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  الثانويةالثانوية  المدارسالمدارس  مديريمديري  ألداءألداء  المعرفةالمعرفة  ادارةادارة  تفعيلتفعيل  فيفي  التحويليةالتحويلية  القيادةالقيادة  دوردور

  واسطواسط  محافظةمحافظة  فيفي  المدرسينالمدرسين  نظرنظر  وجهةوجهة  منمن
 م.د سعد نعيم رضوي

 
 :الملخصالملخص

يي  ادارة الع رفية القيادة التحويلية في  تع الدراسة الحالية للكشف عن دور  هدفت  
 , ,ألداء عييديرا العييدارث اليا وييية عيين واليية  نيير العدرسييين فيي  عحافنيية واسيي 

( عييييدير فيييي  044واعتعييييد فيييي  الفحييييح الو.ييييع  التحليليييي   فليييي  عاتعيييي  الفحييييح  
العيدارث اليا وييية التاف يية للعديرييية ال اعيية لترفييية عحافنيية واسيي , وتيي  ا تيييار عي يية 

  وتي  اعتعياد اسيتفا ة ( عيدرث531 د ال ي ية الفحح فشك  عشيواي  وفلي  عيدد افيرا
( 51واسيييتفا ة ردارة الع رفييية تكو ييي  عييين  القييييادة التحويليييية ( فقيييرة 33تضيييع    

فقييييرة, وتاكييييد الفاحييييح عيييين .ييييدللا واتسيييياللا  وتيييي  تحلييييي   تيييياي  فيا ييييا  الفحييييح 
واييود (, و ييرا الفاحييح فال ديييد عيين ارسييت تااا  ع لييا SPSSفاسييت عا  فر يياع   

رلة ع  ويية للقييادة التحويليية عليت عسيتوء اداء عيديرا العيدارث اليا ويية اير ذا د
فيي  عحافنيية واسيي   وكييذلث واييود اييير ةدارة الع رفيية علييت اداء عييديرا العييدارث 
 وايييود ايييير للقييييادة التحويليييية عليييت اداء عيييديرا العيييدارث عييين  ييي    دارة الع رفييية

 ة وف اء علت است تااا  الفحح تع  .ياغة تو.يا  عديد
 :الكلمات الدالة         

 دور، القيادة التحويلية ، مديري المدارس، ادارة المعرفة، محافظة واسط.  
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BY 

Dr. Saad Naeem Razavi 

Abstract: 
 

The current study aimed to reveal the role of transformational leadership 

in activating knowledge management for the performance of secondary 

school principals in Wasit Governorate, and was adopted in the 

descriptive and analytical research The research population reached 

(200) principals in secondary schools affiliated to the General 

Directorate of Education in Wasit Governorate. The research sample 

was randomly selected and the number of sample members reached 

(135) school principals. A questionnaire was adopted that included (39) 

paragraphs of transformational leadership and a questionnaire for 

knowledge management that consisted of (17) items, and the researcher 

made sure of their validity and consistency. The results of the research 

data were analyzed using the (SPSS) program, and the researcher came 

up with several conclusions, including the presence of a significant 

impact of transformational leadership on the performance of secondary 

school principals in Wasit Governorate, as well as the existence of an 

impact of knowledge management on the performance of school 

principals and the presence of an impact of transformational leadership 

on the performance of school principals Through knowledge 

management and based on the research findings, several 

recommendations were formulated. 
 

Key words : Role, Transformational Leadership, School Principals, 

Knowledge  Management, Wasit Governorate. 
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 مقدمه:
ت ييد القيييادة فيي  العاسسييا  الت ليعييية العحييرث الييرييث ل عللييا لعييا لييدور ا عيين     

ا عية ف  ضعان استعرارية عع  الع نعة عن     ونايعليا الع روفية فيالت  ي  
و الت نيي  و التواييا الرلافية , وليد ت يدد   نرييا  القييادة و ا عا ليا فشيك  كفيير 

يحيييييدد القاييييييد فععيييييردس ا يييييداف ا  وعاسسييييية  فل ييييياث اور القييييييادة السيييييل وية حييييييح
واراراءا  الوااب اتفاعلا و يكون ذلث استشيارة ارفيراد ال ياعلين تحي  سيل تا و 
  يياث ايضييا القيييادة الديعقرا ييية و  يي  ع العيية لليي ع  القيييادا السيياف  حيييح ا لييا 
ت عييييي  عليييييت عفيييييدا عشييييياركة اعيييييي  ارفيييييراد ال ييييياعلين فتحدييييييد ا يييييداف عاسسيييييتل  

و ال  وا  ال ز  اتفاعلا لتحقيقلا كعا توايد ايضيا القييادة التعويضيية  واراراءا 
التي  يقييو  فيليا القايييد فصع ياء .يي حيا  للعراوسيين فات يياذ القيرارا  التيي  يرو لييا 
ع اسييفة للعولييف الييذا يواالو ييا  ن  ييذا اليي ع  القيييادا ي تعييد و فشييك  كفييير علييت 

ات ياذ القيرار الع اسيب و فيالرغ   لدرة ال اعلين ف  العاسسة علت تحليي  العوليف و
عن عد  تد لا العفاشير  يكيون القاييد  يو العسياو  اليرييث عين القيرارا  التي  ييت  
ات اذ يييا   ييياث القييييادة العولعيييية التييي  يتف يييت القاييييد فيليييا الييي ع  القييييادا اليييذا ييييراس 
ع اسفا حسب العوليف اليذا يواايا القاييد في  الع نعية  لقيد اد  التلييرا  السيري ة 

ت  توااللا العاسسا  الت ليعية اليو  ف  فيية ععللا ا    يذس األ عيا  القياديية ال
التقليدية ذا  تايير ض يف ف  تحسين اداء ال اعلين فيلا ,لذا كان عن الضيرورا 
 يايياد  عييي  ليييادا ادييييد يضييعن للعاسسيييا  تحسييين اداء عاعليليييا فشييك  عسيييتعر 

ة اعيي  التلييرا  التي  تح.ي  وت ع  ايضا علت ضعان استعرارية ععللا و عواكف
ف  فييية ععلليا ان تكيون  ي  الرياديية في   حيداح  يذا ال يوی عين التلييير  و نلير 
لليذس اللايييا   عي  القيييادة التحويلييية و ا.يفد اساسييا لدراسيية القييادة  الييذا اسييت د  
فيي  اللالييب للتعييييز فييين اةدارة و القيييادة ولييد نليير  ييذا الع.يي لد ألو  عييرة علييت 

الييذا اوضييد فيييا ان القيييادة  Leadership, فيي  كتافييا یالقيييادةی 5311Burnsيييد
التحويلية تلدف للتعييز فين القادة الذين ي علون علت ف اء ع لا   ادفية و ف ياءة 
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ع  عراوسيل , وفين اوليث الذين ي تعيدون فشيك  كفيير عليت ععليية تفياد  الع ياف  
 .(,p56,5311Burnsفلدف الح.و  علت ال تاي  العراوة 

ان القييييادة التحويليييية تسييي ت لل ليييوی فشييي ور ای يييرين او التييياف ين عييين  ييي      
ارحتكا   لت األفكار و القي  األ  لية كالحرية و ال دالة اة سيا ية التي  يايب ان 
ت ف  فاألساث عن ا ي   و ليي  القاييد    ن القييادة التحويليية وعين  ي   الع يايير 

تحدح تلييرا في  ع تقيدا  و تواليا  ارفيراد  الش .ية الت  ت  ذكر ا تست ي  ان
ال يييياعلين  حييييو األفضيييي  فلييييدف تحقييييي  الع.ييييلحة ال اعيييية لل يييياعلين تحسييييين اداء 

,و حسب اعتقاد فصن القيادة التحويلية ععلية تتضعن   وا  واضحة و  العاسسة
عتتالييية تفييدا فيي  ارعتييراف فالحاايية  لييت التليييير و  يايياد راييية اديييدة لا يي   ييذس 

ن القييييييادة ععييييي  عاسسيييييا يشيييييارث فيييييا اعيييييي  ال يييياعلين فييييي  العاسسيييية و  ال علييييية ا 
و ت عيي  علييت  يايياد ا نعيية  دارييية اديييدة عاسسيية التحويلييية تضيي  راييية واضييحة لل

تتواف  ع  عت لفا  العستقف , كعا ياب علت  ذس األ نعة ان تكون عر ة و لافلة 
ولد تي  العاسسية,  فيلا للتليير فحيح تتالل  ع  ت ورا  و تليرا  الفيية الت  ت ع

فيي   ييذا الفحييح دراسيية القيييادة التحويلييية عيين  يي   اف اد ييا األرف يية التيي  وضيي   
عليييت ييييد فييي   نيييريتل  لليييذا الييي ع  اةدارا و التييي  تتعيييي  فييي  الااذفيييية او التيييايير 

دورا اساسييا   ن للقييادة التحويليية  العييال  وارسيتيارة العكريية و ارعتفاريية العرديية
, و ف ياء عليت عيا سيف  يايب عليت القاييد ان ييدير العاسسية ير عليت اداء ف  التياي

ي تعيييد و العاسسييية  الت ليعيييية عليييت اسييياث واضيييد ولييياي  عليييت ان اداء عاسسيييتة 
فشك  كفير علت لدرتيا في   دارة الع رفية فيليا عين  ي   القيدرة عليت اسيتق افلا و 

ع ليييا فيييين اعيييي   اسيييتي افلا, و لدرتيييا عليييت تيييدف  الع رفييية الضيييع ية او ال.يييريحة
السييييا  الع نعيييية  ن اسييييت دا  و ت ييييوير  ييييذس الع رفيييية لللايييييا  الت ليعييييية يضييييعن 

 1995, اسييييييييييييييتعرارية ععيييييييييييييي   ييييييييييييييذس العاسسيييييييييييييية فكعيييييييييييييياءة و ف الييييييييييييييية عيييييييييييييياليتين
Tackeuchi&Nonaka). 
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 مشكلة الدراسة:
لقييييد ادل  التليلييييرا  السييييري ة التيييي  توااللييييا العاسسييييا   لييييت ا يييي  األ عييييا       

قليديييية ذا  تيييايير ضييي يف فييي  تحسيييين اداء العراوسيييين, ليييذا كيييان عييين القياديييية الت
الضيرورا  ياياد  عي  لييادا ادييد يضيعن للعاسسيا  تحسيين األداء وي عي  علييت 
ضييعان اسييتعرار ععللييا, وعواكفيية التليييرا  فيي  ان تكييون  يي  الرياديليية فيي   حييداح 

ع لييا  عيي    ييذا ال ييوی عيين التليييير, ونليير  للييذس اللايييا  ا عييا  عييدلة عيين القيييادة
الييذا ي عيي  علييت تليييير األفييراد وتحييويلل   لييت لييادة, ويركييز علييت القيييادة التحويلييية 

القيييي  واأل يييي   والع ييييايير واأل يييداف  ويليييية األعييييد, ويشيييع  تقييييدي  دوافيييي  األفييييراد 
شفای حاااتل  وع اعلتل  فص سا ية ويلدف الت التعييز فين القادة اليذين ي عليون , وا 

وف لاءة ع  عراوسيل , وفين اوليث الذين ي تعيدون ععليية  علت ف اء ع لا   ادفة
  (Burns, 1978, p. 39 تفاد  الع اف  للح.و  علت ال تاي  العراوة 

ويشيييك  غيييياب القييييادة التحويليييية احيييد افيييرز ع وليييا  الت عيييية عليييت العسيييتوء       
الش .يي  والعل يي  فيي  العاتع ييا  سييواء علييت .يي يد السياسيية واةدارة, ا  علييت 

يد الترفيييية والت ليييي  وال  ليييا  اةاتعاعيييية ف اعييية, وذليييث ألن القييييادة العاعلييية .ييي 
تييرتف  فقيييا  عاسسييا  تتايياوز األفييراد وتييرتف  فشيير  اييو را يتعيليي  فيي  األعتييراف 
فيای ر سيواء كييا وا زعي ءم ا  عراوسيين علييت حيد سيواء  وتكييون الرياسية الت نيعييية 

تتعيليي  فيي  حكيي  یالعكاتييب للعكاتييبی فعيييا التقليدييية فيي  األ نعيية الفيرولرا ييية التيي  
يتااوز األعزاة واأل واء الش .ية, تتحول  ف  عاتع ات ا في  األعي  األغليب اليت 

اا تلييييث ال زعيييية الييييت الييييتحك   و  ييييا يتحييييو   Bossism)السيييي    حييييو  التييييراث(  
الع .ب الرسع  اليت وسييلة لعيری ال عيوذ الش .ي , ويتحيو  اليرييث اليت حياك  

عييوذس وتتحييو  العسيياولية اةدارييية فيي  ال  ليية عيي  العراوسييين الييت فيياعرس وفيياری ل 
 لاعة الورءا   وت يا   عاتع ات يا عين ازعية لييادة تحويليية ع عليية,  ذ تت يذ عنلير 
القييييادة العللعييية العيييذة التييي  ت عيييرد فالسيييل ة عليييت .ييي يد القيييرار والععارسييية عحولييية 

ة ععا يادا الت تض    راسية األفراد الت اتفای يتعي  دور   ف  اةعااب فالقياد
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القييادة  حساسييل  فييالقوة والقييدرة السييحرية علييت الع يي  فيي  حييين يتزايييد ا عيي   الواليي  
عن سي رتلا  وتتالت اغلب شيكاوء العراوسيين حيو  للية تقيدير القيادة ة ايازاتل  
فيي  ال عيي , وكييان يفييرز فيي  ال قاشييا  حييو  ع لييا  ال عيي  تييد   الرضييا الييونيع  

ان التقديعا  العادية تكون ايدة :ی  لا ليس  عسالة راتب او د   علت الرغ  عن 
عتراف فالالد وفالعكا ة والقيعة الش .ييةی  ذليث عيا كيان يتيردد  ف  عسالة تقدير وا 
علييت السيي ة العراوسييين, وفييال ف  فييصن تييد   الع  ويييا  فلييذا الشييك  سيييادا ف ييد 

ت العاسسية ويي  الترا ي  زعن ي و  او يق.ر الت السلفية وفقيدان رو  اة تعياء الي
ٍ  ليد ي.ي  احيا يام اليت القييا  فالحيد األد يت عين الاليد واة اياز  ف  األداء و و تيرا
الييذا ي عيي  عيين العسيياءلة  ودعييا الفيياحيون الييت ضييرورة ال ييروا عيين عيياز  القيييادة 
األستفدادية, فحيح يت  التحو  الت      ال الا  وت عيتلا وحسن تونيعلا, ولقد 

عث اةيايياف   سييلاعام  يفييام فيي   ييذا العاييا  عيين  رييي  تقييدي  ا عييوذا لييدل  عليي  اليي 
 (   606-633, ص 6442للقيادة ف   نرية القيادة التحويلية  ال ازع , 

ويوااا الت لي  ف  ال را  عشك    دارية لد ر تراي  اليت ل.يور في  الع رفية     
ل ع , ولكن يعكن ان ترا  التق ية او عد  اةلعا  فالقوا ين واللوايد او ال فرة ف  ا

الييت ضيي ف لييدرة القييادة فيي  ف يياء ال  لييا  اة سييا ية والعحافنيية عليلييا, و.يي وفة 
ن سيييوء  سيييتل   القييييادا  الترفويييية لل عييي   اةت.يييا  فيييای رين والتعاعييي  ع لييي   وا 
والسي رة علت األتفيای وع ياعلتل  عليت ا لي  ادوا    تياا عين دون عراعياة احيوالل  

واةاتعاعيييية والعاديييية, يييييادا اليييت    يييدا  الع اليييية فييي  ال عيييي   ال عسيييية وال.يييحية
اةدارا ععا يادا فالعراوسين الت التعرد الونيع  سرام اوع  ية, ف  حين يتواب 
علييت القايييد ان يضيي  العراوسييين علييت راث لايعيية اة تعاعييا  عيين دون التشييكيث 

والتشييدد فيي  ت فييي  فيي  لييدراتل  او ت.يييد ا  ييايل   اوالعلييارة فيي  الرلافيية عليييل  
 (  561-560, ص6454األ نعة والقوا ين دو عا ايلة  عتفارا    سا ية  عفاث,

ن  عييداد لييادة ترفييويين وفييال نر        لييت  ن القيييادة التحويلييية اعيير حيييوا للت لييي  وا 
ت ييوير اسيياتذة اكعيياء , فقييد يكييون الت لييي  فيي  العييدارث فحاايية الييت  ييو ععيي  ايياد
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  لييية وتحويلييية للقييادة فيي  الحاضيير والعسييتقف  لعوااليية وتييدريفل  ةعييداد راييية ا
التحيييديا  والت اعييي  عييي  العشيييك   التييي  يواالو ليييا, عليييت سيييفي  العييييا , ازدحيييا  
القاعييييا  الدراسييييية و قييييص فيييي  عييييدد العدرسييييين وكييييذلث عشييييكلة العفييييا   القديعييييا, 

 ييا اذا ويييرء الفاحييح   والتعاشيي  عيي  ع الييب العاتعيي  العتليييرة التيي  تييزداد ت قيييدام 
كييان عيين الععكيين  يفييا   ريقيية تعكييير تسييل  فيي  حيي  العشييك   ف.ييورة افضيي , 
و ع  ليادة اكير ف الية عن  ري   ذا الفحح, فقد تسل  ال تياي  في  ت زييز فيراع  
الت عيييية العل يييية وتكيييون عتاحييية للعيييدراء وفيييرز  الحااييية  ليييت  دارة الع رفييية للتلليييب 

األ ييييييرة تسييييياعد عليييييت تولييييييد و شييييير  عليييييت ار عايييييار الع رفييييي  والع لوعات  فليييييذس
الع لوعا  فين العدراء وال عي  فليا والعسياعدة في  حي  العشياك  و  ياث عيدد كفيير 
عن العاسسا  الت ليعية تلع  فشك  واضد ا عية الع رفة و  دارتلا و عا للا عن 
تيييايير عليييت تحسيييين ادايليييا وف ييياء عليييت عاسيييف  تتحيييدد عشيييكلة الفحيييح الحيييال  فييي  

 تساا  ارت :اراافة علت ال
ارسييتيارة والتحعيييز و عييا اييير القيييادة التحويلييية فاف اد ييا  الااذفييية و التييايير العيييال  

العكرييية و ارعتفاريييية العردييية و التعكيييين( علييت اداء عيييديرا العييدارث اليا ويييية فييي  
 ؟ عحافنة واس  عن      دارة الع رفة 

 همية الداسة:أ
 وعليت كافية والعكريية الع رفيية العايار  ف  سري ام  تحورم الحال   القرن يشلد     

وتوااييا العاسسييا  ف.ييورة عاعيية وعاسسييا  الت لييي  اليييا وا اعي لييا,  العسييتويا 
 وععيا العتسيارعة, التلييرا   يذس ف.يورة  ا.ية الكييير عين ال.ي وفا  لعواالية

  ي  الاييدة القييادة ا.يفح   ذ ال .ير,  يذا يعييز عيا افيرز القييادة ت يد فييا رشيث
 األساسيية الركييزة الت ليي  األفضي   ويعيي   حيو واألزد يار للتقيد  األعيي  ثالعقييا
 الحليو  و.يياغة التحيديا , لعواالية السيفي  و يو و عو يا, العاتع يا  لت يور

 األ نعية ة.ي   اليدعوا  تزاييد  وعت لفاتليا, ليذلث اة سيا ية الحيياة لعشيك  
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 والعتلييرا  للتحيديا  الع الية اةسيتاافة في  واسياليفلا عحتوا يا وتادييد الت ليعيية,
   ( Bry, 2007, p. 398  العستادة

وتكعن األ عية ال نرية للذ الدراسة ف  ا عية عوضوی الدراسة و الذا  يو ايير    
القيييادة التحويلييية علييت الع رفيية دا يي  العييدارث اليا وييية  اور ,فعييا تضيييعا عيين عليي  

السيلف  علييت اداء عيديرا العييدارث وع رفية حييو  القييادة التحويلييية واير يا اةيايياف  
اليا وية يا يا, و عا يعكن ان يكون ةدارة الع رفة عن دور ف  ذلث, كعا ا    آع  
ان تسييا    يييذس الع رفيية فييي  ادراث عيييدء ا عييية القييييادة التحويلييية وان تكيييون  ق ييية 

 ا     لدراسا  ا رء حو   ذا العوضوی 
لييية للييذس الدراسيية فيي  اسييتل   ال تيياي  اعييا ار عييية ال علييية فييتكعن األ عييية ال ع  

التيي   اعيي  الو.ييو   ليلييا و التيي  لييد يكييون للييا عسييا عة ف اليية فيي   عييادة ال نيير 
فاألساليب القيادية الت  تتف لا العدارث اليا وية كعا ياعي  الفاحيح ان تشيك   تياي  

يية دراستا ارضية .لفة ترتكز عليلا اعي  العي ن  العيدارث لعواكفية التلييرا  الفيي
 وع افسة الع نعا  ال اراية و تحسين ادايا 

 فرضيات الدراسة:
العرضيييية الرييسييية األوليييت :ر يوايييد ايييير ذو درلييية  ح.يييايية للقييييادة التحويليييية    

ارسيييتيارة العكريييية و ارعتفاريييية العرديييية و و فاف اد يييا   الااذفيييية و التيييايير العييييال  
فييي  عحافنييية واسييي  ع يييد عسيييتوء التعكيييين ( عليييت اداء عيييديرا العيييدارث اليا ويييية 

 (: و شت  ع لا العرضيا  العرعية ایتية :41 4الدرلة اةح.ايية  
ر يواييد اييير ذو درليية  ح.ييايية للااذفييية و التييايير العيييال  علييت اداء عييديرا -5

العدارث اليا وية عن والة  نر العدرسين ف  عحافنة واسي  ع يد عسيتوء الدرلية 
 ( 41 4اةح.ايية  

اير ذو درلة  ح.ايية للتحعيز علت اداء عديرا العدارث اليا وية عين ر يواد -6
 ( 41 4والة  نر العدرسين ف  عحافنة واس  ع د عستوء الدرلة اةح.ايية  
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ر يواييد اييير ذو درليية  ح.ييايية ل سييتيارس العكرييية علييت اداء عييديرا العييدارث -3
ء الدرلييييية اليا وييييية عييييين والييييية  نييييير العدرسيييييين فييييي  عحافنييييية واسييييي  ع يييييد عسيييييتو 

 ( 41 4اةح.ايية  
ر يواييد اييير ذو درليية  ح.ييايية ل عتفييار العييردا علييت اداء عييديرا العييدارث -0

اليا وييييية عييييين والييييية  نييييير العدرسيييييين فييييي  عحافنييييية واسييييي  ع يييييد عسيييييتوء الدرلييييية 
 ( 41 4اةح.ايية  

ر يواد اير ذو درلة  ح.ايية للتعكين علت اداء عديرا العدارث اليا وية عين -1
 ( 41 4ر العدرسين ف  عحافنة واس  ع د عستوء الدرلة اةح.ايية  والة  ن

العرضييييية الرييسيييية اليا ييييية :ر يواييييد اييييير ذو درليييية  ح.ييييايية ةدارة الع رفيييية فيييي  
تحسين اداء عديرا العدارث اليا وية عن والة  نر العدرسين في  عحافنية واسي  

 ( 41 4ع د عستوء الدرلة اةح.ايية  
الياليييييية :ر يوايييييد ايييييير ذو درلييييية  ح.يييييايية للقييييييادة التحويليييييية العرضيييييية الرييسييييية 

ارسييييتيارة العكرييييية و ارعتفارييييية والتحعيييييز و فاف اد ييييا  الااذفييييية و التييييايير العيييييال  
العردييية و التعكييين( علييت اداء عييديرا العييدارث اليا وييية عيين واليية  نيير العدرسييين 

رليييية اةح.ييييايية فيييي  عحافنيييية واسيييي  عيييين  يييي    دارة الع رفيييية ع ييييد عسييييتوء الد
 4 41 ) 

 حدود الدراسة:
 الحدود الفشرية: العدرسين ف  العدارث اليا وية ف  عحافنة واس   

 الحدود العكا ية:عدارث عحافنة واس  
    6453-6451الحدود الزع ية: ال ا  الدراس  

 الحدود ال لعية: اعتعد الفاحح علت عتليرا  القيادة التحويلية   الااذفية و التيايير
ارسييتيارة العكرييية وارعتفارييية العردييية و التعكييين( وعتلييير ادارة والتحعيييز و  العيييال 
 الع رفة 

 التعريفات االجرائية لمصطلحات الدراسة:
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القيييادة التحويلييية:  يي  ی ععلييية يسيي ت عيين   للييا القايييد و التيياف ين لل لييوی كيي  
( ,Burns 5311 ع لعا فای ر للو.و   لت اعلت عستويا  الداف ية و األ ي  

كعا عرف  فا ليا القيدرة عليت  ل يای ارفيراد ال ياعلين فيالتليير و التحسيين, كعيا ا ليا 
ت عييي  عليييت تقييييي  اداء العراوسيييين و عليييت تحعييييز ارفيييراد لتحسيييين األداء و تلفيييية 
حااييياتل  و رغفييياتل  و  شييي ار   فا عيييية عسيييا عتل  فييي  تحقيييي  ا يييداف العاسسييية 

(,2001 Northouse). 

ية و التايير العيال : ی و  يو و.يف لسيلوث القاييد اليذا يحنيت فصعاياب و الااذف
احتيييرا  وتقيييدير اعيييي  ال ييياعلين, و يت ليييب ذليييث تقيييدي  ارحتياايييا  للتييياف ين لفييي  

 & Bass)ارحتيااييا  الش .ييية والقيييا  فت.ييرفا  ذا   يياف  ا  ليي  و عيياد 

,1994   Avolio) 

ا  و سييلوكيا  القايييد التي  تولييد فيي  التحعييز :و ييو ال علييية التي  تركييز علييت ت.يرف
ن تلث السلوكيا  ت ع  علت  يضا  التول يا  للتياف ين و  التاف ين حب التحدا وا 

   Bass & ,1994تشياي  رو  العرييي  فيي  ال عيي  و ارلتييزا  فاأل ييداف الت نيعيية 

Avolio ) 
 ارسييتيارة العكرييية: ی و يي  ععلييية فحييح القايييد عيين األفكييار الاديييدة و تشيياي  حيي 
العشييياك  ف ريقييية  فداعيييية عييين لفييي  التييياف ين و دعييي  ال عييياذا الادييييدة و ال  لييية 

 ( Bass & ,1994   Avolioلتحسين اداء ال ع  
ارعتفارية العردية: ی و   عفارة عن اسلوب القايد ف  ت اعلا عي  عراوسييا فل يف 
و  فيييداء ا تعيييا   ييياص فاحتيااييياتل , و كيييذلث ي عييي  عليييت تشييياي  ا ايييازاتل  عييين 

    تف   استراتيايا  التقدير و ار راء 
ت يرف  دارة الع رفية فا ليا ی عاعوعية عين ال علييا  التي  تيتحك  وت لي  و ت شيير و 
تسييت د  الع رفيية عيين لفيي  الععارسييين لتييز ود يي  فال لعييية ال نرييية الع رفييية ال زعيية 

 ( Bass & ,1994   Avolioلتحسين  وعية القرارا  و ت عيذ ا 
 

 والدراسات السابقة: االطار النظري
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 : Transformational Leadership)مفهوم القيادةالتحويلية )
 والتسي ي يا  اليعا ي ييا  عرحلية ف  والقيادة اةدارة عاا  ف  الفاحيون ا ت       

 العاسسية ت يوير عليت القاييد تسياعد التي  فيال راي  واألسياليب ال شرين القرن عن
 ال الية فالقدرة يتس    اث حااة الت  ع  ليادافيلا, فقد كا    اديدة حياة وف ح
عين  واةفيدای لإلفتكيار وفيتد العايا  الحدييية والت يورا  التحيديا  عواالية عليت
 والتحيور  العحي ية التلييرا  لعواكفية والتادييد الت يوير ل يوا  فيتد  ريي 

عين  السيف ي يا  اوا ير في  ذليث لتحقيي  اة  ي    ق ية كا ي  وليد .العتسيارعة
( Jams Magregor Burnsفير ز(   عااروار علت يد  ايعث العاض  القرن
 األو  الي ع  ويتعيي  القيادة, عن ا عا  ععيزين  ع ين لدل   القيادة(,  ذ كتافا ف 

( التي  تقيو  عليت (Transactional leadershipفالقييادة الت اعليية او اراراييية 
للاليد  العقفولية العسيتويا  اليت العكافيت  لتتفيای اسيت ادام  عفيدا التفياد  وذليث فعي د

األتفيای  تشيا  القييادة التحويليية التي  في  الييا   الي ع  واألداء  ويتعيي  العفيذو 
 الفسيي ة الت اعليية ال  لية عين اف يد  يو  ليت عيا علت تحويي  ا تعاعياتل  ال ا.ية

    (Bass, 1985, p. 31)او ع.لحة العاسسة  العاعوعة ع.لحة اا  عن
فتوسيي  افحاييا حيو  القييادة التحويلييية,  ذ  Bass, 1985)اث   يي  ليا  في       
 عيين اعلييت عسييتوء رفيي  األتفييای  لييت القيييادة التحويلييية ع ييد فيياث  لييت ت عييد

 الت اعلييية او اةاراييية تحييدد القيييادة  ن في  حييين وال عوحيا , ارحتياايا 
 حتياايا ار فليذس للوفياء الحاليية لتتفيای وتيوفر العكافيت  اةحتياايا  واأل يداف

  عيا القييادة عين ال يوعين  ذين  ن اكد  فصن الدراسا  ايلة حا  واأل داف  وعلت
 عرتف يان ويكعي ن ا لعيا ا يرء ع تلعين تعاعا  والترحي  دراسيا  عحورين فعيافة

 اةارايية والقيادة القيادة سلوكيا  ينلر ان يعكن فالقايد الف ی ای ر, ف ضلعا
 (Piccolo, 2006, p. 398) .الول   عسا  التحويلية ف 

اةدارا ة يا  العكير في  الحدييية الععيا ي  وي يد ععليو  القييادة التحويليية عين       
 القييادة التحويليية  نريية نلي  يشيع  التلييير وال ليوی فوالي  العاسسيا , ولليذا
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العاضييين, ودررسي   ال قيدين عيدار عليت دراسية وا تفيار فير يز عحي  ليدعلا التيت
 عين  ريي  ع تليف العاسسيا  في  ال نريية ع ليا تتشيك  التي  ييبوالتراك الععا ي 
( وفودسييكاف وزعيي اس Bass ,1985والفيياحيين اعييا  فيياث   ال لعيياء كييير عيين

 (Robins,1995  وكيوزث وفوسيي رPagan, 2008ذ  )  فدارسيية   ييارء لييا
فة الف يية الع اسيولدعوا  عياذا  نريية سي يام عي ل  اليت  ياياد  التحويلية القيادة  نرية

   لقيادة ععليا  التليير واةفتكار
 : Transformational Leadership)نظرية القيادة التحويلية )

 يذا  القييادة ونلير في  الادييدة ال روحيا  عين ايزءام  التحويليية ت يد ال نريية    
الذا Burns, 1978)فير ز   علت يد القيادة ف  عل  كعد   عرة الع. لد ألو 
 ارسيايلا اليت القاييد يسي ت التي  ال  لية  يوی حيدد عات ليياديين و.يف اسيلوفين 

 عاعوعة يتف  الذا التفادل , القايد يسعيا عا فين يعيز اتفاعا  فلو وترسي لا ع 
 اليذا التحيويل  والقاييد األتفيای, التفيادر  عي  عليت  التي  تركيز السيلوكيا  عين

 , Bass & Avolio, 1990ليي  علييا   اتفاعيا فصسيت عا  تلييير اليت يليدف
p.231 ). 
افترضيي   نرييية القيييادة التحويلييية  ن القيييادة الع اليية  يي  التيي  تييوفر راييية        

ل عيي  العاسسيية وتا ييذ فالحسييفان رضييا ال يياعلين وتحعيييز   وزيييادة ادايليي  فعييا يكعيي  
ت اون الاعي  ف  تحقي   ذس الراية والو.و   لت األ داف  ويشير  ذا األسلوب 

لدرتا علت وض  راية ورسالة للعاسسة و ل  الت اس   لت ا عية ش .ية القايد و 
فين ا يداف العاسسية وال ياعلين فيليا فشيك  يعكل يا عين تحقيي  ا يداف الاعيي  ع يام 

وعليت اليرغ  عين   لي  (  Avolio & et al , 1999, p. 969وفي  ولي  واحيد  
يي   له يير,  ر   ليي  يييرون  ن  اييا  العاسسيية ر  يييرون  ن كيي م عيين األسييلوفين عكعل
يعكن تحقيقا  ر عين  ريي  تعاعي  القييادة عي  األتفيای وتحعييز  فيداعاتل  وافكيار   

 ,Bass & Avolio,1992عن  ري  سيادة اساليب التليير والتحوي  العاسس  
p.23)  : وعن ا   ال عاذا ال نرية ضعن  ذا التواا  ) 
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 : (Bass , 1985)ا عوذا فاث  -5     
اكير ععقيام فيعيا يت لي  فععليو  القييادة  (Bass, 1985)كا   اضافة فاث        

التحويلية التي   يرا فليا فير يز,  ذ التير   ن القييادة التحويليية تسي ت اليت ال ليوی 
لقييية عييي : الحرييية وال داليية  فشيي ور األتفييای عيين  رييي  اةحتكييا  الييت افكييار ولييي   ر

.ية لذاتا, وليث والعساواة  فسلوث القايد التحويل  يفدا عن القي  والع تقدا  الش 
علييت تفييياد  الع.يييالد عيي  العراوسيييين, والقاييييد التحيييويل  يتحييرث عييين  ريييي   نييي  

( و ييذس القييي  ر Internal Valuesليعييية راسيي ة سييعلا ا فيياث  القييي  الدا لييية(  
يعكن التعاوی عليلا او تفادللا فيين األفيراد, في   ي  ع يايير ش .يية راسي ة في  

 (  Kuhnert, 1994, p. 650-651ف  اتفاعا  سلوث القايد تعكل ا عن التايير 
يرء فاث  ن  نرية القيادة التحويلية عن اكير ال نريا  الت  اذف    تفاس         

الع نرين والفاحيين كو لا احد العدا   الع ا.يرة لتعسيير القييادة, وتنلير ا عيتليا 
ت تكييوين فيي  اي يياء عراحيي  التحييو  والتليييير التيي  تشييلد ا العاسسييا ,  ذ ت عيي  عليي

رايييية فيييالعرص الععك ييية وتع يييي  ليييوء التلييييير ليييدء األتفيييای, وتركيييز عليييت التلييييير 
واةفتكييار والريييادة, وت عيي  علييت التعكييين للتحييرر العكييرا وارسييتق   فيي  ععارسيية 

   (Bass, 2001, p. 66-67 القيادة 
, وتركز اكد فاث  ن القيادة التحويلية ت    تليير األفراد وتحويلل  الت لادة       

علت القي  واأل    والع ايير واأل داف  ويلة األعد, وتس ت الت  شيفای حاايا  
األفييييييراد وع يييييياعلتل  فص سييييييا ية و يييييي  ععلييييييية ت ييييييدرا ضييييييعن القيييييييادة ذا  ال.ييييييفلة 
الكارزعاتية, فالقايد التحويل  يقدر ال الة الكاع ة دا   العراوسين فحيح يزيد عن 

ن القيادة التحويلية تحح ال ياعلين لدراتل  علت   ااز اةلتزاعا  ال ع لوفة ع ل   وا 
علييت ت  يي  التول ييا  وتزيييد عيين فاعلييية ال يياعلين وتقيي  ل  فقفييو  علعيية العاسسيية 

 ,Bass, 1985وا ييدافلا, وتسيي ت دايعييام وراء كيي  عييا و اديييد وغييير عييالوف  
p.54  والقييادة الييذين ينلييرون  .ييايص القيييادة التحويلييية لييديل  لييي  وع تقييدا  )
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لية و    ف الون في  تحعييز األتفيای عليت ال عي  ف رايي  تيدع  الع.يلحة ال اعية عا
 (     Wheelen, 2008, p.19فشك  اكير عن دع  ع.الحل  الش .ية  

 التحويليية, القييادة ف اليية عليت العايا   يذا في  الدراسيا   تياي  اشيار         
 وعسيتوء اليونيع  لرضياالت نيعيية وا الع اليية عن عالية فعستويا  رتفا لا  فحك 
 تسيت ع  التحويليية القييادة ا.يفح  حتيت األتفيای, عين ال عي  في  العفيذو  الاليد
القييادة  وعين افيرز  .يايص القاييد التحيويل    يا ي يد  ف اليية عليت للدرلية عقياسيام 

, ويشا  ای رين ويي  فقيدراتل , ويياعن فعفيدا change Agent)ععي م للتليير  
ولدييا القيدرة عليت الت اعي  عي  الت قييد واللعيوی, ويسي ت اليت الت ل  عدء الحيياة, 

اة تعييا  فييالقي  األ  لييية والعييي  ال ليييا لديييا وزيييادة اة تعييا  فع.ييالد العراوسييين 
فعا يتااوز الع.يلحة الش .يية  ليت الع.يلحة ويركز علت تحسين عستوء األداء 

للعراوسييييين فيييي   , وي عيييي  القييييادة التحويليييييون علييييت رفيييي  األ ييييداف العرديييييةال اعيييية
العاسسة كللا وتيوفير اليدع  للي  وعتياف تل , وت عي  القييادة التحويليية عليت تحويي  
الععييا ي  الش .ييية لتتفييای ورف لييا فاللوييية الكلييية للعاسسيية, وللييذا ت عيي  القيييادة 

 ,Gunusluoglu , 2007التحويلة علت  حداح التليير ف  العاسسا  واألفراد  
p.247  ) 

( فيصاراء عسيد سيالوا فييا ال ياث Bass & Avolio, 1990فولييو  ولا  فياث وا   
الييييييذين ي علييييييون لييييييدء عييييييدراء اععييييييا  وضييييييفا  اييييييي  وعييييييدراء عييييييدارث وكليييييييا  
وفيروليييرا يين حكيييوعيين ورايييا  ا عييياء وا.يييحاب عتييياار ع تلعيييين, سيييالو   فيييصن 
ي.عوا افرز القادة الذين ي رفو   ولاعوا فاع ياء و.يف يرنلير ارف ية اف ياد للقييادة 

 : التحويلية    
 ( :(Idealized Influenceالتايير العيال   -5

یو يييو ذليييث السيييلوث اليييذا يشيييا  العراوسيييين فييي  ال نييير  ليييت القيييادة كيييو ل        
 عاذا للدور الذا يقوعون فيا, ويتعيي  ايو ر التيايير العييال  في   ياياد القيي  التي  

العييال  شيديد اةرتفيا   تلل  وتوفر ع يا   ال عي  للعراوسيينی  وي يد ععليو  التيايير
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فععلو   الكاريزعا(, والذا يق.د فا عاعوعة ال.عا  وا عا  السلوث الت  ي.يفد 
ييي م عليييا يرحتييذء فلييا عيين العراوسييين,  لييت اا ييب ا ليي  يكو ييون  القييادة فعقتضييا ا عر
عحيي   عايياب ای ييرين وتقييدير   ويقييتل   ويتعيييز القايييد العيييال  فص ييا يتحييدح عيين 

فضيي م عيين ا ييا يييذ ب  لييت اف ييد عيين ع.ييالحا الذاتييية عيين اايي  ليعييا وع تقداتييا, 
   (Kirkland , 2011,p. 171 ع.لحة الاعاعة 

(  ن التيايير العييال  .يعة Bass & Avolio, 1994اعتقد فياث وافولييو         
علحونيية لييدء القييادة الييذين يعتلكييون الف.يييرة واةحسيياث فرسييالة العاسسيية والييذين 

والتقييييدير عيييين ال يييياعلين, و ييييذا ال ييييوی عيييين القييييادة يا يييي   يحنييييون فيييياةحترا  واليقيييية
 & Bassال اعلين يقدعون الودام  ضافية لتحقي  عستويا  اداء يعو  التول ا   

Avolio, 1994, p.112-113 وو.ييف التييايير العيييال  فالكاريزعييا, فلييو   )
ي.يييييف القيييييادة اليييييذين تعيييييي  ت.يييييرفاتل  ادوارام عياليييييية لعراوسييييييل , ويرغفيييييون فييييي  

كييياتل  فدرحييية كفييييرة, ويعكييين  عتعييياد   للقييييا  فالشييي ء ال.يييحيد, ويكييينل للييي  عحا
العراوسون  حتراعام عنيعام وييقون فل   ليت حيد  ف ييد, كعيا ا لي  يسيعحون أل عسيل  

وآ يييرون فقيييدر عييين الع يييا ر العحسيييوفة ع يييد  ت ييياذ القيييرارا   في عيييا ييييرء افولييييو 
 Avolio & et al,1991 )ار عشاعر اةحترا  له رين, التايير العيال  فص ا  نل

وف يييياء اليقيييية العتفادليييية, وفصعكييييان القايييييد التحييييويل  ان يا يييي  العراوسييييين يتييييايرون 
 ,Avolio & et al فععارسياتا عين  ريي  لدرتيا عليت تحقيي  ا يداف العاسسية 

1991, p. 10 )   
 :(Intellectual Stimulation)  االستثارة الفكرية -6

سيييييين للتعكيييييير ف رايييييي  ادييييييدة فييييي  حييييي  العشيييييك  , یوت  ييييي   ييييييارة العراو       
سيييت عا  التعكيييير الع  قييي  لفييي  اةليييدا  عليييت ايلييية ععارسييية او ت.يييرلفی  فالقاييييد  وا 
التحييويل  ياييب ان ي عيي  علييت  يايياد عفييررا  لوييية تييدعو العراوسييين  لييت  عييادة 
ال نييييير فييييي   رايييييي  تعكيييييير   تاييييياس عشيييييك   ال عييييي  التق يييييية واة سيييييا ية ولييييييعل  

ويايييب ان يسييياعد   فييي  حييي  عشيييك تل  ف رايييي  ادييييدة عييين  ريييي   الش .يييية,
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ويقتيير   رايقييام اديييدة الحييوار وتقييدي  األدليية والفييرا ين الداععيية للحلييو  اةفداعييية, 
لل نر في  كيعيية  تعيا  العلعيا , ويحيح ای يرين عليت ال نير  ليت العشيك   عين 

 (   Bass & Steidlmeier, 1999, p.185-186  اوا ب ع تلعة
 ن القايييد التحييويل  يسييت ي   يايياد الع يياٍ  (Twigg, 2004)ويييرء تييوث       

ن  يذا الع ياٍ  الذا يش ر فا األعضاء فاألعان ع د تقديعل  افكارام ادييدة لل عي  وا 
يزييييد اةحسييياث ليييدء العراوسيييين فيييالع  ت اليييذا يادلو يييا  فييي  حيييين اشيييار ليييوكث 

حيي  العشييك   (  لييت  ن ال ق  ييية, و Lucks & Howard 2002و ييوارد  
 واةفدای والت زيز تر د عن سعا  فر د اةستيارة العكرية 

 :  (Inspirational Motivation) التحعيز اةللاع   -3
ي.يا ی ي  ليدرة القاييد عليت  ييارة عشياعر وعوا يف العراوسيين و         تول اتيا ا 
  القيدرة عليت  ن القادة الذين ي تعدون التحعيز اةللاع  لدييلای رينی   الت ال الية

فحعاسييييية ععييييا ياييييب تحعيييييز العراوسييييين لعسييييتوء األداء األعلييييت, فليييي  يتحييييديون 
  اازس, ويتحديون فتعاا  عن العستقفييي , ويوضيحون الرايييية العستقفلييية للعاسسية, 
وياكدون ا عيييية وايييود حيييث اعاعيي  فرسيالة العاسسية, وير فليرون عين يقتيييل  فيصن 

 (  Kirkland, 2011, p.172 األ ييداف ستتحقيي   
 لييت  ن   يياث  (Bass & Stogdlil, 1990)واشييار فيياث وسييتوغدي         

عاعوعة عن األدوا  الت  يست ين فليا القاييد العحعيز اةللياع  فليدف  ياياد رايية 
عشيييتركة في يييا وفيييين العراوسيييين ع ليييا: الللييية والرعيييوز وال.يييور الذ  يييية  فييي  حيييين 

(  ليت  ن الحعياث واةت.يار  واةلتيزا  Phil & Les, 2011اشيار فيي  ولييث  
 فاأل داف والراية وال .د واةل ای تر دل عن سعا  فر د التحعيز اةللاع   

 :(Individualized Consideration)اةعتفار العردا  -0
یو   عاعوعة عن ا عا  السلوث الت  يسيت ي  القاييد عين  ريقليا ان ي  ي       

راوث, وذلث عن  ري  الت لرف علت عستوء اةحتياايا  ا تعاعام ش .يام لك  ع
والرغفيييا  ال ا.ييية فكييي  عيييراوث وعراعييياة العيييرو  العرديييية فيييين العراوسيييين ع يييد 
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 شفای  ذس اةحتيااا ی  و  ا ير اع  القايد ای رين افرادام اكير عن كو ل  اعضاء 
تلعيية فيي  اعاعيية فحسييب, ويلييت  فييالعرد ةن لديييا  حتيااييا  ولييدرا  و عوحييا  ع 

عن ای رين, ويرساعد ای رين علت دع   قا  القوة لديل , ويقض  ولتام ف  ت لي  
 (   Kirkland, 2011, p. 173ای رين وتدريفل   

 ن اة تعييا   (Bass & Steidmeier, 1999)واكيد فياث وسيتايدعاير        
يييارام عين القاييد التحيويل  كي  ر يكيون سي ل ة رلافيية فاألفراد ير د  دعة وتضيحية وا 

علييييت  ييييارء األفييييراد فحسييييب, فالقييييادة التحويليييييون يركييييزون اة تفيييياس حييييو  ت ييييوير 
عراوسيييل  فاتاييا ل    ليكو ييوا تحييويليين كييذلث وعاكييدين علييت األ ييداف العشييتركة 
الععكيييين تحقيقلييييا  واضيييياف ااردو ييييا  ن اة تعييييا  الش .يييي  والعسيييياواة والعتاف يييية 

 & Bassوليد ليا  فياث وافولييو   العيرداوالتعكيين تر يد عين سيعا  فر يد اةعتفيار 
Avolio, 1995   فت يييوير  سيييتفا ة القييييادة عت يييدد ال واعييي )Multifactor 

Leadership Questionnaire ويرعز لا   ت.ارام في )(MLQ)  وتقيث ي يية ,
  -ا عا  عن القيادة :

ال  :  عيييي  القيييييادة التحويلييييية يتكييييون عيييين ارف يييية اف يييياد: التييييايير العييييياليييي ع  األو 
واةسييتيارة العكرييية والتحعيييز اةلليياع  واةعتفييار العييردا  كعييا ارشييير اليلييا سييافقام(  

 Transactional:  عيييييي  القيييييييادة الت اعلييييييية او اةارايييييييية  اليييييي ع  اليييييييا  
Leadership Style ويتكيون عين ف يدين: العكافياة العشيرو ة )Contingent 

Reward ا يييي  العكافييييت  عشييييرو ة ( وتت ليييي  فعقييييدار تحديييييد القييييادة لت ييييداف و
فييياألداء والح.يييو  عليييت العيييوارد ال زعييية وتقيييدي  العكافيييت  ع يييدعا تتحقييي  ا يييداف 

( "Management by Exception"Activeاألداء, واةدارة  الع الية( فصسيتي اء  
وتكيييون اةدارة فصسيييتي اء ف الييية ع يييدعا يراليييب القيييادة عييين كييييب اداء األتفيييای ويتفييي  

 Passive/Avoidant عييي  القيييادة السييلفيةيالتا فية  :اليي ع  اليالييحاأل  يياء  
Leadership Style) ويتكييييييون عيييييين ف ييييييدين: اةدارة  السييييييلفية( فصسييييييتي اء )

 Management by Exception"Passive" وتحيدح ع يدعا ر ييدرث القيادة )
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عشييييك   األداء ور يتييييد لون  ر ع ييييد الضييييرورة العلحيييية, وسياسيييية عييييد  التييييد   
 Laissez-Faire و ييييييو ان يتا ييييييب القايييييييد العسيييييياوليا , ويعشيييييي  فيييييي   ت يييييياذ )

 تقييث فقيرا   القرارا , وغالفا عا يكون القايد غايفام ع د الحااية  ويضي  العقيياث
 والع الية   والرضا اةضافية الالود

 مفهوم إدارة المعرفة
ر يعكن الو.يو   ليت ععليو  عوحيد ةدارة الع رفية  ر ف يد اسيت رای عاعوعية    

ت اريف الع تلعة الت  سا ع  ف  تحديد ولو فشك  لريب  لت ت رييف  يذا  عن ا 
الع.ييييي لد اليييييذا ا تلعييييي  الع.يييييادر فييييي  تحدييييييد عا يتيييييا, وفالتيييييال  يعكييييين  دراا 
عاعوعة عن الت اريف الت  تا ل ا  قترب عن الع  ت الذا يعيد عوضيوعا للفحيح, 

 وعن  ذس الت ريف عا يل :
ارة العاسسيييية التيييي  ت تعييييد علييييت دوران   یعاعييييوی ععليييييا  تحسييييين  شييييا  وعليييي5

 ورسعلة الع ارف الع فقة
فواسييي ة تك ولواييييا الع لوعيييا ی  عييين  يييذا الت رييييف يعكييين القيييو  ان  دارة الع رفييية 
ت فييير عييين ععلييييا  ت عيييذ فواسييي ة تك ولواييييا الع لوعا ,تحسييين فليييا العاسسييية عييين 

  شا اتلا وعلاراتلا 
الع رفيييية الت نيعييييية  الع رفيييية    یععلييييية  ليييي , الحعييييان علييييت, تقسييييي  واسييييت عا 6

 ال علية( الت  تسعد للعاسسة
 فتحقي  ا دافلای  

  یعاعييوی الت فيقييا  التيي  تلييدف  لييت   شيياء, ت نييي  واسييتل   الع ييارف فلييدف 3
 التحسين عن األداء

الت نيعييي ی  عييين  يييذين الت ريعييي  ن يعكييين القيييو  ان عيييا ي عييي  عليييت تحسيييين اداء 
 ا  وتوليد ع رفة اديدة واست عاللا كعا ي فل  العاسسة وفالتال  تحقي  ا دافل

 وتتعي  ا عية  دارة الع رفة فيعا يل :



 02020202  لسنةلسنة      --األول األول العدد العدد   --عشرعشر  الثالثالثالث  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كليةكلية  ــ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجلةمجلة  
 

                                                     22 

 ف يييياء وت عييييية لييييدرة العاسسيييية علييييت الت اعيييي  عيييي  العتليييييرا  وزيييييادة  حساسييييلا 5 
فالتليير وتول ا ف  ول  عفكير يسيعد ليإلدارة فارسيت داد للعوااليةئ تلييية العيرص 

سب ع  ليدراتلا وكيذا العيرص العتاحية, وذليث ل عو العاسسة وت ور ا فع در  تت ا
فت عيييييي  اسيييييت دا   تييييياي  ال لييييي  وع تايييييا  التق يييييية العتايييييددة,  ليييييت اا يييييب ال فيييييرة 
العتراكعة  ألفراد ائعسا دة اةدارة ف  عفاشيرة ععليية التعيدد العكيرا ف فيذ القيدي  عين 

 الععا ي  واألساليب واكتساب الاديد 
القييييدي , ييييي  اسييييتقفا  الععييييا ي  وال فييييرا  ع لييييائ اا ال ييييروا عيييين اة ييييار العكييييرا 

والتق يا  الاديدة واستي افلا وتونيعلا ف  ععليا  العاسسة, وفيذلث يتحقي  اليت ل  
الت نيعيي ئ تييوفير ع يياٍ ع ييي  يحعييز ال يياعلين ذوا الع رفيية علييت   يي   ع ييارفل  
تاحتلا للعاسسة, ععا ياكد ان العستوء الع رف   و األساث ف  تحديي د الكا   ة وا 

الدراا  الونيعية وعيا يتف ليا عين .ي حيا  وعزاييائ رفي  كي  الع يارف وال فيرا  
 فعا يعكن عن ت وير وت عية العاسسة ككيان تعاعل  

عن ك  عا سف   ست ت  ان العاسسة الت  تتف ت عشروی  دارة الع رفة ستتعكن عن 
لع رفي  تحقي  ا دافلا, عن  ري  ع د فر.ة ل عاللا عن      ال  ان للر.يد ا

الذا يعلكو ا وتاسيدس ف  ع تلف األععا  العوكلة لل , وعن ي  سيتحسن اداا ي  
تدريايا فعا يعك ل  عن تحقي  التعيز ف  عكان ال ع  عن الية, وعين الية ا يرء 
 ل  ليعة عضافة للعاسسة تتعكن فلا عن عواا  ة اا تليرا  ععااية او عتول ة 

 وتحقي  األداء األفض  
 قة:الدراسات الساب

ثــر القيــادة التحويليــة علــف األداء فــي ( ف  ييوان ی ا 6441ف يي  عيسيت   دراســة -
سة  لت ع رفة اير القييادة التحويليية ا دف   ذس الدر  "المؤسسات العامة في األردن

فاف اد يييييا   الكاريزعاتيكيييييية, الداف يييييية و اةلليييييا , التشييييياي  اةفيييييداع  و ار تعيييييا  
  العاسسييا  ال اعيية األرد ييية حيييح  ييدف   لييت فالعشيياعر العردييية ( علييت األداء فيي

ع رفيية اييير ال واعيي  الش .ييية و الونيعييية فيي  اتاا ييا  ال يياعلين  حييو اييير القيييادة 
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علييييت األداء فيييي  العاسسييييا  ال اعيييية, فاةضييييافة  لييييت ع رفيييية عييييدء تييييوفر القيييييادة 
( عيييونعين عييين 054التحويليييية فييي   يييذس العاسسيييا , تكو ييي  عي ييية الدراسييية عييين  

  ال تييياي  التييي  تو.يييل   ليليييا الدراسييية وايييود ايييير  ياييياف  للقييييادة عيييونع  عييين ا ييي
 التحويلية فاف اد ا علت األداء ف  العاسسا  ال اعة  

(  يدف   يذس الدراسية  ليت األيير العحتعي  ( Canter & Joel,2007 دراسية -
ةدارة الع رفة علت اةفدای الونيع  ف  الق ای ال.ي اع  األلعيا  , حييح شيعل  

( شركة العا ية تفين عين  ي    تياي   يذس الدراسية ان ةدارة  315اسة   عي ة الدر 
الع رفة اير عفاشر وغير عفاشر علت اةفدای الونيع  عين  ي   ععليية التايا ث 

 فين ع.ادر الع رفة الدا لية و ال اراية 
( يدف   يذس الدراسية  ليت فلي  Morales, Montes& Jover,2008دراسية   -

و غييير العفاشييرة فييين العتليييرا  ارسييتراتياية العت لقيية فالع رفيية ال  لييا  العفاشييرة 
فالتال  التايير علت ععلية ارفتكار واةفدای دا   الع نعة ععا يادا  لت تحسيين 

( عيونعين عين عيدة ع نعيا   041األداء الت نيع  و تكو   عي ة الدراسة عن   
ن العتلييرا  ارسيتراتياية اسفا ية, و عن افرز  تاي   يذس الدراسية:   ياث ع لية فيي

العت لقة فالع رفة كان   اث عستو ء عا  عن اةفدای وارفتكار دا   الع نعية و 
فالتيييال  تحقيييي  عييييزة ت افسيييية عسيييتداعة للع نعييية فيييين القييييادة التحويليييية و عسيييتوء 

 األداء الت نيع   
 ييدف   ييذس الدراسيية  لييت ا تفييار  (Czarnitzki & Wastyn,2009)دراسيية -

ر ت فييييي  اسيييياليب  دارة الع رفيييية علييييت اةفييييدای دا يييي  الع نعيييية   اكتسييييافلا, تييييايي
ت نيعلا, توزي لا و است داعلا, ت وير ا (و لدغ    ذس الدراسة ل ای ال.ي اعة 
و التايييارة و ال قييي  و ال يييدعا  التااريييية و كا ييي  عي ييية  يييذس الدراسييية تتكيييون عييين  

رسيية ان   الييث تييايير  ( ع حنية علييت عسييتوء الشييركة, انليير   يذس الييد ا 5616
  ياافيا ألساليب  دارة الع رفة علت عستوء اةفدای دا   الشركة 
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 اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
  ن ا   عا يعيز الدراسة الحالية عن الدراسا  السافقة يعكن تل ي.ا فایت  :

:   الااذفيييية و  ان الدراسييية الحاليييية ت اولييي   عسييية اف ييياد للقييييادة التحويلييييةو  ييي 
التييايير العيييال ,  ارعتفارييية العردييية, ارسييتيارة العكرييية, التحعيييز و التعكييين ( فيي  
حييين ان اغلييب الدراسييا  السييافقة ال رفييية و األا فييية ع لييا, اعتعييد  علييت ارف يية 

  الااذفييييية و التييييايير العيييييال , ارعتفارييييية العردييييية, ارسييييتيارة   :اف يييياد فقيييي   يييي 
يييزو ا تلييف الدراسيية الحالييية عيين الدراسييا  السييافقة عيين حيييح ل ييای العكرييية, التحع

 الت في  حيح  فق  علت اداء عديرا العدارث اليا وية ف  عحافنة واس  
 Research Methodology: البحث  منهجية  

اررتفيييا   لتحقيييي  ا يييداف الفحيييح, و يييذا  المـــنهل الوصـــفياعتعيييد الفاحيييح      
 وا تشارام واستاافة لعت لفا  الدراسة  الع ل  عن اكير الع ا   شيوعام 

 Search procedures:إجراءات البحث 
تتضيييعن  ايييراءا  الفحيييح ال  يييوا  الع لايييية التييي  اعتعيييد ا الفاحيييح لتحقيييي     

 ا داف فحيا, وعلت ال حوارت  :
 البحث وعينته: مجتمع
ال اعية  العدارث اليا وية التاف ية  ليت العديريية عن عدرس  الفحح عاتع  تكون    

وا تير  عي ية الفحيح فال ريقية  ( عدير,044واس  الفال  عدد     لترفية عحافنة
عييدرث فيي  العييدارث اليا وييية فيي  ( 531ال شييوايية الفسييي ة وفييذلث فلليي  ال ي يية  

  6453-6451عحافنة واس  لل ا  الدراس  
  Search Tools أدوات البحث:

 دوات الدراسة:أ
   عاعوعيية عيين الكتيياب الفيياحيين فيي  عوضييوی تيي  ت ييوير ارسييتفا ا  عيين  يي   

الدراسييييية للح.يييييو  عليييييت الفيا يييييا  األوليييييية اليا ويييييية ال زعييييية رسيييييتكعا  الاا يييييب 
الت فيقييي  للدراسييية روعييي  فيليييا العسيييتايب ليكيييون واعييييا لليييدفلا, عكو اتليييا دلتليييا 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وضوحلا, تاا سلا ووحدة اتااس حركة العقياث و وعا فالشك  وال ريقة الت  ت د  
ف فرضيا  الدراسة تضع   اسيلة ا تيارا  عت ددة اسيلة عحيددة اةاافية ليد ا دا

( فقييرة عوزعيية فيي   عسيية عاييار  33تضييع   ارسييتفا ة فيي  شييكللا ال ليياي  عيين  
التحعييييز, ارسيييتيارس العكريييية, ارعتفيييار العيييردا,   الااذفيييية و التيييايير العييييال   ييي :

  فقرة (64التعكين اعا استفا ة ادارة الع رفة تضع    
لتحقييي  ال.ييد  النييا را رسييتفا ة القيييادة التحويلييية وادارة ( : (Validityال.ييد  

 فير عن األساتذة ال فراء ف  كلية الترفية لل ليو  ( 55الع رفة ت  عرضلعا علت  
عن ع تلف الت ..ا  ار سا ية ف  ااع ة واس  عن ذوا ار ت.اص وال فرة 

ف  الع ايير ایتية: عدء ا تعاء العقرا  للعاا  الترفوية, وتحكي  فقرا  ارستفا ة و 
الييذا ت عيي   ليييا, وعييدء ا تعيياء العقييرا  ليي داة, وسيي عة ال.ييياغة الللوييية لعقييرا  

%( او اكييييير رتعييييا  العحكعييييين علييييت فقييييرا  14ارسييييتفا ة, وتيييي  اعتعيييياد  سييييفة  
ارسييييتفا ة, وتيييي  ت ييييدي  ال.ييييياغة الللوييييية لييييف ی العقييييرا , وت.ييييحيد األ  يييياء 

ع يية الواردة في  ف يی العقيرا , وليد تي  .يياغة فقيرا  ارسيتفا ة ال لاييية ف يد اة
 اراء الت دي   الواردة عن العحكعين, وتكو   استفا ا القيادة التحويلية ف.يورتلا 

 ( فقرة 51( فقرة واستفا ا وادارة الع رفة عن  33ال لايية عن  
اسييتفا ة القيييادة التحويلييية وادارة للتحقيي  عيين اليفييا  ال يياص ف(Reliability):اليفييا ر 

( عييدير عيين  عييث عاتعيي  34الع رفيية , تيي  ا تيييار عي يية اسييت  عية عكو يية عيين  
 الدراسة وغير عي ة الت في , وحساب اليفا  فواس ة  ريقتين  عا: 

عادتيا   .1 (, ييت  ذليث عين  ي   ت فيي  Test- Re- Test ريقية ار تفيار وا 
رتين فعيييار  زع ييي  اسيييفوعين , يييي  حسييياب ارسيييتفيان عليييت ال ي ييية التاريفيييية عييي

ع اعيي  ارتفييا  فيرسييون فييين الت فيقييين  , ولييد تراوحيي  ع يياع   اليفييا  علييت 
(, وكا يي  الدرايية الكلييية لليفييا  وفيي   ييذس ال ريقيية 30 4 – 35 4العاييار   

(, وت ييد  ييذس الع يياع   عرتع يية وعقفوليية لت فييي  ارسييتفا ة علييت عي يية 36 4 
 الدراسة 
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اٍ العيييا: وذليييث عييين  ييي   حسييياب درر  اليفيييا  عليييت الت فيييي   ريقييية كور فييي .2
األو  الذا ت  علت ال ي ة ارسيت  عية وفي   ريقية ارتسيا  اليدا ل  لعقراتليا 
فاسييت دا  ع ادليية كور فيياٍ العييا, ولييد تراوحيي  ع يياع   اليفييا  علييت العاييار  

(, 31 4(, وكا يي  الدرايية الكلييية لليفييا  وفيي   ييذس ال ريقيية  32 4 – 31 4 
وت ييد  ييذس الع يياع   عرتع يية وعقفوليية لت فييي  ارسييتفا ة علييت عي يية الدراسيية, 

 ( يفين ع اع   اليفا , وذلث كایت : 5والادو   
 االتساق الداخلي وثبات االعادة للمجاالت والدرجة الكلية:  (1الجدول )

 االتساق الداخلي ثبات االعادة المجال
 32 4 36 4 الااذفية و التايير العيال 

 34 4 35 4 لتحعيز
 35 4 13 4 ارستيارس العكرية
 35 4 36 4 ارعتفار العردا

 11 4 35 4 التعكين
 36 4 35 4 الدراة الكلية
 35 4 34 4 ادارة الع رفة

است د  التيدري  ال عاسي :  اوافي  فشيدة, اوافي , عحاييد, تصحيح اداتي البحث :  
ليدء عي ية القييادة التحويليية وادارة الع رفية ير دراا  لتقداعاری, اعاری فشدة( 

( دراييييا , 0( دراييييا , واوافيييي   1  اوافيييي  فشييييدةالفحييييح, فحيييييح تا ييييذ اةاافيييية :
 ( دراة واحدة  5( دراتان, واعاری فشدة  6( دراا , واعاری  3وعحايد  

, است دا  تحلي  ار حيدار الفسيي  و Cronbach Alpha الوساي  ارح.ايية:  
 ,عرف  كاا سكوير( Path Analysis حدار العت دد , تحلي  العسارار 

 عرض النتائل وتفسيرها:
ر يواد اير ذو درلة  ح.ايية للقيادة التحويليية فاف اد يا ا تفار العرضية ارولت: 

ارسييتيارة العكرييية و ارعتفارييية العردييية و التعكييين ( و   الااذفييية و التييايير العيييال  
العييدارث اليا وييية عيين واليية  نيير العدرسييين فيي  عحافنيية واسيي  علييت اداء عييديرا 

(: وتيي  اسييت دا  تحلييي  ار حييدار العت ييدد 41 4ع ييد عسييتوء الدرليية اةح.ييايية  



 م.د سعد نعيم رضوي     المدرسينالمدرسين  نظرنظر  وجهةوجهة  منمن  الثانويةالثانوية  المدارسالمدارس  مديريمديري  ألداءألداء  معرفةمعرفةالال  ادارةادارة  تفعيلتفعيل  فيفي  التحويليةالتحويلية  القيادةالقيادة  دوردور
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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للتحقيييي  عيييين األييييير العحتعيييي  لت فييييي  اف يييياد القيييييادة التحويلييييية علييييت اداء عييييديرا 
 ( يوضد ذلث6العدارث اليا وية ف  عحافنة واس  والادو  رل  

تحليل االنحدار المتعدد ألثر تطبيق أبعاد القيادة التحويلية :  (2قم )جدول ر 
 علف اداء مديري المدارس الثانوية

االرتبــاط  البيان
 R   

 معامل
 التحديد

R2   

 المحسوبة
F 

 معامل
 االنحدار

β 

DF 
 درجات
 الحرية

Sig* 
مســـــتو  
 الداللة

اييييييير للقيييييييادة التحويلييييييية 
علييييييييييييييت اداء عيييييييييييييييديرا 

 العدارث

4 253 4 311 13 351 4 253 5 4 444 
533 
530 

األييييير العحتعيييي  لت فييييي  اف يييياد القيييييادة التحويلييييية علييييت اداء  (6 يوضييييد الاييييدو  
عيييديرا العيييدارث اليا ويييية حييييح انلييير   تييياي  التحليييي  اةح.ييياي  ايييير ذو درلييية 

اعييي   ح.يييايية للقييييادة التحويليييية عليييت اداء عيييديرا العيييدارث اليا ويييية ,  ذ فلييي  ع 
اا ان عيا ليعتيا في   311 4ليد فلي   R2اعا ع اع  التحدييد  R 4 253اررتفا  

اداء عييديرا العييدارث اليا وييية  ييات  عيين التليييير فيي  القيييادة التحويلييية, كعييا فللييي  
وعلييييا تيييرفی العرضيييية ال.يييعرية وتقفييي  العرضيييية  β 4 253ليعييية دراييية التيييايير 

ة  ح.ايية للقيادة التحويلية فاف اد ا يواد اير ذو درلالفديلة الت  ت ص علت ا ا  
ارسييتيارة العكرييية و ارعتفارييية العردييية و التعكييين ( و   الااذفييية و التييايير العيييال  

عليييييت اداء عيييييديرا العيييييدارث اليا ويييييية فييييي  عحافنييييية واسييييي  ع يييييد عسيييييتوء الدرلييييية 
 (  41 4اةح.ايية  

ليييت اداء عيييديرا و للتحقييي  عييين ايييير كييي  سيييلوث عييين سيييلوكيا  القييييادة التحويليييية ع
العدارث ت    است دا  تحلي  ار حدار الفسي  وتقسي  العرضية الرييسة  لت  عث 

 فرضيا  فرعية, ر تفار ك  فرضية فرعية علت حدة, كعا يل :
ر يواييد اييير ذو درليية  ح.ييايية للااذفييية و التييايير العيييال  علييت اداء عييديرا -5

 ( 41 4ء الدرلة اةح.ايية  العدارث اليا وية ف  عحافنة واس  ع د عستو 
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تحليل االنحدار ألثر مجال الجاذبية و التأثير المثالي علف  :(3جدول رقم )
 األداء

 االرتباط  البيان
R   

 معامل
 التحديـد

R2   

 المحسوبة
F 

 معامل
 االنحـدار

β 

DF 
 درجات
 الحرية

Sig* 
مســــــــتو  

 الداللة
 اير عاا  الااذفية

و التييييييايير العيييييييال  علييييييت 
 يرا العدارثاداء عد

4 111 4 265 4 322 4 322 5 4 444 
533 
530 

األييير العحتعيي  لت فييي  عايا  الااذفييية والتييايير العيييال  علييت  (3 يوضيد الاييدو  
اداء عديرا العدارث اليا وية حيح انلر   تاي  التحلي  اةح.اي  اير ذو درلة 

عيييدارث اليا ويييية ,  ذ فلييي  ع اعييي   ح.يييايية للقييييادة التحويليييية عليييت اداء عيييديرا ال
اا ان عيا ليعتيا في   265 4ليد فلي   R2اعا ع اع  التحدييد  R 4 111اررتفا  

اداء عديرا العدارث اليا وية  ات  عن التلير ف  عاا  الااذفية و التايير العييال  
وعلييا تيرفی العرضيية ال.يعرية وتقفي   β 4 322, كعا فلل  ليعة دراة التيايير 

يواييد اييير ذو درليية  ح.ييايية للااذفييية و لفديليية التيي  تيي ص علييت ا ييا  العرضييية ا
التايير العيال  علت اداء عديرا العدارث اليا ويية في  عحافنية واسي  ع يد عسيتوء 

 (  41 4الدرلة اةح.ايية  
ر يواد اير ذو درلة  ح.ايية للتحعيز علت اداء عديرا العدارث اليا وية عن -6

عحافنيييية واسيييي  ع ييييد عسييييتوء الدرليييية اةح.ييييايية  واليييية  نيييير العدرسييييين فيييي 
 (يوضد ذلث:0ور تفار العرضية ت  است دا  تحلي  ار حداروالادو   ( 41 4 

 تحليل االنحدار ألثر مجال التحفيز علف األداء:  (4جدول )
 االرتباط  البيان

R   
 معامل
 التحديــد

R2   

 المحسوبة
F 

 معامل
 β االنحدار

DF 
 درجات
 الحرية

Sig* 
ســـــــــــتو  م

 الداللة
اييير عاييا  التحعيييز علييت اداء 

 عديرا العدارث
4 110 4 305 21 111 4 110 5 4 444 

533 
530 



 م.د سعد نعيم رضوي     المدرسينالمدرسين  نظرنظر  وجهةوجهة  منمن  الثانويةالثانوية  المدارسالمدارس  مديريمديري  ألداءألداء  معرفةمعرفةالال  ادارةادارة  تفعيلتفعيل  فيفي  التحويليةالتحويلية  القيادةالقيادة  دوردور
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22                                                                                             

  

األيييير العحتعييي  لت فيييي  عايييا  التحعييييز عليييت اداء عيييديرا (0 يوضيييد الايييدو    
العيدارث اليا وييية حييح انليير   تياي  التحلييي  اةح.ياي  اييير ذو درلية  ح.ييايية 

 Rحعييييز عليييت اداء عيييديرا العيييدارث اليا ويييية ,  ذ فلييي  ع اعييي  اررتفيييا  لعايييا  الت
اا ان عيا ليعتيا في  اداء عيديرا  305 4ليد فلي   R2اعا ع اع  التحديد  110 4

العيييدارث اليا ويييية  يييات  عييين التليييير فييي  عايييا  التحعييييز , كعيييا فللييي  ليعييية دراييية 
ة الفديليية التييي  وعليييا تييرفی العرضييية ال.يييعرية وتقفيي  العرضييي β 4 110التييايير 

يوايد ايير ذو درلية  ح.يايية للتحعييز عليت اداء عيديرا العيدارث ت ص عليت ا يا  
 (  41 4اليا وية ف  عحافنة واس  ع د عستوء الدرلة اةح.ايية  

ر يواد اير ذو درلة  ح.ايية للتحعيز علت اداء عديرا العدارث اليا ويية في  -3
ور تفيييار العرضيييية تييي  ( 41 4يية  عحافنييية واسييي  ع يييد عسيييتوء الدرلييية اةح.يييا

 يوضد ذلث: (1است دا  تحلي  ار حداروالادو   
 علف األداء االستثاره الفكرية تحليل االنحدار ألثر مجال : (5جدول )

 االرتباط  البيان
R   

 معامل
 التحديــد

R2    

 المحسوبة
F 

 معامل
 β االنحدار

DF 
 درجات
 الحرية

Sig* 
مســـــــــــتو  

 الداللة
سيييتيارس العكريييية ارايييير عايييا  

 علت اداء عديرا العدارث
4 253 4 311 13 351 4 253 5 4 444 

533 
530 

علييت اداء  ارسييتيارس العكريييةاألييير العحتعيي  لت فييي  عاييا   (1 يوضييد الاييدو    
عيييديرا العيييدارث اليا ويييية حييييح انلييير   تييياي  التحليييي  اةح.ييياي  ايييير ذو درلييية 

عليييت اداء عيييديرا العيييدارث اليا ويييية ,  ذ فلييي  س العكريييية ارسيييتيار  ح.يييايية لعايييا  
اا ان عيييا  311 4ليييد فلييي   R2اعيييا ع اعييي  التحدييييد  R 4 253ع اعييي  اررتفيييا  

ارسيييتيارس ليعتيييا فييي  اداء عيييديرا العيييدارث اليا ويييية  يييات  عييين التليييير فييي  عايييا  
ية وعليا ترفی العرضية ال.عر  β 4 253, كعا فلل  ليعة دراة التايير العكرية 

يواد اير ذو درلة  ح.ايية ل ستيارس وتقف  العرضية الفديلة الت  ت ص علت ا ا  
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العكرية علت اداء عديرا العدارث اليا ويية في  عحافنية واسي  ع يد عسيتوء الدرلية 
 ( 41 4اةح.ايية  

ر يواييد اييير ذو درليية  ح.ييايية ل عتفييار العييردا علييت اداء عييديرا العييدارث -0
 نييييير العدرسيييييين فييييي  عحافنييييية واسييييي  ع يييييد عسيييييتوء الدرلييييية  اليا وييييية عييييين والييييية

ور تفيييييار العرضيييييية تييييي  اسيييييت دا  تحليييييي  ار حداروالايييييدو  ( 41 4اةح.يييييايية  
 (يوضد ذلث:2 

 علف األداءاالعتبار الفردي تحليل االنحدار ألثر مجال :  (6جدول )
 االرتباط  البيان

R   
 معامل
 التحديــد

R2    

 المحسـوبة
F 

 معامل
 β االنحدار

DF 
 درجات
 الحرية

Sig* 
مســـــــــــتو  

 الداللة
ارعتفيييار العيييردا ايييير عايييا  

 علت اداء عديرا العدارث
4 221 4 002 541 611 4 166 5 4 444 

533 
530 

علييت اداء ارعتفييار العييردا األييير العحتعيي  لت فييي  عاييا   (2 يوضييد الاييدو     
ليييي  اةح.ييياي  ايييير ذو درلييية عيييديرا العيييدارث اليا ويييية حييييح انلييير   تييياي  التح

عليييت اداء عيييديرا العيييدارث اليا ويييية ,  ذ فلييي  ارسيييتيارس العكريييية  ح.يييايية لعايييا  
اا ان عيييا  002 4ليييد فلييي   R2اعيييا ع اعييي  التحدييييد  R 4 221ع اعييي  اررتفيييا  

ارعتفار العردا ليعتا ف  اداء عديرا العدارث اليا وية  ات  عن التلير ف  عاا  
وعلييا تيرفی العرضيية ال.يعرية وتقفي   β 4 166دراة التيايير  , كعا فلل  ليعة

يوايييد ايييير ذو درلييية  ح.يييايية ل عتفيييار العرضيييية الفديلييية التييي  تييي ص عليييت ا يييا  
العردا علت اداء عديرا العيدارث اليا ويية في  عحافنية واسي  ع يد عسيتوء الدرلية 

 ( 41 4اةح.ايية  
اداء عديرا العدارث اليا وية ف   ر يواد اير ذو درلة  ح.ايية للتعكين علت-1

ور تفييار العرضييية تيي  ( 41 4عحافنيية واسيي  ع ييد عسييتوء الدرليية اةح.ييايية  
 (يوضد ذلث:1است دا  تحلي  ار حداروالادو   

 



 م.د سعد نعيم رضوي     المدرسينالمدرسين  نظرنظر  وجهةوجهة  منمن  الثانويةالثانوية  المدارسالمدارس  مديريمديري  ألداءألداء  معرفةمعرفةالال  ادارةادارة  تفعيلتفعيل  فيفي  التحويليةالتحويلية  القيادةالقيادة  دوردور
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 علف األداءالتمكين تحليل االنحدار ألثر مجال :  (7جدول )
 االرتباط  البيان

R   
 معامل
 التحديـد

R2    

 المحسوبة
F 

 معامل
 النحـدارا
β 

DF 
 درجات
 الحرية

Sig* 
مســـــــــتو  

 الداللة
علييييت التعكييييين اييييير عاييييا  

 اداء عديرا العدارث
4 152 4 622 01 642 4 152 5 4 444 

533 
530 

علييييت اداء ارعتفييييار العييييردا األييييير العحتعيييي  لت فييييي  عاييييا  (1 يوضييييد الاييييدو  
ةح.ييياي  ايييير ذو درلييية عيييديرا العيييدارث اليا ويييية حييييح انلييير   تييياي  التحليييي  ا

علييييت اداء عييييديرا العييييدارث اليا وييييية ,  ذ فليييي  ع اعيييي  التعكييييين  ح.ييييايية لعاييييا  
اا ان عيا ليعتيا في   622 4ليد فلي   R2اعا ع اع  التحدييد  R 4 152اررتفا  

, كعا فلل  ليعية التعكين اداء عديرا العدارث اليا وية  ات  عن التلير ف  عاا  
عليييا تييرفی العرضييية ال.ييعرية وتقفيي  العرضييية الفديليية و  β 4 152درايية التييايير 

يوايييد ايييير ذو درلييية  ح.يييايية للتعكيييين عليييت اداء عيييديرا التييي  تييي ص عليييت ا يييا  
 ( 41 4العدارث اليا وية ف  عحافنة واس  ع د عستوء الدرلة اةح.ايية  

فيية ا تفييار العرضييية الرييسيية اليا ييية :ر يواييد اييير ذو درليية  ح.ييايية ةدارة الع ر 
علت اداء عديرا العدارث اليا وية ف  عحافنة واس  وت  است دا  تحلي  ار حدار 
العت دد للتحق  عن األير العحتع  لت في   دارة الع رفة علت اداء عديرا العدارث 

 ( يوضد ذلث:1والادو   
تحليل االنحدار المتعدد للتحقق من األثر المحتمل لتطبيق إدارة ( :8جدول )

 األداء المعرفة علف
 االرتبــاط  البيان

R   
 معامل
 التحديـــد

R2    

 المحسـوبة
F 

 معامل
 β االنحدار

DF 
 درجات
 الحرية

Sig* 
مســــــــــــــــتو  

 الداللة
اييير  دارة الع رفييةعلت اداء عييديرا 

 العدارث
4 331 4 511 60 135 4 331 5 4 444 

533 
530 
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ة علت اداء عديرا العيدارث األير العحتع  لت في   دارة الع رف(1 يوضد الادو  
اليا ويييية حييييح انلييير   تييياي  التحليييي  اةح.ييياي  ايييير ذو درلييية  ح.يييايية ةدارة 

اعيا R 4 331الع رفةعلت اداء عديرا العدارث اليا وية ,  ذ فلي  ع اعي  اررتفيا  
اا ان عيييا ليعتيييا فييي  اداء عيييديرا العيييدارث  511 4ليييد فلييي   R2ع اعييي  التحدييييد 

 βلييييير فيييي   دارة الع رفيييية, كعييييا فلليييي  ليعيييية درايييية التييييايير اليا وييييية  ييييات  عيييين الت
و ذا ي    ان الزيادة فدراة واحدة ف  ار تعيا  فيادارة الع رفية ييادا  ليت  331 4

وعليا ترفی العرضيية ال.يعرية وتقفي  العرضيية الفديلية زيادة اداء عديرا العدارث 
فة علت اداء عديرا يواد اير ذو درلة  ح.ايية ةدارة الع ر الت  ت ص علت ا ا  

 ( 41 4العدارث اليا وية ف  عحافنة واس  ع د عستوء الدرلة اةح.ايية  
ر يواد اير ذو درلية  ح.يايية للقييادة التحويليية  ا تفار العرضية الرييسة اليالية :

ارسييييتيارة العكرييييية و ارعتفارييييية والتحعيييييز و فاف اد ييييا  الااذفييييية و التييييايير العيييييال  
تعكيييين( عليييت اداء عيييديرا العيييدارث اليا ويييية فييي  عحافنييية واسييي  عييين العرديييية و ال

 ( 41 4     دارة الع رفة ع د عستوء الدرلة اةح.ايية  
 Path اسيييت د  الفاحيييح لإلاافييية عييين  يييذس العرضيييية اسيييلوب تحليييي  العسيييار

Analysis  فاست دا  فر اع Amos Student Version5  وتحليي  العسيار ي يد
اسييت داعا فيي  تحلييي  ع يياع   اررتفييا  فييين العتليييرا   لييت اسييلوفا اح.يياييا تيي  

كعيا عوضيد Indirect Effect وا يرء غيير عفاشيرة Direct Effect آيار عفاشرة 
 ف  الادو 
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تحليــل المســار ألثــر القيــادة التحويليــة علــف أداء مــديري المــدارس :  (9جــدول )
 الثانوية من خالل إدارة المعرفة

 CHI² الفيان
 العحسوفة

ادوليييييييةال
CHI² 

GFI CFI RMSE
A 

Direct Effect Indirect 
Effect 

Sig* 
عسييييييييييييتوء 

 الدرلة
ايييييييييييييير اييييييييييييييير القيييييييييييييييادة 

عليييييييييت اداء  التحويليييييييييية
 عديرا العدارسعن
      دارة الع رفة

 التحويلية اير القيادة 441 4 301 4 341 4 121 3 651 53
 الع رفة علت  دارة

4 111 4 213 4 444 

 علت لع رفة اير  دار
 األداء

 
4 213 

يوضيييد الايييدو   تييياي  تحليييي  العسيييار لتيييايير القييييادة التحويليييية عليييت اداء عيييديرا 
العدارث اليا وية عن      دارة الع رفةحيح انلر   تياي   يذا التحليي  وايوداير 
ذا درلة  ح.ايية للقيادة التحويلية علت اداء عيديرا العيدارث اليا ويية عين  ي   

 GFIاعييا ليعية عاشييرالاودة651 53العحسيوفة CHI²  ذ فللي  ليعيية دارة الع رفية 
و و عا يقارب الواحد ال.حيد  انلر  ايضا  تاي   ذا التحليي  ان  341 4فلل 

العقيارب ايدا عين الواحيد ال.يحيد, اعيا 301 4ليد فلي  CFIعاشر العوايعة العقيارن
ل.يييعر اا الايييذر الترفي ييي  لعتوسييي ا  ال  يييا التقريفييي  و  ييي  لريفييية ايييدا لقيعييية ا

العوا يعة التاعة, اعا فيعا يت ل  فالتايير العفاشر للقيادة التحويلية علت اداء عديرا 
العييدارث اليا ويييةو  ييو عاشيير علييت ان القيييادة التحويلييية تيياير فشييك  واضييد علييت 
األداءو ان زيييادة ار تعييا  فلييا سييياير فالتاكيييد حسييب  ييذس ال تيياي  علييت األداءعيين 

التايير العفاشر ةدارة الع رفة علت اداء عديرا العدارث  الة ا رء فقدفلل  ليعة
و ييو ايضييا عاشيير يييد  علييت ان ةدارة الع رفيية تييايير واضييحا علييت اداء و 213 4

ان زيادة ار تعا  فصدارة الع رفة عن شا ا التايير علت األداء و لد انلير  ال تياي  
 111 4األداء فللييي  ايضيييا ان ليعييية التيييايير غيييير العفاشييير للقييييادة التحويليييية عليييت

و ييو عييا ليعتييا اعلييت عيين ليعيية التييايير العفاشيير, و  ييذا يييد  علييت ا عييية دور  دارة 
لع رفيييية كعتلييييير وسييييي  فيييي  ت زيييييز اييييير القيييييادة التحويلييييية علييييت األداء وان زيييييادة 
ار تعا  فعفادئ القيادة التحويلية ف  ن  واودالع رفة سييادا حسيب  يذس ال تياي  

يرا العييييدارث اليا وييييية , و ف يييياء علييييت عييييا سييييف  تييييرفی  لييييت تحسييييين األداء لعييييد
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يواييد اييير ذو  العرضييية ال.ييعرية و تقفيي  العرضييية الفديليية التيي  تيي ص علييت ا ييا :
والتحعييييز درلييية  ح.يييايية للقييييادة التحويليييية فاف اد يييا  الااذفيييية و التيييايير العييييال  

يرا العييييدارث ارسييييتيارة العكرييييية و ارعتفارييييية العردييييية و التعكييييين( علييييت اداء عييييدو 
اليا وية ف  عحافنة واس  عن      دارة الع رفة ع د عستوء الدرلية اةح.يايية 

 4 41 ) 
 االستنتاجات:

انلر   تاي  التحلي  اةح.اي  واود اير ذا درلة ع  ويية للقييادة التحويليية -5
فييي   عييين والييية  نييير العدرسيييين عليييت عسيييتوء اداء عيييديرا العيييدارث اليا ويييية

( و التي  6441تع   ذس ال تياة ع  دراسة  ف ي  عيسيت ,عحافنة واس  و ت
في   واود ارتفا  و تايير لو ا للقيادة التحويلية ع  األداء في  العاسسيا  

 ال عة األرد ية 
تفين ايضياعن  ي    تياي   يذا التحليي  وايود ايير ذا درلية  ح.يايية ع  ويية -6

 تعيي  عيي  دراسييةةدارة الع رفيية علييت اداء عييديرا العييدارث و  ييذس ال تيياي  ت
Cantner & Joel , 2007 ) التي  انلير  وايود تيايير واضيد ةدارة )

 الع رفييية عليييت اةفيييدای و األداء فييي  شيييركا  الق يييای ال.ييي اع  األلعيييا  
الت  انلر   عث ال تاي  و  Czarnitzki & Wastyn, 2009)  ودراسة  

 التايير و اررتفا  فين  دارة الع رفة و اداء العاسسا  
فيين عين  ي    تياي   يذس الدراسية وايود ايير ذا درلية  ح.يايية للقييادة كعا وت-3

التحويليييية عليييت األداء عييين  ييي    دارة الع رفييية و ذليييث ي كيييث عيييدء  ا عيييية 
دور  دارة الع رفيية كعتلييير وسييي  فييين القيييادة التحويلييية و األداء, الييذا ادء 

يليية علييت اداء حسيب  تياي  التحليي  اةح.ياي   ليت زييادة تيايير القييادة التحو 
 Morales, Montes عديرا العدارث و  ذس ال تياة تتع  تعاعا ع  دراسة

& Jover, 2008)  ( التي  انلير   تاياليا وايود ع لية ليو يية و تيايير
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واضد علت اداء العاسسا  الت ليعة عن     ارستراتيايا  العت لقة فصدارة 
 الع رفة  
 التوصيات:

 

    ليلا ت  ال روا فالتو.يا  التالية:وفقا لل تاي  الت  ت  التو.
ت زيييز عفييدا عشيياركة ال يياعلين فيي  العييدارث اليا وييية فيي  ععلييية .يي   و ات يياذ  (5

   القرارا 
ت زيز ا تعا  العديرين ال اعلين في   يذس العيدارث فصشيفای الحاايا  الش .يية  (6

لل ييياعلين ع لييي  و زييييادة ار تعيييا  ش .ييييا فالعدرسيييين اليييذين ر يحنيييون 
ن لفيي  زع يليي , و عحاوليية ت زيييز التييزا  العييديرين ال يياعلين فيي  فييالقفو  عيي

 العدارث اليا وية فعفدا العساواة ف  ت اعلل  ع  ع تلف العونعين  
ت زيز لدرة عديرا العيدارث فصييارة رو  الحعياث لل ياعلين و تحعييز   في  سيفي   (3

 تحقي  راية وا داف العدرسة  
 

 المقترحات:
 

ا  فيعيييا يت لييي  فالقييييادة التحويليييية و اير يييا عليييت اداء اايييراء العزييييد عييين الدراسييي-5
 عديرا العدارث عن      دارة الع رفة ف  ل اعا  ا رء  

 ااراء العزيد عن الدراسا  تت ل  فدور  دارة الع رفة علت اداء العدارث   -6



 02020202  لسنةلسنة      --األول األول العدد العدد   --عشرعشر  الثالثالثالث  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كليةكلية  ــ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجلةمجلة  
 

                                                     22 

 المراجع:
 (   اير القيادة التحويلية علت األداء ف  6441ف   عيست , احعد عحعد ,    -

عيدا ية    رسالة عااستير غير  دراسةالعاسسا  ال اعة ف  األردن : 
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