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القيادة التحويلية وعالقتها بالصحة التنظيمية يف 
 مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان

 **وحيد شاه بور حماد      **ياسر فتحي الهنداوي املهدي      *حسن بن علي بن إبراهيم البلوش ي

 

  

الدراسة إلى التعرف على درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية، وعالقتها بالصحة التنظيمية, في مدارس التعليم األساس ي بسلطنة  هدفت  _امللخص

 ة وتكونتعمان. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثون املنهج الوصفي االرتباطي من خالل استخدام أداتيين, األولى: استبانة القيادة التحويلي

مفردة( 37( وتكون من )...OHI-Eمفردة(,(، لقياس درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية في مدارس التعليم األساس ي, والثانية مقياس ) 33من )...

بطريقة عشوائية  أداتي الدراسة على عينة تم اختيارها توزيعلقياس مستوى الصحة التنظيمية في مدارس التعليم األساس ي من وجهة نظر املعلمين, وتم 

 ومعلمة،, وبعد تحليل البيانات أشارت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية في 504من مجتمع الدراسة، بلغ حجمها )
ً
( معلما

ألساس ي بسلطنة عمان من وأن مستوى الصحة التنظيمية في مدارس التعليم ا ,مدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم كبيرة

وأنه توجد عالقة ارتباطية طردية موجبة دالة إحصائيا بين متوسط تقديرات أفراد عينة الدراسة لدرجة  ,وجهة نظر املعلمين في مدارسهم مرتفع

باالستمرار في تدريب املديرين  ممارسة املديرين للقيادة التحويلية، وبين متوسط تقديراتهم ملستوى الصحة التنظيمية في مدارسهم. وأوص ى الباحثون 

متابعة مستوى  ,على ممارسات أبعاد القيادة التحويلية؛ لتكون لديهم تصورات واضحة عن أهمية القيادة التحويلية؛ من أجل ترجمتها في الواقع الفعلي

رة وأخرى؛ للتأكد من مستوى الصحة ( مقياس الصحة التنظيمية بين فتOHIالصحة التنظيمية في مدارس التعليم األساس ي، وذلك باستخدام )

 التنظيمية في مدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان.
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 األساس ي التعليم مدارس في التنظيمية بالصحة وعالقتها التحويلية القيادة

 عمان بسلطنة
 قدمة. امل1

عد    
ُ
القيادة من املواضيع ذات األهمية في املنظمات املعاصرة؛ نظرا للدور  ت

امللقى على عاتقها إليجاد التفاعل بين مكونات التنظيم القيادية والفنية، 

لتحقيق فاعلية املنظمة، فالقيادة ليست باملهمة السهلة، فهي بحاجة مستمرة 

 عددة ومتنوعة. إلى التدريب والتنمية، ألن القائد يتعامل مع فئات مت

وتعد القيادة األسلوب الرئيس الذي تستطيع املؤسسات من خالله تحقيق      

أهدافها، وهي القادرة على التنسيق بين العناصر املختلفة، لتصل املؤسسة إلى 

التكامل املنشود بين مدخالت العملية اإلدارية، املادية منها والبشرية، من أجل 

يادة تقوم على أساس أن القائد هو "الشخص تحقيق أهداف املجتمع، فالق

الذي يؤثر في اآلخرين، ويعمل على إشباع حاجاتهم، وذلك من أجل إنجاز 

 [. 1األهداف املراد تحقيقها ]

ولذلك يحظى أسلوب القيادة وتأثيرها على األداء باهتمام كبير، وبدأ      

اإلدارة العلمية،  ( صاحبTaylorاالهتمام الفعلي بالقيادة في كتابات تايلور)

 بعاملي الكفاءة، واإلنتاج من خالل 
ً
 شديدا

ً
بدت اهتماما

َ
تلك املدرسة التي أ

اإلشراف اللصيق على األفراد، وهو األمر الذي أدى إلى إغفال الُبعد اإلنساني 

 [.2في اإلدارة ]

إن أسلوب القيادة في املدرسة يؤثر بشكل مباشر على أداء العاملين فيها،       

ث يسعى العاملون للقيام بأداء األعمال بكفاءة وفاعلية، لذلك فإن املعلم بحي

 من اإلبداع يكون نتيجة البيئة التي يعمل فيها، وهذا ال يمكن 
ً
الذي يمتلك قدرا

أن يكون إال من خالل مجموعة من املتغيرات ومن بينها أسلوب القيادة، وال 

"إيجاد رؤية ورسالة واضحة  سيما أسلوب القيادة التحويلية، الذي يركز على

لفريق العمل، ويثير اهتمام املرؤوسين لكي يعرضوا أعمالهم بصورة جديدة، 

[. وملمارسات القائد التحويلي تأثير واضح على سلوكيات 3وبطريقة إبداعية" ]

املعلمين واتجاهاتهم نحو املدرسة، من خالل توفير اتجاهات عالية تجاه النمو 

اء الطلبة، والقدرة على تنفيذ التغيير، وتقديم التحفيز املنهي للمعلمين وأد

 [.4الذهني ]

ويعد أسلوب القيادة التحويلية من أفضل األساليب القيادية التي ترتقي       

بالعاملين، وتسمو بهم في سلم االحتياجات البشرية، واملتطلبات الذاتية 

 في واالجتماعية واملؤسساتية، مما يجعل هذا األسلوب 
ً
 ملحا

ً
القيادي مطلبا

ضوء التحديات العاملية التي تنعكس على مجال التربية والتعليم، وإن هذا 

األسلوب من القيادة يتفاعل من خالله عدة مقومات محفزة نحو األداء النوعي 

 [.5على املستوى املؤسس ي ]

ظمة في ومن أهم ما يميز القيادة التحويلية قدرتها العالية على قيادة املن      

مواجهة التحديات والتطورات الحديثة، وذلك من خالل التأثير على سلوكيات 

وتشجيعهم  ,املرؤوسين، وتنمية قدراتهم اإلبداعية عن طريق فتح املجال لهم

[. وإن القادة 6على مواجهة املشاكل والصعوبات التي تواجه منظماتهم الرقب ]

عند توظيفهم السلوكيات ية التحويلين يسلكون سلوكا يؤدي إلى نتائج عال

 :التالية

 التأثير املثالي: وهو استخدام القائد التربوي التحويلي أسلوبا يجعل من 

سلوكه مثاال يقتدى به، ويحترمه اآلخرون، ويثقون فيه، ويعتبرونه قدوة 

 حسنة لهم. 

 ,الدافعية اإللهامية: وهي السلوك الذي يحفز اآلخرين ألداء أفضل األعمال

 والفوز بأفضل الدرجات. 

االستثارة الفكرية: وتعني مشاركة القائد التربوي التحويلي لآلخرين في اتخاذ 

 القرارات، وصنع األهداف، واختيار األساليب والوسائل املختلفة لتنفيذها. 

من خالل اهتمامه  ,االعتبار الفردي: ويعني أن القائد التحويلي يهتم بالفرد

 [. 3صة باألشخاص الذين هم بحاجة إلى رعاية خاصة ]خا ,بجميع التابعين

كما أن القيادة التحويلية تقوم على مبدأ االلتزام، وتخلق الحماس      

والدافعية لدى العاملين في املؤسسة التعليمية للتغيير، كما تسعى أيضا 

للعمل التكاملي ومشاركة جميع العاملين في العملية التعليمية، وتساعد في 

النظر في الرؤية املتعلقة باألفراد ومهماتهم وأدوارهم، وتعمل على تجديد  إعادة

التزامهم، وتسعى إلعادة بناء النظم والقواعد العامة التي تسهم في تحقيق 

 [.7غاياتهم ]

إن فاعلية املؤسسات التعليمية ال يمكن أن تعزى لُبعد واحد بعينه، بل      

ي بنية املؤسسة وطريقة التعامل بين ملجموعة من األبعاد التي قد تسود ف

العاملين فيها، ومدى اتسامها بالصحة التنظيمية، لذا فإن للقيادة ونوعها 

نصيًبا من تحمل املسؤولية نحو طبيعة املناخ، وطبيعة الجماعة وأطرها 

املرجعية، ومستوى نضجها وثقتها ببعضها البعض، وأن دور القيادة وأثرها 

[. لذلك اهتم 2بمفهوم الصحة املؤسسية وتجانسها ]كبير في تمتع الجماعة 

العلماء واملختصون باملنظمات التربوية بدراسة بيئات العمل، فأصبح يدرس 

مكان العمل ويضاف إليه مصطلحات أخرى، كاأليديولوجية التنظيمية، وعلم 

البيئة، والحقل، والوضعية، والتنظيم غير الرسمي، والسياق، والثقافة، 

يعرف بالصحة التنظيمية، وقد استعملت الصحة التنظيمية أول  وحديثا بات

ما استعملت من طرف مايلز أثناء دراسته لخاصيات املدرسة، فاملنظمة التي 

تتمتع بصحة جيدة، هي تلك املنظمة التي تستطيع الحياة في محيطها، 

 [.8واالستمرار في النمو واالزدهار على املدى البعيد ]

تنظيمية من أهم االتجاهات اإلدارية التي تركز على دراسة وتعد الصحة ال     

املنظمة، إذ تشبه هذه االتجاهات املدرسة بالكائن الحي الذي يحتاج إلى أن 

ينمو بصحة جيدة، وأن يكون خاليا من األمراض، فاملحافظة على وجود املناخ 

فهوم [. لذا أخذ م2] الصحي في املدرسة تأتي في قمة سلم أولويات القيادة

الصحة التنظيمية يفرض نفسه بقوة، وذلك بهدف تطوير عمل املنظمات، 

والحفاظ على حيويتها ونموها، فاملنظمة املتمتعة بالصحة الجيدة تتمكن من 

التعامل مع القوى الخارجية املحيطة بها بفاعلية، وفي نفس الوقت تعمل على 

[. إن 7نتاجات أفضل ]توجيه إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق أهدافها وصوال إلى 

 لتحسين تحصيل  ,االهتمام بالصحة التنظيمية
ً
 ومتكامال

ً
 شموليا

ً
يوفر نهجا

 [.9الطالب ]

عطي أهمية بالغة لجذب العاملين إلى       
ُ
 إن القيادات التربوية يجب أن ت

املنظمة، وزيادة انتمائهم لها، والسعي إلى تحقيق التماسك املؤسس ي، ورفع 

للعاملين، والسعي إلى تحقيق أهدافها ومراميها، وغياب تلك الروح املعنوية 
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األسباب سيؤدي إلى جعل العاملين فيها مترقبين ألي فرصة لإلفالت منها، 

واالنعتاق من قيودها، وااللتحاق بأي منظمة أخرى يرونها مالئمة ألهدافهم، 

 [.10وملبية لطموحاتهم ]

 أبعاد الصحة التنظيمية هي:[ أن 11ويرى كل من هوى وتارتر وكوتكامب ]  

: ويعني مقدرة املؤسسة على (Institutional Integrityالتكامل املؤسس ي ) -1

التعامل مع بيئتها الخارجية بنجاح، والحفاظ على استمراريتها الداخلية، عند 

تعرضها لضغوط من البيئة الخارجية، وحماية املعلمين من مطالب املجتمع 

 نطقية. وأولياء األمور غير امل

: وتشير إلى السلوك الذي يكون (Collegial Leadershipالقيادة الجماعية ) -2

فيه مدير املدرسة ودود ويسهل التعامل معه، ويتقبل آراء العاملين حتى لو 

تعارضت مع أفكاره، والذي يعامل العاملين على قدم املساواة، ويطلع العاملين 

 الوقت يحافظ على معايير محددة لألداء.على األداء املتوقع منهم، وفي نفس 

(: وُيقصد به توفير ما يلزم من مواد Resource Influenceدعم املوارد ) -3

وتجهيزات إضافية للتدريس، عندما يطلبها املعلمون، وتخصيص جزء من 

ميزانية املدرسة لشراء املواد الضرورية لدعم البرنامج األكاديمي للمدرسة، 

 لوب من املعلمين.وتوفير العدد املط

(: ويعني شعور العاملين واملعلمين في Teacher Affiliationانتماء املعلم ) -4

املدرسة باالنفتاح والود واالنتماء والثقة، وحب العمل واالحترام، واملساعدة 

بين العاملين، وشعورهم باالفتخار ملدرستهم، فضال عن افتخارهم بإنجاز 

 األعمال املكلفين بها.

(: هو التوجه نحو ابتكار إجراءات Academic Emphasisتأكيد األكاديمي )ال -5

جديدة تحقق النمو، والتفوق األكاديمي، من خالل وضع أهداف عالية يمكن 

 تحقيقها بتوفير بيئة منتظمة وجادة.

إن البيئة التربوية الصحية بحاجة إلى القيادة التحويلية املبدعة التي تمكنها       

هدافها بفاعلية، والتعامل مع املشكالت الوظيفية، أي أن يتمكن من تحقيق أ

قادة املدارس من تغيير أداء املدرسة عن طريق إيجاد حلول، وأفكار تربوية 

جديدة بمساعدة املعلمين لتحقيق األهداف املرجوة، فتقوم بتهيئة البيئة 

التربوية، املناسبة لتجريب األفكار اإلبداعية التي تتفق مع أهداف املدرسة 

وتحفز املبدعين على تنفيذ أفكارهم، التي تساهم في إحداث تغيير يرتقي باألداء 

 [.12الوظيفي ]

وتقوم وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان بدور ملموس في تدريب       

القيادات التربوية ورفع كفاءتها، فتنظم البرامج والدورات التدريبية، وذلك من 

ائرة تطوير األداء املدرس ي، بالتعاون مع مراكز التدريب في خالل ما تقدمة د

املديريات التعليمية، بالتعاون مع املركز التخصص ي للتدريب املنهي للمعلمين، 

ومختلف البرامج التي تقدم للمديرين في مدارس التعليم األساس ي بسلطنة 

مجموعة من عمان، وهذه الجهود تدفع باملنظمات التربوية إلى األمام؛ لتوفير 

وكذلك هنالك جهود أخرى في  ,الكوادر القيادية للمدارس في املستقبل

 ,املنظومة التربوية في سلطنة عمان فيما يتعلق بإيجاد البيئة املدرسة الجاذبة

 ,والتجهيزات ,وتخطو السلطنة في هذا املجال خطوات إيجابية من توفير املرافق

ورسومات  ,خالل وجود لوحات والتقنيات، و االهتمام بشكل املدرسة من

جذابة، وتوفير الحدائق البسيطة كمتنفس للطالب. وكذلك االهتمام بنظافة 

املدرسة وصيانة دورات املياه واملرافق األخرى، وتوفير الوسائل التعليمية 

وأما بالنسبة للمعلم فقد تم توفير غرف  ,الحديثة واالهتمام باملقصف املدرس ي

جهيزات مثل شبكة اإلنترنت، وآالت التصوير, وغيرها واسعة بمكاتب مريحة وت

 من األدوات املهمة.

 ملا أكدتُه الدراسات السابقة من أهمية القيادة التحويلية في العملية      
ً
ونظرا

التعليمية، ودورها في إجراء تغييرات إيجابية هادفة في املؤسسة التربوية، 

ملعنوية للعاملين، وزيادة الرضا وأثرها على تحقيق األهداف، وارتفاع الروح ا

وأهمية تمتع مدارس السلطنة بالصحة  ,الوظيفي وتحقيق الوالء التنظيمي

التنظيمية ومن خالل ما أطلع عليه الباحثون من قراءات حول هذا املفهوم 

وعالقتها  ,رأى الباحث الباحثون أهمية إجراء الدراسة على القيادة التحويلية

 دارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان.بالصحة التنظيمية في م

 الدراسات السابقة. 2

في هذا الجزء من الدراسة سيتم عرض الدراسات السابقة وفق محاور      

والدراسات التي  ,والصحة التنظيمية ,القيادة التحويلية ,الدراسة األساسية

 وفيما يلي عرض لهذه الدراسات السابقة. ,جمعت بين املفهومين

 :الدراسات املتعلقة بالقيادة التحويلية 
ً
 أوال

دراسة هدفت إلى التعرف على العالقة بين أبعاد القيادة  [13أجرى أيلين ]     

التحويلية في املدرسة االبتدائية والبيئة املدرسية، ومستويات التحصيل 

استنادا على املعلومات املتعلقة باملدرسة، وقد تم العلمي للطالب في املدرسة، 

جمع البيانات من خالل عينة هادفة من مديري املدارس االبتدائية، وعينة 

مقصودة من املعلمين في مدارس مدينة تكساس في الواليات املتحدة األمريكية، 

( لقياس درجة تصورات املعلمين MLQوباستخدام مقياس القيادة التحويلية )

ارسات املديرين للقيادة التحويلية، واستخدام مقياس املناخ املدرس ي ملم

(SCT_R لقياس تصورات املعلمين للمناخ املدرس ي. وتشير النتائج إلى وجود )

عالقات إيجابية وذات داللة إحصائية بين عوامل القيادة التحويلية، وأبعاد 

ين القيادة التحويلية املناخ املدرس ي. ومع ذلك لم تكن هنالك عالقات إيجابية ب

وتحصيل الطالب في الرياضيات، ووجود عالقة إيجابية بين القيادة التحويلية 

 وتحصيل الطالب في القراءة.

[ إلى التعرف على درجة ممارسة مديري املدارس 14وهدفت دراسة السلطي ]     

، الثانوية بمحافظات غزة للقيادة التحويلية، وعالقتها بإدارة التميز لديهم

ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، وقام 

( فقرة، وقد تكون مجتمع 69بتصميم استبانتين لهذا الغرض تحتويان على )

 ومعلمة للمدارس الثانوية بمحافظات غزة، وعينة 4857الدراسة من )
ً
( معلما

يري املدارس (، وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مد330دراسة كانت )

%( بدرجة تقدير كبيرة. وأن 70الثانوية بمحافظة غزة للقيادة التحويلية )

مستوى إدارة التميز لدى مديري املدارس الثانوية بمحافظات غزة بلغ وزنها 

 %( بدرجة تقدير كبيرة.74النسبي )

[ إلى التعرف على درجة توافر سمات 15بينما هدفت دراسة عبدالعال ]   

تحويلية لدى مديري املدارس الثانوية بمحافظة غزة وعالقتها القيادة ال

بمستوى االنتماء املنهي ملعلميهم، وقد استخدمت الباحثة استبانتين لجمع 

واالستبانة الثانية  ,البيانات، االستبانة األولى لقياس سمات القيادة التحويلية

( 400دراسة من )لقياس مستوى االنتماء املنهي لدى املعلمين، وتكونت عينة ال

 ومعلمة، وبعد تحليل البيانات أظهرت النتائج أن درجة توافر سمات 
ً
معلما

القيادة التحويلية لدى مديري املدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظر 

%(. وأنه ال توجد فروق ذات داللة 72.20املعلمين كانت عالية بوزن نسبي )

اد عينة الدراسة حول درجة توافر إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفر 
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سمات القيادة التحويلية لدى مديري املدارس الثانوية بمحافظات غزة تعزى 

ملتغير )الجنس، املؤهل العلمي، سنوات الخدمة(. وأن مستوى االنتماء املنهي 

لدى معلمي املدارس الثانوية بمحافظات غزة من وجهة نظرهم بلغ وزنه النسبي 

 قدير كبيرة.%( بدرجة ت75.00)

[ بدراسة بهدف الكشف عن طبيعة العالقة االرتباطية 16] وقامت النجار    

بين ضغوط العمل، والقيادة التحويلية لدى مديري املدارس الحكومية 

بمحافظات غزة )فلسطين( من وجهة نظرهم. ولتحقيق أهداف الدراسة 

شعور مديري استخدمت الباحثة استبانتين كأداة للدراسة، إحداهما لقياس 

املدارس بضغوط العمل، واألخرى استبانة القيادة ذات السلوكيات املتعددة، 

 ومديرة، تم 271استبانة )باس وأفوليو(. واشتملت عينة الدراسة على )
ً
( مديرا

اختيارهم بالطريقة العشوائية، وبعد معالجة البيانات بالطريقة اإلحصائية؛ 

ملدارس الحكومية بضغط العمل على أظهرت النتائج أن درجة شعور مديري ا

%( بدرجة قليلة. ودرجة ممارسة مديري املدارس 44وزن نسبي قدره )

. 86.9الحكومية للقيادة التحويلية على وزن نسبي قدره )
ً
 جدا

ً
%( بدرجة كبيرة

وأنه توجد عالقة " سلبية " ذات داللة إحصائية بين درجة الشعور بضغط 

ادة التحويلية لدى مديري املدارس الحكومية العمل، وبين درجة ممارسة القي

 بمحافظات غزة. 

[ بدراسة هدفت إلى التعرف على واقع تطبيق مديري املدارس 17وقام عواد ]    

الحكومية الثانوية للقيادة التحويلية، واملناخ التنظيمي فيها، والعالقة بينهما 

تكونت عينة من وجهة نظر املديرين في مديريات شمال الضفة الغربية. و 

، ولتحقيق هدف الدراسة، قامت الباحثة بإعداد 288الدراسة من )
ً
( مديرا

استبانة باالعتماد على األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة، وتم 

التأكد من صدق االستبانة وثباتها، وقد توصلت الدراسة إلى أن هنالك واقع 

 للقيادة التحويلية واملناخ التنظي
ً
مي في املدارس الحكومية الثانوية في عاٍل جدا

 على 
ً
فلسطين من وجهات نظر املديرين، ووجود ارتباط إيجابي دال إحصائيا

القيادة التحويلية، واملناخ التنظيمي في املدارس  ( بينα=0.05مستوى الداللة)

 الحكومية الثانوية في فلسطين من وجهات نظر املديرين.

[ بعنوان: "نظام مقترح لتدريب مديري مدارس 18أما دراسة الجهضمي ]     

التعليم األساس ي الحلقة الثانية على القيادة التحويلية في سلطنة عمان، فقد 

مقترح لتدريب مديري مدارس التعليم األساس ي الحلقة  هدفت إلى بناء نظام

الثانية على القيادة التحويلية، بناء على االحتياجات التدريبية، وظروف 

التدريب املناسبة ملديري مدارس التعليم األساس ي الحلقة الثانية بسلطنة 

ومديرات مدارس التعليم  ,عمان، وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع مديري 

، لإلجابة على 172(، وكانت عينة الدراسة )368س ي وعددهم )األسا
ً
( مديرا

( فقرة، وتوصلت 72االستبانة التي أعدت لهذه الدراسة، والتي تكونت من )

الدراسة ببناء نظام تدريبي مقترح لتدريب مديري مدارس التعليم األساس ي 

 الحلقة الثانية على القيادة التحويلية. 

[ إلى الكشف عن دور القيادة التحويلية في تطوير 19] وسعت دراسة عيس ى      

أداء مديري املدارس الثانوية في محافظات غزة )فلسطين(، ولإلجابة عن أسئلة 

الدراسة، استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، كما بلغت عينة 

 ومديرة من مديري املدارس الثانوية في محافظات غزة، 100الدراسة )
ً
( مديرا

( 71تحقيق أهداف الدراسة، قامت الباحثة بتصميم استبانة مكونة من )ول

( مجاالت، لتشتمل على أبعاد القيادة التحويلية، وأظهرت 6فقرة، وزعت على )

الدراسة أنه توجد ممارسة للقيادة التحويلية في تطوير أداء مديري املدارس 

جال الخامس %(. واحتل امل60الثانوية في محافظات غزة بنسبة أقل من )

)االستثارة الفكرية وتوقع مستويات عليا من العاملين( املرتبة األولى بوزن 

%(، بينما احتل املجال الرابع )تقديم نموذج سلوكي يحتذى( 48.82نسبي)

%( في تقديرات أفراد العينة. وأتضح أنه 42.24املرتبة السادسة بوزن نسبي )

ات املديرين لواقع ممارسة القيادة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقدير 

التحويلية تعزى ملتغيرات الجنس، وسنوات الخدمة، واملؤهل الدراس ي، 

 والتخصص.

[ إلى كشف الواقع الراهن للقيادة املدرسية 20كما سعت دراسة املنذري ]      

في مدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان من منظور األسس الفكرية لنظرية 

ويلية وذلك من وجهة نظر مساعدي مديري هذه املدارس القيادة التح

باإلضافة إلى الكشف عن متطلبات تطبيق القيادة  ,واملعلمين األوائل بها

التحويلية في مدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان على نحو فعال. ولتحقيق 

ونظرية  ,تم تحليل األدبيات املتعلقة بالتعليم األساس ي ,أهداف الدراسة

بجانب القيام بدراسة ميدانية لكشف الواقع الراهن  ,دة التحويليةالقيا

وتكون مجتمع الدراسة من جميع مدارس التعليم  ,ملمارسات القيادة املدرسية

( مساعد مدير ومعلم أول، لإلجابة على 540األساس ي، وكانت عينة الدراسة )

ذلك املقابلة ( فقرة، وك55أداتي الدراسة، وهي : االستبانة التي تكونت من )

( خبراء متخصصين في القيادة 7الشخصية، وأخيرا املقابالت املقننة مع عدد )

واإلدارة، وأظهرت الدراسة مجموعة من النتائج أهمها: أن تقديرات أفراد عينة 

الدراسة للواقع الراهن للقيادة املدرسية على محاور الدراسة تراوحت بين 

املقابلة الشخصية مع مساعدي مدير  وتطابقت نتائج ,املرتفعة واملتوسطة

مدارس التعليم واملعلمين األوائل مع نتائج االستبانة في جميع محاور الدراسة 

وتوصلت الدراسة إلى عدد من اإلجراءات  ,ماعدا محور ممارسة التغيير

 املقترحة لتطبيق القيادة التحويلية في مدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان.

: الدراس 
ً
 ات املتعلقة بالصحة التنظيمية ثانيا

[ دراسة هدفت إلى تحديد العالقة بين الصحة 21أجرى جوهنسن ]     

وإنجاز الطالب في التحصيل العلمي األكاديمي، وتحديد العوامل  ,التنظيمية

التي من شأنها أن تساعد على زيادة التحصيل العلمي للطالب، خاصة في 

رية في والية األلباما في اململكة املتحدة، املدارس االبتدائية باملناطق الحض

( مدرسة، من املدارس االبتدائية في املناطق 26وتكونت عينة الدراسة من )

الحضرية، وقد استخدمت الدراسة مقياًسا لقياس التحصيل العلمي، وكذلك 

( لقياس الصحة التنظيمية في املدارس االبتدائية، ومن ثم OHI-Eمقياس )

رتباط بيرسون واالنحدار املتعدد لتحليل البيانات. وأظهرت استخدام معامل ا

الدراسة أنه يوجد ارتباط قوي بين الصحة التنظيمية والتحصيل الدراس ي 

للطالب، ويعتبر املعلم أهم عامل في تحسين إنجاز الطالب. كما أظهرت النتائج 

 وجود انتماء قوي للمعلم، والشعور 
ً
 أيضا

 بالوالء والرضا الوظيفي.

[ فقد هدفت إلى الكشف عن مستوى الصحة 22أما دراسة الشريفي ]     

التنظيمية في مدارس التربية الخاصة في َعمان باألردن من وجهة نظر املعلمين، 

( معلم ومعلمة، واستخدمت استبانة الصحة 100وتكونت عينة الدراسة من )

ة التنظيمية لجمع البيانات، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى الصح

التنظيمية في مدارس التربية الخاصة في َعمان)األردن( من وجهة نظر املعلمين 

، كما أوصت الدراسة بتعزيز املستوى املرتفع للصحة التنظيمية في 
ً
كان مرتفعا
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مدارس التربية الخاصة في َعمان، من خالل تشجيع جميع العاملين فيها 

 ومكافاتهم على جهودهم.

[ إلى تعرف مستوى تطبيق مديري 23والكريمين ] وهدفت دراسة الحجايا     

ومديراتها في محافظتي الطفيلة ومعان في إقليم جنوب األردن ملعايير  ,املدارس

الصحة التنظيمية، واملتمثلة في الوظيفة والعمل، وحالة املدرسة الداخلية، 

ين وقدرتها على النمو والتغيير وعالقتها باألداء الوظيفي من وجهة نظر املعلم

العاملين لديهم. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام أداتين مطورتين 

 982لغرض جمع البيانات من أفراد العينة، والتي بلغ تعدادها )
ً
( معلما

ومعلمة، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى توافر أبعاد الصحة التنظيمية في 

 من وجهة املدارس الحكومية التابعة ملحافظتي الطفيلة ومعان كان متوس
ً
طا

نظر املعلمين، وأن مستوى األداء الوظيفي لدى معلمي ومعلمات املدارس 

الحكومية في محافظتي الطفيلة ومعان من وجهة نظر املعلمين أنفسهم كان 

متوسطا، ووجود معامل ارتباط دال إحصائيا بين توافر مستوى أبعاد الصحة 

 التنظيمية واألداء الوظيفي املرتفع.

[ إلى تعرف مستوى الصحة التنظيمية في املراكز 24هدفت دراسة الكمالي ]      

التابعة إلدارة السراج املنير في دولة الكويت، وعالقته بدرجة ممارسة رؤساء 

املراكز للمهارات اإلدارية من وجهة نظر املعلمين، وقد تكونت عينة الدراسة 

 ومعلمة، ولتحقيق هدف الدراسة؛ ت280من )
ً
م استخدام أداتين هما ( معلما

استبانة الصحة التنظيمية، واستبانة املهارات اإلدارية، وأظهرت النتائج أن 

مستوى الصحة التنظيمية في املراكز التابعة إلدارة السراج املنير في دولة 

وأن درجة ممارسة رؤساء املراكز  ,الكويت من وجهة نظر املعلمين كان متوسطا

كما  ,رية من وجهة نظر املعلمين كانت منخفضةالتعليمية للمهارات اإلدا

أظهرت النتائج أيضا أنه توجد عالقة ارتباطية إيجابية بين مستوى التنظيمية 

في املراكز التعليمية، ودرجة ممارسة رؤساء املراكز التعليمية للمهارات 

 اإلدارية. 

 [ بعنوان: "مستوى الصحة التنظيمية في25وهدفت دراسة السواملة ]     

املدارس الثانوية العامة والخاصة في األردن من وجهة نظر املعلمين"، والتي 

هدفت التعرف إلى مستوى الصحة التنظيمية في املدارس الثانوية العامة 

 1337والخاصة في األردن من وجهة نظر املعلمين، وتكونت العينة من )
ً
( معلما

العتماد على مقياس ومعلمة، ولتحقيق أغراض الدراسة؛ تم تطوير مقياس با

[، وأشارت 11(، والذي طّوره هوي وتارتر وكوتكامب ]OHIالصحة التنظيمية )

نتائج الدراسة إلى أن مستوى الصحة التنظيمية في املدارس الثانوية العامة 

والخاصة في األردن من وجهة نظر املعلمين كان مرتفعا، وأنه توجد فروق ذات 

لتنظيمية بين املدارس الثانوية العامة داللة إحصائية في مستوى الصحة ا

والخاصة، لصالح املدارس الخاصة، كما أشارت نتائج الدراسة أيضا إلى أنه ال 

توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيرات النوع االجتماعي، وسنوات 

 الخبرة، واملؤهل التعليمي.

تنظيمية في [ إلى بناء أنموذج للصحة ال26بينما هدفت دراسة سالم ]     

الجامعات األردنية الرسمية في ضوء الواقع واالتجاهات اإلدارية املعاصرة، 

( عضو هيئة تدريس من سبع جامعات رسمية. 360وتكونت عينة الدراسة من )

وبعد مراجعة األدب النظري ذي العالقة وتطبيق استبانة الصحة التنظيمية 

(OHI ؛ تم بناء أنموذج للصحة التنظيمية تكون) من إطارين: أحدهما

مفاهيمي، واآلخر عملي، وأظهرت النتائج أن مستوى الصحة التنظيمية كان 

 بشكل عام من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس.
ً
 متوسطا

[ إلى التعرف مستوى الصحة التنظيمية في 27وهدفت دراسة القصير ]      

وعالقته بااللتزام  املدارس الثانوية العامة في دولة اإلمارات العربية املتحدة،

 590التنظيمي للمعلمين من وجهة نظرهم، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( معلما

ومعلمة، تم اختيارهم بطريقة عنقودية طبقية عشوائية، واستخدم الباحث 

[. 12مقياس الصحة التنظيمية الذي طوره كل من هوي وتارتر وكوتكامب ]

العامة في دولة اإلمارات العربية املتحدة وأشارت النتائج إلى أن املدارس الثانوية 

تتمتع بمستوى متوسط من الصحة التنظيمية، ومستوى مرتفع من االلتزام 

التنظيمي. كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير 

النوع االجتماعي، وحجم الهيئة التدريسية في املدرسة، واملنطقة التعليمية. كما 

 أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االلتزام أظهرت الن
ً
تائج أيضا

التنظيمي تعزى ملتغير النوع االجتماعي، ومدة الخدمة في املدرسة، واملنطقة 

 التعليمية، واملؤهل العلمي للمعلم، وجنسية املعلم.

 ثالثا: الدراسات التي جمعت بين القيادة التحويلية والصحة التنظيمية:

خالل البحث في الدراسات التي َجمعت بين مفهومي القيادة التحويلية من       

لم يتم العثور إال على دراسة واحدة جمعت بين املتغيرين  ,والصحة التنظيمية

[ والتي هدفت إلى بحث العالقة بين نمط القيادة 28وهي دراسة ادواردز ]

هذه املدارس في  التحويلية ملديري املدارس االبتدائية، والصحة التنظيمية في

والية كارولينا بالواليات املتحدة األمريكية، واسُتخدمت أداتان لجمع البيانات 

هما: مسح البرنامج املدرس ي للمرحلة االبتدائية، ومقياس الصحة 

(، وتم تطبيق هاتين األداتين على عينة من املعلمين OHI-Eالتنظيمية)

حدى املناطق التعليمية في جنوب واملديرين في املدارس االبتدائية التابعة إل 

من خمس مدارس شاركت في الدراسة.  ,( مستجيبا 122كارولينا، بلغ عددهم )

وأظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية متوسطة بين النمط القيادي التحويلي 

والصحة التنظيمية، كما وجدت عالقة ارتباطية ضعيفة بين نمط القيادة 

ملؤسس ي"، في حين وجدت عالقة ارتباطية إيجابية التحويلية وُبعد " التكامل ا

ودعم املوارد، وانتماء  متوسطة بين النمط القيادي، وأبعاد القيادة الجماعية،

لتحويلي، وبعد ووجدت عالقة ارتباطية ضعيفة بين النمط القيادي ا ,املعلم "

، ". وكانت هنالك فروق دالة إحصائية تعزى ملتغيرات العمرالتأكيد االكاديمي

ضيت في املدرسة نفسها، 
ُ
والعرق، وسنوات التدريس، والفترة الزمنية التي ق

 ولم تكن هنالك فروق إحصائية تعزى ملتغير الجنس واملستوى التعليمي.

 التعقيب علي الدراسات السابقة:

أثبتت الدراسات أهمية القيادة التحويلية وقدرتها املتميزة في إحداث وإدارة      

ارة التميز، وإعادة هيكلة املنظمات التعليمية، وتحقيق الفاعلية التغييرات، وإد

التنظيمية، وحفز العاملين، والرض ى الوظيفي، والتقليل من ضغوط العمل 

ومعدل الدوران الوظيفي، وتحسين املناخ التنظيمي، وتحسين التحصيل 

األكاديمي للطالب، واألداء التنظيمي، واملواطنة التنظيمية، والثقافة 

 تنظيمية، واإلبداع.ال

تناولت بعض الدراسات القيادة التحويلية باستخدام األبعاد التي حددها       

( للقيادة التحويلية، والبعض اآلخر استخدمت Bass & Avolioباس وأفوليو )

( كما في دراسة أيلين MLQبعض الدراسات مقياس القيادة املتعددة العوامل)

م مقياس لقياس القيادة التحويلية في [ وفي بعض الدراسات تم تصمي13]

(. وكذلك Bass & Avolioضوء األبعاد التي حددها كل من باس وأفوليو )

اتفقت معظم الدراسات السابقة فيما يتعلق بالقيادة التحويلية على 

[، 16] [، ودراسة النجار14استخدام املنهج الوصفي، مثل دراسة السلطي ]
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[، وتتفق الدراسة الحالية مع 19] [، ودراسة عيس ى17ودراسة عواد ]

 الدراسات السابقة في استخدام املنهج الوصفي.

واملعلمات في بعض  ,فقد تكونت من املعلمين ,وأما فيما يتعلق بالعينة      

[، بينما اختلفت بعض 17[، ودراسة عواد ]14الدراسات كدراسة السلطي ]

الدراسات في نوعية العينة، حيث كانت العينة من املديرين كدراسة األغا 

[. أما 20[، ودراسة املنذري ]18[، ودراسة الجهضمي ]19[، ودراسة عيس ى ]29]

عينة الدراسة من املعلمين  فيما يتعلق بالدراسة الحالية فسوف تكون 

واملعلمات؛ إلبداء الرأي فيما يتعلق بممارسات املديرين للقيادة التحويلية في 

 مدارسهم. 

ارتبطت هذه الدراسات بالنمو  ,وفيما يتعلق بدراسات الصحة التنظيمية       

األكاديمي، والتزام املوظفين، والرضا الوظيفي، وكذلك التعرف على مستوى 

لتنظيمية في املدارس واملؤسسات املختلفة، وعالقتها باألداء الصحة ا

الوظيفي، وبكفاءة وفاعلية املعلمين، وأثرها على الدافعية. وسعت بعض 

الدراسات السابقة إلى قياس مستوى الصحة التنظيمية في املدارس، وهذا ما 

أو يعكس االهتمام بهذا املفهوم، وقد جاءت في معظم الدراسات كمتغير تابع 

 نتيجة لتأثير عوامل أخرى. 

ومن املالحظ أنه ال يوجد اتفاق على عدد األبعاد التي تقيس الصحة      

التنظيمية، ففي بعض الدراسات خمسة أبعاد، والبعض اآلخر ستة أبعاد، 

والبعض سبعة أبعاد، والبعض اآلخر عشرة أبعاد. أما الدراسة الحالية، 

خالل خمسة أبعاد وفق مقياس هوي فسوف تتناول الصحة التنظيمية من 

[، وذلك بعد أن قام الباحثون بترجمته وعرضه على 12وتارتر و كوتكامب ]

املختصين في الترجمة، واملشرفين في قسم األصول واإلدارة التربوية بعد 

 موائمته مع البيئة العمانية، ومدارس التعليم األساس ي في سلطنة عمان. 

من الدراسات السابقة في تحديد املشكلة، وإثراء لقد استفاد الباحثون       

الدراسة باألدب النظري، و في تحديد نوعية املقياس املستخدم في الدراسة، 

واختيار أفضل املقاييس املستخدمة في قياس القيادة التحويلية، وقياس 

الصحة التنظيمية، باإلضافة إلى أنه سيتم االستفادة من الدراسات السابقة 

 ة نتائج الدراسة.في مناقش

وإن أهم ما تميزت به هذه الدراسة هو الربط بين مفهومين، هما : القيادة       

لم يتم  -على حدود علم الباحثون  -التحويلية، والصحة التنظيمية، وأنه 

قياس درجة ممارسة القيادة التحويلية في مدارس التعليم األساس ي في سلطنة 

حالية سوف تقيس فإن الدراسة ال -في حدود علم الباحثون  -عمان، وكذلك 

 مستوى الصحة التنظيمية في مدارس التعليم األساس ي في سلطنة عمان.

 مشكلة الدراسة. 3

تواجه النظم التربوية العديد من التحديات في هذا العصر املتسارع،       

وبالتالي فإن هذه النظم بحاجة إلى مراجعة أساليبها وأدوارها، وكيفية التعامل 

 ملهاراتهم في مع تلك التحديات، وذ
ً
، وتطويرا

ً
 متجددا

ً
لك يفرض على القادة وعيا

التعامل مع املرؤوسين، والتأثير فيهم، واستثارة تفكيرهم، وحفزهم لتقديم 

 أفضل ما لديهم من أجل تحقيق األهداف.

يعد توفير مناخ إيجابي في املؤسسة التربوية، وتوفير ثقافة تنظيمية محفزة      

تنظيمية، من األمور التي تؤدي إلي بناء مدرسة تتمتع بجو  للعاملين، وبناء بيئة

صحي، مما يدفع بالعاملين فيها إلى االلتزام باملهمات املطلوبة منهم بكل كفاءة 

 [.24واقتدار، بما يعود باملنفعة على املدرسة وعلى املجتمع ككل ]

 ,العمانيةوقد أشارت نتائج بعض الدراسات السابقة التي أجريت على البيئة      

[، 20إلى وجود بعض املشكالت املتعلقة بأسلوب القيادة كدراسة املنذري ]

والتي أظهرت وجود قصور في بعض املمارسات اإلدارية ملديري مدارس التعليم 

 تلك املتعلقة باملعلمين، من حيث مراعاة الرغبات 
ً
األساس ي، وتحديدا

التعرف على احتياجاتهم والقدرات في توزيع األعمال عليهم، ومساعدتهم في 

[ التي أشارت إلى وجود قصور في أداء مدارس 18التدريبية، ودراسة الجهضمي ]

التعليم األساس ي بسلطنة عمان، وكذلك قصور في النمط القيادي لهذه 

 املدارس.

كذلك توضح اإلحصائيات ارتفاع عدد املعلمين املتقدمين لطلب التقاعد في      

االنتقادات الكثيرة التي توجه للمعلمين. حيث أفادت  السنوات األخيرة، بسبب

 من وزارة التربية 
ً
 كبيرة تستقيل أو تقوم بنقل خدماتها سنويا

ً
بأن هنالك أعدادا

 605( كان العدد )2012والتعليم قبل السن املحدد للتقاعد؛ ففي عام )
ً
( معلما

 معلمة، وأما في ع589( أصبح العدد )2013ومعلمة وفي )
ً
( 2014ام )( معلما

 ومعلمة، وفي عام )519فإن العدد أصبح )
ً
( 1519( كان العدد )2015( معلما

 ومعلمة، وفي الثالثة األشهر األولى من العام )
ً
( 1229( كان العدد )2016معلما

 ومعلمة ]
ً
 [. 30معلما

هنا فإن مشكلة الدراسة تتحدد في الكشف عن ممارسات القيادة  ومن

 وعالقتها بالصحة التنظيمية في مدارس التعليم األساس ي. ,التحويلية

 أسئلة الدراسة : حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

ما درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية في مدارس التعليم األساس ي  

 عمان من وجهة نظر معلميهم؟بسلطنة 

ما مستوى الصحة التنظيمية في مدارس التعليم األساس ي في سلطنة عمان من 

 وجهة نظر املعلمين؟

ما العالقة بين درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية في مدارس التعليم 

األساس ي، وبين مستوى الصحة التنظيمية السائدة في مدارسهم من وجهة نظر 

 ين؟املعلم

 أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى: -1

التعرف على درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية في مدارس التعليم 

 األساس ي بسلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم.

التعرف على مستوى الصحة التنظيمية في مدارس التعليم األساس ي في سلطنة 

 عمان من وجهة نظر املعلمين.

لعالقة بين ممارسة املديرين للقيادة التحويلية في مدارس الكشف عن ا

 ومستوى الصحة التنظيمية في  ,التعليم األساس ي في سلطنة عمان

 مدارسهم من وجهة نظر املعلمين.

أهمية الدراسة: تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل دراسة نمط من أنماط 

ما يمكن أن تستفيد منه القيادة له تأثيره املباشر على أداء املؤسسات، و 

مدارس التعليم األساس ي من ممارسات القيادة التحويلية في تطوير األداء 

القيادي ملديري مدارس التعليم األساس ي مستقبال، ويمكن تحديد هذه 

 األهمية فيما يلي :

من املحتمل أن توفر معلومات للمسؤولين في وزارة التربية والتعليم عن مدى 

قيادة التحويلية في مدارس التعليم األساس ي في سلطنة توافر ممارسات ال

 عمان؛ من أجل االستفادة منها في وضع البرامج التدريبية للمديرين.

يؤمل أن تفيد نتائج هذه الدراسة وزارة التربية والتعليم في تحديد مستوى 

 ,الصحة التنظيمية الذي تتمتع بها مدارس التعليم األساس ي في سلطنة عمان
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لي قد تسهم في تعزيز دور القيادات التربوية في تحسين مستوى الصحة وبالتا

 التنظيمية في مدارسهم.

على حد  –تستمد الدراسة أهميتها من كونها أول دراسة على البيئة العمانية 

تتناول القيادة التحويلية مع متغير آخر لم يلق القدر الكافي  –علم الباحثون 

 .من البحث وهو الصحة التنظيمية

  حدود الدراسة 

الحدود املوضوعية: تتحدد الدراسة بعنوانها والذي يسعى لكشف العالقة  -1

بين ممارسات املديرين للقيادة التحويلية )التأثير املثالي، االستنارة العقلية، 

الحفز اإللهامي، االعتبار الفردي( ومستوى الصحة التنظيمية )التكامل 

 املوارد، انتماء املعلم، التأكيد األكاديمي(.  املؤسس ي، القيادة الجماعية، دعم

الحدود البشرية: تقتصر هذه الدراسة على معلمي ومعلمات مدارس التعليم  -2

 األساس ي في سلطنة عمان.

 م.2016الحدود الزمانية: طبقت الدراسة في 

 املكانية: مدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان. الحدود

 مصطلحات الدراسة

( Burns: "يعرفها بيرنز)Transformational Leadershipالقيادة التحويلية 

والتابعون له إلى  ,صاحب النظرية : بأنها العملية التي يسعى من خاللها القائد

 [.28ق" ]واألخال  ,رفع كل منهما اآلخر إلى أعلى مستويات الدافعية

ويعرفها الباحثون إجرائيا: بأنها قدرة القيادة املدرسية على التأثير في العاملين، 

نحو رؤية  ,من خالل حرصها على تقدير ذواتهم، لتحريكهم كفريق عمل متعاون 

مستقبلية مشتركة، ومساعدتهم على تغيير ممارساتهم، وجعل املعلمين 

 هداف املدرسة.يبذلون أقص ى طاقاتهم لتحقيق أهدافهم وأ

 & Hoy, Tarter: يرى كل من،Organizational healthالصحة التنظيمية: 

Kottkamp[ هي مقدرة املنظمة للتكيف 31,واملذكور في الصرايرة والطيط" :]

مع البيئة املحيطة بها، وخلق االنسجام بين أفرادها ومقدرتها على تحقيق 

 أهدافها".

حالة املدرسة التي يتوافر فيها بيئة عمل ويعرفها الباحثون إجرائيا: بأنها 

 بنجاح، للوصول إلى أفضل أداء 
ً
جاذبة، يستطيع املعلمون فيها أن يعملوا سويا

والتكامل املؤسس ي، وارتفاع الروح املعنوية، ويزيد  ,واألهداف ,يحقق التوقعات

 من فاعلية املدرسة.

 الطريقة واإلجراءات. 4

 منهج الدراسةأ. 

تسعى الدراسة الحالية إلى الكشف عن ممارسات القيادة التحويلية      

وعالقتها بالصحة التنظيمية في مدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان؛ ومن 

أجل ذلك تم االعتماد علي املنهج الوصفي التحليلي، والذي يحاول من خالله 

قة بين الباحثون وصف الظاهرة موضوع الدراسة، وتحليل بياناتها، والعال

طرح حولها والعمليات التي تتضمنها، واآلثار التي تحدثها.
ُ
 مكوناتها، واآلراء التي ت

 مجتمع الدراسةب. 

تكون مجتمع الدراسة من معلمي ومعلمات التعليم األساس ي في املدارس       

الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان خالل العام 

 وذلك وفق ما جاء في الكتاب 51761م )، وعدده2015/2016
ً
 ومعلمة

ً
( معلما

 م.2015/2016اإلحصائي لوزارة التربية والتعليم 

 عينة الدراسةج. 

 ومعلمة، حيث تم توزيع أداة 534تكونت عينة الدراسة من )     
ً
( معلما

%(، وتم 95( أي ما نسبته )508الدراسة عليهم جميعا، وقد تم استرداد)

تبانات لعدم اكتمال البيانات، وبذلك أصبحت عينة الدراسة ( اس4استبعاد )

 ( وهي العينة الفعلية للدراسة.504)

 أداة الدراسة د. 

لتحقيق أهداف الدراسة، واإلجابة عن أسئلتها؛ قام الباحثون بإعداد أداة        

 الدراسة، والتي تكونت من استبانة ومقياس، حيث تم تطوير استبانة لقياس

رسة املديرين للقيادة التحويلية في مدارس التعليم األساس ي درجة مما"

والدراسات السابقة وقد اشتملت  ,بسلطنة عمان، بناء على األدب النظري 

( OHI-E( فقرة، وكذلك قام الباحثون باستخدام مقياس )33االستبانة على )

لقياس مستوى الصحة التنظيمية في مدارس التعليم األساس ي من وجهة نظر 

[ والذي يتكون من 12والذي طوره كل من هوي وتارتر وكوتكامب ] ,علمين امل

 ,( عبارة بعد ترجمتها من قبل الباحثون إلى العربية وعرضها على املختصين37)

والتي تقيس درجة ممارسة  ,( فقرة70وتكونت األداة في صورتها النهائية من )

مية في مدارس التعليم املديرين للقيادة التحويلية وعالقتها بالصحة التنظي

 األساس ي بسلطنة عمان. 

 صدق األداة 

أوال :صدق استبانة درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية في مدارس 

 التعليم األساس ي بسلطنة عمان:

للتأكد من صدق استبانة تم تطبيق االستبانة بصورتها النهائية، بعد       

 آلراء 
ً
، وقد تم 30املحكمين، على عينة مكونة من )التعديل وفقا

ً
 ومعلمة

ً
( معلما

( بين املحاور الرئيسة لألداة وبين Pearsonحساب معامل ارتباط بيرسون )

( يبين معامالت االرتباط بين املحاور الرئيسة لألداة 1األداة ككل، والجدول )

 وبين األداة ككل.

 معامالت االرتباط بين املحاور الرئيسة لألداة بعضها ببعض وبينها وبين األداة ككل 1جدول 

 ككل األداة 4 3 2 1 املحور 

     1 الجاذبية

    1 **0.77 االستثارة العقلية

   1 **0.63 **0.46 الحفز اإللهامي

  1 **0.72 **0.42 **0.43 االعتبار الفردي

 1 **0.76 **0.83 **0.87 **0.82 الدرجة الكلية لألداة ككل

 عند مستوى داللة )
ً
( أن معامالت ارتباط املحاور الرئيسة لألداة بعضها 7من الجدول ) يتبين      (0.01** دال إحصائيا

(؛ حيث بلغ أعلى α=0.01) البعض جاءت دالة إحصائيا عند مستوى داللة
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(، وهو معامل ارتباط املحور الثاني )االستثارة 0.77معامل ارتباط بين املحاور)

نما بلغ أقل معامل التأثير املثالي(، بي –العقلية( مع املحور األول )الجاذبية 

(، وهو معامل ارتباط املحور الرابع )االعتبار الفردي( 0.42ارتباط بين املحاور)

مع املحور الثاني )االستثارة العقلية(، كما تراوحت معامالت ارتباط املحاور 

(، وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.87 – 0.76األربعة باألداة ككل )

جميع معامالت االرتباط جاءت ذات داللة (، وحيث إن α=0.01داللة )

(، مما يدل على توفر درجة عالية من α=0.01إحصائية عند مستوى داللة )

 الصدق البنائي لالستبانة.

: صدق مقياس مستوى الصحة التنظيمية في مدارس التعليم األساس ي 
ً
ثانيا

 بسلطنة عمان:

ائية، على عينة مكونة صدق التكوين )البناء(: تم تطبيق املقياس بصورتها النه

، وقد تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين املحاور 30من )
ً
 ومعلمة

ً
( معلما

( يبين معامالت االرتباط بين 2الرئيسة لألداة وبين األداة ككل، والجدول رقم )

 املحاور الرئيسة لألداة وبين األداة ككل.

 2جدول 

 معامالت االرتباط بين املحاور الرئيسة لألداة بعضها ببعض وبينها وبين األداة ككل

 ككل األداة 5 4 3 2 1 املحور 

      1 التكامل املؤسس ي

     1 **0.98 القيادة الجماعية

    1 **0.97 **0.95 دعم املوارد

   1 **0.91 **0.97 **0.96 انتماء املعلم

  1 **0.97  **0.95 **0.98 **0.99 األكاديمي التأكيد

 1 **0.98 **0.97  **0.96 **0.99 **0.98 الدرجة الكلية لألداة

 عند مستوى داللة )
ً
 عند مستوى داللة 0.01** دال إحصائيا

ً
(، *دال إحصائيا

(0.05) 

( أن معامالت ارتباط املحاور الرئيسة لألداة بعضها 2من الجدول ) يتبين     

(؛ حيث بلغ أعلى α=0.01البعض جاءت دالة إحصائيا عند مستوى داللة)

(، وهو معامل ارتباط املحور الخامس )التأكيد 0.99معامل ارتباط بين املحاور)

معامل ارتباط األكاديمي( مع املحور األول )التكامل املؤسس ي(، بينما بلغ أقل 

(، وهو معامل ارتباط املحور الرابع )انتماء املعلم( مع املحور 0.91بين املحاور)

األول )الثالث( دعم املوارد، كما تراوحت معامالت ارتباط املحاور األربعة باألداة 

(، α=0.01(، وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.99 – 0.96ككل )

الرتباط جاءت ذات داللة إحصائية عند مستوى وحيث إن جميع معامالت ا

(، مما يدل على توفر درجة عالية من الصدق البنائي α=0.01داللة )

 لالستبانة.

 ثبات أداتي الدراسة 

 تم التحقق من ثبات استبانة الدراسة من خالل اآلتي: 

لالستبانة درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية في  معامل ألفا كرونباخ     

مدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان: وللتحقق من ثبات األداة، فقد تم 

، وذلك 30حساب معامل الثبات بتطبيق األداة على عينة مكونة من )
ً
( معلما

باستخدام معامل االتساق الداخلي ألفا كرونباخ، وأظهرت النتائج معامل 

في حين كان  ,(0.84بات لالستبانة درجة ممارسة املديرين القيادة التحويلية )الث

( وفي 0.88( ومجال االستثارة العقلية )0.89معامل الثبات ملجال الجاذبية )

(؛ وهذا يدل على 0.91( ومجال االعتبار الفردي)0.88) مجال الحفز االلهامي

 أن الثبات مرتفع ودال إحصائيا.

ا كرونباخ ملقياس مستوى الصحة التنظيمية في مدارس التعليم معامل ألف      

األساس ي بسلطنة عمان ومقارنتها بدرجة ثبات املقياس: وللتحقق من ثبات 

املقياس، فقد تم حساب معامل الثبات بتطبيق املقياس على عينة مكونة من 

، وذلك باستخدام معامل االتساق الداخلي ألفا كرونباخ، وأظه30)
ً
رت ( معلما

النتائج ملقياس مستوى الصحة التنظيمية في مدارس التعليم األساس ي 

( 0.94فقد جاء بعد التكامل املؤسس ي ) ,بسلطنة عمان وفق أبعاد املقياس

( وفي بعد دعم 0.95) ( مقابل0.93( وفي بعد القيادة الجماعية )0.90مقابل )

( بينما 0.94مقابل ) (0.95( وفي بعد انتماء املعلم )0.89( مقابل)0.96املوارد )

( وبمقارنتها باملقياس العاملي 0.87( ومقابل)0.93جاء بعد التأكيد االكاديمي )

فإن درجة الثبات تعتبر درجة مرتفعة وهذا يدل على أن الثبات مرتفع ودال 

.
ً
 إحصائيا

 املعالجة اإلحصائية 

عطاء كل بعد أن تم تجميع أداة الدراسة قام الباحثون بتفريغهما وذلك بإ     

وتم إدخالها إلى الحاسوب ومعالجتها  ,إجابة عن كل فقرة من األداة قيمة رقمية

( من اجل احتساب املتوسطات الحسابية SPSSباستخدام الرزمة اإلحصائية )

 واالنحرافات املعيارية ومعامل االرتباط بيرسون 

 راتها.لإليجاد العالقة بين املتغيرات إلجابات أفراد عينة الدراسة على فق

 النتائج ومناقشتها. 5

 لترتيب أسئلة الدراسة.
ً
 سيتم عرض النتائج وفقا

أوال: النتائج املتعلقة بالسؤال األول: ما درجة ممارسة املديرين للقيادة 

التحويلية في مدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم 

واالنحرافات املعيارية، لكل مجال  ,؟ حيث تم استخرج املتوسطات الحسابية

واالنحرافات  ,من مجاالت االستبانة، واستخراج املتوسطات الحسابية

( يوضح املتوسطات 3والجدول رقم ) ,املعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة

الستبانة درجة ممارسة املديرين للقيادة  ,واالنحرافات املعيارية ,الحسابية

 لتعليم األساس ي بسلطنة عمان.التحويلية في مدارس ا
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 3جدول 

افات املعيارية والترتيب لكل مجال من املجاالت  املتوسطات الحسابية واالنحر

 املمارسة االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي املجال الرتبة م

 كبيرة 0.89 3.72 الجاذبية 1 1

 كبيرة 0.88 3.51 العقلية االستثارة 2 2

 متوسطة 0.88 3.39 الحفز اإللهامي 4 3

 كبيرة 0.91 3.63 االعتبار الفردي 3 4

 كبيرة 0.84 3.58 الدرجة الكلية لالستبانة  

( أن املتوسط الحسابي لدرجة درجة ممارسة 3من الجدول رقم ) يتضح     

املديرين للقيادة التحويلية في مدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان من 

(، وهذا 0.78(، وبانحراف معياري وقدره )3.58وجهة نظر معلميهم يساوى )

يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة على درجة ممارسة املديرين للقيادة 

 تحويلية في مدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان بشكل عام.ال

أما ترتيب املجاالت حسب وسطها الحسابي وانحرافها املعياري، فقد جاء       

املجال األول الجاذبية " التأثير املثالي"، فقد حصل على املرتبة األولى بوسط 

جة ممارسة (، أي بدر 0.89(، وانحراف معياري وقدره )3.72حسابي مقداره )

كبيرة، وجاء املجال الثاني "االستثارة العقلية"؛ فقد حصل على املرتبة الثانية 

بدرجة كبيرة (، و 0.98وانحراف معياري وقدره ) (،3.51بوسط حسابي مقداره )

من املمارسة، كما جاء املجال الرابع "االعتبار الفردي" في املرتبة الثالثة، 

(، بدرجة 0.93نحراف معياري وقدره )(، وا3.63بمتوسط حسابي مقداره )

ممارسة كبيرة. بينما جاء املجال الثالث "الحفز اإللهامي" في املرتبة الرابعة 

(، 0.97) (، وانحراف معياري وقدره3.39واألخيرة، بمتوسط حسابي مقداره )

بدرجة متوسطة من املمارسة. وُيفسر املستوى املرتفع ملمارسة املديرين 

: االهتمام الكبير الذي توليه وزارة هاة بعدد من األسباب، منللقيادة التحويلي

التربية والتعليم بالقيادات التربوية من حيث اإلعداد والتدريب املستمر، كما 

يمكن أن يفسر ذلك بسعي مدير املدرسة في عمله إلى إيجاد تعاون بينه وبين 

درسة، ويحرص املعلمين، فهو يسعى إلى إشراكهم في تحديد ورؤية ورسالة امل

على مشاركتهم في تحديد أهداف املدرسة، وهو يدرك أن نجاح املدرسة ال يمكن 

 
ً
أن يحدث إال بتعاون املعلمين، وبالتالي فان مديري املدارس يبدون اهتماما

 بمعلميهم، ويسعون لفتح قنوات تواصل معهم؛ من أجل بناء جو إيجابي 
ً
خاصا

 في املدرسة. 

لك، فإن درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية ولكن بالرغم من ذ      

 في مجال الحفز اإللهامي لتتمكن مدارس 
ً
تحتاج إلى تعزيز وتطوير، وخصوصا

 التعليم األساس ي من أداء دورها بالشكل املطلوب. 

[، ودراسة 14واتفقت نتائج الدراسة الحالية مع دراسة كل من السلطي ]       

[، حيث جاءت درجة ممارسة القيادة 29ألغا ][، ودراسة ا15عبدالعال ]

[، 17[، ودراسة عواد]16] التحويلية فيها مرتفعة، واختلفت مع دراسة النجار

، واختلفت 
ً
حيث جاءت ممارسات القيادة التحويلية فيها بدرجة عالية جدا

[، حيث جاءت 19(، ودراسة عيس ى ]2012نتائج الدراسة مع دراسة كل الديب )

ملديرين للقيادة التحويلية فيها متوسطة. وقد تم احتساب درجة ممارسة ا

والرتبة لتقديرات أفراد عينة  ,واالنحرافات املعيارية ,املتوسطات الحسابية

 (.4) الدراسة على فقرات كل مجال على حده كما يظهر في الجدول رقم

 4جدول 

افات املعيارية والرتبة إلجابات أفراد الدراسة املتوسطات  الحسابية واالنحر

املتوسط  الفقرة م 

 الحسابي

 درجة الرتبة االنحراف املعياري 

 املمارسة

 كبيرة 1 0.96 3.97 يحظى مدير املدرسة باحترام األخرين وثقتهم وإعجابهم. 1 مجال

 كبيرة 2 1.03 3.84 يمتلك مهارات القيادة التربوية التي تعزز الثقة به. 2 الجاذبية

 في األخرين. 3 
ً
 كبيرة 5 1.14 3.75 يمتلك قيما واتجاهات إيجابية تجعله مؤثرا

 كبيرة 4 1.13 3.75 يتسم بقوة الشخصية واللباقة املهنية. 4 

 كبيرة 7 1.11 3.62 يمتلك رؤية مدرسية واضحة للمستقبل. 5 

 كبيرة 8 1.19 3.60 يقوم بتلبية احتياجات العاملين قبل تلبية احتياجاته الشخصية. 6 

 كبيرة 9 1.12 3.46 يولي اهتماما كبيرا لبرامج تنمية املعلمين وتطويرهم. 7 

 كبيرة 6 1.14 3.70 يتخذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بالعمل اليومي في املدرسة. 8 

 كبيرة 3 1.16 3.83 بالقيم املثلى في سلوكياته داخل املدرسة.يلتزم  9 

 كبيرة 3 1.17 3.61 يثق بقدرات العاملين باملدرسة. 10 مجال

 كبيرة 5 1.22 3.51 يثير دافعية العاملين نحو اإلبداع واالبتكار بأساليب متنوعة. 11 االستثارة

 كبيرة 6 1.23 3.46 التفاؤل باملستقبل لدى العاملين. يبث روح 12 العقلية

 كبيرة 1 1.23 3.79 يسعى لالرتقاء بمستوى املدرسة نحو األفضل. 13 

يشجع العاملين داخل املدرسة على تقديم األفكار واآلراء املبدعة لحل  14 

 املشكالت.

 كبيرة 2 1.19 3.62
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املتوسط  الفقرة م 

 الحسابي

 درجة الرتبة االنحراف املعياري 

 املمارسة

 كبيرة 8 1.15 3.41 ألدائهم باستمرار.يحفز العاملين على التقييم الذاتي  15 

 كبيرة 4 1.19 3.51 يقدم العون واملساعدة للمعلمين لتطبيق األفكار الجديدة. 16 

 كبيرة 7 1.16 3.44 يبحث عن رؤى مختلفة عند حل املشكالت. 17 

 متوسطة 9 1.14 3.28 يسمح بقدر معين من املخاطرة املحسوبة في اتخاذ القرارات. 18 

 متوسطة 5 1.15 3.36 يعمل على استثارة روح التحدي بين العاملين. 19 مجال

 متوسطة 7 1.25 3.26 يعترف باألخطاء عند اكتشافها ويعتبرها تجارب مفيدة. 20 الحفز

 كبيرة 2 1.22 3.46 يستطيع التعامل مع املواقف الصعبة و املعقدة. 21 االلهامي

 كبيرة 3 1.21 3.45 للحفاظ على مستوى أفضل.يواجه الصعوبات بشجاعة  22 

 متوسطة 4 1.13 3.39 يمكنه تحويل الرؤى إلى واقع ملموس. 23 

 كبيرة 1 1.13 3.56 تنسجم أقواله مع أفعاله. 24 

 متوسطة 6 1.17 3.34 يعمل على تهيئة املعلمين في املدرسة ليكونوا قادة جدد. 25 

 كبيرة 7 1.05 3.51 لدى املرؤوسين.يغرس الحماس والثقة  26 مجال

 كبيرة 4 1.10 3.64 يقدر مجهودات اآلخرين ويعترف بها. 27 االعتبار الفردي

 كبيرة 1 1.02 3.75 يستمع جيدا ملن يتحدث معه من املعلمين. 28 الفردي

 كبيرة 5 1.08 3.63 يظهر اهتماما شخصيا بكل معلم. 29 

 كبيرة 2 1.04 3.71 احتياجات املعلمين.يحرص على تلبية  30 

 كبيرة 3 1.16 3.70 يهتم باملناسبات الخاصة للمعلمين. 31 

 كبيرة 6 1.05 3.60 يراعي الفروق الفردية بين العاملين. 32 

 كبيرة 8 1.12 3.51 العاملين على التعبير عن أفكارهم حتى لو تعارضت مع أفكاره. يشجع 33 

الجاذبية: هدف هذا املجال إلى معرفة درجة ممارسة املديرين للقيادة  مجال

يبين  ,التحويلية املتعلقة بالجاذبية في مدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان

-3.46) ( أن املتوسطات الحسابية لهذه املمارسات تراوحت بين4جدول رقم )

وأن أعلى درجة كانت  ,(1.19-0.96) وتراوحت االنحرافات املعيارية بين ,(3.97

(، والتي نصت على: " يحظى مدير املدرسة باحترام األخرين وثقتهم 1في الفقرة )

(، 0.96(، وانحراف معياري )3.97وإعجابهم ". وجاء املتوسط الحسابي لها )

(، والتي 7ت الفقرة رقم )وبدرجة كبيرة من املمارسة، بينما أدنى فقرة فقد كان

نصت على: " يولي اهتماما كبيرا لبرامج تنمية املعلمين وتطويرهم "، وقد وجاء 

(، وبدرجة كبيرة من 1.12(، وانحراف معياري )3.46املتوسط الحسابي لها )

املمارسة. ويعزو الباحثون ذلك إلى أن املعلمين ينظرون إلى مدير املدرسة 

 للفرق  بمثابة القدوة لهم، وأنه
ً
مثال يحتذى به من قبل املعلمين، وذلك نظرا

مما يجعلهم  -في الغالب  -وفي سنوات الخبرة بينه وبين املعلمين ,في العمر

 ينظرون إليه كمثل أعلى. 

مجال االستثارة العقلية : هدف هذا املجال إلى معرفة درجة ممارسة املديرين 

لية في مدارس التعليم األساس ي للقيادة التحويلية املتعلقة باالستثارة العق

( أن املتوسطات الحسابية لهذه املمارسات 4يبين جدول رقم ) ,بسلطنة عمان

 ,( 1.23-1.14وتراوحت االنحرافات املعيارية بين) ,(3.97-3.28تراوحت بين )

(، والتي نصت على: " يسعى لالرتقاء 13وأن أعلى درجة كانت في الفقرة )

(، وانحراف 4.11ضل". وجاء املتوسط الحسابي لها )بمستوى املدرسة نحو األف

وأما أدنى فقرة فقد كانت الفقرة  ,(، وبدرجة كبيرة من املمارسة0.97معياري )

(، والتي نصت على: " يسمح بقدر معين من املخاطرة املحسوبة في 18رقم )

(، وانحراف معياري 3.48اتخاذ القرارات ". وقد وجاء املتوسط الحسابي لها )

(، وبدرجة متوسطة من املمارسة. وُيفسر ذلك ويعزو الباحثون هذه 1.03)

لحصول  ,الدرجة املرتفعة من املمارسة إلى التنافس السائد بين مديري املدارس

والى سعي مديري  ,مدارسهم على املستويات املتقدمة في املسابقات املختلفة

 أهداف املدرسة.املدارس لتحفيز املعلمين لتقديم أفضل ما لديهم لتحقيق 

مجال االعتبار الفردي: هدف هذا املجال إلى معرفة درجة ممارسة املديرين 

للقيادة التحويلية املتعلقة باالعتبار الفردي في مدارس التعليم األساس ي 

( أن املتوسطات الحسابية لهذه املمارسات 4يبين جدول رقم ) ,بسلطنة عمان

 ,(1.16-1.02) حرافات املعيارية بينوتراوحت االن ,(3.75-3.51) تراوحت بين

(، والتي نصت على: " يستمع جيدا ملن يتحدث 3وأن أعلى درجة كانت في الفقرة )

(، وانحراف معياري 3.75معه من املعلمين". وجاء املتوسط الحسابي لها )

(، 8(، وبدرجة كبيرة من املمارسة، وأما أدنى فقرة فقد كانت الفقرة رقم )1.15)

على: " يشجع العاملين على التعبير عن أفكارهم حتى لو تعارضت والتي نصت 

(، وانحراف معياري 3.51مع أفكاره ". وقد وجاء املتوسط الحسابي لها )

(، وبدرجة كبيرة من املمارسة. ويمكن تفسير هذه الدرجة املرتفعة من 1.15)

وتعزيز  ,وحرصهم على األخذ بآرائهم ,املمارسة بتقدير مديري املدارس للمعلمين

كما يمكن أن يعزى ذلك إلى الخبرة التي  ,جانب العالقات اإلنسانية فيما بينهم

 ,وحرصهم على تنوع األفكار ,يتمتع بها مديري املدارس للتعامل مع املعلمين

وإن أهداف املدرسة ال يمكن تحقيقها إال  ,واالستفادة من تجارب اآلخرين

 بالتعاون مع املعلمين. 

هدف هذا املجال إلى معرفة درجة ممارسة املديرين  :هاميلمجال الحفز اال

للقيادة التحويلية املتعلقة بالحفز االلهامي في مدارس التعليم األساس ي 

( أن املتوسطات الحسابية لهذه املمارسات 4يبين جدول رقم ) ,بسلطنة عمان

 وأن 1.25-1.13وتراوحت االنحرافات املعيارية بين  3.56-3.26تراوحت بين 

(، والتي نصت على: "تنسجم أقواله مع أفعاله". 24أعلى درجة كانت في الفقرة )
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(، و بدرجة كبيرة 1.13( وانحراف معياري )3.56وجاء املتوسط الحسابي لها )

(، والتي نصت على: 20من املمارسة، بينما أدنى فقرة فقد كانت الفقرة رقم )

مفيدة". وقد وجاء املتوسط "يعترف باألخطاء عند اكتشافها ويعتبرها تجارب 

(، وبدرجة متوسطة من 1.25( وانحرافها املعياري )3.26الحسابي لها )

املمارسة. ويمكن أن تفسر هذه الدرجة املتوسطة من املمارسة ملجال الحفز 

اإللهامي إلى أن بعض مديري املدارس يرى في االعتراف باألخطاء تقليل من 

باملهام، ولديهم املقدرة الكافية على اتخاذ  مكانتهم، وأنهم األجدر على القيام

القرار، باإلضافة إلى ذلك ربما يوجد شعور لدى بعض مديري املدارس بأن 

لديهم الخبرة الكافية إلدارة األمور بشكل أفضل، كما أنه يوجد من بين املعلمين 

 من يتصيد األخطاء على الرغم من اإلنجازات التي تحققها املدرسة.

: الن
ً
تائج املتعلقة بالسؤال الثاني: ما مستوى الصحة التنظيمية في مدارس ثانيا

؟ ولإلجابة على هذا سلطنة عمان من وجهة نظر املعلمينالتعليم األساس ي في 

السؤال تم استخدام املتوسطات الحسابية، واالنحرافات املعيارية، والنسبة 

فقرات األبعاد والتي املئوية الستجابات العينة ملجموع األبعاد، ولكل فقرة من 

 ( يوضح ذلك.5احتوتها استبانة الصحة التنظيمية. والجدول رقم )

 5جدول 

افات املعيارية ألبعاد الصحة التنظيمية  املتوسطات الحسابية واالنحر

االنحراف  املتوسط الحسابي املجال الترتيب م

 املعياري 

 املستوى 

 مرتفعة 0.49 2.68 التكامل املؤسس ي 5 1

 مرتفعة 0.49 2.74 القيادة الجماعية 2 2

 مرتفعة 0.52 2.78 دعم املوارد 1 3

 مرتفعة 0.48 2.70 انتماء املعلم 3 4

 مرتفعة 0.47 2.69 التأكيد األكاديمي 4 5

 مرتفعة 0.48 2.73 درجة االستبانة ككل  

( أن املتوسط الحسابي ملستوى الصحة التنظيمية في 5يبين جدول رقم )      

مدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم يساوى 

(، وهذا يعني أن مستوى الصحة 0.48(، وبانحراف معياري وقدره )2.79)

كل التنظيمية في مدارس التعليم األساس ي وفق آراء عينة الدراسة جاءت بش

عام مرتفعة. وأن أكثر األبعاد وجوًدا في مدارس التعليم األساس ي هو ُبعد " دعم 

(، 0.52( وانحراف، معياري )2.78املوارد"، فقد بلغ متوسطة الحسابي )

وبمستوى مرتفع، وقد جاء الُبعد الثاني "القيادة الجماعية " في املرتبة الثانية 

(، وبمستوى مرتفع. 0.49معياري )(، وانحراف 2.74إذ بلغ متوسطة الحسابي )

وجاء الُبعد الرابع "انتماء املعلم" في املركز الثالث، فقد بلغ متوسطة الحسابي 

(، وبمستوى مرتفع. وجاء الُبعد الخامس 0.48(، وانحراف معياري )2.70)

(، 2.69"التأكيد االكاديمي" في املركز الرابع، فقد بلغ متوسطة الحسابي )

(، وبمستوى مرتفع. وجاء الُبعد األول "التكامل 0.47وانحراف معياري )

(، وانحراف 2.68املؤسس ي" في املرتبة الخامسة؛ إذ بلغ متوسطة الحسابي )

. وُيفسر الباحثون املستوى املرتفع 0.47معياري )
ً
(، وبمستوى مرتفع أيضا

 على اهتمام 
ً
للصحة التنظيمية في مدارس التعليم األساس ي على أنه ُيعد مؤشرا

وتوفير املستلزمات املادية الالزمة  ,وزارة التربية والتعليم بتهيئة البيئة املدرسية

لتحقيق األهداف التربوية، وأن هنالك رض ى من قبل املعلمين واملعلمات عن 

املناخ السائد في مدارسهم، كما تبين أن هنالك وضوح القوانين واإلجراءات التي 

تنظم سير العمل في املدارس مما يجعل املدارس خالية من وجود الصراعات 

 الشريف. واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل من الشريفيوالتنافس غير 

[، حيث كان مستوى الصحة التنظيمية فيهما 25[، ودراسة السواملة ]22]

 [، ودراسة عطايا ورمضان23مرتفع. واختلفت مع دراسة الحجايا والكريمين ]

[، حيث كان مستوى 27[، ودراسة القصير ]24] ودراسة الكمالي ,(2012)

. الصحة ا
ً
 لتنظيمية فيها متوسطا

والرتبة  ,واالنحرافات املعيارية ,وقد تم احتساب املتوسطات الحسابية 

لتقديرات أفراد الدراسة على فقرات كل بعد من أبعاد الصحة التنظيمية كل 

 (.6على حده كما يظهر في الجدول رقم )

 6جدول 

افات املعيارية لكل فقرة من فقرات مقياس الصحة التنظيميةاملتوسطات الحسابية و   االنحر

املتوسط  الفقرة م 

 الحسابي

 املستوى  الرتبة االنحراف املعياري 

 مرتفعة 2 0.99 2.52 تتعرض املدرسة للضغوط الخارجية. 8 التكامل

 متوسطة 3 0.88 2.45 لم تكن متسقة مع البرنامج التعليمي. يتم قبول مطالب املجتمع حتى وإن 14 املؤسس ي

 مرتفعة 1 1.01 2.57 يشعر املعلمون باملدرسة بالضغط من املجتمع املحلي. 19 

 متوسطة 4 1.00 2.24 تؤثر األعضاء ذوو النفوذ في املجتمع املحلي على قرارات مجلس إدارة املدرسة. 25 

 متوسطة 5 0.95 1.97 أهواء الجمهور.املدرسة عرضة لتأثير  29 

 متوسطة 6 0.95 1.84 يستطيع قلة من أولياء األمور ذوي النفوذ تغيير سياسة املدرسة. 30 

 القيادة

 

باستقصاء املوضوعات من جميع جوانبها ويتقبل وجود  يقوم مدير املدرسة 1

 آراء أخرى.

 مرتفعة 8 0.88 2.80
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املتوسط  الفقرة م 

 الحسابي

 املستوى  الرتبة االنحراف املعياري 

 مرتفعة 3 0.88 3.10 يناقش مدير املدرسة مشكالت الفصول الدراسية مع املعلمين. 3 الجماعية

 مرتفعة 2 0.87 3.13 يتقبُل مدير املدرسة أسئلة املعلمين بصدر رحب. 4 

 مرتفعة 5 0.95 2.89 يعامل مدير املدرسة املعلمين على قدم املساواة. 10 

 مرتفعة 6 0.97 2.86 يتخلى مدير املدرسة عن الرسميات من أجل إظهار التقدير للمعلمين. 11 

 مرتفعة 9 0.88 2.76 يطلع مدير املدرسة العاملين على األداء املتوقع منهم. 15 

 مرتفعة 10 0.85 2.71 بإجراء تقييمات ذات معزى. يقوم مدير املدرسة 17 

 مرتفعة 4 0.80 2.93 يحافظ مدير املدرسة على معايير محددة لألداء. 21 

 مرتفعة 7 0.91 2.81 يهتم مدير املدرسة بالرعاية الشخصية للعاملين. 26 

 مرتفعة 1 0.90 3.14 مدير املدرسة ودود يسهل التعامل معه. 34 

 مرتفعة 2 0.79 2.79 يحصل مدير املدرسة على ما يطلبه من رؤسائه. 2 دعم

 مرتفعة 6 0.91 2.64 املواد اإلضافية متوفرة عندما يطلبها املعلمون. 5 املوارد

 مرتفعة 7 0.90 2.63 يستطيع مدير املدرسة التأثير على آراء رؤسائه. 9 

 مرتفعة 1 0.92 2.82 باملواد الالزمة لصفوفهم. يتم تزويد املعلمين 12 

 مرتفعة 3 0.89 2.76 يستلم املعلمون التجهيزات الضرورية للصفوف. 16 

 من قبل رؤسائه. 20 
ً
 جادا

ً
 مرتفعة 4 0.88 2.69 تعطى توصيات مدير املدرسة اهتماما

 مرتفعة 5 0.88 2.66 املواد اإلضافية متاحة لالستخدام الصفي. 22 

 مرتفعة 2 0.80 3.12 املعلمون في هذه املدرسة يحب بعضهم بعضا. 13 انتماء

 مرتفعة 1 0.75 3.13 يظهر املعلمون املودة لبعضهم البعض. 23 املعلم

 مرتفعة 7 0.86 2.88 يشعر املعلمون باالعتزاز تجاه املدرسة. 27 

 مرتفعة 6 0.87 2.90 يشعر املعلمون باالنتماء للمدرسة. 28 

 مرتفعة 8 0.79 2.79 ينجز املعلمون أعمالهم بحماسة. 32 

 مرتفعة 5 0.83 2.98 تتصف البيئة التعليمية بالنظام والجدية. 33 

 مرتفعة 4 0.81 3.04 هناك إحساس بالثقة واالطمئنان بين املعلمين. 35 

 مرتفعة 3 0.79 3.11 يظهر املعلمون االلتزام لطالبهم. 36 

 متوسطة 9 0.90 1.76 املعلمون غير مبالين ببعضهم. 37 

 مرتفعة 4 0.87 2.58 يهمل الطالب استكمال الواجبات املنزلية. 6 التأكيد

 مرتفعة 3 0.75 2.72 يعمل الطالب بشكل تعاوني في الحصص الدراسية. 7 االكاديمي

 مرتفعة 1 0.74 3.01 يحترم الطالب زمالءهم الذين يحصلون على درجات جيدة. 18 

 مرتفعة 2 0.86 2.76 يسعى الطالب لبذل جهد إضافي للحصول على درجات أفضل. 24 

 مرتفعة 5 0.88 2.58 يعمل الطالب بجدية لتحسين تعلمهم السابق. 31 

دعم املوارد: هدف هذا الُبعد إلى معرفة مستوى الصحة التنظيمية  ُبعد

ويبين جدول  ,املتعلقة بدعم املوارد في مدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان

 ,(2.82-2.63( أن املتوسطات الحسابية لهذا البعد تراوحت بين )6رقم )

أعلى درجة كانت في الفقرة  وأن ,(0.92-0.79) وتراوحت االنحرافات املعيارية

(، والتي نصت على: يتم تزويد املعلمين باملواد الالزمة لصفوفهم، وجاء 12)

(، وبمستوى مرتفع. 0.92(، وانحراف معياري )2.82املتوسط الحسابي لها )

(، والتي نصت على: " يستطيع مدير 9وأما أدنى فقرة فقد كانت الفقرة رقم )

(، 2.65رؤسائه " وقد وجاء املتوسط الحسابي لها )املدرسة التأثير على آراء 

. ويفسر ذلك باهتمام وزارة 0.91وانحراف معياري )
ً
(، وبمستوى مرتفع أيضا

التربية والتعليم بتوفير اإلمكانيات واملوارد، والتي تساعد على دعم عمليتي 

 التعليم والتعلم داخل املدرسة، وقيامها بتوفير مستلزمات البيئة املدرسية،

 وتوفير التقنيات الحديثة، وفق خطط معدة

 ومدروسة. 

ُبعد القيادة الجماعية: هدف هذا الُبعد إلى معرفة مستوى الصحة التنظيمية 

ويبين  ,املتعلقة بالقيادة الجماعية في مدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان

 3.14-2.71( أن املتوسطات الحسابية لهذا البعد تراوحت بين 6جدول رقم )

( 34وأن أعلى درجة كانت في الفقرة ) 0.97-0.80وتراوحت االنحرافات املعيارية 

والتي نصت على: مدير املدرسة ودود يسهل التعامل معه. وجاء املتوسط 

(، بمستوى مرتفع. وأما أدنى فقرة 0.90(، وانحراف معياري )3.14الحسابي لها )

مدير املدرسة بإجراء  ( والتي نصت على: " يقوم17فقد كانت الفقرة رقم )

(، وانحراف 2.71تقييمات ذات معزى"، وقد وجاء املتوسط الحسابي لها )

. ويفسر هذا املستوى املرتفع من 0.85معياري )
ً
(، وبمستوى مرتفع أيضا

القيادة الجماعية على حرص مديري املدارس على مشاركة جميع العاملين في 

 والتي من املتوقع  ,القرارات اإلدارية

. أن
ً
 يكونوا قادرين على تنفيذها والدفاع عنها مستقبال
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ُبعد انتماء املعلم: هدف هذا الُبعد إلى معرفة مستوى الصحة التنظيمية 

ويبين جدول  ,املتعلقة بانتماء املعلم في مدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان

 ,(3.13-1.76( أن املتوسطات الحسابية لهذا البعد تراوحت بين)6رقم )

وأن أعلى درجة كانت في الفقرة  ,(0.90-0.75) راوحت االنحرافات املعياريةوت

(، والتي نصت على: " يظهر املعلمون املودة لبعضهم البعض " وجاء 23)

(، وبمستوى مرتفع. 0.75(، وانحراف معياري )3.13املتوسط الحسابي لها )

املعلمون غير  (، والتي نصت على: "37وأما أدنى فقرة فقد كانت الفقرة رقم )

(، وانحراف معياري 1.76مبالين ببعضهم"، وقد وجاء املتوسط الحسابي لها )

(، وبمستوى متوسط. ويفسر هذا املستوى املرتفع من انتماء املعلم 0.90)

وهم على درجة عالية من  ,لوجود شعور لدى املعلمين باالنتماء للمدرسة

 ض.ويبدون االهتمام ببعضهم البع ,الحماس والجدية

ُبعد التأكيد االكاديمي: هدف هذا الُبعد إلى معرفة مستوى الصحة التنظيمية 

ويبين  ,املتعلقة بالتأكيد االكاديمي في مدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان

 ,(3.01-2.58( أن املتوسطات الحسابية لهذا البعد تراوحت بين)6جدول رقم )

وأن أعلى درجة كانت في الفقرة  ,(0.88-0.74وتراوحت االنحرافات املعيارية )

(، والتي نصت على: يحترم الطالب زمالءهم الذين يحصلون على درجات 18)

(، 0.74(، وانحراف معياري )3.01جيدة. " وجاء املتوسط الحسابي لها )

(، والتي نصت 31وبمستوى مرتفع. وبينما أدنى فقرة فقد كانت الفقرة رقم )

تعلمهم السابق. وقد وجاء املتوسط  على: يعمل الطالب بجدية لتحسين

(، وبمستوى مرتفع. ويمكن 0.88(، وانحراف معياري )2.58الحسابي لها )

 ,تفسير ذلك إلى اهتمام املديرين برفع مستوى التحصيل للدراس ي للطلبة

وتسخير اإلمكانيات من أجل رفع مستوى  ,وسعيهم إلى بذل جهد إضافي

 التحصيل العلمي للطالب.

مل املؤسس ي : هدف هذا الُبعد إلى معرفة مستوى الصحة التنظيمية ُبعد التكا

ويبين  ,املتعلقة بالتكامل املؤسس ي في مدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان

 ,(2.57-1.84( أن املتوسطات الحسابية لهذا البعد تراوحت بين)6جدول رقم )

ي الفقرة رقم وأن أعلى درجة ف ,(1.01-0.88) وتراوحت االنحرافات املعيارية

(، والتي نصت على: "يشعر املعلمون باملدرسة بالضغط من املجتمع 19)

(، 1.00(، وانحرافها املعياري )2.58املحلي". وجاء املتوسط الحسابي لها )

(، والتي نصت على 30بمستوى مرتفع. و أما أدنى فقرة فقد كانت الفقرة رقم )

تغيير سياسة املدرسة"، وقد وجاء " يستطيع قلة من أولياء األمور ذوي النفوذ 

(، وبمستوى متوسط. 0.95(، وانحراف معياري )1.84املتوسط الحسابي لها )

وُيفسر الباحثون املستوى املرتفع من التكامل املؤسس ي إلى وعي مؤسسات 

 ,فهي تقدم خدماتها ملدارس التعليم األساس ي ,املجتمع بدورها تجاه املدرسة

 واملدارس أصبحت تقدم خدماتها إلى مؤسسات املجتمع األخرى.

ثالثا: النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث: ما العالقة بين درجة ممارسة املديرين 

للقيادة التحويلية في مدارس التعليم األساس ي، وبين مستوى الصحة 

ى السؤال التنظيمية السائدة في مدارسهم من وجهة نظر املعلمين ؟ ولإلجابة عل

تم إيجاد معامل ارتباط بيرسون، وذلك لحساب االرتباط بين متوسط تقديرات 

عينة الدراسة لدرجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية، وبين متوسط 

تقديراتهم ملستوى الصحة التنظيمية في مدارسهم، وجاءت النتائج على النحو 

 (:7املبين في جدول رقم )

 7جدول 

 نتائج اختبار بيرسون بين درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية ومستوى الصحة التنظيمية في مدارس التعليم األساس ي بسلطنة عمان.

 الصحة التنظيمية القيادة التحويلية املقاييس

 ** 0.54 **0.54 معامل االرتباط

 2.74 3.58 الحسابي املتوسط

 0.48 0.78 االنحراف املعياري 

 504 504 حجم العينة

 0.00 0.00 (Sig)القيمة االحتمالية

 عند مستوى داللة )
ً
 (،0.01** دال إحصائيا

 عند مستوى داللة )*دال 
ً
 (0.05إحصائيا

( تبين وجود عالقة "ارتباطية 7الجدول )من خالل النتائج املوضحة في       

**(، وأن القيمة االحتمالية 0.54إيجابية موجبة" ذات داللة إحصائية قيمتها )

(Sig( املقابلة الختبار بيرسون أقل من مستوى الداللة )0.01  =α وبذلك ،)

 بين متوسط 
ً
يمكن استنتاج أنه " توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا

ملعلمين لدرجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية في مدارس تقديرات ا

التعليم األساس ي، وبين متوسط تقديراتهم ملستوى الصحة التنظيمية السائدة 

في مدارسهم". ويفسر هذا االرتباط بفاعلية القيادة التحويلية في إجراء تغييرات 

اإلضافة إلى جذرية في بيئة املدرسة؛ من أجل إيجاد مناٍخ منظمٍي صحي، ب

مشاركة املديرين للمعلمين في قرارات املدرسة، وصياغة رؤيتها ورسالتها 

وأهدافها؛ مما يؤدي إلى إشاعة جو إيجابي من الود والتعاون داخل املدرسة. 

[، والتي أشارت إلى 15واتفقت الدراسة الحالية مع نتائج دراسة عبدالعال ]

اد عينة الدراسة لدرجة توافر وجود عالقة طردية بين متوسطات تقدير أفر 

سمات القيادة التحويلية لدى مديري املدارس الثانوية بمحافظة غزة، 

[ والتي أظهرت وجود 13ودراسة أيلين ] ,ومستوى االنتماء املنهي لدى معلميهم

[ 32عالقة قوية بين القيادة التحويلية وأبعاد املناخ املدرس ي. ودراسة إيليف ]

أثير للقيادة الخادمة على الصحة التنظيمية والتي كشفت عن وجود ت

[، والتي أشارت إلى وجود ارتباط بين إيجابي دال 17للمدرسة. ودراسة عواد ]

إحصائيا بين القيادة التحويلية واملناخ التنظيمي في املدارس الحكومية الثانوية 

، والتي أشارت Edwards[ 28في فلسطين من وجهات نظر املديرين. ودراسة ]

 بين القيادة التحويلية إلى
ً
والصحة  ,وجود ارتباط إيجابي دال إحصائيا

[ والتي أشارت إلى 16واختلفت الدراسة الحالية مع دراسة النجار] ,التنظيمية

وجود عالقة سلبية ذات داللة إحصائية بين درجة الشعور بضغط العمل وبين 

 ة.درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى مديري املدارس الحكومي

 التوصيات. 6

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، يمكن تقديم عدد من التوصيات 

 أهمها:
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في تدريب املديرين على ممارسات أبعاد القيادة التحويلية؛ لتكون  االستمرار 

لديهم تصورات واضحة عن أهمية القيادة التحويلية؛ من أجل ترجمتها في 

 الواقع الفعلي.

ليصبحوا أكثر والء  ,إشراك املعلمين في اتخاذ القرارات التي تتعلق بعملهم

 فيذها على أكمل وجه.فيقوموا بتن ,للقرارات التي شاركوا في صياغتها

العمل على توفير وتسخير املوارد، من خالل توفير التجهيزات والتقنيات  

 الحديثة، في ظل التطور املتسارع لهذه التقنيات، وتوفيرها لخدمة التعليم.

مراجعة الدور الذي تقوم به مؤسسات املجتمع املدني في خدمة مدارس  

 ن دعم لهذه املدارس. وما يمكن أن تقدمه م ,التعليم األساس ي

قياس مستوى الصحة التنظيمية في مدارس التعليم األساس ي، وذلك  

( مقياس الصحة التنظيمية بين فترة وأخرى؛ للتأكد من OHI-Eباستخدام )

 مستوى الصحة التنظيمية في مدارس التعليم بسلطنة عمان.
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ABSTRACT_ This study aimed to identify the degree of schools principals transformational leadership and 

its relationship with organizational health in basic education schools in the Sultanate of Oman ,In order to 

fulfill this aims ,the researchers adopted the analytical descriptive method, by using two tools one is 

transformational leadership questionnaire to measure the degree of principals practice on transformational 

leadership in basic education schools in the Sultanate of Oman , and the other organizational health (OHI) 

measure for measuring the organizational health level in basic education schools in the Sultanate of Oman 

from the perspective of teachers ,The tools created of (70) items have been found correlation and reliability ,

The researcher distribute the tools on the study sample was randomly selected from the study population ,a 

total of (504) teachers,, After analysis of the data indicated that the results show The degree of the principals 

practice transformational leadership in basic education schools in the Sultanate of Oman from the perspective 

of their teachers is (3.58) of a large degree of practice,, Organizational Health level in basic education schools 

in the Sultanate of Oman from the perspective of the teachers in their schools is (2.74) and high level,, There 

is a direct positive correlation Statistically significant Between the mean perceptions of the study sample for 

The degree of principals transformational leadership,, And between the mean perceptions for the level 

organizational health in their schools. The researchers recommended to Continue for principals practice on 

transformational leadership skills; to have clear perceptions about the importance of transformational 

leadership; to be applied and practice in their schools,, and follow up the level of organizational health in 

primary schools using (OHI-E) organizational health measure from time to time; to make sure of the 

organizational health level In the schools in sultanate of Oman. 

Keywords: schools principals, transformational leadership, organizational health, basic education schools. 

  

 

 

 

 


