مكتبة جرير عام القيادة"آراء فينر في (: 2005فينر، مايكل )( 10
 األولى.

الرياض، الطبعة األولى، ترجمة:  –، العبيكان ""أدوات القيادة(: 2003الندزبيرغ، ماكس )( 16
 غادة الشهابي.

، وزارة التربية بحث ترقية محكم(: "قيادة التغيير في المؤسسة التربوية"، 2005مؤتمن، منى )( 12
 األردنية.

"، مركز إبداع لألبحاث "كيف تكتب بحثًا أو رسالة علمية(: 2060المدهون، محمد إبراهيم )( 13
 واالستشارات والتدريب، الطبعة األولى.

(: "دور المشرف التربوي في تنمية المهارات القيادية لدى معلمي 2009مرتجى، ذكريات )( 15
رسالة ماجستير ة، وسبل تفعيله"، المرحلة اإلعداديَّة في مدارس وكالة الغوث بمحافظات غ زَّ 

 الجامعة اإلسالمية بغ زَّة.  -غير منشورة

(: "تصور مقترح لتطوير أداء مدير المدرسة الثانوية كقائد تربوي في 2005مسلم، مسلم )( 14
رسالة ماجستير غير محافظات غ زَّة في ضوء اتجاهات معاصرة في اإلدارة المدرسية"، 

 جامعة األزهر. منشورة،

 –تحقيق مجمع اللغة العربية  -"، الجزء الثاني : "المعجم الوسيطمصطفى، ابراهيم وزمالؤه( 11
 الموسوعة الشاملة. –الناشر دار الدعوة

(:"أسلوب القيادة التَّحويليَّة لتحسين أداء مدير المدرسة 2002مصطفى، يوسف عبد المعطي )( 17
، العدد السابع، السنة دارة التعليميةالجمعية المصرية للتربية المقارنة واإلفي مصر"، 

 (.202 –639الخامسة، من ص )
(: "العنف األسري وعالقته بانحراف األحداث  لدى 2001المطيري، عبد المحسن عمار )( 11

، جامعة نايف "، رسالة ماجستير غير منشورةنزالء دار المالحظة االجتماعية بمدينة الرياض
 العربية للعلوم األمنية.

http://www.fawaed.tv/
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(: "الذَّك اء االنفعالي وعالقته بالكفاءة المهنية لدى 2009ربي، عمر بن عبداهلل مصطفى )مغ( 19
 ،رسالة ماجستير غير منشورةعينة من معلمي المرحلة الثانوية في مدينة مكة المكرمة"، 

 جامعة أم القرى.
ولى، "، الطبعة األ"مناهج البحث في التربية وعلم النفس(: 2000ملحم، سامي محمود )( 90

 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.-األردن
 –، ترجمة إحسان محمد حسن،  دار الطليعة""معجم علم االجتماع(: 6911ميشال، دينكل )( 96

 بيروت، الطبعة الثانية.

مركز تطوير  -دليل المدرب والمدير(: "قيادة التغيير التربوي"، 2001النجوم، إسماعيل)( 92
 المعلم.

"أصول التربية اإلسالمية وأساليبها في البيت والمدرسة (: 6979وي، عبد الرحمن ) النحال( 93
 ، الطبعة األولى، دار الفكر بدمشق.والمجتمع"

(:"اختبار أثر العدالة التنظيمية والثقة 2002نعساني، عبد المحسن واليوسفي، د.أحمد )( 95
مجلة لية بسلوكيات المواطنة التنظيمية"، كمتغيرات وسيطة في عالقة القيادة التَّحويليَّة والتباد

 .32عدد  –بحوث جامعة حلب
 في اإلجرائية القيادة التَّحويليَّة و القيادة نظريتي (: "استخدام2006الهاللي، الهاللي الشربيني )( 94

(، 26، القاهرة، المجلد السابع، العدد )مجلة مستقبل التربية العربيةالجامعية"،  الكليات بعض
 .2006/أبريل 
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 (1: )رقم ملحق
 النهائية صورتها في ستبانةاال

 ة ـــــــز  غ   –ة ـة اإلسالميــالجامع
 ــاــــات العليـــــعمـادة الدراســـ

 ـة التربيــــــــــــةــــــــــكليـ
 قسم أصول التربية/ إدارة تربويـة

 
 االستبانة

 اهلل وبركاتهالسالم عليكم ورحمة    المعلمون الكرام والمعلمات الكريمات حفظكم اهلل تعالى
أضع بين أيديكم االستبانة التي تشكل أداة مهمة من أدوات البحث العلمي  ن  يشرفني أ  

 دارةبإجراء هذه الدراسة للحصول على درجة الماجستير في اإل الباحثالميداني، حيث يقوم 
 التربوية، واالستبانة موجهة لعينة من المعلمين، و الهدف منها هو:

بوكالة الغوث  اإلعدادي ةلدى مديري المدارس  الت حويلي ةرات القيادة قياس مدى ممارسة مها
 من وجهة نظر المعلمين.  غ ز ةبمحافظات 

 // بالل فوزي االغا الباحث
 معلومات عامة عن المعلم

 
 الجنس          -1

  المؤهل التخصصي      -2

 المؤهل التربوي -3
 
  الخدمةسنوات  -4

 
 ............................المنطقة التعليمية : ........ -5

 
 
 
 
 
 
 

 أنثي ذكر

 بكالوريوس

 تربوي

 ماجستير أو دكتوراه

 غير تربوي

 )أقل من خمس  سنوات(

 سنة( 01-5من)

 ( (فأكثر)أكثر من عشر سنوات
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 لدى المدير المهارة األولى: الخطاب التحويلي
ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جدا الفقرة م

 جدا

      .المعلمينالدوافع الداخلية النبيلة  لدى  يستثير 6
      .مهإليسماء بأحب األ المعلمينينادي  2
      ي يريدها منهم.بالتعديالت الت المعلمين يقنع 3
      في التعامل مع المعلمين.التفاؤل  هى سلوكلع يغلب 5
      .للمعلمين بأساليب خطاب متنوعةتودد ي 4
      وتقبلهم لها. هلتوجيهات المعلمينمن فهم  يتأكد 1
      آلخرين.ارح أو المحرج لجال كالمالفي حديثه  يتجنب 7
      .سلوكهفي االنفعالي باالتزان  يتصف  1
للتواصل بالمعلمين  إشارات ( –) إيماءات  يستخدم لغة الجسد 9

 كلف.بال ت
     

 لدى المدير المهارة الثانية: العمل الجماعي التعاوني
ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جدا الفقرة م

 جدا

في  المعلمينيحرص على المحبة المتبادلة بينه وبين جميع  60
 المدرسة.

     

في المدرسة للتغلب على الصعوبات  المعلمينيستطلع آراء  66
 التي تواجه العمل.

     

      عملهم.في يجابيًا ُيشعرهم باالرتياح إمناخًا  للمعلمينيوفِّر  62
      لعمل بروح الفريق الواحد.على ا المعلمينيشجع  63
 معه لتحقيق الرؤية المدرسية المعلمينيهتم بتحفيز  65

 المستقبلية.
     

      في صنع القرارات المدرسية.على المشاركة  المعلمين يشجع  64
اكتشاف حلول إبداعية للمشكالت  في المعلمين يشارك 61

 المدرسية.
     

هم جزء مهم من العمل ال نَّ شعورًا بأ   المعلمينلدى  يغرس 67
 عنه.ستغنى ي

     

واالهتمامات بحيث  يوزع العمل المدرسي حسب القدرات 61
 يستفيد من كل الجهود.
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 لدى المديرالمهارة الثالثة: إلهام الرؤية المشتركة 
ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جدا الفقرة م

 جدا

فِّق 69       بين سلوكه القيادي والمبادئ التي ينادي بها. ُيو 
يجابية إإحداث تغييرات من أجل  إرادة قوية لإلنجاز يمتلك 20

 .في المدرسة
     

      المعلمين.التفاني في العمل لدى و اإلخالص  يعزز دافع  26
في سبيل تحقيق التعب  استعدادًا لتحمل المعلمينلدى  ِجديو  22

 العمل. اإلتقان في
     

تحقق التوازن التي لاللتزام بالقيم  المعلمينمشاعر  يحرك 23
 .الداخلي لديهم

     

      ؤية مستقبلية لتطوير العمل في المدرسة.يمتلك ر  25
      في تطوير الرؤية المستقبلية للمدرسة. المعلمينيشارك  24
      في المدرسة. للمعلمينيحرص على نقل رؤيته المستقبلية  21
يستطيع إقناع المعلمين بتبني الرؤية المستقبلية التي شاركوا  27

 في صياغتها بالتعاون مع المدير. 
     

 لدى المدير المهارة الرابعة: تعديل السلوك بالقيم
ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جدا الفقرة م

 جدا

يعطي أولوية لبناء مجموعة من القيم المشتركة داخل  21
 المدرسة.

     

وذلك  حدد السلوكيات التي تتطلب تدخله الفوري لتعديلهاي 29
 .ةوفق معايير وضوابط تربوية ومهني

     

من خالل القيم الضامنة  الخطأ يقنع المخطئ بتعديل السلوك 30
 ب.ئلفعل السلوك الصا

     

      . عجاب بالقيميغرس لدى المخطئ اإل 36
االستعداد لالنضباط وفق ما تقتضيه يوِجد لدى المعلمين  32

 القيم.
     

أهمية القيم في يسرد بعض القصص الواقعية التي تجسد  33
 .اة الناسحي

     

      ه.علييجابي ويثني يمتدح السلوك اإل 35
واألنانية يشجع السلوك التعاوني أكثر من السلوك التنافسي  34

 .الذاتية
     

      يعمل على دمج المعلمين االنطوائيين تدريجيًا في العمل المدرسي.  31
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 لدى المدير واإلعذار التفهُّمالمهارة الخامسة: 
ضعيفة  ضعيفة متوسطة كبيرة كبيرة جدا ةالفقر  م

 جدا

      غضب.ي حين يتصف باالتزان االنفعالي 37
      بالمدرسة. المعلمينجميع  ىيتميز بشخصية محبوبة لد 31
       للمعلمين.الخاصة  الحاجاتيراعي  39
      اإلمكان.قدر المعلمين  شباع حاجاتإيعمل على  50
      .هامعه ويقدر  ينالمعلم مشاعريتفهم  56
      .المحرجةقف امو اليساعد اآلخرين بذكاء للخروج من  52
      .قدر المستطاع مشاكل المعلمين حليسعى ل   53
يسعى لتعزيز صفاء القلوب بين المعلمين بمحو أثر أي  55

 خالف ينشأ بينهم.
     

      .المعلمينيعتمد النصح في مراجعة  54
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 (2: )رقم ملحق
 المحكمين السادة بأسماء قائمة

 الجامعة التخصص االسم م

 اإلسالمية الجامعة إدارة أعمال د.ماجد الفراأ. 6

 اإلسالمية الجامعة تربية أصول المزين سليمان. د 2

 اإلسالمية الجامعة أصول تربية د.فايز شلدان 3

 األقصى جامعة تربية أصول الحجار رائد. د 5

 األقصى جامعة تربية أصول شعت رزق. د 4

 األقصى جامعة نفس علم صادق محمد. د 1

 جامعة األزهر أصول تربية د.صهيب االغا 7

 جامعة األزهر أصول تربية د.محمد أغا 1

 جامعة األزهر إدارة األعمال د.مروان األغا 9

 جامعة األزهر إدارة أعمال د.نهاية التلباني 60

 وزارة التربية والتعليم أصول تربية دد.خليل حما 66

 وزارة التربية والتعليم أصول تربية د.رياض سمور 62

 وزارة التربية والتعليم أصول تربية د.علي خليفة 63

 المفتوحة القدس تربية أصول األغا ناصر. د 65
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 (3: )رقم ملحق
 لشخصيةالخبراء المستجيبين للمقابلة ا السادة بأسماء قائمة

 العمل أو الصفة التخصص االسم م

 التعليم السابقالتربية و وزير  طرق تدريس أ.د.محمد عبد الفتاح عسقول 1

 وزارة التربية والتعليم أصول تربية د.خليل حماد 2

 وزارة التربية والتعليم أصول تربية د.علي خليفة 3

 لوكالةرئيس برنامج التعليم با أصول تربية د.محمود الحمضيات 4

 مدير مدرسة إعدادية مميزة بالوكالة طرق تدريس د.محمود أحمد حمدان 5

 مدير منطقة الشمال بالوكالة إدارة تعليمية د.نبيل الصالحي 8

 بالوكالة غ زَّةمدير منطقة غرب  ماجستير إدارة تربوية أ.محمد خليل أبو هاشم 8

 المفتوحة القدس تربوية إدارة األغا ناصر. د 6

 األقصى جامعة نفس علم صادق محمد. د 9

 متقاعدمدير مدرسة  لغة عربية أ.عمر عودة األغا 10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

916 

 (4ملحق رقم )
 صحيفة مقابلة

 بسم هللا الرحمن الرحيم
ة –الجامعة اإلسالمية  ز   غ 

 عمادة الدراسات العليا 
 كلية التربية 

 قسم أصول التربية 
 تخصص إدارة تربوية

 

 ة المقابلة الشخصيةصحيف

أضع بين أيديكم أسئلة المقابلة الشخصية التي تشكل أداة مهمة من أدوات البحث العلمي  ن  يشرفني أ  
دارة التربوية، والدراسة للحصول على درجة الماجستير في اإلبإجراء هذه الدراسة  الباحثالميداني، حيث يقوم 

 بعنوان:

 "غ ز ةبوكالة الغوث بمحافظات  اإلعدادي ةلدى مديري المدارس  ت حويلي ةال"تصور مقترح لتنمية مهارات القيادة 

 التَّحويليَّةجرائي للقيادة إلى التعريف اإلعلى الدراسات السابقة واألدب التربوي للتوصل  الباحثوقد اعتمد 
هم لتحريِكهم كفريِق عمٍل قدرُة مديِر المدرسِة على مخاطبِة العاملين معه بلغٍة تنطلُق من تقديِر ذواتِ موهو: "

متعاوٍن نحو رؤيٍة قيميٍة مستقبليٍة مشتركٍة يقودون بها المدرسة، وتعديل السلوكيات الخاطئة بغرس القناعات 
لتعديل سلوك المخطئين، وتفهم حاجاتهم بغرض العمل إلشباعها ثم إعذارهم في هفوات غير مقصودة،  الت حويلي ة

 "ية داخل المدرسة ليسود فيها مناخ مدرسي مثاليوذلك بهدف إحداث تغييرات جذر 

 في دراسته، وهي: الباحثتناولها  التَّحويليَّةاألسئلة موزعة على خمس مهارات للقيادة 

 مهارة الخطاب التحويلي. (6
 مهارة العمل الجماعي التعاوني. (2
 مهارة إلهام الرؤية المشتركة. (3
 مهارة تعديل السلوك بالقيم. (5
 .مالتفهُّ مهارة اإلعذار و  (4

 وبصفتكم خبراء في هذا المجال، نرجو التكرم باإلجابة عن األسئلة التالية المتعلقة بكيفية تنمية هذه المهارات.

المدير على اكتساب مهارة االتصال والتواصل التحويلي )الخطاب  مقدرةكيف يمكن تنمية  السؤال االول:
 التحويلي( وتطبيقها؟ والتي تشمل: 

 .الصمت الفعال 
 العتاب. –التوجيه -التعريض –النهي -ت الخطاب التحويلي: النداءسلوكيا 
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 مهال ثم العقاب.نذار ثم اإلاإل 
...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

............................................................................................................... 

 المدير على تحريك الطاقم المدرسي كفريق عمل؟ والتي تشمل: مقدرة: كيف يمكن تنمية السؤال الثاني

 .تعزيز التعاون في الفريق 
 .تجنيب الفريق آفات االفتراق والقدح في ديمومة التعاون والتآزر 

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
............................................................................................................... 

 المدير على امتالك الرؤية المستقبلية؟ والتي تشمل:  مقدرةالسؤال الثالث: كيف ننمي 

 .المنظور االستراتيجي 
 ياغة الرؤية المشتركة مع المعلمين.المشاركة والتعاون في ص 
  قناع المدير للمعلمين بالرؤية المستقبلية للمدرسة.إسبل 

...............................................................................................................
...............................................................................................................

...............................................................................................................
............................................................................................................... 

 : كيف ننمي لدى مدير المدرسة مهارة تعديل السلوك بالقيم ؟ والتي تشمل:السؤال الرابع

 .تحديد منظومة القيم التي تناسب البيئة المدرسية 
 وااللتزام بها. ،واالستعداد لتقبلها ،ثم التأثر بها ،عجاب بالقيمغرس القيم لدى المعلمين: اإل 
  لمنظومة القيم.ضبط السلوك وفقًا 

...............................................................................................................

...............................................................................................................
...............................................................................................................

............................................................................................................... 
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 اإلعذار"؟ والتي تشمل: و  التفهُّمالسؤال الخامس: كيف ننمي لدى المدير مهارة "

 والعمل على إشباعها. ،تفهم الحاجات 
 والعمل على حلها. ،تفهم المشكالت 
 .)التغاضي عن الهفوات )المعايير والحدود الفاصلة 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

............................................................................................................................... 

  مالحظات :

لنثري البحث العلمي من خبرات أرباب التجربة في  ،السئلة موجهة لخبراء من أهل االختصاص .٩
 الميدان.

في  دادكم لإلجابة عن األسئلة رغم انشغالكم، ويعتذر لكم لضغطكماستع الباحثيشكر لكم  .1
 جابة عليها سريعًا.الوقت، ويتمنى على حضرتكم اإل

 بارك هللا فيكم وجزاكم هللا خيراً كثيراً 

 // بالل فوزي الغا  الباحث
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 تسهيل مهمة باحث

 


