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 :امللخص
وبيان عالقتها بمستوى عمان، سلطنة محافظة جنوب الباطنة في ري املدارس للقيادة التحويلية بممارسة مدي تعرف درجةهدفت الدراسة 

( مجاالت رئيسة. وبعد التأكد من دالالت 4( فقرة موزعة في )54)من مكونة ولتحقيق هدف الدراسة تم بناء استبانة معهم، الوالء الوظيفي للمعلمين 

أن درجة : أهمهاوقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج مديري املدارس ومساعديهم واملعلمين األوائل.  ( من 441صدقها وثباته طبقت على )

، كما مديري املدارس بممارسة 
ً
محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة التحويلية كانت عالية، وأن مستوى الوالء الوظيفي للمعلمين كان عاليا

ادة أشارت النتائج الى وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة ممارسة مديري املدارس بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقي

املعلمين على ضرورة مساعدة وقد توصلت الى الدراسة الى مجموعة من التوصيات كان من أهمها: توى الوالء الوظيفي للمعلمين. التحويلية ومس

للمعلمين ، وتقديم حوافز برامج لتطوير كفاءة املعلمين، وتوفير ديدة للمعلمين تثير اهتماماتهمج د مهاماأسن، و املشاركة في تنفيذ بحوث علمية

 .املتميزين

   القيادة التحويلية بمحافظة، الوالء الوظيفي.: الكلمات املفتاحية

  ملقدمة:ا
 ما يفرزه العلم الحديث من أساليبما يشهده العالم من تحوالت في مجاالت متعددة، يتطلب من قادة املنظمات التي تسعى إلى التميز مواكبة 

 تسعى إلى االهتمام باألفراد وتنمية قدراتهم وغرس عناصر اإلبداع وتعزيز والئهم ومكانة املنظمة لديهم.

القيادة، ويعود هذه التعدد الختالف نظرتهم إلى مفهومها أو إلى اختالف مناهجهم الفكرية والثقافية ملفهوم تعريفات الباحثين لقد تعددت 

البيئات واملنظمات، فمنهم من تناولها من مدخل السمات الشخصية للقائد، بينما تناولها آخرون من جانب سلوكيات إلى اختالف إضافة واالجتماعية 

والقيادة التحويلية هي نمط من أنماط القيادة  .(Wookcock,2010القائد، وحرص البعض على ربطها باملواقف التي يعايشها القائد في منظمته )

اليب قيادية تحفز العاملين على ممارسة أعمالهم بكل حرية وفي بيئة عمل جاذبة تراعي احتياجاتهم املهنية وتطورها يمارسها مديرو املدارس بأس

التحويلي رؤية محددة ورسالة واضحة ومحددة ودقيقة ومتفائلة ملستقبل املدرسة، وللقائد   (. (Northouse,2013, 20وتنميهاواحتياجاتهم الفردية 

، ويسعى من خالل األدوار التي يقوم بها إلى إقناع املعلمين بهذه الرؤية ويعملون معا كفريق وهي بمثابة منظور م
ً
ستقبلي ملا ستكون عليه املدرسة مستقبال

ي ُتوجد لة التعلى تحقيقها، ويستخدم القائد أدوات مثل الصور الذهنية والرموز إليجاد رؤية مشتركة بينه وبين األتباع، ويحرص على االتصاالت املتفاع

.  Bruch and Walterm, 2007) ؛2011روابط قوية ووالء للقائد وللمؤسسة وتؤدي لتحِويل القيم الخاصة إلى قيم مشتركة بين الطرفين )الخطيب، 

 على 
ً
تقديم رؤية إن القائد التحويلي يقوم بتشجيع املرؤوسين على إبداء رأيهم ويشاركهم ويشجعهم باستخدام الشعارات والرموز وهو بذلك يكون قادرا

 لتحقيق هذه الرؤية ) الغامدي،
ً
 مضاعفا

ً
القيادة يمارسها  أن القيادة التحويلية هي نمط من أنماط(. 2012مقنعة لهم، ويسهم لدفعهم لكي يبذلوا جهدا

حتياجاتهم مديرو املدارس بأساليب قيادية تحفز العاملين على ممارسة أعمالهم بكل حرية وفي بيئة عمل جاذبة تراعي احتياجاتهم املهنية وتطورها وا

 (.(Thamrin,2012 الفردية وتنميها

م املهنية من خالل تقدير أدوارهم وجهدهم وتحفيزه، واعتبارهم شركاء أن القيادة التحويلية تسعى في رؤيتها إلى االهتمام بالتابعين وإشباع رغباته

في   تهم العدالةوليسوا عمال في املنظمة يتم أخذ آرائهم واالستماع الى حاجاتهم ومشاركتهم في مواجهة التحديات واملشكالت التي تواجهها ويجدون من قاد
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ويحصلون على الترقي املستحق لهم في الوقت املحدد، وهذا ينعكس على مدى رضاهم وتقبلهم للعمل في املؤسسة وبالتالي هم مستعدون لخدمة التعامل 

 (.(Marisa,2011 يؤثرون ويتأثرون بها  مهًمااملنظمة حتى لو واجهتها أزمات فهم يعتبرونها جزء 

 في األوقات التي تعجز املؤسسة ويكمن أهمية الوالء الوظيفي عند العاملين كون
ً
ه أحد العناصر املهمة التي تربط املؤسسة بالعاملين فيها، خاصة

غلب املؤسسات التي أتقديم حوافز مالئمة تدفع العاملين فيها على تحقيق مستويات عالية من اإلنجاز، ولذلك شغل موضوع الوالء الوظيفي بال  في

إن مدير املدرسة الذي يعمل وفق أسس القيادة التحويلية  (.2016السليم لسير العمل بها. )عبدالعال، الصحي و  الوضعتحرص على املحافظة على 

، قوم بتحديد الرؤية وتطويرها ونشرها بين املعلمين والعاملين في املدرسةي ينبغي عليه القيام بأدوار تختلف عما يمارسه املدير العادي ومن هذه األدوار:

يضع توقعات أداء ، و جماعية مثالية ومقبولة من املعلمين وتساعد على تطوير هوية املدرسة وجعلهم حريصين على تحقيقها حرص على بناء أهدافوي

يعمل على احترام العاملين وتقديرهم ومساعدتهم واالهتمام باحتياجاتهم ، و عالية تتميز بالتفوق والجودة، وتقلص الفجوة بين الطموح واألداء الواقعي

بأن القيادة التحويلية تسعى في رؤيتها إلى االهتمام بالتابعين وإشباع وبناء على ماسبق يمكن القول (. 2010لعمل على إشباعها )الشيخ، الشخصية وا

ًدا من وقد تناول الباحثان عد .يتم أخذ آرائهم واالستماع الى حاجاتهم ،رغباتهم املهنية من خالل تقدير أدوارهم وجهدهم وتحفيزه، واعتبارهم شركاء

إلى التعرف على درجة التي هدفت ( 2016البلوش ي ) الدراسات ذات الصلة بالدراسات العربية واألجنبية مرتبة من األحدث إلى األقدم ومنها دراسة

سة استخدم ممارسة املديرين للقيادة التحويلية، وعالقتها بالصحة التنظيمية في مدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان. ولتحقيق أهداف الدرا

يادة التحويلية الباحث املنهج الوصفي التحليلي، من خالل استخدام أداتي الدراسة، األولى استبانة القيادة التحويلية لقياس درجة ممارسة املديرين للق

جهة نظر املعلمين. تكونت ( لقياس مستوى الصحة التنظيمية في مدارس التعليم األساس ي من و OHI-Eفي مدارس التعليم األساس ي، والثانية مقياس )

( معلما ومعلمة في مدارس التعليم 51761فقرة وتحقق الباحث من صدقهما وثباتهما على مجتمع الدراسة الذي تكون من ) 70أداتا الدراسة من 

وأظهرت نتائج الدراسة ان درجة  لمةومعمعلما  504األساس ي التابعة لوزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان وتكونت العينة التي تم توزيعها عشوائيا من 

 ( بدرجة كبيرة من املمارسة.3.58بي )بمتوسط حسا ممارسة املديرين للقيادة التحويلية جاءت

( دراسة هدفت للتعرف على درجة ممارسة القيادة التحويلية بمدارس التعليم األساس ي بمحافظة الداخلية بسلطنة 2016أجرى الحراص ي )

ذات داللة إحصائية بين ممارسة املديرين للقيادة التحويلية مرتبطة بمتغيرات النوع واملؤهل واملرحلة، بلغت عينة الدراسة عمان، وهل هناك فروق 

 ومعلمة، واستخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي وأظهرت نتائج الدراسة أن واقع القيادة التحويلية لدى املديرين كان بدرجة كب370)
ً
يرة في ( معلما

، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة واإللهام  ط العام، ومحاور االلتزام الوظيفي جاءت مرتفعة في محور التأثير الذي يميل للمثاليةاملتوس

 إحصائية في مجال االلتزام التنظيمي تعزى ملتغيرات )النوع االجتماعي، املؤهل، سنوات الخبرة(.

( والتي هدفت إلى التحقق من وجود عالقة ارتباطية بين درجة توافر سمات القيادة التحويلية لدى مديري املدارس 2016أما دراسة عبدالعال)

لمين املع الثانوية ومستوى االنتماء املنهي لدى املعلمين بمحافظة غزة، استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع

 ( 400(، وتم اختيار عينة طبقية عشوائية بلغت )1538واملعلمات في محافظة غزة والبالغ عددهم )
ً
، وتوصلت الدراسة إلى ما يدلل على موافقة فردا

املستجدات والتطورات كبيرة من قبل أفراد العينة على درجة توافر سمات القيادة التحويلية لدى مديري املدارس وعزته الباحثة إلى اطالع املديرين على 

التأثير املثالي  التي تساعدهم على تطوير أدائهم وإلى حرصهم على تجنب التعامل بأساليب تقليدية وروتينية، وفي ترتيب أبعاد القيادة التحويلية جاء بعد

املديرون وإلى اشتراكهم في النشاطات اليومية ذلك إلى الثقة التي يتمتع بها وعزت الباحثة  %(،77.20على املرتبة األولى وبدرجة تقدير كبيرة بلغت)

لدراسة عدم جود فروق ذات داللة إحصائية في جميع محاور الدراسة، بينت ا املدرسية، وجاء بعد االهتمام باملشاعر الفردية في املرتبة األخيرة، كما 

 ملتغير سنوات الخدمة وعزته إلى أن تحديد املعلمين للممارسات املديرين ال 
ً
يحتاج إلى سنوات خدمة طويلة أو قصيرة وإنما من خالل ما يكلفون به وفقا

 من أعمال داخل املدرسة.

( دراسة هدفت الكشف عن العالقة بين الوالء التنظيمي للمعلمين والتحفيز، ولتحقيق هذا Cinar&Saracli 2015أجرى سينار وساراسلي )

 من معلمي مقاطعة كاي التركية. أظهرت النتائج أن مستوى 526ينة الدراسة من)الهدف استخدم الباحث استبانة لجمع البيانات، تكونت ع
ً
( معلما

 ال يقل عن الوالء عند املعلمين يزداد إذا زادت أساليب ومستويات التحفيز بنوعيه الداخلي والخارجي عند املعلمين، وأظهرت أن للتحفيز املعنوي اث
ً
را

 غيره من أنواع التحفيز.

( بعنوان العالقة بين أسلوب قيادة املديرين التحوليين والتزام معلمي املدارس الثانوية، Arumugam Raman 2015رامان )دراسة أروموجام 

ي بيتاني، حيث تم هدفت الدراسة إلى تحديد العالقة بين القيادة التحويلية للمديرين والتزام معلمي املدارس الثانوية في املنطقة الجنوبية ملنطقة سونغا

 تم اختيارهم عشوائيا من  235ع استبانة شملت توزي
ً
 في مستوى التعلم ومستوى أسلوب  10معلما

ً
مدراس في املنطقة،واظهرت النتائج أن هناك فرقا

اللهام عند اء االقيادة الذي يمارسه مديرو املدارس. وأظهرت الدراسة أيضا وجود عالقة كبيرة بين القيادة التحويلية للمديرين والتزام املعلمين حيث ج

 املديرين هو املحرك األساس ي لدى املعلمين.
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( والتي حملت عنوان العالقة بين القيادة التحويلية وتحسين األداء بين املعلمين دراسة حالة، هدفت Kheirandish,2014اما دراسة خيرنديش)

تحقيق هدف الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، ولجمع البيانات إلى معرفة العالقة بين القيادة التحويلية وتحسين أداء املعلمين، استخدم الباحث ل

  في منطقة األهواز تم اختيارهم بطريقة عشوائية وجاءت النتائج  لتشير 108قام الباحث بإعداد استبانة كأداة لذلك، تكونت عينة الدراسة من )
ً
( معلما

.الى وجود عالقة بين القيادة التحويلية وتحسين األداء عند املع
ً
 لمين هذه العالقة إيجابية، وجاء بعد املدير كقدوة للمعلمين األكثر تأثيرا

( إلى معرفة درجة توفر السمات لدى مديري املدارس الليبية ملمارسة نمط القيادة التحويلية من خالل سمات 2014وهدفت دراسة جبريل)

الفكرية، االهتمام الفردي( من وجهة نظر املعلمين، وهدفت أيضا إلى معرفة مستوى  حددها الباحث )الجاذبية، والتأثير والتحفيز، وااللهام، واالستثارة

ن املألوف(، القدرات اإلبداعية للمعلمين محل الدراسة من خالل أبعاد حددها )األصالة، الطالقة، املرونة، املخاطرة، القدرة على التحليل، الخروج ع

 ومعلمة توصل الباحث إلى العديد من  330ي ومعلمات املدارس الثانوية بمديرية درنة بلغ قوامه طور الباحث استبانة تمثل مجتمع الدراسة بمعلم
ً
معلما

سطين وأظهرت النتائج أهمها أن ِسَمْت التحفيز واإللهام أعلى سمات القيادة التحويلية توافرا وسمات االستثارة الفكرية واالهتمام الفردي كانا متو 

 ى متوسط لألبعاد الخاصة باملعلمين.الدراسة أيضا أن هناك مستو 

( دراسة هدفت إلى قياس تأثير أبعاد القيادة التحويلية على االستغراق الوظيفي للمدرسين، استخدم الباحث أسلوب املقابلة 2014وأجرى ربيع)

( عبارة لقياس أبعاد القيادة 22سة منها)( عبارة لقياس متغيرات الدرا32الشخصية مع عينة الدراسة كما قام الباحث بتصميم أداة استقصاء َحوت )

 ومعلمة موزعين على املراحل الدراسية األربعة باملدارس 384التحويلية وعشر عبارات لقياس االستغراق الوظيفي شملت عينة الدراسة )
ً
( معلما

بين أبعاد القيادة التحويلية، ومن هذه األبعاد الحكومية بمحافظة الدقهلية، وجاءت نتائج هذه الدراسة لتؤكد وجود عالقة ارتباط معنوية مرتفعة 

 على املتغير التابع في حين ال يوجد تأثير لألبعاد األخرى على اال 
ً
 ستغراق الوظيفي.يعتبر بعد الدافعية امللهمة هو املتغير الوحيد الذي يؤثر معنويا

بين ممارسة مديري املدارس الثانوية الحكومية التابعة ملديرية ( إلى التعرف على درجة العالقة 2012وهدفت الدراسة التي قام بها الصرايرة)

ملعلمين، تكونت التربية والتعليم للواء املزار الجنوبي/ األردن للقيادة التحويلية ومستوى املواطنة التنظيمية لدى معلمي تلك املدارس من وجهة نظر ا

لحسابية واالنحرافات املعيارية، واألهمية النسبية، ومعامل االرتباط بيرسون، ( معلما ومعلمة، تم احتساب املتوسطات ا331عينة الدراسة من )

وسط ونموذج تحليل االنحدار، وكانت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مديري املدارس للقيادة التحويلية من وجهة نظر املعلمين كان متوسطا بمت

( وانحراف 3.39املدارس لسلوك املواطنة التنظيمية كان متوسطا بمتوسط حسابي) ( وأن درجة ممارسة معلمي0.42( وانحراف معياري)3.32حسابي)

( من وجهة نظر املعلمين أنفسهم، وكشفت الدراسة وجود عالقة ارتباطية عالية وموجبة ودالة إحصائيا بين درجة ممارسة مديري 0.42معياري)

 ى املعلمين. املدارس للقيادة التحويلية ومستوى سلوك املواطنة التنظيمية لد

هدفت إلى التعرف على درجة الرضا الوظيفي لدى مديري املدارس الحلقة الثانية من التعليم األساس ي بسلطنة  فقد( 2011أما دراسة الناعبي)

مجتمع عمان وهل هناك عالقة بين الوالء الوظيفي والرضا الوظيفي لدى املدراء، استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي لدراسة الظاهرة وتكون 

 ومديرة واكتفى الباحث بثالث محافظات )الداخلية 369رس للحلقة الثانية على مستوى السلطنة والبالغ عددهم )العينة من جميع مديري املدا
ً
( مديرا

 ومديرة وجاءت نتائج الدراسة كاآلتي: ان درجة الوالء التنظيمي لدى مديري مدارس الحلقة 114الشرقية شمال( وكانت العينة ) –الظاهرة  –
ً
( مديرا

عليم األساس ي مرتفعة، وان درجة الرضا الوظيفي لدى مديري املدارس الحلقة الثانية من التعليم األساس ي متوسطة، وجود  عالقة موجبة الثانية من الت

  .دارساملومتوسطة بين الوالء التنظيمي والرضا الوظيفي لدى مديري 

التحويلية وااللتزام الوظيفي، استخدم الباحث لتحقيق هذا ( دراسة هدفت ملعرفة العالقة بين نمط القيادة Woodcock,2010أقام وودكوك ) 

 من جامعة شمال 123الهدف املنهج الوصفي، وكأداة للدراسة استعان الباحث باالستبانة لجمع البيانات من عينة الدارسة البالغ عددها )
ً
( طالبا

امعة. وجاءت نتائج الدراسة بوجود عالقة ذات دالالت إحصائية بين (  ممن يقومون باألعمال اإلضافية بالجNorthern lllinos Universityاليونيز)

 القيادة التحويلية وااللتزام التنظيمي، ووجود تأثير مهم للدعم التنظيمي املدرك بين نمط القيادة التحويلية ومدى االلتزام التنظيمي.

ى معرفة مدى العالقة بين القيادة التحويلية والذكاء العاطفي، ( التي هدفت الLindebaum& Cartwright,2010وفي دراسة لينباوم وكارترايت) 

( حالة مختلفة، أظهرت النتائج أن العالقة بين الذكاء العاطفي والقيادة التحويلية تختفي عندما يتم استخدام أساليب 270نفذ الباحث الدراسة على )

 بأن القيادة التحويلية
ً
  يدل على تباين الذكاء العاطفي. إدارية صارمة لتسيير العمل، وأظهرت ايضا

ً
 ال تفسر شيئا

( بدارسة كان من ضمن أهدافها الكشف عن درجة الوالء التنظيمي لدى معلمي Joolideh& Yeshodhara,2009وقام جوليدي و بوشدهاري) 

ها( تكونت عينة الدراسة من معلمين تم اختيارهم املدارس الثانوية في جمهوريتي الهند وإيران في ضوء متغيرات حددها) جنس املعلم، واملادة التي يدرس

 يقومون بالتدريس في املرحلة الثانوية بالدولتين وبلغ عددهم) 
ً
، واستخدما لتحقيق أهداف الدراسة املنهج الوصفي التحليلي، 662عشوائيا

ً
(معلما

ن، ولم تشر النتائج إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية لكل من واالستبانة كأداة دراسة، وجاءت النتائج تشير إلى ارتفاع مستوى الوالء عند املعلمي

 متغيرات الجنس واملادة التي يقوم املعلم بتدريسها على مستوى الوالء لديه.

 ويتضح لنا من خالل استعراض الدراسات السابقة ما يأتي:        
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  استخدمت غالبية الدراسات السابقة املنهج الوصفي وذلك ملناسبة هذا النوع من الدراسات ، كما استخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات

 التي تتعلق بالدراسة . 

 ة عمان وعالقتها في  سلطن ندرة الدراسات التي تناولت بالتحليل درجة ممارسة مديري املدارس للقيادة التحويلية بمحافظة جنوب الباطنة

 كبيرة من العاملين فيها واملتعاملين معها. أنشطة  بالوالء الوظيفي للمعلمين.  والتي تمارس
ً
 مهمة ومؤثرة في حياة املجتمع و تضم أعدادا

  بالدراسة ، مما أسهم استفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة بإثراء البعد النظري والعملي املتضمن خاللها ، في بناء االستبانة الخاصة

الف في نضوج أداة الدراسة وشمولها وصدقها ، كما تم أيضا االستفادة من نتائجها بمقارنتها مع نتائج هذه الدراسة ومعرفة التوافق أو االخت

 بينها.

  اسة في موضوع القيادة تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة : في كونها تعد أول در  -اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

 التحويلية وعالقتها بالوالء الوظيفي للمعلمين في سلطنة عمان.                       

 وأسئلتها: مشكلة الدراسة
نتائج  نظمها مجلس التعليم ونتوصيات الندوات التي  تشيرو والثورات العلمية والتنوع الثقافي التحديات الحالية نتيجة ظروف العمل تغيرت 

لتي قامت بدراسة والدراسات ا عديدةبدراسة العالقة بين ممارسة مديري املدارس لنمط القيادة التحويلية ومتغيرات التي قامت والبحوث  الدراسات

حيث جاءت توصيات الندوة  ؛الدور الذي يقوم به مدير املدرسة بصفة عامة وتأثيره على إنتاجية املعلمين داخل املدرسة أهمية لىالوظيفي إالوالء 

، كما أوصت ندوة التعليم الوالء الوظيفي وضرورة التركيز عليهأهمية غرس ثقافة ب ( 2014لى املستقبل )في سلطنة عمان الطريق إ للتعليمة الوطني

عليا لتأهيل املختصين في إدارات الدراسات ال حالية واملستقبلية في سوق العمل إلى ضرورة االستفادة منوالتوجهات التنموية وفرص التوظيف ال

الى وجود جوانب قصور لدى ( 2011الجهضمي) دراسة، كذلك أشارت وعلى الرغم من أهمية ممارسة القيادة التحويلية في امليدان التربوي  املدارس،

 مديري املدارس في ممارستهم للقيادة التحويلية في سلطنة عمان. 

 بضرورة إعداد مديري املدارس وتدريبهم من قبل وزارة التربية والتعليم في تطوير اإلدارة املدرسية باعتبارها العنصر الرئيس 
ً
في نجاح وأيمانا

 تأتي ضرورة اجراء مثل هذه الدرااملنظومة التربوية 
ً
 تربويا

ً
وء ما سبق، وفي ضسة، من خالل تدريبهم على املمارسات القيادية باعتبار مدير املدرسة قائدا

  اآلتية:األسئلة فإن مشكلة هذه الدراسة تتحدد في اإلجابة عن 

 لقيادة التحويلية؟ل سلطنة عمانفي  محافظة جنوب الباطنةدرجة ممارسة مديري املدارس بما  .1

للقيادة عمان  سلطنةفي الباطنة محافظة جنوب بدرجة ممارسة مديري املدارس ( 0.05) عند مستوى  ذات داللة إحصائية فروقهل توجد  .2

 (؟، واملسمى الوظيفياملؤهل العلمي، الخبرة الوظيفية النوع،تعزى للمتغيرات )التحويلية 

 ؟  سلطنة عمانفي  ما مستوى الوالء الوظيفي لدى معلمي املدارس بمحافظة جنوب الباطنة .3

 للمعلمين؟للقيادة التحويلية والوالء الوظيفي  سلطنة عمانفي  الباطنةعالقة ارتباطية بين ممارسة مديري املدارس بمحافظة جنوب توجد هل  .4

 أهداف الدراسة:
 تية:اآللى تحقيق األهداف إ تسعى الدراسة  

 لقيادة التحويلية.ل سلطنة عمانفي  محافظة جنوب الباطنةلى درجة ممارسة مديري املدارس بالتعرف ع .1

 سلطنة عمان للقيادة التحويلية وفقدارس بمحافظة جنوب الباطنة في ممارسة مديري املالكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  .2
ً
 ا

 ، الخبرة الوظيفية(.ياملؤهل الدراس  النوع،ملتغيرات )

 سلطنة عمان.لين بمدارس محافظة جنوب الباطنة في الوالء الوظيفي للمعلمين العاممستوى تحديد  .3

والوالء الوظيفي سلطنة عمان في املدارس بمحافظة جنوب الباطنة  يري القيادة التحويلية ملدالكشف عن وجود عالقة ارتباطية بين  .4

 للمعلمين في تلك املدارس.

 أهمية الدراسة:
 :اآلتييجازه في يمكن إ الدراسة بماتتجسد أهمية    

  وفي السلطنة بصفة عامة من خالل الوقوف ن تفيد نتائج هذه الدراسة مديري املدارس في محافظة جنوب الباطنة بالخصوص أمن املؤمل

 والتعرف على الواقع الفعلي ملمارسة نمط القيادة التحويلية ومستوى الوالء الوظيفي لدى معلميهم.
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  ،ج كما ستفيد القائمين على برامتفيد هذه الدراسة بعد االنتهاء من النتائج أصحاب القرار في عملية وضع شروط اختيار وتعيين مديري املدارس

 عداد البرامج الالزمة لرفع وتنمية مهارات مديري املدارس.لى مستوى املديريات والوزارة في إنماء املنهي عاإل 

  ليه كل مؤسسة من خالل برامجها وقرارتها وأهدافها )اتجاه القيادة العملية التعليمية وهما ما تسعى إتتناول هذه الدراسة جانبين مهمين في

 ي للمؤسسة(.املناسب والوالء الوظيف

 هنا ن مدير املدرسة ركيزة أساسية لنجاح العملية التعليمية، وتحقق وزارة التربية والتعليم أهدافها وتطلعاتها من خالل دوره وشخصيته ومن إ

 تكمن أهمية دراسة األنماط التي يمارسها.

 التنظيمي الذي  اإلداري والوالءهذه الدراسة بين النمط  حيث تجمع ،املتمثل باملعلمينلمجتمع الذي ستطبق عليه الدراسة األهمية البالغة ل

 سينعكس على الجدية واإلخالص في العمل.

 حدود الدراسة: 
 . بمحافظة جنوب الباطنة بسلطنة عمان واملعلمين األوائل ومساعديهم الدراسة على مديري املدارس اقتصرتالحدود البشرية:  .1

 عن دقة ونزاهة وموضوعية أفراد العينة تتحدد نتائج هذه الحدود املوضوعية:  .2
ً
الدراسة فيما توفر ألدلتها من درجات الصدق والثبات، فضال

 في استجابتهم على فقرات أداتها.

ما بعد  –حلقة ثانية  –أولى  )حلقةالحدود املكانية: جميع مدارس محافظة جنوب الباطنة في التعليم العام الحكومي بمراحله املختلفة  .3

 .األساس ي(

 م.2018-2017العام الجامعي  والثاني منفي الفصل األول  تطبيق هذه الدراسةالحدود الزمانية: تم  .4

 مصطلحات الدراسة:

 (Transformational Leadershipالقيادة التحويلية )

-لى تحقيق أهداف املدرسة بالطرق والوسائل التي تهم املعلمين والعاملين خالل هذه املمارسة إقائد املؤسسة ويسعى من  يمارسههي أسلوب 

لى اإلنتاج الفاعل واإلخالص حو تحقيق ذواتهم، وسعيهم بإخالص إدفع كل من يعمل باملؤسسة من رئيس ومرؤوس نهذا األسلوب في  ويسهم-أيضا

قة والتشجيع والتحفيز والتأثير والشفافية واالقناع وتحقيق األهداف والتطوير في العمل ويتم جميع ذلك من خالل جو التعاون واملحبة والث

 بأنها:  .(2014)كعكي، املشتركة
ً
متبادلة إقامة عالقات  بمحافظة الباطنة في سلطنة عمان بهدفاملدارس  مديرو  القيادة يمارسهامن  نمطوتعرف اجرائيا

هم الشراكة لضمان والئ التي يعملون بها من خالل دعم مبدأجل تحفيزهم للمشاركة الفاعلة في تحقيق األهداف في املدارس من أ املعلمينبينهم وبين 

وتقاس من خالل استجابات أفراد الدراسة على األداة التي طورها  عمال تنعكس إيجابا على املجتمع بصفة عامة.للمدرسة وجودة ما يقدمونه من أ

 رض.لهذا الغ انالباحث

 الوالء الوظيفي: 

 وارتباطه بها ارتباط أهداف منظمته الفرد مع هدافتطابق أقوة  
ً
التي  بقبول املنظمةمحدده مثل اعتقاد املوظف  وثيقا وفق حدود وعناصر ا

:  ب .(2009،الحمداني) العمل كعضو فاعل مؤثر في هذه املنظمة استمراريةيعمل بها، وحرصه على 
ً
املعلمين في مدارس مدى ارتباط وتعرف إجرائيا

لدراسة على األداة التي وتقاس من خالل استجابات أفراد اوللمدرسة التي يعملون بها ثانيا،  مهنة التعليم أوالووالئهم  محافظة الباطنة في سلطنة عمان

      لهذا الغرض. انطورها الباحث

 جراءاتالطريقة وال 

 استخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي باعتباره املنهج املناسب لهذه الدراسة.  منهج الدراسة:

ن مجتمع الدراسة من جميع مديري املدارس ومساعديهم واملعلمين األوائل ومنسقي املواد باملدارس الحكومية بمحافظة جنوب تكوً   مجتمع الدراسة:

للعام الدراس ي، إحصائية قسم اإلحصاء باملديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة  ( حسب441)الباطنة بسلطنة عمان والبالغ عددهم 

(2017/2018.) 
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افية للدراسة هاالدراسة حسب متغيرات افراد : توزيع(1)جدول   الديموغر
 النسبة املئوية التكرارات املستويات نوع املتغير

%3605 161 ذكر النوع االجتماعي  

%6305 280 أنثى  

%100 441 املجموع  

%85.5 377 بكالوريوس فأقل املؤهل العلمي  

%14.5 64 ماجستير فأعلى  

%100 441 املجموع  

%34.2 151 *مدير/ مساعد مدير املسمى الوظيفي  

%65.8 290 معلم أول/ منسق مادة  

%100 441 املجموع  

%5 22 سنوات 5من سنة إلى  سنوات الخبرة  

%16.6 73 سنوات 10إلى  6من   

%78.5 346 سنوات 10أكثر من   

%100 441 املجموع  

 أداة الدراسة:

 علااى بعااض الدراساات السااابقة التااي تناولاات 53قاام الباحثااان بإعااداد اساتبانة تكوناات ماان )    
ً
( فقاارة تنادرج تحاات خمسااة مجاااالت رئيساة اعتمااادا

 (. 2013، والصالحي،2016املوضوع ومنها )لطفي، 

عضااااء هيئاااة أمااان لهااام عالقاااة بموضاااوع الدراساااة مااان م: للتأكاااد مااان صااادق االساااتبانة  قاااام الباحثاااان بعرضاااها علاااى مجموعاااة مااان املحكماااين  صددددأل األداة 

 ( محكمااا وطلااب ماان املحكمااين إبااداء آرائهاام ومالحظاااتهم علااى فقاارات12التاادريس  فااي الجامعااات، ووزارة التربيااة والتعلاايم فااي ساالطنة عمااان، وبلااغ عااددهم)

كاد مان شامولية أداة الدراساة مان حياث  صاياغتها اللغوياة ومادى ارتباطهاا باملجاال الاذي تنادرج تحتاه، وإجاراء التعاديل بالحاذف أو أاإلستبانة من اجل الت

ل الاذي وضاعت عيادت صاياغتها لتتناساب واملجااأء ومالحظات املحكمين ، عدلت بعاض الفقارات، أو آاإلضافة للفقرات التي تحتاج إلى ذلك، وبناء على ار 

 ( . وقد استخدم الباحثان في تفسير نتائجهما السلم التصنيفي وكما هو موضح في الجدول االتي54صبحت االستبانة بصورتها النهائية  )أجله ، و أمن 

 السلم التصنيفي لتفسير نتائج الدراسة: (2)جدول 

 املعيار درجة الفاعلية املتوسط

 عن املتوسط الحسابيانحراف معياري واحد  منخفضة 2‚1-33

 املتوسط متوسطة 3‚2-67‚34

 انحراف معياري واحد عن املتوسط الحسابي كبيرة 3-5‚68

 ثبات األداة:

( فقرة، والثاني: مقياس 40دق البناء لألداة املكونة من مقياسين؛ األول: مقياس ممارسة القيادة التحويلية، ويتكون من )ستخراج دالالت ِص ال    

معامالت ارتباط األبعاد والفقرات مع الدرجة الكلية، ومعامل الثبات ألبعاد املقياس األول بطريقة  ن( فقرة، استخرج 14الوالء الوظيفي، ويتكون من )

األداة على عينة  انوالثاني، للمقياسين كل على حده، حيث طبق الباحثرتباط بين التطبيقين؛ األول خ ألفا، باإلضافة إلى استخراج معامالت اال كرونبا

 فرد( 45استطالعية من خارج عينة الدراسة تكونت من )
ً
ألداة من مديري ومعلمي أوائل من مدارس محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان، ثم طبق ا ا

 توضح ذلك. اآلتيةمرة أخرى على نفس العينة بعد أسبوعين من التطبيق األول، والجداول 
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 الثبات كرونباخ ألفا لألبعاد واملقياس ككل : معامالت(3)جدول 

 كرونباخ ألفا عدد الفقرات أبعاد املقياس

Cronbach's Alpha 

 0.96 10 البعد األول: التأثير املثالي )الكاريزما(:

 0.97 10 البعد الثاني )التحفيز(:

 0.96 10 البعد الثالث: )االستثارة(:

 0.96 10 البعد الرابع: )االعتبار الفردي(:

 0.93 14 البعدالخامس: الوالء الوظيفي

 0.97 40 الدرجة الكلية

ومؤشرا على مدى  نسانية،إلا( أن معامل الثبات في كل ُبعد من أبعاد املقياس هي قيم ذات درجة عالية من الثبات في العلوم 3جدول )يالحظ من   

 الدراسة.وعليه اعتبرت جميع األبعاد صالحة ألغراض  املقياس،االتساق الداخلي ألبعاد 

         متغيرات الدراسة:                                              

 : درجة ممارسة مديري املدارس للقيادة التحويلية.املتغير املستقل

 معلمين.لل: مستوى الوالء الوظيفي املتغير التابع

 : اشتملت هذه الدراسة على أربع متغيرات مستقلة وسيطة وهي:املتغيرات املستقلة الوسيطة

 )النوع االجتماعي )ذكر، وانثى 

  ماجستير فأعلى(-فأقلاملؤهل العلمي )بكالوريوس 

  معلم أول( –املسمى الوظيفي )مدير / مساعد مدير 

 )الخبرة )عدد سنوات الخبرة في الوظيفة الحالية 

 املعالجات الحصائية للبيانات

باستخدام برنامج املعالجات االحصائية والوصفية والتحليلية املناسبة في استخراج النتائج لكل سؤال من أسئلة الدراسة استخدمت الدراسة 

 ( على النحو التالي:SPSSالرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 (، للتأكد من صدق وثبات أداة الدراسة .AlphaCronbachلفا ) استخدام معامل االرتباط كرونباخ أتم  .1

 السؤال األول والثالث. عنتم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لإلجابة  .2

 الثاني. السؤال عن (، لإلجابة ANOVA( وتحليل التباين األحادي )T-Testاختبار)تم استخدام  .3

 الرابع. السؤال ن(، لإلجابة عPearsonتم استخدام معامالت ارتباط بيرسون) .4

 نتائج الدراسة ومناقشتها
 السؤال األول، ونصه:عن  بالجابة النتائج املتعلقةمناقشة أوال: 

 عمان للقيادة التحويلية"؟ سلطنةفي املدارس بمحافظة جنوب الباطنة  " ما درجة ممارسة مديري  
 مديري ممارسة  حول درجةالدراسة  افرادولإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات    

 يوضح ذلك. التاليوالجدول   ،املدارس بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة التحويلية حسب أبعاد مقياس ممارسة القيادة التحويلية

افات املعيارية لتقديرات العينة على أبعاد مقياس ممارسة القيادة التحويلية، مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية املتوسطات: (4)جدول   الحسابية واالنحر

 درجة املمارسة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي األبعاد الرقم الرتبة

 عالية 0.37 4.48 البعد األول: التأثير املثالي )الكاريزما( 1 1

 عالية 0.43 4.43 البعد الثاني )التحفيز( 2 2

 عالية 0.49 '4.38 البعد الرابع: )االعتبار الفردي( 4 3

 عالية 0.51 4.19 البعد الثالث: )االستثارة( 3 4

 عالية 0.40 4.37 املقياس ككل  
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املدارس بمحافظة جنوب الباطنة  مديري ( املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول درجة ممارسة 4جدول )بين    

بأعلى )الكاريزما(،  سلطنة عمان للقيادة التحويلية حسب أبعاد مقياس ممارسة القيادة التحويلية، حيث جاء في املرتبة األولى البعد األول: التأثير املثاليب

( وانحراف معياري 4.43(، تاله في املرتبة الثانية البعد الثاني )التحفيز(، بمتوسط حسابي بلغ)0.37( وانحراف معياري )4.48متوسط حسابي بلغ )

ء في املرتبة األخيرة البعد (، فيما جا0.49( وانحراف معياري )4.38(، تاله في املرتبة الثالثة البعد الرابع: )االعتبار الفردي(، بمتوسط حسابي بلغ)0.43)

(، بانحراف معياري عام 4.37(، وبلغ املتوسط الحسابي العام للمقياس ككل )0.51( وانحراف معياري )4.19الثالث: )االستثارة(، بمتوسط حسابي بلغ )

ة التربية في تدريب املديرين حيث بعد الرجوع إلى إلى الدور الذي تقوم به وزار  تعزى هذه النتيجة وقد ، ( وبدرجة ممارسة للقيادة التحويلية عالية0.40)

م قسم تطوير األداء بمحافظة جنوب الباطنة أوضح أن هناك برامج مركزية تنفذ على مستوى الوزارة وبلغ عدد مديري ومساعدي املدارس الذين ت

 ال يقل ( مديرا ومديرة  وهناك برامج تنفذ بشكل س 43إلحاقهم بها خالل الثالث سنوات املاضية ) 
ً
نوي على مستوى املحافظة حيث تشمل سنويا عددا

، تتضمن  هذه   البرامج تدريبهم على املهارات القيادية30عن )
ً
إلى الخطط التي تضعها وزارة التربية والتي تحفز مديري املدارس لالستجابة لها، ، و ( إداريا

ط املدرسية ولذلك هم يسعون لكي تنجز هذه األعمال أن يكونوا أكثر إيجابية مثل تشكيل فرق التطوير والتحسين، ومشاركة املعلمين في وضع الخط

(. 2013؛ الصاحلي،2016هذه النتيجة مع نتيجة دراستي) البلوش ي،وبالتالي يقومون بتحفيز واستثارة معلميهم وابتكار طرق وأساليب حديثة.   واتفقت 

ورغم ما أظهرته النتائج من ممارسة عالية للقيادة التحويلية لكنها تفاوتت من حيث  (.2013بينما اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة)الطعاني، 

 بعادها وجاءت مرتبة حسب درجة املمارسة كالتالي:أ

 
ا
 : البعد األول: التأثير املثالي )الكاريزما(أوال

افات املعيارية لفقرات البعد األول: التأثير املثالي )الكاريزما(، مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية املتوسطات (:5)جدول   الحسابية واالنحر

 درجة املمارسة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 عالية 0.46 4.80 أحرص على بناء ثقة متبادلة بيني وبين جميع املعلمين. 3 1

 عالية 0.54 4.65 أتواصل بفاعلية مع العاملين. 1 2

 عالية 0.55 4.64 أسعى لغرس االنتماء لدى املعلمين نحو املدرسة. 2 3

 عالية 0.54 4.64 لتزم بالقوانين واألنظمة املنظمة للعمل.أ 4 4

 للعمل داخل املدرسة. 6 5
ً
 أسريا

ً
 عالية 0.57 4.58 أوفر مناخا

 عالية 0.62 4.50 فعالي.دور القدوة في أقوالي وأأمارس  10 6

 عالية 0.66 4.48 أمتلك القدرة لالندماج مع اآلخرين. 9 7

 عالية 0.75 4.27 أسعى لغرس روح التنافس بين املعلمين. 5 8

 جديدة يسهل فهمها وتطبيقها. 8 9
ً
 عالية 0.71 4.16 أضع أفكارا

 عالية 0.71 4.10 احتفاظ املعلمين بوالئهم.أمتلك القدرة على التأثير في  7 10

 عالية 0.37 4.48 املستوى العام  

( 4.48) ( املتوسط الحسابي العام واالنحراف املعياري العام لفقرات البعد األول: التأثير املثالي )الكاريزما(، إذ بلغ املتوسط العام للُبعد5جدول )بين     

( والتي تنص على" أحرص على بناء ثقة متبادلة بيني وبين جميع 3ممارسة عالية. حيث جاءت الفقرة رقم ) (، وبدرجة0.37بانحراف معياري عام )

( ونصها" أتواصل بفاعلية مع العاملين" بمتوسط 1(، تلتها في املرتبة الثانية الفقرة رقم )4.80املعلمين" في املرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )

(، بينما 4.64( ونصها " أسعى لغرس االنتماء لدى املعلمين نحو املدرسة" بمتوسط حسابي بلغ )2ها في املرتبة الثالثة الفقرة رقم )(، تلت4.65حسابي بلغ )

عزى هِذ  (.4.10( ونصها" أمتلك القدرة على التأثير في احتفاظ املعلمين بوالئهم" في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )7جاءت الفقرة رقم)
ُ
ه وقد ت

ج عن ممارسة النتيجة إلى: تقدير مدير املدرسة إلداء املعلمين ودورهم في تفعيل األنِشطة املدرسية املختلفة، وتقدير املعلمين ملديري املدارس نات

الل حديثهم عن املبادئ املديرين ألخالقيات املهنة، حرص مديرو املدارس على مشاركة املدرسة فعاليتها املختلفة، وعلى أن يكونوا قدوة ملعلميهم من خ

(. بينما اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة 2017؛ واملصري،2016واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراستي) عبدالعال، واملعتقدات التي يؤمنون بها.

 (.2012دراسة)الصرايرة، 
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ا
 : البعد الثاني )التحفيز(ثانيا

افات املعيارية لفقرات البعد الثاني )التحفيز(، مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية املتوسطات (:6)ول جد  الحسابية واالنحر

 درجة املمارسة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 باألعمال التي يقدمها املعلمون. 18 1
ً
 عالية 0.57 4.64 أظهر اإلعجاب غالبا

 عالية 0.60 4.58 املعلمين على أداء أعمالهم بحرية وثقةأشجع  15 2

 عالية 0.63 4.49 أدعم أساليب العمل الجديدة. 13 3

 عالية 0.65 4.48 أحث املعلمين على تقديم أفكار تطويرية جديدة. 11 4

 عالية 0.69 4.46 أشيد بإنجازات املعلمين بشكل علني وفي مناسبات مختلفة. 16 5

 عالية 0.65 4.45 أسباب واضحة ومقنعة لتوجيهاتي للمعلمين.أقدم  19 6

 عالية 0.64 4.42 بداء آرائهم.أساليب تواصل تشجع العاملين على إأتبع  20 7

 عالية 0.65 4.39 أضع قواعد واضحة يسهل من املعلمين التقيد بها. 17 8

 عالية 0.70 4.34 أفوض بعض الصالحيات مما يتيح للمعلمين التعبير عن آرائهم. 12 9

 عالية 0.87 4.01 أقدم حوافز للمعلمين املتميزين. 14 10

 عالية 0.43 4.43 املستوى العام  

( بانحراف 4.43( املتوسط الحسابي العام واالنحراف املعياري العام لفقرات البعد الثاني )التحفيز(، إذ بلغ املتوسط العام للُبعد )6جدول )بين     

 باألعمال التي يقدمها املعلمون" في 18(، وبدرجة ممارسة عالية. حيث جاءت الفقرة رقم )0.43)معياري عام 
ً
( والتي تنص على" أظهر اإلعجاب غالبا

ة" بمتوسط ( ونصها" أشجع املعلمين على أداء أعمالهم بحرية وثق15(، تلتها في املرتبة الثانية الفقرة رقم )4.64املرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )

(، بينما جاءت الفقرة 4.49( ونصها " أدعم أساليب العمل الجديدة" بمتوسط حسابي بلغ )13(، تلتها في املرتبة الثالثة الفقرة رقم )4.58حسابي بلغ )

عزى هذه النتو قد  (.4.01( ونصها" أقدم حوافز للمعلمين املتميزين" في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )14رقم)
ُ
يجة إلى االهتمام بتوفير مناخ ت

شجع عليه الوزارة من خالل وجود درع سنوي ُيسلم في ملتقى اإلداريين وُيمنح للمدرسة األكثر تو 
ُ
 لهذا املناخ، ُيوجد املنافسة بين املعلمين وهو ما ت

ً
فيرا

بية واملتابعات اإلدارية عليها حيث يوجد بند خاص في زيارة وإلى امتالك مديري املدارس ملهارات النصح والتوجيه والتحفيز بسبب تركيز البرامج التدري

 (.2011واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) الغامدي،  املشرف اإلداري يعنى بجانب التحفيز وتوفير مناخ مدرس ي إيجابي.

 
ا
 : البعد الثالث: )االستثارة(ثالثا

افات املعيارية لفقرات البعد الثالث: )االستثارة(، مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية : املتوسطات(7)جدول   الحسابية واالنحر

 درجة املمارسة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 عالية 0.59 4.67 أشجع دائما األفكار االبتكارية. 25 1

 عالية 0.62 4.62 أنشطة إبداعية في تنفيذ الحصص. أشجع املعلمين على استخدام 28 2

 عالية 0.61 4.43 للمشكالت التي تواجههم. أساعد املعلمين في إيجاد حلول   30 3

 عالية 0.71 4.41 أعزز فرص تبادل املعلومات واملعارف بين املعلمين داخل املدرسة وخارجها. 26 4

 لالطالع على  23 5
ً
 عالية 0.77 4.25 املستجدات التربوية.أوفر للمعلمين فرصا

 علمية تزيد من إبداع املعلمين. 29 6
ً
 عالية 0.79 4.12 أقترح أفكارا

 عالية 0.84 4.02 استخدم قاعدة بيانات واضحة لتحديد االحتياجات التدريبية. 24 7

 عالية 0.77 3.86 أسند مهاما جديدة للمعلمين تثير اهتماماتهم. 22 8

 عالية 0.80 3.83 برامج لتطوير كفاءة املعلمين.أوفر  21 9

 عالية 0.99 3.71 أشجع املعلمين على املشاركة في تنفيذ بحوث علمية. 27 10

 عالية 0.51 4.19 املستوى العام  
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( بانحراف 4.19املتوسط العام للُبعد )( املتوسط الحسابي العام واالنحراف املعياري العام لفقرات البعد الثالث: )االستثارة(، إذ بلغ 7جدول )بين     

( والتي تنص على" أشجع دائما األفكار االبتكارية" في املرتبة األولى بأعلى 25(، وبدرجة ممارسة عالية. حيث جاءت الفقرة رقم )0.51معياري عام )

على استخدام أنشطة إبداعية في تنفيذ الحصص"  ( ونصها" أشجع املعلمين28(، تلتها في املرتبة الثانية الفقرة رقم )4.67متوسط حسابي بلغ )

 للمشكالت التي تواجههم" بمتوسط 30(، تلتها في املرتبة الثالثة الفقرة رقم )4.62بمتوسط حسابي بلغ )
ً
( ونصها " أساعد املعلمين في إيجاد حلوال

في تنفيذ بحوث علمية" في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ ( ونصها" أشجع املعلمين على املشاركة 27(، بينما جاءت الفقرة رقم)4.43حسابي بلغ )

الحرص على التوفيق بين أهداف املدرسة واالهداف الشخصية للمعلمين، وقدرة مديري املدارس على  تعزى هذه النتيجة الى األسباب اآلتية:وقد (.3.71)

قد يعزى لعدم قدرة مديري املدارس تلبية االحتياجات الوظيفية  معرفة نقاط القوة والضعف عند معلميهم، اما كونه في املرتبة الثالثة

 (.0,89( وانحراف معياري)3.70( حيث جاء في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي)2016للمعلمين.واختلف ترتيب هذا البعد مع دراسة الريان)

 
ا
 : البعد الرابع: )االعتبار الفردي(رابعا

افات املعيارية لفقرات البعد الرابع: )االعتبار الفردي(، مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية : املتوسطات(8)جدول   الحسابية واالنحر
 درجة املمارسة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 عالية 0.57 4.68 أستمع بشكل جيد ألفكار املعلمين وآرائهم. 37 1

 عالية 0.62 4.66 االتصال بين املعلم وزمالئه وبينه وبين اإلدارة. أشجع عملية 38 2

 عالية 0.65 4.56 أشجع املعلمين لحضور الدورات التي تنفذ في املدرسة وخارجها. 35 3

 عالية 0.62 4.56 أدعم رغبة املعلمين في التغيير. 40 4

 عالية 0.67 4.40 أتابع املهام املفوضة لتقديم التوجيه اإلضافي. 39 5

 لقدراتهم وتخصصاتهم. 31 6
ً
 عالية 0.69 4.37 أوزع األعمال واملسؤوليات على املعلمين وفقا

 عالية 0.74 4.35 أمارس عملي كمدرب وناصح للمعلمين. 36 7

 عالية 0.76 4.30 أتبنى األفكار اإلبداعية التي تظهر عند املعلمين وأدعمها. 33 8

وضاااع خطاااة للتنميااة املهنياااة الذاتياااة وفقاااا الحتياجااااتهم وقااادراتهم أساااعد املعلماااين علاااى  32 9

 الشخصية.

 عالية 0.82 4.08

 عالية 0.95 3.87 أسعى إليجاد صف ثان من القيادات وأدعم هذا الجانب ببرامج تدريبية. 34 10

 عالية 0.49 4.38 املستوى العام  

( 4.38املعياري العام لفقرات البعد الرابع: )االعتبار الفردي(، إذ بلغ املتوسط العام للُبعد )( املتوسط الحسابي العام واالنحراف 8جدول )بين     

( والتي تنص على" أستمع بشكل جيد ألفكار املعلمين وآرائهم" في 37(، وبدرجة ممارسة عالية. حيث جاءت الفقرة رقم )0.49بانحراف معياري عام )

( ونصها" أشجع عملية االتصال بين املعلم وزمالئه وبينه وبين 38(، تلتها في املرتبة الثانية الفقرة رقم )4.68غ )املرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بل

( ونصها " أشجع املعلمين لحضور الدورات التي تنفذ في املدرسة وخارجها" 35(، تلتها في املرتبة الثالثة الفقرة رقم )4.66اإلدارة" بمتوسط حسابي بلغ )

( ونصها" أسعى إليجاد صف ثان من القيادات وأدعم هذا الجانب ببرامج تدريبية" في املرتبة 34(، بينما جاءت الفقرة رقم)4.56سابي بلغ )بمتوسط ح

ساعد على الرقي بالعمل (.3.87األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )
ُ
عزى هذه النتيجة إلى: قدرة ُمديري املدارس إلى إيجاد أساليب وطرق حديثة ت

ُ
 وقد ت

معلميهم املدرس ي، وتشجيعهم للمعلمين على متابعة املستجدات وتنفيذ البحوث املختلفة لالرتقاء بالعمل املدرس ي وحل مشكالته، حث مديري املدارس 

مع نتيجة  واتفقت هذه النتيجة لالستفادة من الخبرات على مستوى املدرسة مع الزمالء وعلى حضور البرامج والورش التدريبة على مستوى املحافظة.

 (.2016(، بينما اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة)الشطي، 2016دراسة )عبدالعال،

 
ا
 ، ونصه:السؤال الثانيبالجابة عن : النتائج املتعلقة ثانيا

املدددارس بمحافظددة  مدديري ( فددي تقدديرات عينددة الدراسدة حددول درجدة ممارسددة α≤0.05" هدل توجددد فدروأل دات داللددة ةحصدائية عنددد مسدتوى الداللددة)

 سلطنة عمان للقيادة التحويلية تعزى للمتغيرات؛ النوع االجتماعي، واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، واملسمى الوظيفي؟"في جنوب الباطنة 

سة حول درجة ممارسة لإلجابة عن هذا السؤال تم تحليل البيانات الستخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عينة الدرا   

دي املدارس بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة التحويلية، ومقارنة هذه املتوسطات باستخدام اختبار )ت(، وتحليل التباين األحا مديري 

(ANOVA؛ للتحقق من داللة الفروق التي تعزى للمتغيرات؛ النوع االجتماعي، واملؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وا) اآلتيملسمى الوظيفي، على النحو: 
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 متغير " النوع االجتماعي" .1

، أنثى(، والجدول )ذكرتم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، واختبار )ت( للعينة املستقلة ملعرفة أثر متغير النوع االجتماعي 

 التالي يوضح ذلك.

افات املعيارية واختبار)ت( ألثر متغير النوع : املتوسطات(9)جدول  املدارس بمحافظة جنوب الباطنة للقيادة  االجتماعي حول درجة ممارسة مديري  الحسابية واالنحر

 التحويلية

 العدد النوع االجتماعي األبعاد

 441ن=

املتوسط 

 الحسابي

 الداللة اإلحصائية قيمة )ت( االنحراف املعياري 

 0.052 3.788 0.39 4041 161 ذكر املثالي )الكاريزما(بعُد التأثير 

   0.35 4052 280 أنثى

 0.042 4.165 0.45 4.33 161 ذكر التحفيز عدبُ 

   0.41 4.48 280 أنثى

 0.048 3.929 0.53 4.10 161 ذكر االستثارة ُبعد

   0.49 4025 280 أنثى

 0.052 3.803 0.53 4.30 161 ذكر االعتبار الفردي ُبعد

   0.46 4.43 280 أنثى

الدراسة حول درجة ممارسة  افراد( في تقديرات α≤0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )9جدول )يالحظ من  

املثالي،  ُبعدي؛ )التأثيراملدارس بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة التحويلية حسب متغير النوع االجتماعي )ذكر/أنثى( في  مديري 

حصائية فيهما . وجاءت الفروق اإل ، واالستثارة(ُبعدي؛ )التحفيزواالعتبار الفردي(، في حين يالحظ من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

 لصالح عينة اإلناث.

عزى هذه النتيجة إلى خضوع مديري املدارس للتعليمات والقرارات نفسها من قبل الق
ُ
يادات العليا، وحرص مديرات املدارس على تطبيق قد ت

لنفس الدورات األنظمة ومنافسة زمالئهن، واتباع األنماط اإلدارية الجديدة أكثر من مدراء املدارس الذكور، كما يخضع مديري املدارس الذكور واإلناث 

ية، وقد تميل املديرات إلى تقدير أنفسهن، وأدوارهن في املدارس بشكل أكبر التدريبية التي تهدف لتنمية قدراتهم اإلدارية وبالتالي تتشابه أفكارهم اإلدار 

 (. 2013واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) حسن،  مما يقوم به مديرو املدارس الذكور وهو ما أثر على ُبعدي التحفيز واالستثارة.

 متغير " املؤهل العلمي" .2

واالنحرافات املعيارية، واختبار )ت( للعينة املستقلة ملعرفة أثر متغير املؤهل العلمي تم استخراج املتوسطات الحسابية 

 )بكالوريوس فأقل، ماجستير فأعلى(، والجدول التالي يوضح ذلك.

افات املعيارية واختبار)ت( ألثر متغير املؤهل العلمي حول درجة ممارسة : املتوسطات(10)جدول  املدارس بمحافظة جنوب الباطنة  مديري  الحسابية واالنحر

 للقيادة التحويلية
 العدد املؤهل العلمي األبعاد

 441ن=

املتوسط 

 الحسابي

 الداللة اإلحصائية قيمة )ت( االنحراف املعياري 

 0.008 7.08 0.35 4.50 3.77 بكالوريوس فأقل بعُد التأثير املثالي 

   0.45 4.38 64 ماجستير فأعلى

 0.32 0.992 0.41 4.44 3.77 بكالوريوس فأقل بعُد التحفيز

   0.51 4.37 64 ماجستير فأعلى

 0.022 5.247 0.49 4.20 3.77 بكالوريوس فأقل بعُد االستثارة

   0.61 4.12 64 ماجستير فأعلى

 0.045 4.044 0.47 4.39 3.77 بكالوريوس فأقل بعُد االعتبار الفردي

   0.60 4.31 64 ماجستير فأعلى

( في تقديرات عينة الدراسة حول درجة ممارسة α≤0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )10يالحظ من الجدول )   

املدارس بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة التحويلية حسب متغير املؤهل العلمي )بكالوريوس فأقل/ ماجستير فأعلى( في جميع  مديري 

رتباط اوقد يعزى سبب هذه النتيجة إلى  حصائية فيها لصالح العينة من ذوي مؤهل علمي بكالوريوس فأقل.وجاءت الفروق اإل  ،التحفيز ُبعد األبعاد عدا

غلب مديري حملة البكالوريوس فأقل أكثر باملدرسة ألن طموح حملة املاجستير فأعلى هو تغيير من وضعهم الوظيفي وبالتالي ارتباطهم أقل بمدارسهم، أ

 ( 2012اسة)عواد، اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة در  املدارس من حملة البكالوريوس فأقل وبالتالي تتشابه ممارساتهم القيادية التي يقومون بها،
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 متغير " املسمى الوظيفي" .3

مدير،  تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية، واختبار )ت( للعينة املستقلة ملعرفة أثر متغير املسمى الوظيفي )مدير/ مساعد

 (، والجدول التالي يوضح ذلك.معلم أول/ منسق مادة

افات املعيارية واختبار)ت( ألثر متغير املسمى الوظيفي حول درجة ممارسة مديري املدارس بمحافظة جنوب  : املتوسطات(11)جدول  الحسابية واالنحر

 الباطنة للقيادة التحويلية

 العدد املسمى الوظيفي األبعاد

 441ن=

املتوسط 

 الحسابي

 الداللة اإلحصائية قيمة )ت( االنحراف املعياري 

 0.00 13.629 0.29 4.60 151 مدير/ مساعد مدير التأثير املثالي  ُبعد

   0.39 4.42 290 معلم أول/ منسق مادة

 0.00 18.577 0.33 4.59 151 مدير/ مساعد مدير التحفيز عدبُ 

   0.45 4.34 290 معلم أول/ منسق مادة

 0.00 18.51 0.39 4.33 151 مدير/ مساعد مدير االستثارة عدبُ 

   0.55 4.12 290 معلم أول/ منسق مادة

 0.00 21.193 0.36 4.51 151 مدير/ مساعد مدير االعتبار الفردي ُبعد

   0.54 4.32 290 معلم أول/ منسق مادة

 مديري ( في تقديرات عينة الدراسة حول درجة ممارسة α≤0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )11جدول )يالحظ من    

( في املدارس بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة التحويلية حسب متغير املسمى الوظيفي )مدير/ مساعد مدير / معلم أول/ منسق مادة

عزى هذه النتيجة إلى وجاءت الفروق االحصائية فيها لصالح العينة من ذوي املسمى الوظيفي مدير/ مساعد مدير. ،جميع األبعاد
ُ
نفيذ ضعف توقد ت

قبل )مديري دورات للمعلمين األوائل في الجوانب القيادية كما هو الحال عند إدارات املدارس، التدخالت اإلدارية التي تواجه املعلمين األوائل من 

ير مركزية سبق التطرق املدارس ومساعديهم، واملشرفين، واملشرفين األوائل( أفقدهم الدور القيادي املفترض ممارسته، وجود دورات تدريبية مركزية وغ

  (.2012واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة) الغامدي، لها يخضع فيه املدير واملساعد ساعدت على تنمية مهاراته القيادية.

 متغير " سنوات الخبرة"   .4

املدارس بمحافظة جنوب الباطنة  مديري تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول درجة ممارسة   

والجدول التالي سنوات(،  10سنوات، أكثر من  10إلى  6سنوات، من  5في سلطنة عمان للقيادة التحويلية حسب متغير سنوات الخبرة )من سنة إلى 

 يوضح ذلك.

افات املعيارية ألثر متغير سن : املتوسطات(12)جدول  املدارس بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة  ممارسة مديري وات الخبرة حول درجة الحسابية واالنحر

 عمان للقيادة التحويلية
 العدد سنوات الخبرة

 441ن= 

 االعتبار الفردي ُبعد االستثارة ُبعد التحفيز ُبعد التأثير املثالي ُبعد

 4.36 4.31 4.41 4.48 املتوسط الحسابي 72 سنوات 5من سنة إلى 

 0.37 0.40 0.38 0.33 االنحراف املعياري 

 4.25 4.08 4.38 4.41 املتوسط الحسابي 73 سنوات 10إلى  6من 

 0.58 0.58 0.52 0.40 االنحراف املعياري 

 4.41 4.21 4.44 4.49 املتوسط الحسابي 346 سنوات 10أكثر من 

 0.47 0.50 0.41 0.39 االنحراف املعياري 

 4.38 4.19 4.43 4.48 املتوسط الحسابي  الكلي

 0.49 0.51 0.43 0.37 االنحراف املعياري  441

املدارس  مديري ( تبيانا متقاربا في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول درجة ممارسة 12جدول )بين   

وللتأكد من داللة الفروق اإلحصائية بين املتوسطات   بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة التحويلية حسب متغير سنوات الخبرة.

 يوضح ذلك.التالي  ، والجدول (ANOVA)األحادي الحسابية، تم استخدام تحليل التباين 
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املدارس بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان  وات الخبرة حول درجة ممارسة مديري ألثر متغير سن  (ANOVA)األحادي التباين  : تحليل(13)جدول 

 للقيادة التحويلية
درجات  املربعات مجموع املصدر األبعاد

 الحرية

 متوسط

 املربعات

 الداللة اإلحصائية قيمة ف

التأثير املثالي ُبعد  0.24 1.433 0.193 2 0.386 بين املجموعات 

   0.135 438 58.912 داخل املجموعات

    440 59.306 الكلي

التحفيز ُبعد  0.524 0.647 0.12 2 0.24 بين املجموعات 

   0.185 438 81.125 داخل املجموعات

    440 81.364 الكلي

االستثارة  ُبعد  0.074 2.615 0.669 2 1.339 بين املجموعات 

   0.256 438 112.129 داخل املجموعات

    440 113.468 الكلي

االعتبار الفردي  ُبعد  0.033 3.426 0.818 2 1.637 بين املجموعات 

   0.239 438 104.639 داخل املجموعات

    440 106.275 الكلي

( في تقديرات عينة الدراسة حول درجة ممارسة α≤0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )13جدول )يالحظ من     

ولبيان  االعتبار الفردي. ُبعداملدارس بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان للقيادة التحويلية تعزى إلى سنوات الخبرة في جميع األبعاد عدا  مديري 

 (.18جدول) ( كما هو مبين فيScheffeاالعتبار الفردي، تم استخدام املقارنات البعدية بطريقة ) ُبعدالفروق الزوجية بين املتوسطات الحسابية في 

املدارس بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان  وات الخبرة حول درجة ممارسة مديري متغير سن ألثر  (Scheffe)بطريقة : املقارنات البعدية (14)جدول 

 للقيادة التحويلية
 اتجاه الفروق الداللة االحصائية فرق املتوسطات سنوات الخبرة الُبعد

ا 0.62 0.1163 سنوات 10إلى  6من  سنوات 5 من سنة إلى االعتبار الفردي ااا اا ااا ااا اا  ااا

ا 0.905 0.04808 سنوات 5من سنة إلى  سنوات 10أكثر من  ااا اا ااا ااا اا  ااا

*0.16438 سنوات 10إلى  6من  سنوات 10أكثر من   سنوات 10أكثر من  0.034 

 (α≤0.05* دالة عند مستوى الداللة )   

سنوات، والعينة ذوي  10( بين العينة ذوي الخبرة أكثر من α≤0.05وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )( 14جدول )يتبين من   

أغلب مديري املدارس وقد تعزى هذه النتيجة الى أن  سنوات في الُبعد. 10سنوات. وجاءت الفروق لصالح العينة ذوي الخبرة أكثر من  10إلى  6الخبرة من 

ى م من ذوي الخبرة الطويلة في مجال التربية، تشابه جميع األعمال املدرسية التي يقوم بها املديرون بسنوات خبراتهم املختلفة وسعيهم إليتم اختياره

من ءات مشاركة املعلمين لتحقيق أفضل إنجاز، كما فسره الباحث إلى عدم وجود تمييز في التقييم الذي يتم للمدارس يعزى لعامل الخبرة ووجود كفا

 مديري املدارس حديثي العهد بمجال اإلدارة.

 
ا
 ، ونصه:السؤال الثالثبالجابة عن : النتائج املتعلقة ثالثا

 مدارس محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان"؟ " ما مستوى الوالء الوظيفي لدى املعلمين في 

ى ولإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول مستوى الوالء الوظيفي لد   

عيار ماملعلمين في مدارس محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان حسب مقياس الوالء الوظيفي. ولتوضيح نتائج اإلجابة على السؤال، اعتمد الباحث 

 :اآلتيالحكم 

 مستوى الوالء الوظيفي املدى

 ضعيف 2.33إلى  1من 

 متوسط 3.67إلى  2.34من 

 عالي 5إلى  3.68من 
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 يوضح ذلك. التاليوالجدول  

افات املعيارية لفقرات مقياس الوالء الوظيفي لدى العاملين، مرتبة تنازليا حسب املتوسطات الحسابية : املتوسطات(15)جدول   الحسابية واالنحر

 مستوى الوالء االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفقرات الرقم الرتبة

 عالي 0.54 4.69 عمل بها.تنع بأهمية الوالء للمدرسة التي أمق 3 1

 عالي 0.59 4.69 حرص للرد على منتقديها.مكانة املدرسة وأتهمني  6 2

 عالي 0.67 4.56 أقوم بأداء أعمال هدفها تحسين مكانة مدرستي أمام االخرين. 14 3

 عالي 0.61 4.55 لى إنجازها بجودة وتميز.تقبل ما يسند لي من أعمال وأسعى إأ 8 4

 عالي 0.64 4.50 باملدرسة.العاملين و أشعر بالثقة املتبادلة بيني  9 5

 عالي 0.73 4.49 أحب العمل في مدرستي وأفضلها عن غيرها من املدارس. 13 6

 عالي 0.69 4.45 أشعر بوجود جو أخوي بين العاملين في املدرسة. 1 7

 عالي 0.79 4.41 أشعر باألمان الوظيفي في العمل باملدرسة. 5 8

 عالي 0.85 4.40 املدرسة.أرغب في االستمرار بالعمل داخل  4 9

 عالي 0.76 4.40 سري إذا ما انتقلت للعمل في مدرسة أخرى.ن الصداقات والجو األ سأفتقد الكثير م 12 10

 عالي 0.70 4.37 أشعر بأن مدير املدرسة يتعامل بالعدالة مع جميع العاملين. 7 11

 عالي 0.79 4.22 ساعدت األساليب التي يتبعها املدير على والئي للمدرسة. 10 12

 عالي 0.93 4.00 أعتبر املشكالت التي تواجهها املدرسة جزء من مشكالتي الشخصية. 2 13

 عالي 1.00 3.87 تساعد الحوافز التي اجدها على بقائي في املدرسة. 11 14

 عالي 0.47 4.40 املستوى العام  

( املتوسط الحسابي العام واالنحراف املعياري العام لتقديرات عينة الدراسة حول مستوى الوالء الوظيفي لدى املعلمين في مدارس 15جدول )بين     

(، وبمستوى والء 0.47( بانحراف معياري عام )4.40محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان حسب مقياس الوالء الوظيفي، إذ بلغ املتوسط العام )

(، 4.69( والتي تنص على" مقتنع بأهمية الوالء للمدرسة التي اعمل بها" في املرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )3حيث جاءت الفقرة رقم ) وظيفي عال.

(، تلتها في املرتبة الثالثة 4.69حرص للرد على منتقديها" بمتوسط حسابي مكرر بلغ )وأ( ونصها" تهمني مكانة املدرسة 6تلتها في املرتبة الثانية الفقرة رقم )

( 11(، بينما جاءت الفقرة رقم)4.56( ونصها " أقوم بأداء أعمال هدفها تحسين مكانة مدرستي أمام االخرين" بمتوسط حسابي بلغ )14الفقرة رقم )

التعديالت التي وقد تعزى هذه النتيجة إلى؛  (.3.87درسة" في املرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )جدها على بقائي في املأونصها" تساعد الحوافز التي 

لدور الذي طرأت في تقليل أنصبة املعلمين وزيادة الرواتب أضف إلى ذلك حرص الوزارة على عمل املعلم في واليته ساعدت على حب املعلمين ملهنتهم وا

يادة الترابط االسري داخل املدرسة، وحرص مديري املدارس على إيجاد بيئة تعليمية جاذبة مريحه للمعلمين والطالب يبذله أغلب مديري املدارس في ز 

اتفقت نتائج الدراسة مع وقناعتهم  بأهمية الشراكة داخل املدرسة وتحفيز املعلمين واالهتمام باحتياجاتهم يؤدي الى انتماء ووالء املعلمين ملدرستهم، 

(. 3.78( والتي طبقت ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات الخاصة بسلطنة عمان حيث بلغ املتوسط العام للوالء )2009بها الحمداني)دراسة قامت 

( التي طبقت في مدارس الحلقة الثانية بسلطنة عمان حيث تراوحت متوسطات املحاور التي 2010واختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة الناعبي)

( 3.01( حيث كانت تقديرات أفراد العينة متوسطة، بمتوسط حسابي)2011(. كما اختلفت نتائج الدراسة مع دراسة املذكور)2.679-2.677ا )استخدمه

 (.0.89وانحراف معياري)

 ار 
ا
 ، ونصه:السؤال الخامسبالجابة عن : النتائج املتعلقة بعا

املددارس بمحافظدة جندوب الباطندة فدي سدلطنة عمدان للقيدادة التحويليدة ومسدتوى الدوالء حصائيا بين درجدة ممارسدة مدديري ة" هل توجد عالقة دالة 

 الوظيفي لدى املعلمين في مدارسهم؟"

( ملعرفة طبيعة العالقة بين درجة ممارسة مديري املدارس بمحافظة Pearsonلإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج معامل ارتباط بيرسون)   

 يوضح ذلك. التالي عمان للقيادة التحويلية ومستوى الوالء الوظيفي لدى املعلمين في مدارسهم، والجدول جنوب الباطنة في سلطنة 
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بين درجة ممارسة مديري املدارس بمحافظة جنوب الباطنة للقيادة التحويلية ومستوى الوالء  للعالقة(  (Pearsonمعامل ارتباط بيرسون : (16)جدول 

 الوظيفي لدى املعلمين في مدارسهم
 مقياس الوالء الوظيفي  عالقة االرتباط أبعاد مقياس ممارسة القيادة التحويلية

 ُبعد التأثير املثالي )الكاريزما(

 

**0.452 (rمعامل بيرسون )  

 0.000 الداللة االحصائية

 ُبعد التحفيز

 

**0.508 (rمعامل بيرسون )  

 0.000 الداللة االحصائية

 ُبعد االستثارة

 

**0.454 (rمعامل بيرسون )  

 0.000 الداللة االحصائية

 ُبعد االعتبار الفردي

 

**0.510 (rمعامل بيرسون )  

 0.000 الداللة االحصائية

 املقياس ككل

 

**0.533 (rبيرسون )معامل   

 0.000 الداللة االحصائية

( بين درجة ممارسة مديري املدارس بمحافظة جنوب الباطنة α≤0.01( وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )16جدول )بين  

موجبة، وذات في سلطنة عمان للقيادة التحويلية ومستوى الوالء الوظيفي لدى املعلمين في مدارسهم؛ وتجدر اإلشارة إلى أن قيم معامل االرتباط بينها 

علمون األوائل للقيادة التحويلية زاد مستوى الوالء الوظيفي لدى مرؤوسيهم. املدارس وامل مديري عالقة طردية؛ وهذا يعني أنه كلما زادت درجة ممارسة 

بمقياس الوالء وبالنظر إلى قيم معامالت االرتباط الخطي نجد أن ُبعد االعتبار الفردي من أبعاد مقياس ممارسة القيادة التحويلية هو األكثر ارتباطا 

 ريزما(هو األقل ارتباطا بالوالء الوظيفي من بين تلك األبعاد.الوظيفي، في حين أن ُبعد التأثير املثالي )الكا

أظهاااااارت نتاااااااائج الدراسااااااة الاااااااى وجاااااااود عالقااااااة دالاااااااة احصاااااااائيا بااااااين درجاااااااة ممارسااااااة ماااااااديري املااااااادارس بمحافظااااااة جناااااااوب الباطناااااااة فااااااي سااااااالطنة للقياااااااادة     

التحويلياااااااة ومسااااااااتوى الااااااااوالء الااااااااوظيفي لاااااااادى املعلمااااااااين، وكانااااااات العالقااااااااة طرديااااااااة وموجبااااااااه، وماااااااان حيااااااااث ترتياااااااب األبعاااااااااد جاااااااااء بعااااااااد االعتبااااااااار الفااااااااردي 

 فااااااااي الاااااااا
ً
 وقااااااااد يعاااااااازى ذلاااااااك إلااااااااى األسااااااااباب اآلتيااااااااة: األكثااااااار تااااااااأثيرا

ً
ياااااااازداد إحساااااااااس الفاااااااارد والء الااااااااوظيفي بينمااااااااا جاااااااااء بعاااااااد التااااااااأثير الكاااااااااريزمي األقاااااااال تااااااااأثيرا

 باالنتمااااااء ملؤسساااااته إذا تاااااوفرت لااااااه بيئاااااة عمااااال يجااااااد فيهاااااا ماااااا ُيشاااااابع طموحاااااه الشخ ااااا ي واملنهاااااي وأبعاااااااد القياااااادة التحويلياااااة ُتلبااااااي ذلاااااك، إن مااااان ساااااامات

تماااااااام بقااااااادرات املرؤوساااااااين، وهاااااااذا بااااااادوره يساااااااهم فاااااااي والئهااااااام للمدرساااااااة، يوجاااااااد الجاااااااو اإليجاااااااابي داخااااااال املدرساااااااة إذا وجاااااااد قائاااااااد القائاااااااد التحاااااااويلي االه

يشاااااارك املعلمااااااين فاااااي القاااااارارات والتخطاااااايط، وتنفياااااذ األهااااااداف وهااااااو ماااااا يتحلااااااى باااااه القائااااااد التحااااااويلي، ينااااادفع املعلمااااااين لتحقيااااااق أهاااااداف املدرسااااااة متااااااى 

راعاااااااااة الفااااااااروق الفردياااااااة، فهاااااااام بااااااااذلك َيشااااااااُعروَن بااااااااأنهم جاااااااازء مااااااان املنظومااااااااة املدرسااااااااية، وتكااااااااون النتيجااااااااة والءهاااااااام ماااااااا وجااااااااد التحفيااااااااز، والتمكااااااااين، وم

 للمدرسااااااااة، إدراك ماااااااااديري املااااااااادارس باااااااااأن نمااااااااط القياااااااااادة التحويلياااااااااة ياااااااااؤدي تحقيااااااااق أهاااااااااداف املدرساااااااااة فاااااااااي جااااااااو يساااااااااوده القااااااااايم واألفكاااااااااار اإليجابياااااااااة.

ماااااااان حيااااااااث تااااااااأثير القيااااااااادة التحويليااااااااة مااااااااع متغياااااااار آخاااااااار وجاااااااااء االخااااااااتالف فااااااااي ترتياااااااااب (  2016،الشاااااااانطيالنتيجااااااااة مااااااااع نتيجااااااااة دراسة) هااااااااذه ختلفااااااااتوا

.
ً
واتفاااااق ذلاااااك ماااااع  األبعااااااد حياااااث جااااااء بعاااااد التاااااأثير املثاااااالي كاااااأكثر األبعااااااد تاااااأثيرا لجاااااودة الحيااااااة الوظيفياااااة بينماااااا جااااااء بعاااااد االعتباااااار الفاااااردي األقااااال تاااااأثيرا

ارتباطيااااااااة بااااااااين متغياااااااار الثقافااااااااة التنظيميااااااااة والااااااااوالء التنظيمااااااااي، وبلغاااااااات قيمااااااااة هااااااااذا  حيااااااااث أشااااااااار إلااااااااى وجااااااااود عالقااااااااة(2016) صااااااااادق،نتااااااااائج دراسااااااااة 

(. كماااااااا اتفقااااااات نتااااااائج الدراساااااااة مااااااان حيااااااث تاااااااأثير القياااااااادة التحويليااااااة فاااااااي متغيااااااار 0.05( وهاااااااي عالقاااااااة ارتباطيااااااة عناااااااد مساااااااتوى معنويااااااة)0.411االرتباااااااط)

لتحويلياااااااااة ارتبطااااااااات بسااااااااالوك املواطناااااااااة بعالقاااااااااة عالياااااااااة، وبلغااااااااات قيماااااااااة ( وأشاااااااااارت إلاااااااااى أن القياااااااااادة ا2012سااااااااالوك املواطناااااااااة ماااااااااع دراساااااااااة الصااااااااارايرة )

متفقاااااااة بوجاااااااود عالقاااااااة باااااااين القياااااااادة التحويلياااااااة واملناااااااااخ ( 2013)عاااااااواد، ( وجااااااااءت دراسااااااااة 0.760معامااااااال االرتبااااااااط بينهاااااااا وباااااااين السااااااالوك التنظيماااااااي )

 التنظيمي في املدارس الحكومية بفلسطين من وجهة نظر مديري املدارس.

 التوصيات:
 نتائج هذه الدراسة توص ي باآلتي: بناءا على ما جاءت به  

  .ضرورة مساعدة املعلمين على املشاركة في تنفيذ البحوث العلمية 

 .ضرورة أسناد مهاما جديدة للمعلمين تثير اهتماماتهم 

 .ضرورة توفير برامج لتطوير كفاءة املعلمين 

 .افز للمعلمين املتميزين  ضرورة تقديم حو

  املدارس صالحيات أوسع خاصة في مجال تحفيز املعلمين.ةعطاء مديري 
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Abstract:         The study aimed at identifying the degree of principals’ performances transformational 
leadership in the Al Batinah South Governorate in the Sultanate of Oman and finding out the relation between 

transformational leadership and teachers’ loyalty to their jobs. To achieve the objectives of the study, 

questionnaires were conducted to obtain the needed facts from those who are concerned in the main fields.  
After testing and confirming the validity and reliability of the questionnaire, 441 school principals, their 

assistants and the senior teachers participated in the study and responded to the questionnaires. The results of 

the study indicated that the degree of practicing school principals in the South Batinah Governorate for 
transformational leadership was high and that the level of job loyalty of teachers was high too. The results also 

have indicated that there is no statistically significant correlation between the degrees of principals’ 

performances of transformational leadership in South Batinah Governorate and the level of teachers’ job 
loyalty. In light of the results of the study, practical recommendations were made, for example, the need to 

help teachers to participate in the implementation of scientific research, to assign new tasks for teachers to 

raise their concerns, and to design programs to develop the efficiency of teachers. 

Keywords: Transformational Leadership, Job loyalty. 
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