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 اإلهداء

 

 إلى روح من كان نبراسًا يضيء حياتي.. وزرع حب التعليم في نفسي.. 

 ح جناته.ــسكنه فسيـــــه الله وأإلى والدي رحم

 ا.. ــى الثناء على أفضالهـــوأثن ..اء من عطائهاــــن خجل العطــى مــــــإل

 إلى والدتي أطال الله في عمرها.

 رًا.ـًا وتقديـاتهم عرفانــهم وذريــي وأزواجــي وأخواتــإلى إخوان

 زات.ـديقاتي العزيـي لم تلدهن أمي.. صـي اللواتــإلى أخوات

 

 الباحثــــة



 ج
 

 رــر والتقديــالشك

دنا ـن سيـة للعالميــوث رحمــى المبعــالم علــالة والسـن والصــه رب العالميــد لّلـالحم

 ن. ــه أجمعيـه وصحبـى آلـد وعلــمحم

ام ـى إتمـى علـالـه تعـا توفيقـى ومنهـد وال تحصـي ال تعـه التـى نعمـه علـر اللــنشك 

ه ـي أتوجـم فإنـم بعلمهـهم ولذوي العلـل بفضـلـًا لذوي الفضـة، واعترافـهذه الرسال

راف ـه اإلشـبقبول ـيذي شرفنلـدري اـادر البـور عبدالقـاذي الدكتـل ألستـر الجزيـبالشك

 ه.ـي ميزان حسناتـه أن يجعله فــأل اللـسأا ـة جميع مراحلهـة ومتابعـى هذه الرسالـعل

د ـي األستاذ وليـى زميلـان إلـر والعرفـات التقديـى آيـه أسمـي أن أوجـويسرن

رة ـاذة أميـي األستـدي وصديقتـم العبيـاذة مريـي األستـى صديقتـي وإلـالخليف

 م .ـت منهـا طلبـر ممـي أكثلـوا ـفقد قدم يـالفصعون

ي قراءة ـد فـن جهـم وها بذلـة لمـة المناقشـاء لجنـر ألعضـر والتقديـقدم  بالشكـو أت

ادة ـول للسـر موصـة، والشكـهات النافعـة وإثرائها بالتوجيـذه الرسالـات هـطي

ا أقدم ـة، كمـستبانم االـي تحكيـن جهد فـوه مـما قدمـم ولهـى تعاونـن علـالمحكمي

 ة.ـلء االستبانـي مـهم فـة لتعاونـن بالدراسـري المدارس المعنييـري لمديـشك

وى ـة نجـت الغاليـى األخـل إلـان بالجميـر وعرفـة شكـل كلمـأن أسج ال يفوتونيما ـك

ون ـي يد العـد لـن مـل مـكل ًا جزياًلرـوشك، ن دعمـي مـه لـا قدمتـل مـى كـدي علـالعبي

 ه.ــر اسمـن ذكـوت عـع وسهـد المتواضـذا الجهـاح هـي إنجـم فـوساه

 البـاحثـة



 د
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 ملخص الدراسة

التعر  على درجة ممارسة القيادة التحويلية بأبعادها األربعة هدفت هذه الدراسة إلى 

)التأثير المثالي، الحفز اإللهامي، االعتبار الفردي، االستثارة الفكرية( وعالقتها بضغوط العمل 

 لدى مديري المدارس الثانوية العامة بمدينة بنغازي 

بمدينة بنغازي للعام وتكو  مجتم  الدراسة م  جمي  مديري المدارس الثانوية العامة 

مديرا ومديرة، ونظرًا لصغر حجم مجتم  الدراسة فإ   60والبالغ عددهم  2016/2017الدراسي 

الدراسة اتبعت طريقة المسي الشامل، ولتحقي  هد  الدراسة استعدمت الباحثة المنهج الوصفي، 

معالجة بيانات استمارة  وقد تم جم  البيانات األساسية للدراسة ع  طري  استمارة االستبيا ، وبعد

(، قامت الباحثة SPSSاالستبيا  باستعدام برنامج الحزمة اإلحصامية للعلوم االجتماعية )

 بوض  عالصة النتامج التي توصلت إليها الدراسة على النحو التالي:

 ارس الثانوية العامة بمدينة بنغازي مرتفعة إ  درجة ممارسة القيادة التحويلية لمديري المد  1

رس قيد الدراسة مرتفعة،   درجة ممارسة مبعاد القيادة التحويلية لمديري المدات الدراسة إبين  2

 واحتل  ُبعد االعتبار الفردي المرتبة األولى بي  مبعاد القيادة التحويلية

  بينت الدراسة م  هناك مستوى متوسطًا لضغوط العمل لمديري المدارس الثانوية العامة بمدينة 3

 بنغازي 

صلت الدراسة إلى وجود عالقة عكسية ضعيفة بي  ممارسة القيادة التحويلية ومبعادها وبي    تو 4

 ضغوط العمل لدى مديري المدارس الثانوية العامة بمدينة بنغازي 

 



 ن
 

 وقد عرجت الدراسة بعدة توصيات كا  م  مهمها:

فية ممارستها في   وجوب تدريب مديري المدارس على فهم طبيعة ومبعاد القيادة التحويلية وكي1

 الواق  العملي 

جل معرفة كيفية مواجهة ضغوط العمل والتغلب ت تدريبية للمديري  باستمرار م  مإجرا  دورا  2

 عليها 

ليات القيادة الحديثة في المدارس، وكيفية استغالل تدريب مدرا  المدارس على طر  وآ  وجوب 3

 هذه القيادة في التعفي  م  ضغوط العمل لديهم 
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 المقدمة: 1.1

ابعهوا الثقيول علوى تعد ضغوط العمل م  الموضوعات الشوامعة التوي سوبغت حيواة النواس بط

وعلى كافة مجاالت العمل، وباتت تلك الضغوط سمة م  سمات العصر الحديث، النفس البشرية 

عنوودما نتحوودث عوو  يوواة الفوورد، والجماعووة، والمجتموو ، فعلووى كثيوور موو  جوانووب حكبيوور وذات تووأثير 

ضغوط العمل فإننا نعنوي بوذلك قضوية الزموت اإلنسوا  منوذ وجووده علوى األرض، فقود وجود ليعمول 

 }لقود علقنوا اإلنسوا  فوي كبود{وذلوك مصوداقاً لقولوه تعوالى ،وكا  هذا العمل وال يوزال مصودر الشوقا 

 ( 1998)هيجا ، 

  موو  مهووم األنموواط القياديووة التووي مفرزهووا التقوودم العلمووي هووو نمووط القيووادة التحويليووة، وم  مووا إ

يميز هذا الونمط هوو قدرتوه العاليوة علوى قيوادة المنظموة فوي مواجهوة التحوديات والتطوورات الحديثوة، 

م  عالل التأثير في سلوكيات المر وسي  ع  طريو  فوتي المجوال لهوم و تشوجيعهم علوى مواجهوة 

 ( 2008مشاكل والصعوبات التي تواجه منظماتهم )نعساني، ال

ليهووا مهنووة موودير المدرسووة موو  المهوو  التووي تكثوور فيهووا ضووغوط العموول التووي تنطوووي عتعتبوور 

، وعليووه فووإ  موضوووع ضووغوط العموول موو  الموضوووعات التووي تناولهووا تكليفووات إداريووة بمهووام كبيوورة

ي، السويما داعول الم سسوات التنظيموي واإلدار الكثير م  الباحثي  والمعتصوي  فوي مجوال السولوك 

 ( 2009، ة ضغوط العمل على النظام التعليمي برمته )شبيرإدراكا منهم بعطور التعليمية 

انووب معتلفووة ظهوورت متغيوورات كثيوورة فووي جو نووا نعوويي اليوووم فووي عووالم سووري  التغيوور فقوود نوأل

زت الحاجوة فقود بور ولهوذا هوا، ات التوي يعملوو  فيكبيرة على العاملي  وعلى المنظم ضغوطاً  شكلت

البوود موو  وجووود مصووبي لووذلك موو  الصووعوبة التنبوو  بووالمتغيرات،  حيووث مصووبي إلووى القيووادة التحويليووة

األفوراد بهوا  حتوذيالقيوام بواألدوار المثاليوة التوي يمكو  م  يو  بتزويد الم سسات بالر ى و مفراد يقوم



3 
 

ط العموول التووي يتعوورض لهووا موودير وبالتووالي فووإ  ضووغو (، 2012العوواملو  فووي المنظمووات )النجووار، 

المدرسووة إحوودى الظووواهر السوولبية التووي توو ثر علووى سووير العمليووة التعليميووة داعوول المدرسووة وتعتلوو  

للقيادة التحويلية قد تقلول مو  المدرسة مدير عرى، وم  ممارسة مسباب هذه الضغوط م  مدرسة أل

 ط العمل و درجة الشعور بضغ

 :الدراسات السابقة 2.1

لمووا تحتويووه موو  نتووامج  للباحووث نظووراً  اً هاموو اً علميوو اً م  الدراسووات السووابقة تشووكل مصوودر الشووك      

وفيما يلي عرض  اعتيار مشكلة الدراسة وصياغة تسا الت الدراسة،ومعلومات تساعد الباحث في 

  حسب الترتيب الزمنيلبعض الدراسات السابقة ذات العالقة بمحاور الدراسة 

 :اهتمت بالقيادة التحويليةت التي الدراسا  1.2.1

 (:Lucks ،2002دراسة )

بعنووووا  "القيوووادة التحويليوووة ودافعيوووة المعلموووي  فوووي المووودارس الثانويوووة بنيويوووورك"، هووودفت هوووذه 

الدراسة إلى معرفة العالقة بي  القيادة التحويلية ودافعية المعلمي  فوي المودارس الثانويوة بنيويوورك، 

التحويليووة م  توو ثر فووي الدافعيووة، وتكونووت عينووة الدراسووة موو  ومعرفووة إلووى مي موودى يمكوو  للقيووادة 

معلمًا م  مدارس مدينة نيويورك الثانوية، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتامج مو  مهمهوا: ال  1080

توجوود عالقووة ذات داللووة إحصووامية بووي  القيووادة التحويليووة ودافعيووة المعلمووي  فووي الموودارس الثانويووة 

 بمدينة نيويورك 
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 :(2006ازمي )دراسة الع

داري"، تمثلووت مشوووكلة الدراسووة فووي التسوووا ل ة وعالقتهوووا باإلبووداع اإل"القيووادة التحويليووبعنوووا        

: مووا موودى العالقووة بووي  القيووادة التحويليووة وتنميووة القوودرات اإلبداعيووة لوودى العوواملي  الموودنيي  التووالي

وتكووو  مجتموو  الدراسووة موو  موووظفي ديوووا  وزارة الداعليووة  ،؟يوا  وزارة الداعليووة بمدينووة الريوواضبوود

: م  عصوامص الدراسوة إلوى مجموعوة مو  النتوامج مهمهوا وقد توصلتموظفًا،  300والبالغ عددهم 

، ووجوووود يوووادات المدنيوووة فوووي وزارة الداعليوووةوسووومات القيوووادة التحويليوووة متووووفرة بدرجوووة كبيووورة لووودى الق

بوووي  اموووتالك القيوووادات اإلداريوووة  0.01ة عنووود مسوووتوى عالقوووة طرديوووة متوسوووطة ذات داللوووة إحصوووامي

  بداعيةلسمات وعصامص القامد التحويلي وامتالك مر وسيها لمهارات وقدرات إ

 :(2008دراسة عيسى )

 ،بعنوا  "دور القيادة التحويلية في تطوير مدا  مديري المدارس الثانوية فوي محافظوات غوزة"

: موا دور القيوادة التحويليوة فوي تطووير مدا  موديري التواليلي اإلجابة على التسا ل هدفت الدراسة إ

مووديرًا ومووديرة موو  مووديري  110ت عينووة الدراسووة موو  وتكونوو ،؟المودارس الثانويووة فووي محافظووات غووزة

الدراسووة إلووي منووه توجوود ممارسووة للقيووادة  نتووامج وقوود توصوولت ،الموودارس الثانويووة فووي محافظووات غووزة

 % 48.82االستثارة الفكرية المرتبة األولى بوز  نسبي  %، واحتلت60سبة مقل م  التحويلية بن

 (:2011دراسة الغامدي )

القيادة التحويلية وعالقتها بمستويات الوال  التنظيمي لودى الضوباط الميودانيي  بقيوادة بعنوا  "

هوودفت الدراسووة إلووى التعوور  علووى موودى ممارسووة القيووادات  ،حوورس الحوودود بمنطقووة مكووة المكرمووة"

لودى الضوباط  حودود للسولوك القيوادي التحوويلي وعالقتهوا بمسوتويات الووال  التنظيمويبقيادة حرس ال
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، وتكوو  مجتمو  الدراسووة مو  جميو  الضووباط الميودانيي  بقيوادة حورس الحوودود بمنطقوة مكوة المكرمووة

ضوابطًا،  253الميدانيي  الذي  يعملو  بقيوادة حورس الحودود بمنطقوة مكوة المكرموة والبوالغ عوددهم 

ضوابطًا، وتوصولت هوذه الدراسوة إلوى عودة نتوامج مهمهوا: م   155وقد تم معذ عينة عشوامية بلغت 

يادي التحويلي بأبعاده األربعة بدرجة متوسطة، القيادات بالمجتم  قيد الدراسة يمارسو  السلوك الق

وم  هنووواك عالقوووة طرديوووة ذات داللوووة إحصوووامية بوووي  السووولوك القيوووادي التحوووويلي ومسوووتويات الووووال  

 التنظيمي لدى مفراد المجتم  قيد الدراسة  

 (:2011دراسة الجهيمي )

مشوووكلة  ملي "، تمثلوووتوعالقتهوووا بتمكوووي  العوووا األنمووواط القياديوووة التحويليوووة والتبادليوووةبعنووووا  "

الدراسة في محاولة التعر  علوى الونمط القيوادي السوامد بشوركات التوأمي  الليبيوة العاملوة فوي نطوا  

، وتكوو  مجتمو  الدراسوة مو  جميو  العواملي  ي  للتمكوي مدينة بنغازي وعالقته بدرجة إدراك العوامل

وقود توم  عواماًل،  131غ عوددهم الفي شوركات التوأمي  الليبيوة العاملوة فوي نطوا  مدينوة بنغوازي والبو

إلوووي م  الووونمط القيوووادي  تمووو  الدراسوووة، ونتوووامج الدراسوووة مشوووارتإتبووواع مسووولوب المسوووي الشوووامل لمج

، وم  هنوواك عالقووة ارتبوواط قويووة طرديووة ذات سووامد فووي الشووركات قيوود الدراسووةالتحووويلي هووو الوونمط ال

 بي  القيادة التحويلية والتمكي  داللة إحصامية 

 (:2012) دراسة الغزالي

بعنوا  "مثر القيادة التحويلية على فاعلية اتعواذ القورار فوي شوركات التوأمي  األردنيوة"، هودفت 

الدراسة إلى التعر  على مودى تبنيوي الموديري  العواملي  فوي شوركات التوأمي  األردنيوة لونمط القيوادة 

العليوا والوسوطى فوي التحويليوة، وتكوو  مجتمو  الدراسوة مو  كافوة العواملي  فوي المسوتويات اإلداريوة 

موديرًا، وقود توم إتبواع مسولوب المسوي الشوامل لمجتمو   489شركات التأمي  األردنية والبالغ عوددهم 
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الدراسووة، وتووم التوصوول إلووى عوودة نتووامج موو  مهمهووا: م  مسووتوى توووافر القيووادة التحويليووة فووي شووركات 

ادة التحويليووة علووى فاعليووة التووأمي  قيوود الدراسووة مرتفوو ، وميضووًا وجووود مثوور ذي داللووة إحصووامية للقيوو

 (.α≤0.05اتعاذ القرارات عند مستوى داللة )

 :(2013دراسة مددين )

بعنوووا  "درجووة ممارسووة القيووادة التحويليووة وعالقتهووا بووالروح المعنويووة ألعضووا  هيمووة التوودريس 

الدراسووة إلوووى التعووور  علووى درجوووة ممارسوووة معضووا  هيموووة التووودريس  لجامعووات السوووعودية"، هووودفتبا

، وتكو  مجتم  الدراسة م  كوادر مكاديمية م  معضا  حويلية وعالقتها بالروح المعنويةللقيادة الت

ناثووًا حسووب الرتبووة العلميووة هيمووة التوودريس امعووة مم القوورى وجامعووة تبوووك وجامعووة الملووك بج ذكووورًا واا

م  درجة ممارسة العصوامص المتعلقوة بالقيوادة لى عدة نتامج م  مهمها: إالدراسة  عالد، وتوصلت

رتباطية موجبة ذات داللة إحصامية بي  مجاالت جة كبيرة، وم  هناك عالقة االتحويلية متوفرة بدر 

  ا  هيمة التدريسالقيادة التحويلية ومستوى الروح المعنوية ألعض

 الدراسات التي اهتمت بضغوط العمل: 2ـ2ـ1

 (:2003سة العبيدي )درا

، بعنووووا  "العوامووول المسوووببة لضوووغط العمووول وعالقتهوووا بشوووعور الموووديري  بالرضوووا عووو  العمووول"

العالقووة بووي  العواموول المسووببة لضووغط العموول وبووي  الشووعور التعوور  علووى  هوودفت هووذه الدراسووة إلووى

العاملووة فووي الشووركات الصووناعية الليبيووة  اً موودير  41جريووت الدراسووة علووى موقوود  ،بالرضووا عوو  العموول

حصوووامية بوووي  إهنووواك عالقوووة ذات داللوووة   موقووود بينوووت نتوووامج التحليووول للبيانوووات  ،بمدينوووة بنغوووازي

الدعم االجتمواعي والمشواركة فوي و  تعارض الدورو  غموض الدور المتمثلة في:لمتغيرات المستقلة ا
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حصوامية بوي  إوال توجود عالقوة ذات داللوة  ،الرضوا عو  العمول تواب المتغير البي  و  ،اتعاذ القرارات

هناك توأثيرًا معنويوًا لتعوارض الودور وغموضوه م  و  ،الشعور بالرضا ع  العملزيادة عب  العمل و 

  سا  وبي  الشعور بالرضا ع  العملوالمشاركة في اتعاذ القرارات والدعم االجتماعي م  الر  

 (:2009دراسة شبير )

غزة وسبل التغلب عليها"، "ضغوط العمل لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات بعنوا  

هدفت هذه الدراسة إلى التعر  علوى درجوة ضوغوط العمول التوي تواجوه موديري المودارس الحكوميوة 

بمحافظووات غووزة موو  وجهووة نظوورهم، وتحديوود مهووم السووبل للتغلووب علووى ضووغوط العموول لوودى مووديري 

ديرًا مووو 374المووودارس الحكوميوووة بمحافظوووات غوووزة مووو  وجهوووة نظووورهم، وتكوووو  مجتمووو  الدراسوووة مووو  

ومووديرة، حيووث مجوورى الباحووث مسووي شووامل لمجتموو  الدراسووة، وقوود توصوولت الدراسووة إلووى عوودد موو  

النتوووامج مهمهوووا تعووورض موووديري المووودارس قيووود الدراسوووة لمسوووتوى متوسوووط مووو  الضوووغوط حيوووث بلغوووت 

 % 53.81نسبته 

 (:2010دراسة عثمان )

دراسوووة  ،الحمايوووة المدنيوووة"بعنوووا  "الضوووغوط المهنيوووة وعالقتهووا بدافعيوووة اإلنجووواز لووودى معوووا  

سوووكرة، هووودفت هوووذه الدراسوووة إلوووى مدينوووة ميدانيوووة علوووى معووووا  الحمايوووة المدنيوووة بالوحووودة الرميسوووية ب

التعر  على طبيعة العالقة الموجودة بي  الضوغوط المهنيوة ودافعيوة االنجواز لودى معووا  الحمايوة 

دراسة على عينة م  معوا  الحماية المدنية بالوحدة الرميسية للحماية المدنية بسكرة، وقد مجريت ال

عونووًا، وتوصوولت الدراسوووة إلووى مجموعوووة موو  النتووامج مووو  مهمهووا: وجوووود  119المدنيووة بلووغ عوووددها 

 عالقة ارتباطية سالبة بي  الضغوط المهنية وداف  االنجاز 
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 (:Boyland ،2011دراسة )

داميووة بالواليووات بعنوووا  "ضووغوط العموول واسووتراتيجيات التصوودي لووه عنوود موودرا  الموودارس االبت

المتحووودة األمريكيوووة"، هووودفت هوووذه الدراسوووة إلوووى معرفوووة درجوووة ضوووغوط العمووول لووودى مووودرا  المووودارس 

االبتداميوووة فوووي واليوووة انوووديانا بالواليوووات المتحووودة األمريكيوووة ومعرفوووة االسوووتراتيجيات التوووي يسوووتعدمها 

د توصولت الدراسوة موديرًا، وقو 140المدرا  في التصدي لضغوط العمل، وتكونت عينة الدراسة م  

إلى عدد م  النتامج م  مهمها: م  مديري المدارس قيد الدراسة يعانو  م  ضوغوط العمول بدرجوة 

 متوسطة 

 (:2012دراسة النجار )

بعنووووا  "ضوووغوط العمووول لووودى موووديري المووودارس الحكوميوووة بمحافظوووات غوووزة وعالقتهوووا بالقيوووادة      

يعووة العالقووة االرتباطيووة بووي  ضووغوط العموول التحويليووة"، هوودفت هووذه الدراسووة إلووى الكشوو  عوو  طب

والقيادة التحويلية لدى مديري المدارس الحكومية بمحافظات غزة م  وجهة نظرهم، وتكو  مجتم  

موووديرًا وموووديرة مووو  موووديري  271موووديرًا وموووديرة، مموووا عينوووة الدراسوووة تكونوووت مووو   329الدراسوووة مووو  

إلووى عوودة نتووامج منهووا: حصووول درجووة  الموودارس الحكوميووة بمحافظووات غووزة، وتوصوولت هووذه الدراسووة

%(، وممارسووووة القيووووادة 44.17شووووعور المووووديري  قيوووود الدراسووووة بضووووغط العموووول بوووووز  نسووووبي قوووودره )

%( بدرجووووة كبيوووورة جوووودا، ووجووووود عالقووووة سوووولبية ذات داللووووة 86.93التحويليووووة بوووووز  نسووووبي قوووودره )

يووة لوودى مووديري إحصووامية بووي  درجووة الشووعور بضووغوط العموول وبووي  درجووة ممارسووة القيووادة التحويل

 المدارس قيد الدراسة 
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 ( :2013ي )دراسة العبيد

جريووت هووذه الدراسووة م ،بعنوووا  "العواموول المسووببة لضووغوط العموول وعالقتهووا بووأدا  العوواملي "        

للتعر  على طبيعة العالقة بي  العوامل المسوببة لضوغوط  بمدينة بنغازي على قطاع النقل الجوي

تكو  مجتم  الدراسة م  جمي  العاملي  باإلدارات الرميسية بهذه و  ،العاملي دا  أالعمل وعالقتها ب

ومهووم مووا توصوولت  وتووم إجوورا  مسووي شووامل ألفووراد المجتموو ، ،عووامالً  289والبووالغ عووددهم  الشووركات

: وجوووود عالقوووة طرديوووة بوووي  العوامووول المسوووببة لضوووغوط العمووول ومدا  لدراسوووة مووو  نتوووامجإليوووه هوووذه ا

عالقوات داعول بيموة العمول، الراتوب، ظورو  العمول اللة المتغيرات المستقلة )لك في حاالعاملي ، وذ

ي  وذلوك ووجود عالقة عكسية بي  العوامل المسببة لضغوط العمل ومدا  العامل المادية، والترقية(،

 ،(في المتغيرات المستقلة )تعارض الودور، زيوادة عوب  العمول، الوروتي  الووظيفي، وغمووض الودور

 ولك  بمقدار ضميل   ى العاملي  بالشركات قيد الدراسةالمسببة لضغط العمل لدووجود العوامل 

 (:2014دراسة حسين )

بعنووووا  "ضوووغوط العمووول علوووى األسوووتاذ الجوووامعي"، دراسوووة تطبيقيوووة علوووى عينوووة مووو  مسووواتذة 

الجامعووات فووي بغووداد، هوودفت الدراسووة إلووى التعوور  علووى األسووباب الحقيقيووة التووي تسووهم فووي زيووادة 

مسووووتاذ موووو  مسوووواتذة  40لنفسووووية لوووودى األسووووتاذ الجووووامعي، وتكونووووت عينووووة الدراسووووة موووو  الضووووغوط ا

الجامعات بكلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة بغداد، وقد توصلت الدراسة إلى عودة نتوامج مو  مهمهوا: 

كلمووا ازدادت الفجوووة بووي  األسوواتذة الجووامعيي  وبووي  رماسووة القسووم زادت ضووغوط العموول لووديهم، وم  

 األستاذ الجامعي تولد ضغوطًا لديه  الرقابة على
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 التعقيب على الدراسات السابقة: 3.2.1

بالنظر إلى الدراسات السابقة يالحظ م  جميعهوا تناولوت موضووع القيوادة التحويليوة وموضووع      

ضوووغوط العمووول لموووا لهموووا مووو  دور فوووي تطووووير وتنميوووة العنصووور البشوووري، واسوووتفادت الباحثوووة مووو  

إثرا  اإلطار النظري لدراستها الحالية وفي إعداد استمارة االستبيا  وصياغة  الدراسات السابقة في

 فقراتها 

وبناً  على ما سب  فإ  الدراسة الحالية تعد امتدادًا واستكمااًل للدراسات السابقة، إال م  هوذه 

ادة الدراسووة تتميووز عوو  الدراسووات السووابقة فووي كونهووا تعوود األولووى التووي تبحووث فووي العالقووة بووي  القيوو

التحويليوووة وضوووغوط العمووول لموووديري المووودارس الثانويوووة بمدينوووة بنغوووازي، حيوووث إ  معظوووم الدراسوووات 

السووابقة درسووت كوول متغيوور علووى حووده وهووذا مووا يضووفي تميووزًا لهووذه الدراسووة التووي ربطووت بووي  هووذي  

 المتغيري  

 مشكلة الدراسة:  3.1

الضوووغوط التوووي يعووواني منهوووا يووووم يعووود سوووببًا رميسووويًا للضوووغوط، وم  إ  الواقووو  الوووذي نعيشوووه ال

المدارس هي نتاج ع  التفاعل بي  الظرو  البيميوة المحيطوة بالمدرسوة وعصوامص األفوراد  مديرو

منفسهم، وهذه الظرو  ناشمة ع  صعوبات ومعوقات تق  ممام مدير المدرسة مو مطالب تفورض 

 ( 2004عليه تحملها )حسي ، 

إ  القيووادة التحويليووة تسووعى إلووى تحقيوو  التغييوور للوضوو  الووراه  موو  عووالل التوضوويي ل فووراد 

للمشاكل فوي النظوام الحوالي، وعورض الر يوة للكيفيوة التوي سوتكو  عليهوا المنظموة الجديودة، فالقامود 
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لصوالي  عود مو  مصوالحهم الشعصوية وم  يعملووالتحويلي يحث التابعي  على م  يذهبوا لما هوو مب

 ( 2014 م معالقية ومثل عليا )حس ،ظمة م  عالل إظهار قيالمن

  في المدارس الحكومية في مدينة بنغازي م  ضغوط  نتيجة لطبيعة يعانيه المديرو إ  ما 

عملهم واألعبا  الملقاة على عاتقهم ومشاكل الطلبة والظرو  األمنية في المدينوة، كلهوا تو ثر فوي 

( م  2009دت العديد م  الدراسات م  بينها دراسة )شوبير، وقد مكعمل المدير ومسلوبه القيادي، 

قووود مشوووارت العديووود مووو  موووديري المووودارس يتعرضوووو  لمسوووتوى متوسوووط مووو  ضوووغوط العمووول، هوووذا و 

(، م  موضوووع القيووادة التحويليووة 2011(، ودراسووة )الغاموودي، 2006الدراسووات كدراسووة )العووازمي، 

ومو  هنوا اعتوارت الباحثوة دراسوة الونمط القيوادي بحاجة إلوى المزيود مو  الدراسوة والبحوث والتحليول، 

التحوويلي وربطوه بموضوووع ضوغوط العمول، حيووث تورى الباحثوة م  ممارسووة المودير ألسولوب القيووادة 

إ   لوودى مووديري الموودارس الثانويووة العامووة بمدينووة بنغووازيالتحويليووة  قوود يعفوو  موو  ضووغوط العموول 

هووورت النتوووامج منهوووا تقلووول مووو  درجوووة الشوووعور وجووودت، وذلوووك باألعوووذ بمبووودم القيوووادة التحويليوووة إ  مظ

  بضغوط العمل، مو البعد عنها إ  مظهرت النتامج عكس ذلك

 وفي ضو  ما سب  يمك  بلورة مشكلة الدراسة في التسا ل التالي: 

ــين ضــغوط العمــل التــي  ــة وب ــادة التحويلي ــة بــين ممارســة المــديرين للقي ــاق عالق "هــل هن

 مدينة بنغازي؟".العامة بارس الثانوية يتعرضون لها في المد

 ويندرج تحت التسا ل الرميسي التسا الت الفرعية التالية:

   هل هناك عالقة بي  ممارسة المديري  للتوأثير المثوالي وبوي  ضوغوط العمول التوي يتعرضوو

 لها في المدارس الثانوية العامة بمدينة بنغازي؟ 
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 ضغوط العمول التوي يتعرضوو  هل هناك عالقة بي  ممارسة المديري  للحفز اإللهامي وبي  

 لها في المدارس الثانوية العامة بمدينة بنغازي؟ 

   هل هناك عالقة بي  ممارسة المديري  لالعتبار الفردي وبي  ضغوط العمل التي يتعرضو

 لها في المدارس الثانوية العامة بمدينة بنغازي؟ 

   ضغوط العمل التي يتعرضو  هل هناك عالقة بي  ممارسة المديري  لالستثارة الفكرية وبي

 لها في المدارس الثانوية العامة بمدينة بنغازي؟ 

 : أهداف الدراسة  4.1

 تسعى الباحثة في هذه الدراسة إلى تحقي  األهدا  التالية:

تحديووود درجوووة ممارسوووة الموووديري  فوووي المووودارس الثانويوووة العاموووة بمدينوووة بنغوووازي لووونمط القيوووادة  (1

 التحويلية 

الموووديري  فوووي المووودارس الثانويوووة العاموووة بمدينوووة  العمووول الوووذي يواجوووهمسوووتوى ضوووغوط تحديووود  (2

 بنغازي 

ممارسووة القيووادة التحويليووة وبووي  ضووغوط رتباطيووة بووي  درجووة لكشوو  عوو  طبيعووة العالقووة االا (3

   في المدارس الثانوية العامة بمدينة بنغازي العمل التي يتعرض لها المدير

   والمقترحات التي قد تفيد مدرا  المدارس توصياتمحاولة تقديم ال (4
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 :أهمية الدراسة   5.1

تنبووو  مهميوووة الدراسوووة مووو  منهوووا تتنووواول موضووووعًا علوووى جانوووب كبيووور مووو  األهميوووة وهوووو درجوووة 

ممارسووة القيووادة التحويليووة وعالقتهووا بضووغوط العموول، ويمكوو  توضوويي مهميووة الدراسووة بشووكل مكثوور 

 تفصياًل في النقاط التالية:

د الدراسووة موووديري الموودارس علوووى اعتيووار نمووط القيوووادة السووليم، وتسووواعدهم فووي تعفيووو  تسوواع (1

 ضغوط العمل لديهم 

، فبووالرغم موو  ربووط موضوووع ضووغوط العموول بموضوووع حووديث وهووو موضوووع القيووادة التحويليووة (2

يوتم الوربط بينهموا فوي  غوط العمل والقيادة التحويليوة إال منوه لومالدراسات العديدة لموضوع ض

  المحلية على حسب علم الباحثةيمة الب

  يري  في المدارسالمد صحاب القرار عند تعيي مالدراسة  الباحثة م  تفيد نتامج لتأم (3

موضوع ضغوط العمول والقيوادة تأمل الباحثة م  تساهم الدراسة في تطوير المعرفة العلمية ب (4

  التحويلية

 مجتمع الدراسة:   6.1

العاموووة بمدينوووة بنغوووازي والبوووالغ  ةالثانويوووالمووودارس تكوووو  مجتمووو  الدراسوووة مووو  جميووو  موووديري 

، 2016/2017وفقووووًا لووووديوا  التربيووووة والتعلوووويم بنغووووازي للعووووام الدراسووووي ، مووووديرًا ومووووديرة 60ددهم عوووو

 يوضي مجتم  الدراسة ( 1.1)والجدول رقم مكاتب عدمات،  9موزعي  على 
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 ( 1   1جدول رقم ) 

 مجتم  الدراسة

 النسبة عدد المديرين  مكتب الخدمات تسلسلال

 %17 10 1البركة  1

 %13 8 2البركة  2

 %13 8 3البركة  3

 %23 14 بنغازي المركز 4

 %9 5 1السالوي  5

 %10 6 2السالوي  6

 %3 2 3السالوي  7

 %3 2 سيدي عليفة 8

 %9 5 سلو  9

 %100 60 المجموع 

 

مل دراسووته بالكاموول وذلووك بووإجرا  مسووي شووا لصووغر حجووم مجتموو  الدراسووة فإنووه تمووتونظوورا 

 قرب للواق  ومكثر قابلية للتعميم لعناصر المجتم ، لضما  نتامج م
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 :متغيرات الدراسة  7.1

 القيادة التحويلية  المتغير المستقل:    

    التأثير المثالي 

                          ضغوط العمل  المتغير التابع:     الحفز اإللهامي 

    االعتبار الفردي 

    االستثارة الفكرية 

 

 حدود ونطاق الدراسة:  8.1

هذه الدراسة معرفة العالقة بوي  درجوة ممارسوة الموديري  للقيوادة  تناولت الحدود الموضوعية: (1

بأبعادهووا األربعووة )التووأثير المثووالي، الحفووز اإللهووامي، االعتبووار الفووردي، االسوووتثارة  التحويليووة

، وذلووك وفقووًا وعالقتهووا بضووغوط العموول فووي الموودارس الثانويووة العامووة بمدينووة بنغووازي الفكريووة(

  MLQالمعرو  بمقياس  Avogioو   Bassلمقياس 

العامووة فووي نطووا  مدينووة  ةالثانويووت هووذه الدراسووة علووى الموودارس اقتصوور  الحــدود المكانيــة: (2

 الباحثة  بنغازي، وذلك لمحدودية اإلمكانيات المادية والزمنية لدى

  نطا  مدينة بنغازي العامة في ةالثانوي دارسمال تمثلت في مديري :الحدود البشرية (3

  2017-2016 العري تم جم  بيانات هذه الدراسة عالل فصل  :الحدود الزمنية (4
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 منهجية الدراسة:  9.1

لدراسووة الظوواهرة والكشوو  عوو  طبيعووة العالقووة بووي   الدراسووة علووى الموونهج الوصووفياعتموودت 

 المتغيري  للوصول إلي استنتاجات تساعد في فهم وتوضيي مشكلة الدراسة   

 :لبعضهما، وذلك على النحو التالي الدراسة على جانبي  مهمي  مكملي  واشتملت هيكلية   

 :أواًل: الجانب النظري

ضووووع الدراسوووة عووو  طريووو  اإلطوووالع علوووى النظوووري لمو  اإلطوووارتوووم فوووي هوووذا الجانوووب تغطيوووة 

الكتوووب والووودوريات والتقوووارير والرسوووامل الجامعيوووة وشوووبكة المعلوموووات العالميوووة "االنترنوووت" المتعلقوووة 

  باللغتي  العربية واالنجليزية بموضوع الدراسة

 : الجانب الميداني:ثانيا

تعدام اسوتمارة تم في هذا الجانوب تجميو  البيانوات المتعلقوة بموضووع الدراسوة عو  طريو  اسو

  دام األساليب اإلحصامية المناسبةتم تحليلها باستعبيا ، و االست

 مصطلحات الدراسة: 10.1

  :دامهووم بتمكووي  وتشووجي  المر وسووي  لجعوول مهووي تلووك القيووادة التووي تقوووم "القيــادة التحويليــة

، نقووال عوو  Bass ،1985)" هميووةاألكثوور مهوودا  ى ممووا هووو متوقوو  تحقيقووه وتحقيوو  األمعلوو

 (  2: 2011نجم، 

 :تجربة ذاتية ت دي إلى عل  مرحلة م  عودم التوواز  النفسوي والعضووي  هي" ضغوط العمل

  (86: 2002دية" ) جودة واليافي، وهي نتاج عوامل بيمية مو تنظيمية مو فر  داعل الفرد،
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 :هوووو م  يتمتووو  القامووود بووواالحترام والثقوووة مووو  قبووول المر وسوووي ، وم  تتميوووز  التـــرثير المثـــالي"

سوووولوكياته بمسووووتويات معالقيووووة عاليووووة، فيصووووبي القاموووود نموذجووووًا يسووووعى التووووابعو  لمحاكاتووووه" 

 (  4: 2013)مددي ، 

 واستعدام الرموز هو قدرة القامد على إيصال توقعاته العالية إلى اآلعري  " :الحفز اإللهامي

  (256: 2013" )عيري، التعبير ع  األهدا  المهمة بطرام  بسيطةلتركيز الجهود و 

 :ة إمكانيووات معرفووياجووات كوول فوورد موو  هوو ال  األتبوواع و هووو االهتمووام باحت" االعتبــار الفــردي

 ( 43: 2008النمو والتطور لديهم" )سادلر، 

  :يتصوودو  للمشووكالت القديمووة  "هووي قوودرة القاموود ورغبتووه فووي جعوول متباعووهاالســتثارة الفكريــة

حول، والبحوث  تحتواج إلوىبطرام  جديدة وتعليمهم النظر إلى الصعوبات بوصفها مشوكالت 

  (256: 2013 ،ع  حلول منطقية لها" ) عيري
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 المبحث األول

 القيادة
 تمهيد: 1.1.2

إ  موضوع القيادة تناوله الفالسفة والكتاب والم رعو  منذ القدم، ومازالت تستمر الدراسات 

ذات مهمية بالغة في القر  الحادي والعشري  الذي يشهد  مضحتحيث يومنا هذا، القيادة إلى في 

تطورات متسارعة في شتى المجاالت، وما يشير بوضوح إلى مهمية الدور القيادي في المنظمات 

هي الحاالت المتكررة التي نسم  البعض يردد م  هذه المنظمة مو تلك تفتقر إلى القيادة، فهذا 

  (2013)حريم، فيها  مة يتوق  كثيرًا على دور القامدبأ  نجاح المنظواضي اعترا  

تناول المبحث األول م  هذا الفصل موضوع القيادة اإلدارية حيث تطرقت الباحثة إلى 

تعري  القيادة اإلدارية ومهميتها والفر  بينها وبي  اإلدارة والقيادة م  منظور إسالمي، مما 

 ية وما يتعل  بها م  المفاهيم واألدبيات المبحث الثاني تناول موضوع القيادة التحويل

 :القيادة تعريف 2.1.2

 تعريف القيادة في اللغة: 1.2.1.2

" )الزاوي، نقيض السَّو ، فهو م  ممام، وذاك م  عل  كالقيادة، والمقادة، واالقتياد"القود: 

1971 :515 ) 
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 تعريف القيادة في االصطالح: 2.2.1.2

لم يتمكنوا م  وض   مالفالسفة والكتاب بدراسة موضوع القيادة إال منهعلى الرغم م  اهتمام 

 ادة، وبالتالي سنتطر  إلى عدد م  التعريفات منها:تعري  موحد لمفهوم القي

هي العملية التي يتم م  "( فقالوا إ  القيادة 166: 2007)عبد الباقي وآعرو ، عرفها 

عة م  األفراد )التابعي ( بغرض تحقي  هد  عاللها قيام فرد )القامد( بالتأثير على مجمو 

 " )مهدا ( معي 

( بأنها "عملية التأثير في الناس لغاية انجاز هد  21: 2011ولعصها )الصالحي، 

 معي " 

 ،هي قدرة شعصية يتميز بها القامد"القيادة بأنها بتعري  ( 126: 2011)العلي،  قام بينما

قيادته ألنهم يرو  فيه شعصًا قادرًا على تأمي     معه على إتباعه وتقبلو العامل حيث يرغب

  "حاجاتهم وتحقي  رغباتهم ومهدافهم

مجموعة  قدرة الفرد في التأثير على شعص مو"( بأنها 24: 2013 عرفها )الطراونة،و 

رشادهم جل كسب تعاونهم وحفزهم على العمل بأعلى درجة م  الكفاية في مم   ،وتوجيههم واا

 الموضوعة" سبيل تحقي  األهدا  

هي عملية التأثير التي يمارسها كل م  القامد "( بأ  القيادة 30: 2014 ،ومشار )حس 

 ر" م  عالل التغيي والتابعي  لتحقي  األهدا  التنظيمية
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 :القيادة اإلدارية تعريف 3.1.2

اإلدارية، وقد تعددت  تاب اإلدارة اهتموا بموضوع القيادةالباحثي  وكُ    الكثير م إ 

 يفات القيادة اإلدارية وسنستعرض بعضًا منها:تعر 

( بأنها "هي النشاط اإليجابي الذي يباشره شعص معي  في 30: 1996عرفها )مبوالفضل، 

مجال اإلشرا  اإلداري على اآلعري ، لتحقي  غرض معي  بوسيلة التأثير واالستمالة، مو 

 باستعمال السلطة الرسمية عند االقتضا  والضرورة" 

تلك العملية التي يمارسها القيادة اإلدارية بأنها "هي ( 106: 2001دوي وآعرو ، )ب عر يُ 

  "القامد اإلداري للتأثير على مر وسيه وتوجيههم بهد  تحقي  األهدا  اإلدارية المحددة

( بأنها "هي عملية تتميز بفعالية مستمرة وتعبر ع  عالقة 199: 2004ا )المغربي، وتناوله

قة بي  الرميس والمر وس، وبهذه العملية يمك  للرميس م  ي ثر على شعص بآعر وهي العال

سلوك األفراد تأثيرًا مباشرًا، وبواسطتها يمك  للمر وس تقديم المعلومات الضرورية لقرارات 

 المدير"  

( بقوله منها "هي القدرة على التأثير في اآلعري  في 10: 2010وتطر  )السكارنة، 

واتجاهاتهم للعمل برغبة وجد لتحقي  مهدا  المنظمة في إطار ظرو  مو سلوكهم، ومفعالهم 

   مواق  معينة" 

صدار ( "25: 2012وعرفها )عبوي،  هي النشاط الذي يمارسه القامد اإلداري في اتعاذ واا

 باستعدام السلطة الرسمية ع  طري  التأثير ،القرارات واألوامر واإلشرا  اإلداري على اآلعري 

  واالستمالة بقصد تحقي  هد  معي "
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 أهمية القيادة: 4.1.2

م  عالل التعريفات السابقة للقيادة، يمك  توضيي مهمية القيادة باعتبارها ضرورة في كل 

المنظمات ميًّا كا  نوع النشاط الذي تمارسه، وبالتالي فإ  مهميتها تنب  م  ضرورة وجودها؛ 

ادة م  تحفيز المر وسي  وتوجيههم وتوحيد جهودهم م  مجل وتتمثل هذه األهمية فيما ي ديه الق

تحقي  األهدا  المرجوة، وم  القيادة الناجحة مساس ضروري ألي تنظيم ابتدا  باألسرة وانتها  

بالدولة، وتعود مهمية القيادة إلى العنصر البشري الذي يحتل المكانة األولى في المنظمات 

معيار األول الذي يحدد على ضومه نجاح مي تنظيم إداري العدمية واإلنتاجية، حيث مصبحت ال

 ( 2010)عل ، 

 (:66: 2015ويمك  م  نجمل مهمية القيادة في النقاط التالية )العجمي، 

 إنها حلقة الوصل بي  العاملي  وبي  عطط المنظمة وتصوراتها المستقبلية  (1

 إلستراتيجيات إنها الوعا  الذي ينصهر في داعله طاقة المفاهيم والسياسات وا (2

 إنها قيادة المنظمة م  مجل تحقي  األهدا  المرسومة  (3

 تعميم القوى اإليجابية في المنظمة وتقليص الجوانب السلبية بقدر اإلمكا   (4

 السيطرة على مشكالت العمل ورسم العطط الالزمة لعملها  (5

 تنمية وتدريب األفراد ورعايتهم، إذ منهم رمس المال األهم والمورد األعلى  (6

 مواكبة التغيرات المحيطة وتوظيفها لعدمة المنظمة  (7
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 :الفرق بين القائد والمدير 5.1.2

هي "، فاإلدارة ع  طري  تعري  كل منهمابي  اإلدارة و القيادة  في البداية يجب التمييز

جل تحقي  م  مادية يتم بمقتضاها تكلي  العاملي  بمهام معينة وذلك معبارة ع  عملية ذهنية و 

عبارة ع  العملية التي يقوم بمقتضاها شعص "، مما القيادة فهي "مو مهدا  مرسومةهد  

ذلك ع  األعضا  اآلعري  في الجماعة، و  "القامد" بممارسة نوع م  التأثير االجتماعي على

 ،ة)بعير " بها على سلوك و تصرفات اآلعري  طري  استغالل ما يمنحه له التنظيم م  قوة ي ثر

2004 :309 ) 

 ( 2 1( الفر  بي  القامد والمدير )الرميس( في الجدول )15: 2013ويوضي )زايد، 

 (1.2) الجدول

 الفرق بين القائد والرئيس

 المدير أو الرئيس القائد
القيادة تكو  ع  طري  إقرار الجماعة  .1

 واعترافها التلقامي بما قدم لها 
 تكو  بفعل نظام محدد  .1

الجماعة هي التي ترسم الهد  المشترك  .2
 الذي ينب  م  باطنها وينفذه القامد 

يعبر الرميس الهد  المشترك في حدود  .2
 مصالحه الشعصية 

تفاعل إيجابي، وعالقة تعاونية بي   .3
 الطرفي  

توجد فجوة كبيرة في العالقة بي  الرميس  .3
والمر وس، ويعمل الرميس على م  تبقى هناك 

 اجتماعية  مسافة
الجماعة تعتر  بسلطاته عليها بطريقة  .4

 تلقامية وع  رضا وطواعية 
تأثير الرميس على األتباع معتمد على  .4

السلطة المفروضة ويستمد سلطته م  قوة 
 عارجية م  نطا  الجماعة 
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 :القيادة في الدين اإلسالمي 6.1.2

التأثير  فيفات القيادة اإلسالمية الذي يتمت  بص ي هي مقدرة الفرداإلسالم الفكر القيادة في

  القامد واا  على سلوك مر وسيه بأسلوب إسالمي وذلك بتطبي  شرع اهلل الوارد في القرآ  والسنة،

االعتدال واالستقامة والمشورة والعدل : يتمت  بصفات معينة م  مهمها اإلسالمي البد م 

لنصيحة، وم  يكو  قدوة حسنة لمر وسيه وم  يكو  والتواض ، وم  يكو  قوي اإليما ، ويتقبل ا

 ( 2008)عيسى،  والسنة إذا وجد نص فيهماعلى مستوى المس ولية، والحكم بالقرآ  

جل وحدة األمة، فقد متمية وجود قيادة موجهة رشيدة م  إ  الدي  اإلسالمي ي كد على ح

اهلل عليه  ىالبشرية لقوله صل اتاهلل عليه وسلم بتعيي  القامد في مقل التجمع ىممر النبي صل

قيادة روحية  وما يميز القيادة في اإلسالم منها ،: "إذا عرج ثالثة في سفر فلي مروا محدهم"وسلم

، فالقامد في كمبدم الشورى والقدوة الحسنة سياسية في وقت واحد، وتقوم على مبادئ عديدةو 

  (2013، )الطراونة هم ويوجههممبنا ه، ويرشدله مثل األب الرحيم يرعى مسرته و اإلسالم مث
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 المبحث الثاني

 القيادة التحويلية

 :تمهيد 1.2.2

 تغيير المنظمة بشكل كامل م  حالة إلى معرىيادة التحويلية هي القيادة التي تحاول إ  الق

ة مشاعر الثقة القوية نحوهم، وبهذه الطريقالقادة التحويليو   يمو م  ثقافة إلى معرى، حيث ينم

على إحداث عدة تحويالت داعل ثقافة المنظمة، ولهذا نرى مساتذة اإلدارة في ممريكا  يشجعو 

م  القادة التحويليي  مطالبو  بتحويل ممريكا م  المجتم  الصناعي إلى مجتم  يقولو  

  (1997المعلومات المنافس )سويلم، 

دم لتحويل الطاقة عملية القيادة التحويلية بالمحول الكهربامي الذي يستعت وقد شبه

فهذا المحول يستقبل الطاقة الكهربامية التي تصل إليه ويحولها إلى مستويات متفاوتة  ،الكهربامية

م  الطاقة، كذلك فإ  السلوك القيادي التحويلي في المنظمات يمك  م  يقوم بتغيير المنظمة م  

عى إلى  تحقي  التغيير القيادة التحويلية تس(، ف2003)رشيد،  مستوى سلبي إلى آعر إيجابي

لمشاكل في النظام الحالي، وعرض الر ية التي ستكو  ا فراد للوض  الراه  م  عالل التوضيي ل

، حيث يقوم القامد التحويلي بحث التابعي  على م  يذهبوا لما هو ابعد عليها المنظمة في المستقبل

ر القادة التحويليي  للتابعي  م  مصالحهم الشعصية وم  يعملوا لصالي المنظمة، م  عالل إظها

  (2014 ،)حس  مثاًل عليا وقيمًا معالقية فهم م ثرو  وملهمو  ولديهم جاذبية شعصية
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 نشرة القيادة التحويلية: 2.2.2

لتي ظهرت حديثًا في مجال القيادة، حيث يعد مصطلي القيادة التحويلية م  المصطلحات ا

واسطة عالم التاريخ والسياسة األمريكي م ب1978ظهر هذا المصطلي ألول مرة في عام 

James Burns  في كتابه "القيادة"، حيث قدم شرحًا كاماًل لمفهوم القيادة التحويلية، فقد ركزت

نظريته حول نمط القيادة المطلوبة لنقل المنظمات وتحويلها كي تصبي مكثر إنتاجية، حيث تجم  

بادلة وفعالة، ويتمثل ذلك في وجود درجة عالية م  القيادة التحويلية القادة واألتباع في عالقة مت

اسم  Burnsالفهم حول ممور كثيرة، وم  مهمها )الحرية والعدالة والمساواة( والتي مطل  عليها 

 ( 2001"ثالوث القيم" )الهاللي، 

" في Bernard Bassثم قام عدد م  الباحثي  بتوسي  مفهوم القيادة التحويلية م  مهمهم "

م حيث قام بنشر كتاب بعنوا  "القيادة واألدا  غير المتوق "، وطرح فيه مفكار نظرية 1985عام 

Burns  عاد  1993بشي  م  النقد والتعديل، ثم في عامBass   باالشتراك مAvogio  وقدما

مي نموذجًا حديثًا للقيادة التحويلية يتضم  مربعة مبعاد هي: التأثير المثالي والحفز اإللها

 Multifactorاعتصارًا لجملة MLQ واالعتبار الفردي واالستثارة الفكرية، وقد سمي هذا النموذج 

Leadership Questionnaire (، بعد 2001)الهاللي،  وتعني استبانة القيادة متعددة العوامل

م حددوا فيها ستة مبعاد للقيادة 1996بدراسة في عام  Jantzi و  Leithwoodذلك جا  

األربعة إذ مضافا بعدي  هما: وجود ر ية  Avogio و  Bassيلية باإلضافة إلى مبعاد التحو 

واضحة، وتعزيز الرضا ع  مهدا  المجموعة، وقد ظلت نظرية القيادة التحويلية محل دراسة 

واعتبار إلى يومنا هذا، وتعد اليوم م  مكثر النظريات القيادية شهرة لتحويل المنظمات م  

 ( 2015دية التقليدية إلى األساليب الحديثة )الحراحشة، األساليب القيا
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 :تعريف القيادة التحويلية 3.2.2

إ  مصطلي القيادة التحويلية يعتبر م  المصطلحات الحديثة في مجال القيادة، ولم يتم 

التوصل إلى تعري  محدد للقيادة التحويلية وربما يعود السبب لحداثة هذا الموضوع، واعتال  

 يول واالتجاهات العلمية للباحثي  والُكتاب وفيما يلي عرض الباحثة لعدد م مدارس وم

 :التعريفات

بأنها "هي قيادة تركز على األهدا  البعيدة القيادة التحويلية  (7: 2002العامري، )عر  

المدى م  التأكيد على بنا  ر ية واضحة، وحفز وتشجي  الموظفي  على تنفيذ تلك الر ية، 

 نفس الوقت على تغيير وتعديل األنظمة القاممة لتال م هذه الر ية" والعمل في 

( بأنها "هي عملية تسعى إلى حفز التابعي  م  عالل 474: 2003بينما عرفها )رشيد، 

 جعلهم يتطلعو  إلى ُمثل وقيم سامية بداًل م  التركيز على المصالي الذاتية" 

لية التي يتم فيها الحصول على التزام هي العم( بأنها "43: 2008بينما عرفها )سادلر، 

  "العاملي  بتحقي  األهدا  في إطار م  القيم المشتركة و الر ية المشتركة

بأنها "هي القيادة التي تساعد على إعادة النظر في الر ية  (8: 2008، عيسى)عرفها و 

زامهم، وتسعى لتادوارهم، وتعمل على تجديد مل المديري  والعاملي  ومهماتهم و المتصلة بأعما

 " قي  األهدا  المنشودةإلعادة هيكلية النظم وبنا  القواعد العامة التي تسهم في تح

( بأنها "هي القيادة التي تتمت  بر ية واضحة تعتنقها 107: 2009كما عرفها )درويي، 

 بإعالص والتزام وتسوقها بنجاح لآلعري " 
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عملية تحفيز التابعي  م  "بأنها تحويلية القيادة ال( 29: 2009)عبداهلل وآعرو ،  يرىبينما 

  القدرة على توضيي الر ية و العليا، فيمتلك القادة التحويلي ثلل اإليحا  بالقيم األعالقية والمُ عال

  للمستقبل"

( م  القيادة التحويلية "هي القيادة التي ترف  م  مستوى 358: 2010وذكر )السكارنة، 

الذاتية والتي تروج في نفس الوقت عملية تنمية وتطوير  التابعي  م  مجل اإلنجاز والتنمية

 المجموعات والمنظمات" 

( فعر  القيادة التحويلية بأنها "هي نمط القيادة الذي يسعى 245: 2010مما )السميي، 

القامد م  عالله للوصول إلى تحقي  األهدا  المنشودة ع  طري  التأثير واإللهام واإلقناع 

 بينه وبي  التابعي  م  مجل تحقي  مستوى عاٍل م  تلك األهدا " واإلثارة والتعاو  

"هي قيادة تسعى ( ع  القيادة التحويلية بقولهم إنها 267: 2011وعبر )مبوسمرة وآعرو ، 

تركز التي  يجابية في الم سسات، م  عالل مجموعة م  األفكار القياديةإعال تغييرات إلى إد

، وتشجي  العاملي  جل اإلبداعمالستثارة الفكرية م  لقدوة، وابالدرجة األولى على قيم القامد ا

 بمنحهم الفرصة ليكونوا مبدعي  وعالقي " 

القيادة التي ت دي إلى  نجاح المنظمة م  عالل ( بأنها "هي 391: 2011)حماد،  وعرفها

 " التأثير الكامل في سلوك التابعي 

ة بأنها "هي القيادة التي تقوم على ( فقد عر  القيادة التحويلي65: 2013مما )الفار، 

فرضية القامد الملهم، وتركز على تطوير ر ية للمنظمة، وتنظر إلى المستقبل، وتسعى إلى إشباع 

 الحاجات العليا للتابعي ، مما يزيد دافعيتهم ووال هم" 



29 
 

( القيادة التحويلية بأنها "هي التأثير على سلوك المر وسي  2014وعر  )حس ؛ مسلم، 

الل تحويل قيمهم ومعتقداتهم واتجاهاتهم النفسية نحو بنا  التزام ووال  قوي ألهدا  م  ع

 المنظمة بدال ع  مهدافهم الشعصية" 

 ( فقد مجمل تعري  القيادة التحويلية في النقاط التالية:89: 2015مما )العجمي، 

 يتمثل القامد التحويلي بأنه صاحب ر ية وصاحب رسالة  (1

 ينقل الناس م  حوله نقلة حضارية وظيفته حضارية،  (2

 مهدافه عالية ومعاييره مرتفعة  (3

 يتمت  باحترام اآلعري  ويحبو  م  يقلدوه  (4

 ذو جاذبية عاصة في شعصيته  (5

 يدير بالمعاني والقيم ويطل  شعارات ومصطلحات  (6

 يتص  بالديمقراطية  (7

 لى منها:وبناً  على ما سب ، ترى الباحثة منه يمك  تعري  القيادة التحويلية ع

شباع  لهامهم واا هي القيادة التي تسعى إلى الرقي بمستوى المر وسي  ع  طري  تحفيزهم واا

حاجاتهم والتعامل معهم باحترام حتى تزيد دافعيتهم للعمل وحتى يتم تحقي  األهدا  المنشودة 

 بمستوى عاٍل 
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 :الفرق بين القيادة بصفة عامة والقيادة التحويلية 4.2.2

( الذي يوضي فيه الفر  بي  القيادة بصفة 2 2)جدول البإعداد  (2009)عبد الوهاب،  قام

 عامة والقيادة التحويلية 

 (2.2جدول )

 الفرق بين القيادة والقيادة التحويلية

 القيادة التحويلية بصفة عامةالقيادة 

 القيام بهيجعل الناس يرغبو  بالقيام بما يجب  يجعل الناس يقومو  بما يجب القيام به

 يتواصل يأمر

 يفعل األشيا  الصحيحة يفعل األشيا  بشكل صحيي

 يركز على الناس يركز على األنظمة

 يتحدى الوض  الراه  يتب  النظام

 يركز على الر ية والتحفيز يركز على العمليات

 يفكر في التجديد يفكر في االستمرار

 ( 106: 2009الوهاب،  المصدر: )عبد

 :أبعاد القيادة التحويلية 5.2.2

م على تحديد مبعاد القيادة التحويلية، حيث قام بتحديد 1985في عام  Bassركزت دراسة 

ثالثة مبعاد للقيادة التحويلية هي الكاريزما واالعتبار الفردي واالستثارة الفكرية، ثم في عام 

الكاريزما إلى شقي   تم فيها تقسيم عامل Avogioباالشتراك في دراسة م   Bassم قام 1996
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هما التأثير المثالي والحفز اإللهامي، وبذلك فقد مصبحت مبعاد القيادة التحويلية مربعة مبعاد وفقًا 

 (:2011)نجم،  MLQالمعرو  بمقياس  Avogioو  Bassلمقياس 

 :الترثير المثالي )الكاريزما( 1.5.2.2

م  قبل متباعه، فإذا ما  فيه وتقديره قدرة القامد على بنا  الثقةالتأثير المثالي في مثل تي

جعلهم مستعدي  إلتباعه، ومدى عمله على عير وجه، فإنه بذلك يكو  قادرًا على إحداث تغيير 

يمانهم به )شامل في المنظمة و   ( 2003رشيد، سيحظى بتقدير المر وسي  له واا

تابعي ، ويأتي والتأثير المثالي يص  سلوك القامد الذي يحظى بإعجاب واحترام وتقدير ال

ذلك ع  طري  تقديم القامد احتياجات التابعي  قبل احتياجاته الشعصية، والقيام بتصرفات ذات 

(، وتتجسد الكاريزما بقدرة القامد على التأثير والتعبير ع  موهبته 2005طاب  معالقي )العتيبي، 

علي؛ الياسري، م  عالل تصرفه على منه نموذج ورمز يجذب اإلعجاب واالحترام والتقدير )

2009 :116 ) 

 الحفز اإللهامي:  2.5.2.2

، ينعكس هذا البعد م  عالل سلوك القامد الذي يثير روح الفري  م  عالل الحماسة والتفا ل

(، 2009ويقدم التحدي لعمل التابعي  مما يظهر االلتزام باألهدا  التنظيمية )عبداهلل وآعرو ، 

اإللهامي يكو  بتعامل القامد م  المر وسي  بطريقة ( إ  ُبعد الحفز 2013ويقول )مددي ، 

 تحفزهم وتلهمهم حتى يساعد على زيادة الفهم واإلدراك المتبادل ل هدا  المرجوة 

مقدرة المدير على إيصال توقعاته بأنه "الحفز اإللهامي ( 6: 2015 ،ويعر  )الحراحشة

العالية إلى اآلعري  واستعدام التحفيز، والتعبير ع  األهدا  المهمة بطر  بسيطة، مي إنجاز 



32 
 

( م  الحفز 2016"، ويرى )البلتاجي؛ الحسيني، ع  طري  زيادة الجهود المبذولةمشيا  كثيرة 

لة لتحفيزهم ليكو  لديهم ر ية اإللهامي يتضم  إشراك القادة التحويليي  ألتباعهم في محاو 

تنظيمية واضحة، والتحدث معهم بحماس وتفا ل، وم  يحدد لهم الفرص الجديدة والر ية الواضحة 

 للمستقبل 

 االعتبار الفردي: 3.5.2.2

، وتقبل الفرو  طويرها إلى حاجات المستوى األعلىيعني االهتمام بحاجات األفراد وت

دة في حلها راقبة المباشرة واالهتمام بالمشكالت الفردية والمساعالفردية بي  العاملي  وتجنب الم

عد يعكس مسلوب القادة هذا البُ ( م  2009(، ويرى )عبدالوهاب، 116: 2009الياسري،  ؛)علي

، وتعليمهم ابتكار حلول عصرية، وترسيخ   على حل المشاكلالتحويليي  في تشجي  المر وسي

  اكلة يصعب حلهمفهوم منه ال توجد مش

مدى اهتمام المدير االعتبار الفردي بأنه " (262: 2011)مبوسمرة وآعرو ، ويعر  

بالموظفي  على المستوى الفردي، م  عالل مراعاة الفرو  الفردية بينهم، والتعامل معهم 

"  إ  ُبعد االعتبار الفردي يهتم بالنواحي الشعصية للتابعي ، ويحرص على إيجاد فرص باحترام

هم، م  مراعاة الفرو  الفردية فيما بينهم، والنظر إليهم باعتبارهم مشعاصًا كاملي  جديدة لتعليم

 ( 2013بداًل م  النظر إليهم كونهم مر وسي  مو عمااًل )الفار، 

 االستثارة الفكرية: 4.5.2.2

تعني قدرة المدير على استثارة جهود المر وسي  التفكيرية والتحليلية، لتكو  جهودًا إبداعية 

قدرته ورغبته في جعل مر وسيه يتصدو  للمشكالت القديمة بطر  جديدة، كذلك وعالقة، و 
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، والبحث ع  حلول منطقية لها حل وتعليمهم النظر إلى الصعوبات بوصفها مشكالت تحتاج إلى

(، ويص  هذا البعد نمط تفكير القامد غير التقليدي والمبتكر، فهو 2011عرو ، )مبوسمرة وآ

للوصول إلى طر  جديدة لحل المشاكل، بدال م  الطر  التقليدية القديمة،  يشج  التابعي 

وباستثارة نماذج جديدة لتفكير األفراد فإ  القامد يحث التابعي  على التشكيك في معتقداتهم وم  

 ( 183: 2014ثم يتعلمو  طرقًا مبتكرة لحل المشاكل بأنفسهم )حس ، 

 ة:مصاحبة ألبعاد القيادة التحويليالسمات ال (2 3)الجدول  في (2010ويوضي )الرقب، 

 (3 . 2الجدول )

 السمات المصاحبة ألبعاد القيادة التحويلية

 ( 19: 2010المصدر: )الرقب، 

 السمات المصاحبة أبعاد القيادة التحويلية

 
 التأثير المثالي )الكاريزما( :

 * مشاركة المعاطر                  الر ية *  
 * التكامل                    الثقة *  
 * القوة                 االحترام *  
 لصد ا *  

 
 الحفز اإللهامي :

 * الر ية                 الحماس *  
 * النصي واإلقناع              االتصاالت *  
 االلتزام باألهدا  *  

 االستثارة الفكرية :
 * اإلبداع                العقالنية *  
 * التعزيز            حل المشاكل *  

 
 االعتبار الفردي:

 

 * االستماع       االهتمام الشعصي *  
 * التمكي                  المساواة *  
 المتابعة *  



34 
 

 مهام القائد التحويلي: 6.2.2

يتميز ع  بقية القادة ألنه وكيل التغيير  تغيير، ولهذا نجدهإ  وظيفة القامد التحويلي هي ال

 ( 1999)الهواري،  :، وم  مجل هذه الوظيفة فإنه يقوم بعدة مهاموداعية له

 إدراق الحاجة إلى التغيير: 1.6.2.2

قادر على إقناع الناس بحاجتهم إلى التغيير سوا   التحويلي باعتباره قامد المستقبلإ  القامد 

الكاريزما( مو قدرته اإللهامية، وهو قادر ميضًا على استثارة عقولهم م  عالل جاذبيته الشعصية )

وعلى الرقي بمستوى حاجاتهم مكثر م  مجرد تحقي  الحاجات الفسيولوجية وحاجات األما  لهم 

  (2011)بابكر، 

 صياغة الرؤية والرسالة: 2.6.2.2

األساسي للمنظمة فهذه البد للقامد التحويلي م  يهتم بوض  رسالة مكتوبة توضي التوجه 

الر ية هي التي تربط معضا  المنظمة بعضهم ببعض حتى في مسوم الحاالت )الهواري، 

(، فالقامد التحويلي صاحب ر ية واضحة تمثل الصورة المستقبلية للمنظمة، ويشج  1999

 ( 2011األتباع في المنظمة لتبني هذه الر ية وااللتزام بها )حماد، 

 ذج التغيير ومساراته:اختيار نمو  3.6.2.2

في تلك  هذا النموذج إ  القامد التحويلي يعتار نموذج التغيير المناسب لمنظمته ويتمثل

ثبتت فعاليتها تحت ظرو  مشابهة، والتي تكو  مالممة للظرو  بتها وماألفكار التي سبقت تجر 

 ( 2012عيشه المنظمة )الغزالي، والواق  العملي الذي ت
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 اإلستراتيجية الجديدة: تكوين 4.6.2.2

يهتم القامد التحويلي بتكوي  اإلستراتيجية الجديدة التي تأعذ في الحسبا  الر ية الجديدة 

 ( 1999)الهواري،  والفرص المتاحة والتهديدات المتوقعة ونقاط القوة والضع  الذاتية

 المنظمة: تعبئة االلتزام من خالل حضارة 5.6.2.2

ستراتيجية جديدةإ  تحقي  الر ية واإلسترا ، وبالتالي فعلى القامد تيجية يتطلب التزامًا بر ية واا

الجديدة على  التحويلي م  يكو  قادرًا على ترويج مفكاره المتمثلة في الر ية واإلستراتيجية

العاملي  معه، وم  يعل  الحماس لديهم لتبني تلك األفكار، وهذا ل  يتحق  إال إذا موجد القامد 

 ( 2012ثقافة جديدة، ولقيت قبواًل وعزمًا م  العاملي  على تبنيها )الغزالي، 

 إدارة المرحلة االنتقالية: 6.6.2.2

ي  قد تحرروا م  انتمامهم القديم وبد وا إ  القامد التحويلي يسعى إلى التأكد م  م  التابع

نفيذ عملية التغيير، فأصعب فترات التغيير هي الفترة االنتقالية وليس التغيير نفسه )حماد، في ت

2011 ) 

 ( مهام القامد التحويلي كما يلي:2012ويجمل )عبوي، 

  تطوير التابعي  ليصبحوا قادة م  عالل إعطامهم حرية مكبر في التحكم بسلوكهم (1

رف  اهتمام التابعي  م  مستوى االحتياجات الفيزيامية األقل )األم ( إلى مستوى  (2

 فسيولوجي معلى مثل تحقي  الذات 
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إلهام التابعي  لتجاوز مصالحهم الشعصية واالهتمام بمصلحة الجماعة، فالقامد التحويلي  (3

ي  في تقديم يحفز األفراد حتى يزيد إيمانهم في مدى الحاجة للتغيير وم  يكونوا راغب

 تضحيات شعصية لتحقي  الهد  األعظم 

رسم ر ية ع  المستقبل المرغوب فيه وربطه بطريقة تجعل ملم التغيير يستح  الجهد  (4

المبذول، وربما م  مهم دور للقامد التحويلي هو م  يجد ر ية للمنظمة وم  يحث التابعي  

 جد عملية تحويلية على المشاركة في هذه الر ية،  فبدو  ر ية ال يمك  م  تو 

 عل  تغيير مهم في متباعهم ومنظماتهم  (5

 ( م  للقامد التحويلي عدة مهام هي:2015وكذلك يرى )الحراحشة، 

: وهي إدارة العمليات المتعلقة بأنشطة المنظمة ومحاولة زيادة الميزة إدارة التنافس (1

 التنافسية لها 

بغض النظر ع  درجة التعقيد : بمعنى التعامل م  كثرة المتغيرات إدارة التعقيد (2

 والغموض 

: مي ضرورة توفر المهارات اللغوية الالزمة إلنجاح تعامل المنظمة إدارة الفرق العالمية (3

 م  المنظمات العالمية 

: على القامد التحويلي التعامل م  المفاجآت المتكررة التعاذ القرارات إدارة المفاجآت (4

 عاصة في األوضاع غير المستقرة 

: يحتاج القامد التحويلي لنظام تعليمي وتدريبي مستمر في التعليم والتدريب المستمرإدارة  (5

المنظمة لالستجابة إلى التغيرات المتسارعة، والتي تتطلب مقدرة ومهارة عالية للتعامل 

 معها 



37 
 

 :أنماط القيادة التحويلية 7.2.2

يحققوا حتى ر فيهم سيه لي ثو قامد م  مر  الالسلوك الذي يمارسه  نمط القيادة هو نوع

م  هناك عدة منماط للقيادة التحويلية تتضم  ما يلي  Burnsالمحددة، ويرى  األهدا  التنظيمية

 (:2011)بابكر، 

 القيادة العقالنية: 1.7.2.2

القامد العقالني هو ذلك الشعص الذي تتوافر لديه القدرة على تغيير المجتم  م  عالل 

والقيادة العقالنية تكو  قيادة تحويلية ألنها ت دي إلى تغيير تقديمه ألفكار ونظريات جديدة، 

  (246: 2011األفكار والفلسفة )بابكر، 

 القيادة اإلصالحية: 2.7.2.2

إ  القيادة اإلصالحية هي مكثر منماط القيادة تطلبًا لمهارات مساسية استثنامية، ألنها تحتاج 

م  القيادة  في الوض  القامم، وعلى الرغم م  حداث تغيير ذي مغزىإلإلى تأييد قوي م  األتباع 

م  القيادة التحويلية فقد ال يستطي  القامد اإلصالحي تحقي  تغيير  اإلصالحية تشكل جز اً 

 ( 2012اجتماعي ملحوظ )النجار، 

 القيادة الثورية: 3.7.2.2

م  م  مثل  Burnsالقيادة الثورية تعني تحواًل شاماًل في النظام االجتماعي ككل، ويحذر 

هذا التحول الكامل غالبًا ما يكو  نادرًا، وي كد م  مهم عطوة يجب تحقيقها قبل تحول المجتم  

 ( 2001هي إيجاد ر ية مشتركة حتى تصبي القيادة الثورية هي قيادة تحويلية )الهاللي، 
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 القيادة البطولية: 4.7.2.2

القامد البطولي هو الذي يمتلك شعصية قوية يفضلها األتباع لكثرة تأثرهم بها، ومفضل مثال 

لهذه الشعصية هو موسى عليه السالم الذي وجه القيادة البطولية في قيادته لبني  Burnsذكره 

 ( 2011إسراميل لينقذهم م  ظلم االستعباد )األغا، 

 القيادة األيديولوجية: 5.7.2.2

فهي تتضم  ثقة التاب  في ميديولوجية القامد، والتشابه بي   اً معين اً ة التي تحمل فكر هي القياد

 معتقدات القادة ومعتقدات األتباع، والقبول المسلم به للقامد والشعور العاطفي نحوه )بابكر،

2011: 249 ) 

 الطرق المتعددة التي تؤدي إلى ظهور القيادة التحويلية: 8.2.2

 لظهور القيادة التحويلية في المنظمة وهي:( عدة طر  180: 2014موضي )حس ، 

زيادة وعي األفراد بأهمية وقيمة مكافآت معينة، وكي  يمك  الحصول عليها  ويتم هذا  (1

 م  عالل توضيي المكافآت المترتبة على نجاح الشركة وجعلها في موق  ريادي 

ة م  عالل جعل األفراد تشجي  األفراد على تعطي اهتماماتهم ومصالحهم الشعصي (2

 ينظرو  إلى الصورة األكبر م  مجل مصلحة الفري  والمنظمة 

 مساعدة األفراد على تحقي  ذاتهم  (3

مساعدة األفراد على فهم الحاجة إلى التغيير، سوا  على المستوى العاطفي مو العقلي  (4

وم  محد الطر  والفكري، أل  التغيير دامما ما يأتي معه الشعور بعدم الراحة والمقاومة، 
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التي يمك  م  تساعد القامد على عمل ذلك، هو المناقشة الجماعية التي ينفس فيها الفرد 

 ويعبر ع  معاوفه م  التغيير 

 إعطا  اإلحساس للمدير بحتمية التغيير بتعظيم الفرص المتاحة  (5

 خصائص القائد التحويلي: 9.2.2

ويقول إ  تأثيرها يكو  له واق   ،عديدة للقامد التحويلي ( عصامص2002)سلطا ، يض  

 مكبر في حالة وجود عالقة إيجابية بي  القامد والتابعي ، ومهم هذه العصامص هي:

 امتالك قدر كبير م  الثقة بالنفس  (1

امتالك ر ية معينة ل مور، ومقدرة القامد التحويلي على شرح وتوضيي هذه الر ية  (2

 لمر وسيه 

 استثنامية تصر  القامد التحويلي بطريقة  (3

 ينظر له على منه عامل م  عوامل التغيير المنتظر  (4

 يمتلك حاسة مرهفة تجاه العوامل الم ثرة في المحيط  (5

 م  يكو  عنده م ثرات ذهنية، بمعنى مساعدة مر وسيه على تحديد مشاكلهم وكيفية حلها  (6

التابعي  ألدا  يهتم اهتمامًا شعصيًا بمر وسيه كل على حده، بحيث يقوم بتشجي  ودعم  (7

 وظامفهم على مكمل وجه 

يوصل بوضوح مهام المنظمة ومهميتها باستعدام الرموز والشعارات للمساعدة على تركيز  (8

 مجهودات المر وسي  
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 ( عصامص القامد التحويلي كما يلي:2015ومضا  )الحراحشة، 

 ينظر إلى نفسه على منه داعية للتغيير وال يحب األحوال المستقرة  (1

 ويحب المعاطرة المحسوبة شجاع  (2

 ي م  ويحس بمشاعر الناس  (3

 ال يحب األحوال المستقرة  (4

 موجه إلى القيم األعالقية، ويتصر  وفقًا لتلك القيم  (5

 يتعلم م  معطامه، وينظر لها على منها تجربة مفيدة  (6

 صاحب ر ية، وقادر على التعامل م  الغموض والمواق  المعقدة  (7

 يترجم محالم اآلعري  قادر على م  يحلم، وم   (8

 ( يوضي عصامص القامد التحويلي:1   2والشكل )
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 (1.2الشكل )

 التحويليخصائص القائد 

 ( 165: 2010المصدر: )صالي؛ الغالبي، 

 

 مبتكر

 ممكن

 رؤيوي

باني 

 ماعاالج
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 :موقف القائد التحويلي من التحديات المستقبلية 10.2.2

، وعدم وجود يادة منظمته في حالة االستقرار والثباتق إنه م  السهل على القامد اإلداري

وغير  تصبي األحوال متغيرة، مما عندما مو عالمية تفرض وجود بيمة متغيرةمتغيرات محلية 

، فإ  القامد يحتاج إلى ات ومتغيرات عالمية ومحلية كبيرة، وتصبي المنظمة ممام تحديمستقرة

مرونة ومكثر إقبااًل على تغيير موقفه ومسلوبه القيادي وذلك باستعدام مسلوب تطوري مكثر 

   (2006بالشكل الصحيي )العازمي، ، حتى ال يفقد السيطرة على سير المنظمة التغيير

وبالتالي يجب على القامد التحويلي م  يتأقلم م  متطلبات هذا العصر ع  طري  تحويل 

المنظمات م  اإلدارة الجامدة إلى اإلدارة المتغيرة، وم  هذا التغيير في المنظمات ليس باألمر 

جرا ات وقواني  تحد م  قدرة المنظمة في التغيير )الغامدي،  السهل ألنه يصطدم بلوامي واا

2011 ) 
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 :تمهيد 1.3

عالم اليوم تكي  مجسامنا وعقولنا م  التغيير، فالمدى  يمك  النظر إلى الضغوط على منها

كو  العمل مصدرًا رميسيًا يبدو فيه الشي  الوحيد الثابت هو "التغيير"، وبالتالي ال نستغرب م  ي

فمثاًل: في اقتصاد  نجد م  الضغوط هي العدو األول لهففي مجال االقتصاد العالمي  للضغوط،

ذا ما نظرنا  بليو  دوالر في العام، 200 الضغوطتكلفة ممريكا الشمالية نجد م   إلى ميضا واا

% م  مجموع األمراض التي يعاني منها الناس 80الجانب الصحي فإ  الضغوط تمثل نسبة 

  الضغوط قد تكو  حافزًا إلى م  البشر، ولك  م  ناحية معرى فإ الماليي  وهي السبب في وفاة

تنجز بمستوى معلى م  تلك التي تكو  بال موعد محدد  فالمهمات التي يحدد لها وقت اإلنجاز،

 ( 1998لتنفيذها )هانسو ، 

 :تعريف الضغوط بشكل عام 2.3

 تعريف الضغوط في اللغة: 1.2.3

 ( 373: 1971" )الزاوي، ، ومنه ضغطة القبرهُ عصر  ضغط: "ضغطُه بمعنى

 تعريف الضغوط في االصطالح: 2.2.3

لم يوض  تعري  محدد وشامل لمفهوم الضغوط فقد تباينت التعريفات لهذا المفهوم، لذا 

 سنذكر بعض هذه التعريفات 

هي ظرو  تتسم بالشدة تواجه اإلنسا  فتفقده توازنه ( "77: 2000عبدالوهاب، )عرفها 

 " جبره على البعد ع  سلوكه المعتادوت
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( الضغوط بأنها "هي تلك الظرو  المرتبطة بالضبط والتوتر 96: 2001وعر  )عثما ، 

والشدة الناتجة ع  المتطلبات التي تستلزم نوعًا ما م  إعادة تواف  عند الفرد وما ينتج ع  ذلك 

 م  آثار جسمية ونفسية" 

رد فعل نفسي تجاه المطالب الموروثة ع  "( بأنها 225: 2004)حسي ،  هاعرفكما 

الموق  الضاغط، والتي لديها القدرة على جعل الشعص يشعر بالتوتر والقل  ألنه ليس لديه 

 " قدرة على التواف  م  هذه المطالبال

عبارة ع  حالة مو وض  نفسي ها "ن( بتعري  الضغوط بأ109: 2007وقام )العابدة، 

لحة للمحيط البيمي مو االجتماعي للفرد مو ع  شعور تطلبات المُ مضطرب لدى الفرد ناتج ع  الم

 " داعلي متعل  بذات الفرد مو كليهما معاً 

 :تعريف ضغوط العمل 3.3

العمل نظرًا لتعدد اتجاهات ومدارس الباحثي   ضغوطتعددت وجهات النظر في تعري   لقد

 تلفة في هذا المجال، وسنعرض مجموعة م  التعريفات م  وجهات نظر مع

هي مجموعة م  العناصر التي تجعل الفرد "( م  ضغوط العمل 365: 2003يرى )هاشم، 

مكانياته مما ي دي به إلى حالة م  عدم  يشعر بأ  متطلبات العمل تزيد بدرجة كبيرة ع  قدراته واا

  "التواز  بي  ما هو مطلوب منه وما يستطي  القيام به

"هي مجموعة م  ردود الفعل السلوكية،  ( عرفها بأنها208: 2005مما )الطعاني، 

والفسيولوجية، والمعرفية، واالنفعالية الناتجة ع  حالة نفسية تنشأ ع  تغيرات بيمية تتطلب م  

 الفرد التكي " 
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مجموعة م  المثيرات التي تتواجد بأنها " (255: 2007وآعرو ، عبد الباقي بينما عرفها )

ا مجموعة م  ردود األفعال التي تظهر في سلوك األفراد في بيمة عمل األفراد، والتي تنتج عنه

في العمل، مو في حالتهم النفسية والجسمانية، مو في مدامهم ألعمالهم نتيجة تفاعل األفراد م  

  "بيمة عملهم التي تحوي الضغوط

( ضغوط العمل بأنها "شعور سلبي غير سار يتولد لدى المديري  9: 2009وعر  )شبير، 

ا ، والمهام، والمس وليات، والذي م  شأنه م  ي ثر على سير العمل مو يعرقله حسب نتيجة األعب

 قوة هذا الشعور" 

هي ردود األفعال التي تنتج ع  التفاعل ما "( 605: 2010المطارنة،  ؛)عليفات هاعرفوقد 

 بي  الظرو  البيمية التي يعمل بها الفرد، وعصامص الفرد نفسه م  قدرات ومهارات وعبرات،

  "مما ي ثر على استجابة األفراد للمثيرات الداعلية والعارجية البيمية المعتلفة

( بأ  ضغوط العمل "هي حالة تصيب الفرد نتيجة عدم توافقه م  6: 2010ويرى )عثما ، 

بيمة العمل، لتعرضه لمثيرات ذاتية وبيمية تفو  طاقته التكيفية وينتج عنها مجموعة م  اآلثار 

  ثر على الحالة النفسية والفسيولوجية والسلوكية" السلبية التي ت

الحالة النفسية والجسدية للشعص والتي تجعله متوترًا "هي  ا( بأنه9: 2015عرفها )عمر، و 

  "وتهدده ببلوغ الحدود القصوى الحتماله مو تجاوزه

 وبناً  على ما سب ، ترى الباحثة منه يمك  تعري  ضغوط العمل على منها:
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لمثيرات التي يتعرض لها الفرد داعل بيمة العمل نتيجة لمجموعة م  العوامل مجموعة م  ا

الداعلية والعارجية التي تجعل م  الصعب على الفرد التكي  معها، وينتج عنها عدة آثار سلبية 

  ت ثر على حالة الفرد الفسيولوجية والنفسية والسلوكية 

 :العالمات الدالة على الضغوط 4.3

غوط يمك  للفرد م  يالحظها في نفسه مو في غيره تدل على التعرض لضهناك عالمات 

 ( 2007يبي  هذه العالمات )شاهي ،  (3 1)، والجدول مرتفعة نسبياً 

 ( 1.  3الجدول ) 

 العالمات الدالة على الضغوط

 العالمات الدالة على الضغوط في غيرق العالمات الدالة على الضغوط في نفسق
  القلب نبضات زيادة في 
 جفا  الفم  
 قلة التركيز  
 القل  الزامد  
  األر  
 فقدا  الشهية  
 آالم في الصدر  
 ضي  التنفس  
 ةآالم في المعد  
 توتر األعصاب  
 االندفاع  
  النسيا  

  نبضات القلب زيادة في 
  ضع  العالقات م  اآلعري  
 الغياب والتأعر  
 التعرض المتكرر للحوادث  
 تعاطي المعدرات  
  التدعي اإلفراط في  
 االنفعال الشديد  
 الشكوى الداممة  
 الشعور بالذنب  
 الضحك الهستيري  
 سو  استغالل الوقت  

 ( 288: 2007المصدر: )شاهي ، 
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 عناصر الضغوط: 5.3

 :ة للضغوط في المنظمة هي( ثالثة عناصر رميس2007وآعرو ،  حدد )عبدالباقي

 .الناتجة م  مشاعر الضغوطيشمل الضغوط والم ثرات األولية عنصر المثير:  (1

يشتمل هذا العنصر على ردود الفعل الفسيولوجية والسلوكية للضغوط  عنصر االستجابة: (2

 مثل: القل  واإلحباط 

هو الذي يحدث التفاعل بي  المثيرات واالستجابات، ويأتي هذا التفاعل عنصر التفاعل: ( 3 

 م  العوامل التنظيمية في العمل والعوامل البيمية 

 :أنواع الضغوط 6.3

 :(2015)عمر،  يلي هم منواع هذه الضغوط ماالضغوط في مجال العمل متعددة، وم

 :من حيث ايجابيتها وسلبيتها 1.6.3

 :الضغوط االيجابية 1.1.6.3

هي الضغوط المفضلة مو المرغوب فيها، وعلى المستوى الوظيفي قد يتعرض العامل للعديد 

، وقد موضي بعض الكتاب الحاجة ةتدريبية معينة للترقي م  الضغوط االيجابية مثل اجتياز دورة

إلى ضغوط مثالية للوظيفة ألنها تستعدم كمنبه مو مداة تحذير للمشاكل التي تتعرض لها المنظمة 

 ( 2007واألفراد )الصيرفي، 
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 الضغوط السلبية: 2.1.6.3

انعكاسات هي ضغوط ذات تأثير غير محبب ويمك  وصفها بأنها "ضغوط هدم" ولها 

سلبية على األفراد والمنظمة، ويترتب عليها شعور الفرد باإلحباط واألر  واالنعفاض في الروح 

 ( 67: 2009)شبير،  ، وم  ممثلتها فقدا  الرغبة في العملالمعنوية

 من حيث شدة الضغوط: 2.6.3

 الضغوط الفائقة: 1.2.6.3

مك  تجاهلها م  قبل هي ضغوط طويلة اآلجل تمارس على اإلدارة، وهذه الضغوط ال ي

 ( 2015المدير ألنها تفرض تهديدات على المنظمة واستمرارها )عمر، 

 الضغوط المتوسطة: 2.2.6.3

الضغوط الناتجة ع  توزي  هي الضغوط التي تتصل بالسياسات اإلدارية للمنظمة مثل: 

 ( 2015)عمر،  األنشطة

 الضغوط العادية: 3.2.6.3

الضغوط الناتجة ع  غياب العاملي   هي الضغوط التي تنشأ ع  المعامالت اليومية مثل:

 ( 2015وتوزي  األعبا  على باقي العاملي  المتواجدي  )عمر، 

 

 

 



50 
 

 من حيث محور وموضوع الضغوط: 3.6.3

 غوط المادية:ضال 1.3.6.3

 تتصل بالمزايا المادية التي تسعى اإلدارة للحصول عليها إلرضا  العاملي  مثل المكافآت

لتي يمارسها العاملي  على المدير، وم  ممثلة الضغوط قوى الضغوط اوالحوافز، وهي م  م

 ( 228: 2004المادية ارتفاع مستوى المعيشة م  ثبوت الرواتب )حسي ، 

 الضغوط المعنوية: 2.3.6.3

هذه الضغوط لها عالقة بالمناخ العاطفي والنفسي لمتعذ القرار، وقد ت دي إلى اضطراب 

 (  2014في تفكيره واهتزاز في قدرته على اتعاذ القرار السليم في الوقت المناسب )حسي ، 

 الضغوط السلوكية: 3.3.6.3

ار قدرته على إصدهي القيود التي يمك  م  تنعكس على سلوك المدير، وبالتالي ت ثر على 

 ( 2004وتوجيهاته التنظيمية )حسي ،  موامره اإلدارية

 الضغوط الوظيفية: 4.3.6.3

هي الضغوط التي تتصل مساسًا باعتبارات الوظيفة وباألعمال التي تتم فيها، واألنشطة التي 

تمارس، واألهدا  المتصلة بكل منها، والغايات التي يسعى العاملو  إلى تحقيقها )حسي ، 

2004 :228 ) 
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 مراحل الضغوط: 7.3

 ( بأ  مراحل الضغوط هي مربعة مراحل وسنعرضها كما يلي:2010يذكر )عثما ، 

 مرحلة التعرض للخطر:  1.7.3

هي مرحلة اإلحساس بوجود العطر، وتبدوأ بتعرض الفرد لمثير معي ، سوا  كا  داعليًا مو 

 ( 2010عارجيًا )عثما ، 

 مرحلة التعامل مع الخطر: 2.7.3

إلى إثارة العمليات الدفاعية في الجسم محاولة التعامل م  هذه التغيرات، هذه المرحلة ت دي 

وفي هذه المرحلة يأعذ رد الفعل احد االتجاهي  إما مواجهة هذه التغيرات ومحاولة التغلب عليها، 

ذا لم ينجي في ذلك ينتقل للمرحلة التالية مال وهي  الهروب منها والتعلص منها بسرعة، مو واا

 ( 2014مة )حسي ، مرحلة المقاو 

 مرحلة المقاومة ومحاولة التكيف: 3.7.3

يحاول الفرد في هذه المرحلة عالج اآلثار التي حدثت بالفعل ومقاومة مي تطورات إضافية، 

وكذلك محاولة التكي  م  ما حدث فعاًل، فإذا ما نجي في ذلك قد يستقر الوض  عند هذا الحد 

 ( 2005حلة التعب واإلنهاك )بالل، مما إذا فشل في ذلك فإنه ينتقل إلى مر 

 مرحلة التعب واإلنهاق: 4.7.3

تبدم هذه المرحلة عند انتها  قدرة الفرد على التكي  م  ذلك المثير، وفي هذه الحالة قد 

 ( 2007ي دي الضغط المستمر إلى الفنا  )الصيرفي، 
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 :عملال مصادر ضغوط 8.3

لمصادر ضغوط العمل ولك  م  اعتال  ال يوجد تصني  واحد متف  عليه بي  الباحثي  

اآلرا  إال م  هناك قواسم مشتركة فيما بينهم، حيث م  مجملها تجم  على م  العوامل الفردية 

والتنظيمية تعد م  مهم مصادر ضغوط العمل، وفيما يلي نستعرض هذه المصادر )هيجا ، 

1998 ) 

 المصادر المتعلقة بالفرد: 1.8.3

 شخصية الفرد:مصادر متعلقة ب 1.1.8.3

 مفهوم الذات: .أ 

هو اتجاه اإلنسا  مو فكرته الشاملة ع  ذاته، وتتمثل عصامص هذا المفهوم في مدى 

 ( 1998حاجة الفرد إلى تقدير الذات واالحترام م  قبل اآلعري  )هيجا ، 

 نمط وسلوق الشخصية ) أ ( و ) ب (: .ب 

 Freedmanالعشري ، حيث قام كل م   يعود هذا المصطلي إلى فترة السبعينات م  القر 

م بالفصل بي  هاتي  الشعصيتي ، فنمط الشعصية )م( يكو  1974في عام  Rosen manو 

لي وبالتا ،متسم باإلقدام والطموح والجرمة، مما نمط الشعصية )ب( فإنه يعمد إلى إيقاع منتظم

الشعصية )م(  تفرقة بي  نمطيفي ال Rosen manو  Freedmanيمك  القول بأ  معمال 

 ( 1998قد مسهمت بقدر كبير في معرفتنا للضغوط النفسية ونتامجها )هيجا ،  و)ب(
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 القلق )الشخصية القلقة(: .ج 

"هو إحساس لدى الفرد بأ  حاالت إعفا  مو كارثة بالنسبة له وشيكة الوقوع ومنه ليس لديه 

 ( 110: 2007مي قدرة على اتعاذ مي إجرا  إزا  ذلك" )العابدة، 

( م  ضغط العمل يعتبر سببًا مباشرًا لظهور القل ، وفي حي  م  2007ويقول )الصيرفي، 

ضغط العمل له وجها  محدهما سالبًا واآلعر ايجابي فإ  القل  يمثل الجانب السلبي فقط لضغط 

 العمل 

 مركز التحكم: . د

عفاقات، إنما هو إما م  يكو  محكوم  يعني اعتقاد الفرد بأ  ما يحدث له م  نجاحات واا

رادة الشعص ذاته، مو منه عاض  لعوامل عارجة ع  إرادته )هيجا ،   ( 1998بتصرفات واا

 المصادر النفسية: 2.1.8.3

 التكيف: .أ 

( م  التكي  هو العملية الديناميكية المستمرة التي يهد  بها 1998يقول )هيجا ، 

به، وبالتالي فإ  الشعص إلى تغيير سلوكه ليحدث عالقة مكثر تواف  بينه وبي  البيمة المحيطة 

تكرار الحوادث الكبيرة مو المزعجة في حياة الفرد وصعوبة تكيفه معها تعتبر م  مهم مسباب 

 الضغوط التي يتعرض لها األفراد سوا  في بيمة العمل مو عارجها 
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 اإلحباط: .ب 

إ  اإلحباط يحدث عندما يواجه الفرد عقبات تمنعه م  تحقي  مهدافه، وهذه العقبات قد 

اقتصادية مو مرضية مو اجتماعية مو مهنية، واإلحباط ليس سيمًا في كل الحاالت فقد يدف  تكو  

 ( 1998بعض األفراد إلى تحسي  مساعيهم لتحقي  هدفهم )هيجا ، 

 المصادر السلوكية: 3.1.8.3

 سوء إدارة الوقت: .أ 

يعتبر سو  إدارة الوقت م  مهم المظاهر السلوكية الم دية إلى ضغوط العمل، وتتمثل في 

دم قدرة الفرد في تنظيم وقته حتى في غياب معبا  العمل، وترج  سو  إدارة الوقت إلى عدة ع

مم الذي يمك  م  تتبعه في مسباب مهمها عدم تنظيم المهام بصورة جيدة وغياب األسلوب المال

 ( 1998ل م  اآلعري  الذي  يضيعو  الوقت )هيجا ، التعام

 الصراع الشخصي: .ب 

األسباب التي ت دي إلى حدوث الصراع في المنظمة، بعضها مرتبط إ  هناك العديد م  

بالمنظمة نفسها مثل عدم العدالة في توزي  المكافآت، والبعض اآلعر مرتبط بالعالقات 

الصراع م  المدرا  والمشرفي  والصراع م  الزمال  في  الشعصية في بيمة العمل وم  مهمها

 ( 1998العمل )هيجا ، 
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 المصادر المتعلقة بالمنظمة: 2.8.3

 ثقافة المنظمة: 1.2.8.3

هي مجموعة م  العصامص التي ( ثقافة المنظمة بأنها "30: 2012يعر  )النجار، 

تص  منظمة ما، وتميزها ع  غيرها م  المنظمات، وتكو  هذه العصامص لها صفة 

 و  مما يلي:" وتتكاالستمرارية النسبية وت ثر على سلوك مفرادها

 تنعكس في مهدا ، وغايات المنظمة، وسياستها، واستراتيجياتها فلسفة المنظمة:  .أ 

  ، ومركزية والمركزية مدا  المنظمةنوعهو تنعكس في حجم الهيكل التنظيمي بناء المنظمة:   .ب 

هي اللوامي والتوجيهات الداعلية في العمل في  قواعد السلوق السارية في المنظمة:  .ج 

 المنظمة 

 طبيعة الوظيفة: 2.2.8.3

تعد الوظيفة في حد ذاتها مصدرًا م  مصادر ضغوط العمل لدى الفرد، وهناك ثالثة 

 ( 1998بضغوط العمل هي: )هيجا ،  جوانب مساسية في طبيعة الوظيفة ذات عالقة

 الفئة الوظيفية: .أ 

إ  الوظيفة التي يشغلها الفرد م  الممك  م  تكو  مصدرًا م  مصادر ضغوط العمل، 

كبيرة بي  األفراد في درجة الضغوط التي يتعرضو  لها وذلك يرج  للفرو  وهناك اعتالفات 

 ( 1998الفردية بينهم )هيجا ، 
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 المكانة الوظيفية: .ب 

تعتبر المكانة الوظيفية التي يشغلها األفراد سوا  في اإلدارة العليا مو الوسطى مو اإلشرافية 

مو  بها ا األدوار التي يقو وذلك بسبب عدة عوامل منه ،مصدرًا م  مصادر ضغوط العمل

 ( 1998والتغيرات في بيمة عملهم )هيجا ، 

 عبء العمل: . ج

يقصد به قيام الفرد بمهام ال يستطي  انجازها في الوقت المتاح، مو منه يفتقر للمهارات 

 (، وينقسم عب  العمل إلى:2012العالية النجازها )النجار، 

 ي ديه الفرد إما زيادة كمية مو نوعيةهو زيادة حجم العمل الذي عبء العمل الزائد:   .1

 ( 2012)النجار، 

يقصد به م  عمل الفرد غير كاٍ  الستيعاب عبء العمل الناقص )البطالة المقنعة(:  .2

طاقاته وقدراته، وبالتالي يفتقر إلى الشعور باألهمية مو اإلثارة في عمله وهذا بدوره ي دي إلى 

 ( 2005العزلة )بالل، و زيادة معدالت الغياب والشكاوى والعصبية 

 اإلحباط الوظيفي: 3.2.8.3

والمطلوب منه في المنظمة، وذلك بسبب  المحددهو عدم تمك  الفرد م  القيام بدوره 

( إلى النوعي  1998(، وقد قسمه )هيجا ، 31: 2012العمل )النجار،  العوام  في بيمة

 التاليي :
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 غموض الدور:  .أ 

ي دي إلى سو   وهذا ،الوظيفة التي يشغلها الفرديقصد به عدم وضوح متطلبات ومهدا  

وهذا  ،القرارات المرتبطة بهذه الوظيفة وحدوث نوع م  العشوامية في اتعاذ استغالل وقت العمل

وضع  العالقات األسرية    العمل وانعفاض الداف  ع  العملبدوره ي دي إلى عدم الرضا ع

 ( 2007وارتفاع ضغط الدم واإلصابة باالكتماب )شاهي ، 

 صراع الدور: .ب 

هو ذلك الموق  الذي يتعرض له الفرد في مجال عمله والذي ي دي إرضامه لشعص معي  

إلى إغضاب شعص آعر، مثال: م  يطلب مدير اإلنتاج م  المسمول ع  عمليات الشرا  م  

م   رغم م  م  التعليمات الصادرة إليهيشتري مستلزمات إنتاج بمبلغ عمسة آال  دينار، على ال

 وظ  في هذامدير التمويل هي عدم شرا  عامات بأكثر م  مبلغ ثالثة آال  دينار يوميًا، فالم

 ( 2007الموق  تعرض إلى ما يسمى بصراع الدور )شاهي ، 

 العمليات التنظيمية:  4.2.8.3

تعني الممارسات اإلدارية التي تسعى إلي توجيه جهود األفراد نحو تحقي  مهدا  المنظمة، 

درًا م  مصادر الضغوط الة ممارسة هذه العمليات بشي  م  العشوامية فإنها تصبي مصوفي ح

  (:1998، )هيجا  وفيما يلي عرض لهذه العمليات التنظيمية (،2004في المنظمة )حسي ، 

 طبيعة اإلشراف:  .أ 

يلعب األسلوب اإلشرافي الذي يتبعه المديرو  على التابعي  في المنظمة دورًا هامًا في 

رة التي ي دو  بها، فإذا كانت نظرة المدير ايجابية تجاه التابعي  فإ  ذلك ي دي إلى ارتفاع الصو 
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الروح المعنوية لديهم ورضاهم ع  العمل، مما إذا كانت سلبية فإنها تصبي مصدرًا م  مصادر 

 ( 2004ضغوط العمل )حسي ، 

 اتخاذ القرارات:  .ب 

ب ضغوط العمل، وعاصة إذا كانت هذه إ  عملية اتعاذ القرارات تعتبر سببًا م  مسبا

القرارات قاممة على مساس المركزية الشديدة، مو عدم توفر المعلومات الضرورية التعاذ القرارات، 

 ( 2004)حسي ،  امو االستعجال مو البط  في اتعاذه

 الدوافع: .ج 

ويترتب إ  الدواف  إذا ما توفرت بشكل مالمم مدت إلى رضا األفراد العاملي  في المنظمة، 

وقوع الفرد تحت الضغوط التي ت دي به على عدم التكي  م  المنظمة وعدم على عدم توفرها 

 ( 1998انسجامه في بيمة العمل )هيجا ، 

 االتصال: .د 

لالتصال دور رميسي ال يمك  تجاهله في مي منظمة، ووجود مي اعتال  مو تشويي في 

وهذا ما يعل  جو للمنظمة تسوده الضغوط االتصال يعتبر مشكلة يمك  م  تق  فيها المنظمة، 

 ( 2010)عثما ، 

 تقويم األداء:   .ه 

إ  تقييم األدا  عندما ال ي سس بطريقة موضوعية وتتدعل فيه العالقات الشعصية 

والمحسوبية بي  القامد والتابعي ، فإنه يولد نوعا م  اإلحباط لدى التابعي  وبالتالي يكو  تقييم 

 ( 2010م  مصادر ضغوط العمل التي يتعرض لها الفرد )عثما ، األدا  سببًا مو مصدرًا 
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 ظروف العمل المادية:  5.2.8.3

السلب على  ومإ  بيمة العمل المادية تعتل  م  وظيفة ألعرى، وهي ت ثر باإليجاب 

 الضغوط في بيمة العمل المادية إال م اتجاهات العاملي  نحو العمل، وبالرغم م  تعدد مصادر 

 :(1998)هيجا ،  عًا ما يليمكثرها شيو 

 الضوضاء:  .أ 

إ  الضوضا  مصدر رميسي لضغط العمل وتسبب في مشاكل صحية كبيرة للعاملي  في 

مشكلة فقدا  السم  نتيجة الضوضا  في مكا  العمل تعد المنظمات، ففي الواليات المتحدة 

 ( 2007إحدى المشاكل المنتشرة هناك )شاهي ، 

 الضوء:   .ب 

 ة المتاحة لهذه المه  بعض المه  إلى اإلضا ة القوية، فإذا كانت اإلضايحتاج األفراد في 

قضا  الفرد في كما تتسبب اإلضا ة الضعيفة  دى ذلك إلى إصابة العي  باإلرها ،م غير كافية

 ( 87: 2000لوقت مطول في العمل مما قد ي دي إلى شعوره باإلحباط )عبدالوهاب، 

 درجة الحرارة: .ج 

الحرارة على مدا  الفرد بصفة عاصة عندما يكو  العمل عارج المباني وفي قد ت ثر درجة 

جو شديد الحرارة مو البرودة، فعندما تتجاوز درجة الحرارة الحدود القصوى لتحمل الفرد فإ  قراراته 

 ( 296: 2007ل  تكو  بالجودة المطلوبة، ويصبي مكثر تعرضًا للحوادث )شاهي ، 
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 تصميم المكتب: .د 

المكتب ينبغي م  تتوفر فيه عدة عوامل كالعامل الصحي م  حيث النظافة إ  تصميم 

وطريقة الجلوس وعوامل اإلضا ة والتهوية والتأثيث، وما لم تتوفر هذه العوامل فقد يكو  مصدرًا 

 (  1998م  مصادر الضغوط بالنسبة ل فراد داعل المنظمة )هيجا ، 

 التغيير في بيئة العمل: 6.2.8.3

سمة م  سمات العصر الحديث، وبالرغم م  مزاياه إال منه يعتبر مصدرًا لقد مصبي التغيير 

للضغوط لما ما يحمله م  معاطر ال يمك  التنب  بها، وتهديد مكانة بعض الموظفي  ووظامفهم 

 ( 1998بسبب هذا التغيير، فالتغيير يصبي ضارًا عندما يستنز  جمي  طاقات الفرد )هيجا ، 

 مصادر ضغوط العمل ( يلعص 1   3والشكل )
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 ضغوط العمل:الناتجة عن  ثاراآل 9.3

بالنظر إلى ظاهرة ضغوط العمل نجد منها تترك آثارها الواضحة على الفرد والمنظمة ككل، 

وقد ركز الباحثي  في مجال السلوك اإلداري على محاولة التعر  على آثار وعواقب ضغوط 

 ( 2009لهذه الضغوط )شبير، والسلبية االيجابية المعتلفة ما بي  اآلثار العمل 

 اآلثار اإليجابية لضغوط العمل: 1.9.3

لطاقات الفرد، إ  ضغوط العمل تعتبر عاماًل محفزًا لحس  األدا ، وكذلك وقودًا محركًا 

والمشجعة على العمل )شبير، فضغوط العمل تحمل في داعلها جانب ايجابي له آثاره المحفزة 

2009 :73 ) 

 ( عدد م  النقاط لآلثار االيجابية للضغوط تتمثل فيما يلي:69: 2015وقد حدد )عمر،      

 التعاو  لحل المشكالت  (1

 التنافس البنا   (2

 عية الرغبة في العمل وزيادة الداف (3

 الشعور بالرضا الوظيفي  (4

 الشعور باإلنجاز  (5

 انعفاض الغياب والتأعر  (6

 المشاركة في حل المشكالت  (7
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 اآلثار السلبية لضغوط العمل: 2.9.3

وتتمثل في انعفاض  ،يترتب على ضغوط العمل آثار سلبية متنوعة تشمل الفرد والمنظمة

 ( 2010األدا  والملل والتعب والتغيب والمشاكل الصحية )عثما ، 

 (:69: 2015وفيما يلي عدد م  اآلثار السلبية لضغوط العمل كما ذكرها )عمر، 

 الغياب والتأعر ع  العمل  (1

 اإلحجام والتوق  ع  العمل (2

 ترك العمل  (3

 كثرة الشكاوي والتظلمات  (4

 ضع  االتصال  (5

 القرارات العاطمة اتعاذ  (6

 عالقات العمل السيمة  (7

 ضغوط العمل في النقاط التالية: وآثار ( نتامج2012يلعص )النجار، و 

 التعبط في القرارات داعل المنظمة  (1

 زيادة األعبا  على عات  المدير، باإلضافة إلى زيادة التكالي  المادية  (2

 انتشار النزاعات الشعصية والجماعية داعل المنظمة  (3

 االستقاالت وطلب االنتقال إلى مماك  معرى كثرة  (4

 تدني الروح المعنوية، والرضا الوظيفي بي  العاملي   (5
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اآلثار المترتبة على ضغوط العمل في عمس مجموعات هي )حريم،  Coxويصن  الكاتب 

2013:) 

ومنها اإلفراط في األكل والتدعي  واإلدما  على العمور واستعدام المسكنات  آثار سلوكية: (1

 لمعدرات،وا

 مثل القل  واإلحباط واالكتماب والوحدة والالمباالة  آثار موضوعية: (2

هي عدم القدرة على اتعاذ القرارات السليمة، وضع  التركيز وانتباه قصير  آثار ذهنية: (3

 المدى 

تتمثل في زيادة ضربات القلب وانعفاض مو ارتفاع الحرارة في الجسم،  آثار فسيولوجية: (4

 وزيادة ضغط الدم 

مثل انعفاض اإلنتاجية وعدم الرضا الوظيفي، والغياب، والعزلة ع   آثار تنظيمية: (5

 األصدقا   

 :إدارة ضغوط العمل 10.3

إدارة ضغوط العمل بأنها "هي مساليب مو استراتيجيات مو برامج ( 2004)يوس ، عر  

للضغوط، وم  ثم تقدم بأشكال معتلفة وبوسامل متعددة ل فراد المضغوطي  فعاًل مو المعرضي  

اآلثار و التعلص م  اد على كيفية استعدامها للتعفي  مفهي تقتضي م  يتدرب ه ال  األفر 

 السلبية للضغوط"  وقد صنفها إلى محوري  هما:

 إدارة الضغوط على مستوى الفرد: 1.10.3

 ( إصالح العالقة بي  الفرد وربه والتوكل عليه م  األعذ باألسباب 1
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 ساليب غير الفعالة مثل: إضاعة الوقت والتمسك بالمركزية في اإلدارة ( التعلص م  األ2

( إحالل األساليب االيجابية محل األساليب غير الفعالة كالتعلم م  األشعاص الذي  ال 3

 يعانو  م  الضغوط، والوعي باألشيا  التي تجعل الفرد مقل توترًا 

 إدارة الضغوط على مستوى المنظمة: 2.10.3

 ة بالبيمة الفيزيقية في العمل مثل: ضبط درجات اإلضا ة والتهوية  العناي( 1

 ( اعتيار العامل المناسب ووضعه في المكا  المناسب 2

 ( توفير فرص التدريب للعاملي  3

 ( العناية بنظم االتصال في المنظمة 4

التعفي  م  ( تفويض بعض المهام للعاملي  لتوفير الوقت والجهد وتقليل األعبا  وبالتالي 5

 ضغوط العمل 

 ( العناية بنظام المكافآت والحوافز 6

 ( تقييم األفراد على مدامهم، وتنمية مساليب التقييم الذاتي لديهم 7

 ( العناية بمواجهة الصراعات في بيمة العمل 8

 ( إنشا  مكتب للعدمات االجتماعية والصحية والنفسية 9

فوودور المنظمووة يكموو  دور فووي إدارة الضووغوط   للفوورد والمنظمووة ( بووأ2005ويضووي  )بووالل، 

في االستراتيجيات التي تستعدمها مثل: إعادة تصميم العمل ومعالجة المشاكل السولوكية وتصوميم 



66 
 

نظم حوافز، مما دور الفرد في إدارة الضغوط يكو  بعدة ممارسات مثل: التفكير االيجابي والحيواد 

سووووحاب موووو  المواقوووو  الضوووواغطة  وقوووود مشووووار الفكووووري واالسووووترعا  والسوووويطرة علووووى الضووووغوط واالن

( م  جوووهر عمليووة إدارة ضووغوط العموول هووو تحديوود مصووادر الضووغوط ثووم وضوو  2007)شوواهي ، 

البووورامج الالزموووة للسووويطرة عليهوووا، ومووو  ممثلوووة هوووذه البووورامج إجووورا  بعوووض التعوووديالت فوووي الهيكووول 

القووادة علووى إشووراك  التنظيمووي للمنظمووة والمعاونووة فووي حوول المشوواكل العاصووة بالعوواملي ، وتشووجي 

 المر وسي  في اتعاذ القرارات 

  إدارة ضغوط العمل ال تقتصر فقط على معالجة ( إ2015وفي هذا الصدد يقول )عمر، 

نما تشمل ميضًا استثارة وتنشيط الضغوط في المنظمة، وتوظيفها ل تحقي  مهدا  الضغوط واا

ضغوط العمل هي االعترا  بوجود  واا  المهمة األولى للمدير في محاولة التعامل م ، المنظمة

 هذه المداعل هي:هذه الضغوط، وم  ثم يتم البحث ع  مداعل للتعامل م  هذه الضغوط، و 

 تعظيم التوفيق بين حاجة الفرد والمنظمة: (1

هو المدى الذي يقوم فيه التنظيم بإمداد الموظ  بالمكافآت الرسمية وغير الرسمية التي 

 تتواف  م  احتياجاته 

دارتها:برامج  (2  منع الضغوط وا 

  الحوافز والمكافآت والبدالت وغيرهاتتمثل في مساعدة األفراد و 

دارة الضغوط: (3  المداخل الفردية لمنع وا 

 إضافة منشطة ترويحية ودينية وثقافية، وعدم االعتماد على القرارات الرسمية تتمثل في 
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 تمهيد: 1.4

التطر  في الجز  النظري م  الدراسة للمفاهيم المرتبطة بالقيادة التحويلية وضغوط بعد 

جية الدراسة ومجتم  هالعمل، ستتناول الباحثة في هذا الفصل اإلطار العملي للدراسة م  حيث من

الدراسة ومدوات الدراسة والتأكد م  صدقها وثباتها، واألساليب اإلحصامية التي استعدمت في 

 بيانات الدراسة، وفيما يلي وص  لهذه اإلجرا ات تحليل 

 منهجية الدراسة: 2.4

لتحقي  مهدا  الدراسة والذي ُيعرَّ  على منه "طريقة في  المنهج الوصفيتم استعدام 

البحث تتناول محداث وظواهر وممارسات موجودة متاحة للدراسة والقياس كما هي دو  تدعل 

(، وباستعدام هذا المنهج حاولت الباحثة وص  70: 2010الباحث في مجرياتها" )عل ، 

  وقياس "درجة ممارسة القيادة التحويلية وعالقتها بضغوط العمل"

 ت:بيانامصدري  رميسيي  م  مصادر الوقد تم استعدام 

تم الرجوع إلى مصادر البيانات الثانوية لمعالجة اإلطار النظري للبحث، والتي  المصادر الثانوية:

تب والدوريات والمقاالت واألبحاث وشبكة المعلومات العالمية "االنترنت" والدراسات تتمثل في الك

 السابقة التي تناولت موضوع الدراسة 

، وقد تم تفريغ وتحليل ولية م  عالل استمارة االستبيا تم جم  البيانات األ المصادر األولية:

 Statistical Package for" اعيةالحزمة اإلحصامية للعلوم االجتميانات باستعدام برنامج الب

Social Science"  ات واستعدام االعتبارات اإلحصامية المناسبة بهد  الوصول لدالالت وم شر

  لتحقي  مهدا  الدراسةُيستفاد منها 
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 مجتمع الدراسة: 3.4

تكو  مجتم  الدراسة م  جمي  مديري المدارس الثانوية العامة بمدينة بنغازي والبالغ 

 2016/2017مديرًا ومديرة، وفقا لديوا  التربية والتعليم بنغازي للعام الدراسي  60عددهم 

 يوضي مجتم  الدراسة  (4 1)، والجدول مكاتب عدمات 9موزعي  على 

 (4 1الجدول )

 مجتم  الدراسة

 النسبة عدد المديرين  مكتب الخدمات تسلسلال

 %17 10 1البركة  1

 %13 8 2البركة  2

 %13 8 3البركة  3

 %23 14 بنغازي المركز 4

 %9 5 1السالوي  5

 %10 6 2السالوي  6

 %3 2 3السالوي  7

 %3 2 سيدي عليفة 8

 %9 5 سلو  9
 %100 60 المجموع 

 

ونظرا لصغر حجم مجتم  الدراسة فإنه تم دراسته بالكامل وذلك بإجرا  مسي شامل ألفراد 

 .قابلية للتعميمقرب للواق  ومكثر مالمجتم ، لضما  نتامج 
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 الدراسة االستطالعية: 4.4

هي اللبنة األولى للدراسة الميدانية والغرض منها هو معرفة إمكانية الدراسة االستطالعية 

وقد بلغ عدد مفراد عينة ومعرفة مدى وضوح مسملة االستبيا ،  القيام بالدراسة األصلية م  عدمها

م  مجتم  بسيطة مديري  م  الجنسي ، وتم اعتيارهم بطريقة عشوامية  10الدراسة االستطالعية 

الدراسة بغرض تقني  مدوات الدراسة عليهم م  عالل حساب صد  وثبات مدوات الدراسة بالطر  

 اإلحصامية المناسبة 

 وصف مقاييس الدراسة: 5.4

المستعدمة في عدد م  الدراسات مثل دراسة  ستمارة االستبيا ا طويرقامت الباحثة بت

( فيما 2005دراسة )الطعاني، و  ،موضوع القيادة التحويليةفيما يعص  (2015)عبدالعال، 

على بعض م  األولية  استمارة االستبيا  ثم تم عرضضغوط العمل، يعص موضوع 

إجرا  التعديالت الالزمة قامت الباحثة وبعد المتعصصي  واالستفادة م  مالحظاتهم واقتراحاتهم، 

، انظر الملح  ثالثة مجزا م  في صورتها النهامية المتكونة تصميم استمارة االستبيا  ب

(1(،)2 ) 

ألسملة العامة ويشمل البيانات الديموغرافية والوظيفية وهي )النوع، العمر، با عاصالجز  األول: 

 كمدير مدرسة( المستوى التعليمي، التعصص، مدة العدمة 

عبارة لقياس القيادة التحويلية، ومقسم إلى مربعة محاور هي  16يتضم  عدد الجز  الثاني: 

وكل محور يتكو  م   ،تبار الفردي، االستثارة الفكرية()التأثير المثالي، الحفز اإللهامي، االع
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العبارات التالية: ويقابل كل عبارة م  العبارات العاصة بهذا الجز  قاممة تحمل  ،مرب  عبارات

 )كبير جدًا، كبير، متوسط، قليل، قليل جدًا( 

عبارة تتعل  بضغوط العمل ويقابل كل عبارة م  عبارات هذا  16الجز  الثالث: يتضم  عدد 

 بشدة(  معارض، معارضواف ، محايد، مواف  بشدة، مقاممة تحمل العبارات التالية: ) الجز 

الذي يحدد اإلجابات المحتملة  حدودة االستبيا  الشكل المد استمار لقد تبنت الباحثة في إعدا

( العماسي للجز  الثاني والثالث الستمارة االستبيا ، Likert) مقياسلكل س ال، واستعدمت 

والذي يعتبر مشهر المقاييس المستعدمة لقياس االتجاهات، وقد قامت الباحثة بتقدير درجات 

 ( 4 2هو موضي بالجدول )كما  ص بالقيادة التحويليةاستمارة االستبيا  بالنسبة للجز  العا

 (4 2جدول )

 توزي  الدرجات على عبارات القيادة التحويلية

 قليل جداً  قليل متوسط كبير كبير جداً  االستجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة

 

 :ولتحديد طول العلية )الفمة( تم استعدام المعادلة التالية

 قليل جدًا(، بناً  على المعادلة اآلتية:)كبير جدًا، كبير، متوسط، قليل، 

   

 طول الفمة =       

 الحد األدنى للبديل –الحد األعلى للبديل  

 ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 عدد المستويات           

 

5

51 = 
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5

4
80.0   

العماسي، م  عالل  م  عالل المعادلة السابقة تم تحديد طول العاليا في مقياس ليكرت

(، وم  ثم تقسيمه على عدد فمات المقياس للحصول على 4=1-5حساب المدى بي  الدرجات )

(، وبعد ذلك تم إضافة القيمة إلى مقل قيمة في المقياس )بداية 8 0=5÷4طول العلية مي )

هو  ، وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه العلية، وبذلك يكو  طول العاليا كما1المقياس( وهي 

 ( 4 3موضي في الجدول )

 (4 3جدول )

 ممارسة القيادة التحويليةطول العلية لمقياس الدراسة وفقًا لمقياس ليكرت ودرجة 

 طول الخلية
الفئة في مقياس 

 ليكرت
ممارسة القيادة درجة 

 التحويلية 

 ممارسة بدرجة ضعيفة جداً  قليل جداً  80 1إلى مقل م   1م  

 ممارسة بدرجة ضعيفة قليل 60 2إلى مقل م   1.80م  

 بدرجة متوسطة ممارسة متوسط 40 3إلى مقل م   2.60م 

 بدرجة كبيرة ممارسة كبير 20 4إلى مقل م   3.40م  

 جداً  بدرجة كبيرة ممارسة كبير جداً  5 إلى 4.20م  

 

هو كما  مما تقدير درجات استمارة االستبيا  للجز  العاص بمستوى ضغوط العمل فكانت

 ( 4 4في الجدول ) موضي

 



73 
 

 (4 4جدول )

 عبارات ضغوط العملزي  الدرجات على تو 

 معارض بشدة معارض محايد مواف  مواف  بشدة االستجابة
 1 2 3 4 5 الدرجة

  

وبنفس المعادلة السابقة تم تحديد درجة الموافقة على عبارات ضغوط العمل والجدول 

 بالنسبة لضغوط العمل ( يوضي طول العاليا لمقياس الدراسة 4 5)

 (4 5جدول )

 ضغوط العملطول العلية لمقياس الدراسة وفقًا لمقياس ليكرت ودرجة 

 ضغوط العملقيمة  الفئة في مقياس ليكرت طول الخلية

 معارض بشدة 80 1إلى مقل م   1م  
ضغوط عمل بدرجة 

 كبيرة جداً 

 معارض 60 2إلى مقل م   1.80م  
ضغوط عمل بدرجة 

 كبيرة

 حايدم 40 3إلى مقل م   2.60م 
ضغوط عمل بدرجة 

 متوسطة

بدرجة ضغوط عمل  مواف  20 4إلى مقل م   3.40م  
 ضعيفة

 مواف  بشدة 5 إلى 4.20م  
 ضغوط عمل بدرجة

 ة جداً ضعيف
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 ثبات أداة الدراسة: 1.5.4

م  مرة تحت م  يعطي هذا االستبيا  نفس النتامج إذا ما ُوزع مكثر "يقصد بثبات االستبيا  

نفس الظرو ، مي بمعنى االستقرار في نتامج استمارة االستبيا  وعدم تغييرها بشكل كبير في 

)الرقب،   "حالة إعادة توزيعها على مفراد مجتم  الدراسة عدة مرات عالل فترات زمنية معينة

2010 :67)  

بات مداة لتحق  م  ثقامت الباحثة بتطبي  مداة الدراسة على العينة االستطالعية، وقد تم ا

  (Cronbachs Alpha Coefficent)ملفا كرونباخ  تطبي  معادلة معاملالدراسة م  عالل 

[
𝑵

𝑵−𝟏
] [𝟏 −

 ∑  𝝈𝟐 𝒒 

𝝈𝒕𝟐
] S =  

 حيث إ :

 S             )مقدار ثابت 1         = معامل الثبات )ملفا = 

(q 2σتباي  كل بند م  بنود المقياس = )               N عبارات األسملة = عدد 

(σ𝑡 2                         تباي  االعتبار ككل = )∑  المجموع = 

العينة االستطالعية معطت درجة ثبات تدعو إلى  اتوبتطبي  هذه المعادلة باستعدام بيان

 ( 4 6الثقة، كما هو موضي في الجدول )
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 (4 6جدول )
 قيم معامالت ثبات مداة الدراسة

 معامل الثبات المتغيرات

0.63 القيادة التحويلية

0.81 ضغوط العمل

0.76 المقياس الكلي ل داة 

 

 صدق أداة الدراسة: 2.5.4

مداة الدراسة على قياس الشي  الذي صممت م  مجله قدرة "د  مداة الدراسة بأنه ُيعر  ص

مجموعة م  عرضت الباحثة استمارة االستبيا  على وقد  (،396: 2011)حماد،  "بدقة

  مالحظاتهم ومسما  المحكمي  مرفقة و معطى المحكمقد و  ،المحكمي  م  ذوي االعتصاص

هو الجذر التربيعي لمعامل ف(، وهذا ما ُيعر  بالصد  الظاهري، مما الصد  الذاتي 1بالملح  )

 ويمك  تحديد الصد  الذاتي بالمعادلة التالية:الثبات، 

V=√S 

 حيث م :

= V  معامل الصد  الذاتي 

S  معامل الثبات = 

  لمقاييس الدراسة يوضي معامالت الصد ( 4 7)والجدول 
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 (4 7الجدول )
 معامالت الصد  المستعرجة م  معامالت الثبات ألداة الدراسة

 
 مل الصدقامع المتغيرات

0.79 القيادة التحويلية

0.90 ضغوط العمل

0.87 المقياس الكلي ل داة

 

 إجراءات توزيع أداة الدراسة: 3.5.4

قامت الباحثة بأعذ رسالة م  إدارة الدراسات  ،بعد التحق  م  صد  مداة الدراسة وثباتها

تم التوجه بها إلى ديوا  التربية والتعليم بنغازي لتحديد بكلية االقتصاد جامعة بنغازي، العليا 

توزي  استمارة االستبيا  على ب قامت الباحثة وبعد م  تم تحديد مجتم  الدراسةمجتم  الدراسة، 

وذلك وفقًا ، زيبمدينة بنغاالعامة مجتم  الدراسة بالكامل المتمثل في مديري المدارس الثانوية 

مدارس نظرًا  مديري ثالثحيث تعذر الوصول إلى  مدارس 3ستثنا  باألسلوب الحصر الشامل 

الموجودة  لها لمكا  آعر مثل باقي المدارسلوقوع هذه المدارس في مناط  االشتباكات وعدم نق

واستغرقت  استمارة استبيا  على مفراد مجتم  الدراسة، 57تم توزي  بالتالي ، و بمناط  االشتباكات

وبعد تفحص استمارات االستبيا  لم  مدة توزي  استمارات االستبيا  واستالمها ما يقارب الشهر،

وط المطلوبة لإلجابة على هذه االستمارات، وبذلك يكو  يتم استبعاد مي استمارة نظرًا لتحق  الشر 

 استمارة استبيا   57عدد استمارات االستبيا  العاضعة للدراسة 
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 6.4

نظرًا أل  الباحثة قد قامت باستعدام الحصر الشامل لمجتم  الدراسة فإ  األسلوب 

لحالة هو مسلوب اإلحصا  الوصفي المتمثل في جداول التوزيعات اإلحصامي المناسب في هذه ا

لمعرفة اتجاهات المبحوثي   ،واالنحرافات المعيارية ،والمتوسطات الحسابية ،والمموية ،التكرارية

حول مبعاد وعبارات المقاييس، فضاًل ع  استعدام معامل ارتباط بيرسو  لمعرفة االرتباط بي  

 ، ومعامل ملفاكرونباخ لمعرفة ثبات مداة الدراسة بأبعادها وضغوط العمللتحويلية القيادة ا

 تحليل الخصائص العامة لمجتمع الدراسة: 7.4

مي، يعلتال ستوىراسة م  حيث النوع، العمر، الملقد تم تحليل عصامص عناصر مجتم  الد

 التعصص، مدة العدمة كمدير مدرسة 

 مجتمع الدراسة حسب النوع: 1.7.4

يالحظ م  توزي  مفراد مجتم  الدراسة حسب النوع ارتفاع نسبة  (4 8) إلى الجدولبالنظر 

%( م  إجمالي المجتم ، بينما بلغت 2 63حيث تصل نسبة الذكور إلى ) ع  اإلناث، الذكور

  %(8 36نسبة اإلناث إلى )
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 (4 8جدول )

 مجتم  الدراسة حسب النوع

 النسبة المموية % التكرار فمات النوع

 2 63 36 ذكور

 8 36 21 إناث

 %100 57 اإلجمالي

 

 مجتمع الدراسة حسب العمر: 2.7.4

فمات،  ار مفراد مجتم  الدراسة إلى مرب منه قد تم تقسيم معم (4 9) يالحظ م  الجدول

سنة( تشكل معلى نسبة عمرية حيث بلغت  50إلى مقل م   40حيث كانت الفمة العمرية )م  

فما فو (  50سنة( و )م   40إلى مقل م   30%(، ثم تليها الفمة العمرية )م  6 45نسبتها )

%(، ومعيرًا الفمة العمرية )مقل م  3 26بنفس النسبة المموية حيث بلغت نسبة هاتي  الفمتي  )

% م  مجتم  الدراسة 70، وهنا يالحظ م  مكثر م  %(8 1ة( بنسبة قليلة جدًا بلغت )سن 30

سنة، وهذا يدل على م  مغلب مديري المدارس قيد الدراسة في  50إلى  30تتراوح معمارهم بي  

 مقتبل حياتهم الوظيفية مما يتيي لديوا  التربية والتعليم االستفادة منهم في إدارة المدارس لمدى

 زمني طويل نسبيًا 
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 (4 9جدول )

 مجتم  الدراسة حسب العمر

 النسبة المئوية التكرار فئات العمر

 8 1 1 سنة 30مقل م  

 3 26 15 سنة 40سنة إلى مقل م   30م 

 6 45 26 سنة 50إلى مقل م   40م  

 3 26 15 سنة فما فو  50م  

 %100 57 اإلجمالي

 

 المستوى التعليمي:مجتمع الدراسة حسب  3.7.4

حسب المستوى التعليمي، حيث يتضي الدراسة مجتم  توزي  مفراد  (4 10) يوضي الجدول

م  معلى نسبة م  مديري المدارس الثانوية قيد الدراسة هم م  حملة الشهادة الجامعية 

%(، 8 22)%(، ثم تليها فمة حملة الدبلوم العالي بنسبة 1 56)بكالوريوس مو ليسانس( بنسبة )

قليلة  مة الدبلوم المتوسط بنسبة%(، ومعيرًا ف8 15ويأتي بعد ذلك فمة الدبلوم العاص بنسبة )

 جيد  قيد الدراسةالتعليمي لمديري المدارس وهذه النسب تدل على م  المستوى ، %(3 5) بلغت
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 (4 10جدول )

 مجتم  الدراسة حسب المستوى التعليمي

 النسبة المئوية التكرار المستوى التعليمي

 8 15 9 دبلوم عاص

 3 5 3 دبلوم متوسط

 8 22 13 دبلوم عالي

 1 56 32 ليسانس( -جامعي )بكالوريوس 

 %100 57 اإلجمالي

 

 مجتمع الدراسة حسب التخصص: 4.7.4

حسب التعصص، ويالحظ م  الدراسة مجتم   عناصرتوزي   (4 11) يوضي الجدول

تربويي  فقد بلغت نسبتهم الغير %(، مما المدرا  4 54نسبة ) التربويي  يشكلو  المدرا 

 ، ممايدل على عدم تقيد ديوا  التربية والتعليم باعتيار المديري  التربويي  عند التعيي  %(6 45)

 (4 11جدول )

 مجتم  الدراسة حسب التعصص

 النسبة المموية % التكرار التعصص

 4 54 31 تربوي

 6 45 26 غير تربوي

 %100 57 اإلجمالي
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 مجتمع الدراسة حسب مدة الخدمة كمدير مدرسة: 5.7.4

حسب مدة العدمة كمدير مدرسة حيث الدراسة مجتم  توزي  مفراد  (4 12) يبي  الجدول

إلى مقل م   5يالحظ م  عدد سنوات العدمة للفمة األكبر م  بي  مفراد مجتم  الدراسة هي )م  

 %(،4 26سنوات( بنسبة ) 5%(، وتليها فمة )مقل م  8 29)سنوات( حيث بلغت نسبتها  10

وهذا يدل على م  مكثر م  نص  المجتم  ذو عدمة قصيرة في عملهم مما يدل على م  هناك 

تغييرات قام بها ديوا  التربية والتعليم في السنوات العشر الماضية نتيجة ل حداث السياسية التي 

وهذه الفمة %، 8 15فما فو ( بنسبة  20)م   لتي تليها هيا الفمةمما  شاهدتها مدينة بنغازي،

وكانت الفمتي  األعيرتي  فمة تشكل المديري  القدامى الذي  لديهم عبرة عالية في إدارة المدارس، 

سنة( بنفس النسبة حيث بلغت  20إلى مقل م   15سنة( وفمة )م   15إلى مقل م   10)م  

 %( 14) الفمتي هاتي  نسبة 

 (4 12)جدول 

 مجتم  الدراسة حسب مدة العدمة

 النسبة المئوية التكرار مدة الخدمة كمدير مدرسة

 4 26 15 سنوات 5مقل م  

 8 29 17 سنوات 10إلى مقل م   5م  

 0 14 8 سنة 15إلى مقل م   10م  

 0 14 8 سنة 20سنة إلى مقل م   15م  

 8 15 9 فما فو  20م  

 %100 57 اإلجمالي
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 التحليل اإلحصائي للبيانات: 8.4

في ضو  طبيعة مشكلة البحث ومهدافه، وبنا  على نتامج المعالجة اإلحصامية التي تم 

 استعدامها، سو  يتم عرض النتامج وتفسيرها ومناقشتها على النحو التالي:

 تحليل العبارات المتعلقة بدرجة ممارسة القيادة التحويلية: 1.8.4

 ةعبارة تتعل  بممارسة القيادة التحويلية مقسمة إلى مربع (16االستبيا  )تضمنت استمارة 

القيادة التحويلية، ومظهرت نتامج التحليل  بأبعاد عبارات عاصة (4ضم  كل جز  )، حيث تبعادم

ممارسة القيادة توسط الحسابي العام لم  الم( 4 13كما هو موضي بالجدول )اإلحصامي 

يدل على درجة ممارسة مرتفعة للقيادة  وهذا، (39 0انحرا  معياري )(، وب98 3التحويلية بلغ )

الستجابات مفراد  اسة، وتراوحت المتوسطات الحسابيةالتحويلية م  قبل مديري المدارس قيد الدر 

 (، وفيما يلي استعراض25 4 - 71 3مجتم  الدراسة على مبعاد القيادة التحويلية بي  )

 ألبعاد القيادة التحويلية وفقًا لترتيبها تنازليًا كالتالي: ات المعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحراف

متوسط ب م  بي  مبعاد القيادة التحويليةحصل ُبعد االعتبار الفردي على المرتبة األولى  (1

مما يدل على م  هناك اتجاهًا عامًا لمديري  (،45 0(، وبانحرا  معياري )25 4)بلغ  حسابي

المدارس قيد الدراسة باالهتمام باالعتبارات الفردية للعاملي  م  عالل االهتمام بمشاعرهم 

 وتشجيعهم وتوجيههم وتقديم النصي لهم، ومراعاة الفرو  الفردية بينهم عند إسناد المهام لهم  

(، وبانحرا  معياري 13 4) هامي بمتوسط حسابي عامجا  في المرتبة الثانية ُبعد الحفز اإلل (2

معنى للعمل م  عالل تحفيز   مديري المدارس قيد الدراسة يعطو  (، مما يدل على م 47 0)

 وتشجي  العاملي  معهم 
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بمتوسط م  بي  مبعاد القيادة التحويلية ُبعد االستثارة الفكرية حصل على الترتيب الثالث  (3

تدل هذه النتيجة على احترام المديري   (،64 0نحرا  معياري )(، وبا80 3) حسابي عام

للعاملي  معهم م  عالل مشاركتهم في إبدا  آرامهم وطرح مفكارهم، وميضا معاملتهم للعاملي  

 معهم معاملة جيدة، فالتعامل برف  م  العاملي  مطلب إنساني ومعالقي م  الضروري مراعاته 

(، وبانحرا  معياري 71 3) ر التراتيب بمتوسط حسابي عامآع فيعد التأثير المثالي بُ جا   (4

(، مما يدل على م  مغلب مديري المدارس قيد الدراسة يتصدو  للمصاعب التي تواجه 60 0)

م  الشجاعة للتصدي لمصاعب العمل  ياً كاف اً بمعنى م  لديهم قدر  تطور العمل بشجاعة،

 المعتلفة 

 (4 13جدول )

 واالنحرافات المعيارية ألبعاد القيادة التحويليةالمتوسطات الحسابية 

 

 

 

 

 

 

 

 

االنحراف  لمتوسط الحسابيا أبعاد القيادة التحويلية
 المعياري

 األهمية النسبية

 4 60 0 71 3 التأثير المثالي

 2 47 0 13 4 الحفز اإللهامي

 1 45 0 25 4 االعتبار الفردي

 3 64 0 80 3 االستثارة الفكرية

  0.39 3.98 القيادة التحويلية
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الحظ م  درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية بمدينة بنغازي للقيادة يم  عالل ما سب  

ي تمثل في التحويلية مرتفعة، وتعزو الباحثة ذلك إلى تأثير المديري  الكبير في المعلمي  والذ

فيما يعص العمل داعل يجابية، واالهتمام بأفكار وتوجيهات المعلمي  العالقات اإلنسانية اإل

 ،المدرسة، وكذلك حرص المديري  على تجنب التعامل بأساليب تقليدية وروتينية اعتادوا عليها

ة التي لممارستها دور في تطوير عالاألنماط القيادية الحديثة الف   نمط القيادة التحويلية م إحيث 

ابية في تعاملهم م  يجإونوا مكثر غبة المديري  في م  يكالمدرسة وتطوير المعلمي  بها، وميضًا ر 

، وفيما يلي تحليل للعبارات جل تحقي  مدا  جيد تسوده مجوا  إنسانية وتعاونيةمالمعلمي  م  

 المتعلقة بأبعاد القيادة التحويلية:

 تحليل العبارات المتعلقة بدرجة ممارسة الترثير المثالي: 1.1.8.4

مجتم  الدراسة موافقو  على ممارسة التأثير  عناصرم   (4 14) يتبي  م  عالل الجدول

حيث  (،60 0وبانحرا  معياري ) ،(71 3بلغ ) مرجة مرتفعة بمتوسط حسابي عاالمثالي بد

مما  ،مكبر م  المتوسط االفتراضي للمقياس للتأثير المثاليعام نالحظ م  المتوسط الحسابي ال

سنستعرض المتوسط الحسابي و  ،عبارات 4على مستوى العبارات فقد تضم  هذا الُبعد 

 واالنحرا  المعياري لكل عبارة وفقًا لترتيبها تنازليًا كالتالي:

 ،(12 4لهذه العبارة ) الت"، بلغ المتوسط الحسابي"تستعدم األسلوب العلمي في حل المشك (1

 ،(، حيث نجد م  هذا المتوسط مكبر م  المتوسط االفتراضي للدراسة76 0وبانحرا  معياري )

يدل على قدرة المديري  على حل المشكالت التي تواجههم داعل المدرسة بأسلوب علمي  وهذا

 مناسب 
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وبانحرا  معياري  ،(91 3لهذه العبارة ) بلغ المتوسط الحسابي ،"حازم في اتعاذ القرارات" (2

 مما يدل على م  مديري المدارس قيد الدراسة يتسمو  بالحزم في اتعاذ القرارات، وهذا(، 95 0)

 يظهر في قدرتهم على تسيير األمور وقت الرعا  والشدة 

لهذه العبارة  بلغ المتوسط الحسابي ،"تتعذ م  التغيير منهجًا في قيادة المدرسة قواًل وعماًل" (3

وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى م  التغيير يتناسب م  (، 91 0وبانحرا  معياري ) ،(67 3)

 ًا إلى التجديد في حياته طبيعة اإلنسا  لكونه يميل دامم

(، وبانحرا  معياري 16 3( "تتعذ قرارات مدرسية جريمة" بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة )4

 (، وهذا يدل على جرمة المديري  قيد الدراسة على اتعاذ القرارات 26 1)
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 (4 14جدول )

 بدرجة التأثير المثاليلة المتعلقة مجتم  الدراسة على األسم عناصرإجابات 

 العبارات ت
المتوسط  جداً  قليل قليل متوسط كبير جداً كبير 

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبية

 4 26 1 16 3 3 12 7 5 17 10 9 29 17 8 22 13 5 17 10 تتعذ قرارات مدرسية جريمة  1

2 
تسووووتعدم األسوووولوب العلمووووي فووووي حوووول 

 1 76 0 12 4 0 0 8 1 1 5 17 10 4 47 27 3 33 19 المشكالت 

3 
تتعووووذ موووو  التغييوووور منهجووووًا فووووي قيووووادة 

 المدرسة قواًل وعماًل 
9 15 8 27 47 3 15 26 3 5 8 8 1 1 8 3 67 0 91 3 

 2 95 0 91 3 0 0 8 8 5 8 22 13 8 36 21 6 31 18 حازم في اتعاذ القرارات  4
   3.71  المتوسط الحسابي العام
  0.60   االنحراف المعياري العام
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 تحليل العبارات المتعلقة بدرجة ممارسة الحفز اإللهامي: 2.1.8.4

لُبعد  م  المتوسط الحسابي العام يالحظ (4 15) النتامج التي يعرضها الجدولم  عالل 

(، وهو يشير إلى م  مديري المدارس قيد 47 0(، وبانحرا  معياري )13 4الحفز اإللهامي بلغ )

 4الدراسة يستعدمو  التحفيز بدرجة مرتفعة، مما على مستوى العبارات فقد  تضم  هذا الُبعد 

وفيما يلي استعراض للمتوسط الحسابي  وكانت كل العبارات بمتوسطات حسابية مرتفعة، عبارات

 واالنحرا  المعياري للعبارات مرتبة ترتيبًا تنازليًا كالتالي:

لهامهم وتمكينهم" (1 ُبعد جا ت هذه العبارة في معلى مراتب  ،"تعمل على تطوير الموظفي  واا

(، 63 0(، وبانحرا  معياري )25 4ابي لهذه العبارة )اإللهامي حيث بلغ المتوسط الحس الحفز

تعزو الباحثة هذه النتيجة المرتفعة إلى م  مديري المدارس قيد الدراسة يعملو  على تطوير 

وتأهيل ونصي وتمكي  العاملي  معهم، مما يجعل ه ال  العاملي  يشعرو  باحترام وتقدير المدير 

 لهم  

(، 16 4بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة ) ،عطة المدرسية""تطل  المعلمي  على مهدا  ال (2

 معلمي يطلعو  القيد الدراسة م  مديري المدارس (، مما يدل على 84 0وبانحرا  معياري )

 معهم على األهدا  الكلية للمدرسة 

(، وبانحرا  10 4بلغ المتوسط الحسابي لهذه العبارة ) ،"تعتر  باألعطا  عند اكتشافها" (3

قيد الدراسة للنقد البنا  م  عالل  تقبل معظم مديري المدارسيدل على مما (، 72 0ياري )مع

، واالعترا  باألعطا  عند اكتشافها األعذ بآرا  المعلمي  بالمدرسة حول الموضوعات المطروحة

وكذلك ألنه م  طبيعة العمل اإلداري الناجي تصحيي السلوك العاطئ وعدم اإلصرار عليه عند 

 ه معرفت
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مدنى  علىهذه العبارة بالرغم م  حصول  ،"تمتلك القدرة على تحويل الر ى إلى واق  ملموس" (4

(، 02 4) مرتف  بلغ بمتوسط حسابيإال منها جا ت عد الحفز اإللهامي عبارات بُ الترتيب في 

، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى م  مديري المدارس قيد الدراسة يرو  (74 0وبانحرا  معياري )

 في منفسهم منهم قادرو  على تحويل العطط واألهدا  الموضوعة إلى مرض الواق   
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 (4 15جدول )

 بدرجة الحفز اإللهاميمجتم  الدراسة على األسملة المتعلقة  عناصرإجابات 

 العبارات ت
المتوسط  جداً  قليل قليل متوسط كبير جداً  كبير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبية

1 
تمتلووك القوودرة علووى تحويوول الوور ى إلووى 

 واق  ملموس 
16 28 1 26 45 6 15 26 3 0 0 0 0 4 02 0 74 4 

2 
تطلوو  المعلموووي  علوووى مهووودا  العطوووة 

 المدرسية 
22 38 5 25 43 9 7 12 3 3 5 3 0 0 4 16 0 84 2 

 3 72 0 10 4 0 0 8 1 1 8 15 9 6 52 30 8 29 17 تعتر  باألعطا  عند اكتشافها  3

4 
لهامهم  تعمل على تطوير الموظفي  واا

 وتمكينهم 
20 35 1 31 54 4 6 10 5 0 0 0 0 4 25 0 63 1 

   4.13  العام المتوسط الحسابي
  0.47   االنحراف المعياري العام
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 ممارسة االعتبار الفردي:درجة تحليل العبارات المتعلقة ب 3.1.8.4

وسطه متإلى ارتفاع مستوى األهمية لالعتبار الفردي إذ بلغ  (4 16) نتامج الجدولتشير 

(، وقد تبي  بأ  جمي  عبارات قياسه بمستوى 45 0وبانحرا  معياري ) ،(25 4) الحسابي

عبارات وفيما يلي عرض لهذه العبارات  4مهمية مرتفعة، مما على مستوى العبارات فقد تضم  

 تنازليًا كالتالي:وفقًا لترتيبها 

رة بالمرتبة األولى بمتوسط جا ت هذه العبا ،"تستم  باهتمام آلرا  المعلمي  واحترام قناعاتهم" (1

(، تفسر الباحثة هذه النتيجة بأ  مدير المدرسة 60 0وبانحرا  معياري ) ،(49 4)بلغ  حسابي

بدي اهتمامًا بما يطرحه يُ ينصت للعاملي  معه، وُيشعر م  يتحدث إليه بأنه معه بكل حواسه و 

  معه م  ملحوظات ومقترحات مو حتى مشكالت، باإلضافة إلى تقدير مديري المدارس و العامل

قيد الدراسة ألهمية االستماع واإلنصات لحديث المعلمي  وما له م  مثر على الجانب النفسي 

 للمعلم 

لهذه العبارة  وسط الحسابيبلغ المت ،"تتعامل م  كل فرد م  المعلمي  بطريقة مناسبة له" (2

الباحثة هذه النتيجة بأ  مدير المدرسة ُيشعر كل  عزو(، ت69 0(، وبانحرا  معياري )35 4)

فرد م  العاملي  معه بأنه موض  اهتمام مراعيًا الفرو  الفردية بي  العاملي ، وهذا يدل على 

العاملي  يعتلفو  في قدراتهم نهم يعلمو  م  إيري  في التعامل م  اآلعري  حيث حنكة ه ال  المد

 وميولهم واتجاهاتهم 

لهذه العبارة  بلغ المتوسط الحسابي ،"تسند بعض م  مهامك للعاملي  معك لتزيد م  عبراتهم" (3

الباحثة هذه النتيجة بأ  مدير المدرسة يفوض  عزو(، ت77 0  معياري )(، وبانحرا26 4)
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نهم تنفيذ بعضًا م  مهامه حسب قدراتهم بعضًا م  صالحياته إلى العاملي  معه ويطلب م

 وحاجاتهم مما يزيد م  عبراتهم المهنية 

بلغ المتوسط  ،"تُبدي اهتمامًا شعصيًا بالمعلمي  الذي  ال يحظو  بالقبول م  زمالمهم" (4

(، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى 79 0(، وبانحرا  معياري )91 3لهذه العبارة ) الحسابي

 ارس قيد الدراسة على غرس الثقة في نفوس المعلمي  حرص مديري المد
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 (4 16جدول )

 بدرجة االعتبار الفرديمجتم  الدراسة على األسملة المتعلقة  عناصرإجابات 

 العبارات ت
المتوسط  جداً  قليل قليل متوسط كبير جداً  كبير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبية

1 
تسوووووند بعوووووض مووووو  مهاموووووك للعووووواملي  

 معك لتزيد م  عبراتهم 
24 42 1 26 45 6 5 8 8 2 3 5 0 0 4 26 0 77 3 

2 
تستم  باهتمام آلرا  المعلمي  واحترام 

 قناعاتهم 
31 54 4 23 40 3 3 5 3 0 0 0 0 4 49 0 60 1 

3 
تتعاموووول موووو  كوووول فوووورد موووو  المعلمووووي  

 2 69 0 35 4 0 0 0 0 3 12 7 3 40 23 4 47 27 بطريقة مناسبة له 

4 
تبوووووودي اهتمامووووووًا شعصوووووويًا بووووووالمعلمي  
الووووووووووذي  ال يحظووووووووووو  بووووووووووالقبول موووووووووو  

 زمالمهم 
13 22 8 28 49 1 14 24 6 2 3 5 0 0 3 91 0 79 4 

   4.25  المتوسط الحسابي العام
  0.45   االنحراف المعياري العام
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 ممارسة االستثارة الفكرية:درجة العبارات المتعلقة بتحليل  4.1.8.4

م  مفراد مجتم  الدراسة موافقو  على ممارسة االستثارة ( 4 17)يتبي  م  عالل الجدول 

عد بُ وتم قياس  ،(64 0(، وبانحرا  معياري )80 3بلغ ) ة بدرجة مرتفعة بمتوسط حسابيالفكري

عبارات كانت مابي  ويالحظ م  عالل الجدول م  جمي  ال ،عبارات4االستثارة الفكرية م  عالل 

، وفيما يلي عرض للمتوسط الحسابي واالنحرا  المعياري للعبارات مرتبة االرتفاع والمتوسطية

 ترتيبًا تنازليًا كالتالي:

ثرامها بأنشطة إبدا (1 عية"، بلغ المتوسط "تشج  المعلمي  على تحليل المقررات الدراسية واا

مما يدل على رغبة مديري المدارس (، 85 0(، وبانحرا  معياري )05 4ذه العبارة )له الحسابي

قيد الدراسة على استعدام األساليب الحديثة في المدرسة، وتشجي  المعلمي  على اإلبداع في 

 عملهم 

لهذه  رسة"، بلغ المتوسط الحسابي"تشارك بشكل فاعل في بنا  إجماع الرمي حول مهدا  المد (2

مما يدل على م  إجماع الرمي حول مهدا  (، 85 0(، وبانحرا  معياري )05 4ة )العبار 

المدرسة ي دي إلى إقناع العاملي  باألعمال التي يقومو  بها، وبالتالي ي دو  عملهم المطلوب 

 بكفا ة 

لمرتبة الثالثة بمتوسط جا ت هذه العبارة في ا ،"تث  بقدرات المعلمي  بالمدرسة بشكل كبير" (3

إلى منه م  عالل (، وتعزو الباحثة هذه النتيجة 82 0(، وبانحرا  معياري )88 3) ابيحس

 تعامل المدير المثالي م  المعلمي  جعلهم يعلصو  في عملهم مما اكسبهم ثقة مديريهم بقدراتهم 
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لمرتبة احتلت هذه العبارة ا ،"تسمي بقدر معي  م  المعاطرة المحسوبة في اتعاذ القرارات" (4

(، وتعزو الباحثة هذه النتيجة 22 1(، وبانحرا  معياري )23 3)بلغ  األعيرة بمتوسط حسابي

تهم على اتعاذ قرارات صامبة في توجيه العملية بقدر قيد الدراسة إلى ثقة بعض مديري المدارس 

عر م  تحمل المس ولية تجاه القرارات العارجة ع  اآل التعليمية داعل المدرسة، وتعو  البعض

 لوامي والقواني  المفروضة عليهم م  ديوا  التربية والتعليم ال
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 (4 17جدول )

 بدرجة االستثارة الفكريةمجتم  الدراسة على األسملة المتعلقة  عناصرإجابات 

 العبارات ت
المتوسط  جداً  قليل قليل متوسط كبير جداً  كبير

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

األهمية 
 النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبية

1 
تث  بقدرات المعلمي  بالمدرسة بشوكل 

 كبير 
14 24 6 24 42 1 17 29 8 2 3 5 0 0 3 88 0 82 3 

2 
تسوووووومي بقوووووودر معووووووي  موووووو  المعوووووواطرة 

 المحسوبة في اتعاذ القرارات 
11 19 3 11 19 3 21 36 9 8 14 0 6 10 5 3 23 1 22 4 

3 
تشووارك بشووكل فاعوول فووي بنووا  إجموواع 

 1 85 0 05 4 0 0 3 5 3 5 17 10 9 43 25 3 33 19 الرمي حول مهدا  المدرسة 

4 
تشج  المعلمي  على تحليل المقررات 

ثرامها بأنشطة إبداعية   الدراسية واا
18 31 6 27 47 3 10 17 5 1 1 8 1 1 8 4 05 0 85 2 

   3.80  المتوسط الحسابي العام
  0.64   االنحراف المعياري العام
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 تحليل العبارات المتعلقة بضغوط العمل: 2.8.4

 عبارة تتعل  بضغوط العمل لدى مديري المدارس الثانوية 16تضمنت استمارة االستبيا  

م  المتوسط  (4 18في الجدول ) بمدينة بنغازي، ومظهرت نتامج التحليل اإلحصامي العامة

(، وهو مقل م  متوسط 46 0(، وبانحرا  معياري )70 2)بلغ لضغوط العمل  الحسابي العام

، مما يدل على ( ع  طري  حساب )مجموع حاالت اإلجابة / عددها(3الذي افترضناه ) المقياس

وجود ضغوط العمل بدرجة متوسطة لدى مديري المدارس قيد الدراسة، وفيما يلي استعراض 

 :كالتالي قًا لترتيبها تنازلياً للعبارات العاصة بضغوط العمل وف

سمي"، بلغ المتوسط "مشعر بالضي  واالنزعاج عند غياب بعض المعلمي  ع  الدوام الر  (1

(، تعزو الباحثة هذه النتيجة المرتفعة 94 0(، وبانحرا  معياري )00 4لهذه العبارة ) الحسابي

لي يرى م  غياب المعلمي  قد إلى م  المدير يسعى إلى تحقي  مهدا  العملية التعليمية وبالتا

وبالتالي ي ثر سلبًا على نجاح الطلبة والعملية  ،ي دي إلى تأعير في تحقي  هذه األهدا 

 التعليمية   

لهذه العبارة  رسة"، بلغ المتوسط الحسابي"معاني م  عدم توفر التقنيات الحديثة في المد (2

ص التقنيات الحديثة في المدارس مثل مما يدل على م  نق (،36 1(، وبانحرا  معياري )39 3)

مجهزة الحاسب واالنترنت ي دي إلى عدم استغالل الوقت والجهد، وبالتالي ي دي ذلك إلى وجود 

 ضغط عمل عند مديري المدارس   

لهذه  مي"، بلغ المتوسط الحسابي"معاني م  النقص في األدوات والوسامل الالزمة ألدا  مها (3

(، تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى صعوبة األوضاع 23 1ا  معياري )(، وبانحر 33 3العبارة )
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االقتصادية التي تمر بها البالد عامة ومدينة بنغازي عاصة التي تحول دو  توفير بعض 

 اإلمكانيات المطلوبة لسير العمل 

رة لهذه العبا كفي"، بلغ المتوسط الحسابي"الراتب الذي متقاضاه ع  عملي كمدير مدرسة ال ي (4

ة ع  مديري المدارس قيد الدراس (، مما يدل على عدم رضا18 1(، وبانحرا  معياري )32 3)

، وعصوصًا في ظل الظرو  الصعبة التي تمر بها البالد م  غال  راتبهم الشهري الذي يتلقونه

 األسعار ونقص السيولة 

لهذه  متوسط الحسابيليم"، بلغ ال"مجد صعوبة في االتصال المباشر م  وزير التربية والتع (5

، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى م  بعضًا م  (19 1(، وبانحرا  معياري )98 2العبارة )

مديري المدارس قيد الدراسة يجدو  صعوبة في التواصل م  وزير التربية والتعليم لوقوع مدارسهم 

  في مناط  بعيدة ع  ديوا  التربية والتعليم وعدم قدرتهم على االتصال به

لهذه العبارة  صول"، بلغ المتوسط الحسابي"تزعجني الضوضا  ومصوات الطلبة في الف (6

، وهذا يدل على م  بعضًا م  مديري المدارس قيد الدراسة (13 1(، وبانحرا  معياري )84 2)

ينزعجو  م  الضوضا  التي تصدر م  الطلبة م  داعل الفصول ويرو  منها ت ثر عليهم في 

 مدا  عملهم، وت ثر ميضًا على مدا  المعلمي  وتركيز الطلبة  

(، 68 2لهذه العبارة ) سمي"، بلغ المتوسط الحسابي"يتم تكليفي بمهام عارج وقت الدوام الر  (7

، وهذا يدل على م  بعضًا م  مفراد مجتم  الدراسة ي دو  عملهم (21 1وبانحرا  معياري )

 حتى بعد فترة الدوام الرسمي 
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عمل"، بلغ المتوسط "قليال ما مشارك المعلمي  والمعلمات في مناسباتهم بسبب ضغط ال (8

غلب م(، مما يدل على مشاركة 10 1(، وبانحرا  معياري )53 2لهذه العبارة ) الحسابي

 المديري  قيد الدراسة في مناسبات العاملي  معهم وال توجد ضغوط عمل تمنعهم م  ذلك  

لهذه يتي"، بلغ المتوسط الحسابي "دوري كمدير يضعني في مواق  ال تتال م م  شعص (9

ى انسجام مديري ، وتعزو الباحثة هذه النتيجة إل(20 1(، وبانحرا  معياري )46 2العبارة )

 المدارس قيد الدراسة في عملهم وبالتالي فُهم ال يتعرضو  لمواق  محرجة مو ضاغطة 

لهذه عمل"، بلغ المتوسط الحسابي "مشعر بأ  وقت الدوام الرسمي غير كا  النجاز ال (10

ارس (، تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى قدرة مديري المد02 1(، وبانحرا  معياري )42 2العبارة )

 ألدا  مهامهم  مما يجعل وقت الدوام الرسمي كا ٍ  قيد الدراسة على إدارة الوقت بنجاح

آعر"، بلغ المتوسط "إذا كا  طموحي الحصول على ترقية يجب على م  ابحث ع  عمل  (11

، وهذا يدل على م  نظام الترقيات (05 1(، وبانحرا  معياري )40 2لهذه العبارة ) الحسابي

 ديوا  التربية والتعليم مناسب وُمرضي لمديري المدارس قيد الدراسة  والعالوات في

عمل"، بلغ المتوسط "مشعر بأ  المشكالت التي مواجهها م  مسرتي تنعكس على مدامي في ال (12

، تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى م  (07 1(، وبانحرا  معياري )32 2لهذه العبارة ) الحسابي

راسة الشعصية ال ت ثر على مدامهم في عملهم ألنهم قادرو  على الفصل مشاكل المديري  قيد الد

 بي  حياتهم االجتماعية وعملهم 

لهذه العبارة  صية"، بلغ المتوسط الحسابي"وظيفتي كمدير ال تناسب م هالتي العلمية والشع (13

 يرو  م (، مما يدل على م  مديري المدارس قيد الدراسة 36 1(، وبانحرا  معياري )23 2)
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  معلى الم هالت العلمية للمديري  قيد الدراسة هي الم هل إوظيفتهم مناسبة لم هالتهم، حيث 

 عمل مدير المدرسة  وبالتالي فإ  هذا الم هل يناسب تماماً  ،الجامعي

مي "، بلغ "مشعر بالتوتر واالنزعاج م  هذه المهنة عند وض  التقارير السنوية للمعل (14

، وهذا يدل على م  مديري (97 0(، وبانحرا  معياري )14 2لهذه العبارة ) المتوسط الحسابي

المدارس قيد الدراسة يرو  م  وض  التقارير السنوية للمعلمي  مثله كمثل باقي األعمال اإلدارية 

 التي يقومو  بها، وبالتالي ال يشعرو  بأي انزعاج عند وض  هذه التقارير 

عرى"، بلغ همية كبيرة في المجتم  بالمقارنة م  وظام  م"مشعر بأ  وظيفتي ليس لها م (15

(، تدل هذه النتيجة على 20 1(، وبانحرا  معياري )12 2لهذه العبارة ) المتوسط الحسابي

   وظيفة مدير المدرسة ال تقل مهمية ع  باقي الوظام  أب ةقيد الدراس ارسعور مديري المدش

(، وبانحرا  02 2لهذه العبارة ) توسط الحسابيممل"، بلغ الم"مشعر بأ  عملي روتيني  (16

غلب مديري المدارس قيد الدراسة في عملهم وعدم م(، مما يدل على انسجام 99 0معياري )

 ل مثنا  فترة عملهم شعورهم بالمل
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 (4 18جدول )

 بضغوط العملمجتم  الدراسة على األسملة المتعلقة  عناصرإجابات 

 
 ت

 
 العبارات

المتوسط  أعارض بشدة أعارض محايد أوافق أوافق بشدة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
 النسبة% التكرار النسبة%  التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار األهمية النسبية

1 
اشعر بأ  وقوت الودوام الرسومي غيور 

 كاٍ  النجاز العمل 
2 3 5 9 15 8 7 12 3 32 56 1 7 12 3 2 42 1 02 10 

2 
مشووعر بووأ  المشووكالت التووي مواجههووا 
موو  مسوورتي توونعكس علووى مدامووي فووي 

 العمل 
1 1 8 10 17 5 8 14 0 25 43 9 13 22 8 2 32 1 07 12 

3 
قلياًل ما مشوارك المعلموي  والمعلموات 
 في مناسباتهم بسبب ضغط العمل 

3 5 3 10 17 5 9 15 8 27 47 4 8 14 0 2 53 1 10 8 

4 
مشووووعر بووووالتوتر واالنزعوووواج موووو  هووووذه 
المهنووة عنوود وضوو  التقووارير السووونوية 

 للمعلمي  
2 3 5 4 7 0 7 12 3 31 54 4 13 22 8 2 14 0 97 14 

5 
مشعر بأ  وظيفتي ليس لها مهمية 
كبيرة في المجتم  بالمقارنة م  

2 3 5 10 17 5 2 3 5 22 38 6 21 36 9 2 12 1 20 15 
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 ت

 
 العبارات

المتوسط  أعارض بشدة أعارض محايد أوافق أوافق بشدة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
 النسبة% التكرار النسبة%  التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار األهمية النسبية

وظام  معرى 

 16 99 0 02 2 8 29 17 7 52 30 0 7 4 0 7 4 5 3 2 مشعر بأ  عملي روتيني ممل  6

وظيفتووي كموودير ال تناسووب موو هالتي  7
 العلمية والشعصية 

8 14 0 3 5 3 3 5 3 23 40 3 20 35 1 2 23 1 36 13 

8 
دوري كمدير يضوعني فوي مواقو  ال 

 9 20 1 46 2 1 21 12 1 42 24 0 14 8 8 15 9 0 7 4 تتال م م  شعصيتي 

9 
ي الضوضا  ومصووات الطلبوة تزعجن

 في الفصول 
3 5 3 17 29 8 11 19 3 20 35 1 6 10 5 2 84 1 13 6 

ي مووووووو  الووووووونقص فوووووووي األدوات معووووووان 10
 والوسامل الالزمة ألدا  مهامي 

9 15 8 23 40 3 8 14 0 12 21 1 5 8 8 3 33 1 23 3 

11 
تكليفووي بمهووام عووارج وقووت الوودوام يووتم 

 7 21 1 68 2 3 19 11 1 28 16 6 24 14 0 21 12 0 7 4 الرسمي 

12 
ي موووووو  عوووووودم توووووووفر التقنيووووووات معووووووان

 الحديثة في المدرسة 
13 22 8 21 36 8 5 8 8 11 19 3 7 12 3 3 39 1 36 2 

بالضي  واالنزعاج عند غياب  مشعر 13
 بعض المعلمي  ع  الدوام الرسمي 

16 28 1 32 56 1 4 7 0 3 5 3 2 3 5 4 00 0 94 1 
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 ت

 
 العبارات

المتوسط  أعارض بشدة أعارض محايد أوافق أوافق بشدة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 
 النسبة% التكرار النسبة%  التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار النسبة% التكرار األهمية النسبية

14 
مجوود صووعوبة فووي االتصووال المباشوور 

 5 19 1 98 2 5 10 6 6 31 18 0 14 8 9 36 21 0 7 4 م  وزير التربية والتعليم 

15 
كوووووا  طمووووووحي الحصوووووول علوووووى إذا 

ترقيوووووة يجوووووب علوووووى م  ابحوووووث عووووو  
 عمل آعر 

2 3 5 9 15 8 8 14 0 29 50 9 9 15 8 2 40 1 05 11 

16 
تووووب الووووذي متقاضوووواه عوووو  عملووووي الرا

 كمدير مدرسة ال يكفي 
7 12 3 25 43 8 9 15 8 11 19 3 5 8 8 3 32 1 18 4 

   2.70  المتوسط الحسابي العام
  0.46   االنحراف المعياري العام
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 تحديد عالقة القيادة التحويلية بضغوط العمل: 9.4

لتحديد درجة العالقة بي  متغيرات الدراسة المتمثلة في القيادة التحويلية بأبعادها األربعة 

 وكانت نتامجه على النحو التالي: يرسو بوضغوط العمل تم استعدام معامل ارتباط 

 : هل توجد عالقة بين القيادة التحويلية وضغوط العمل؟التساؤل الرئيسي 1.9.4

  (4 19جدول )

 معامل االرتباط بي  القيادة التحويلية وضغوط العمل نتامج 

 المتغير
 ضغوط العمل

 (rمعامل االرتباط ) 
 -178 0 القيادة التحويلية

 

العالقة التي تربط القيادة التحويلية وضغوط العمل، حيث بلغ معامل  (4 19) يبي  الجدول

بي  القيادة ضعيفًا  اً عكسي اً (، مما يدل على م  هناك ارتباط-178 0االرتباط بيرسو  )

، مما القيادة التحويلية قل ضغوط العملالتحويلية وضغوط العمل، وهذا يشير إلى منه كلما زادت 

 يدل على م  ممارسة القيادة التحويلية تعف  م  ضغوط العمل 
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 : هل توجد عالقة بين الترثير المثالي وضغوط العمل؟فرعي األولالتساؤل ال 2.9.4

 نتامج معامل االرتباط بي  التأثير المثالي وضغوط العمل  (4 20جدول )

 المتغير
 ضغوط العمل

 (rمعامل االرتباط ) 
 -168 0 تأثير المثاليال

 

العالقة التي تربط التأثير المثالي بضغوط العمل، حيث بلغ معامل  (4 20يبي  الجدول)

بي  التأثير المثالي ضعيفًا  اً عكسي اً (، مما يدل على م  هناك ارتباط-168 0االرتباط بيرسو  )

 وضغوط العمل، وهذا يشير إلى منه كلما زاد التأثير المثالي قلت ضغوط العمل 

 : هل توجد عالقة بين الحفز اإللهامي وضغوط العمل؟الثاني التساؤل الفرعي 3.9.4

 نتامج معامل االرتباط بي  الحفز اإللهامي وضغوط العمل (4 21جدول )

 المتغير
 ضغوط العمل

 (rمعامل االرتباط ) 
 -042 0 حفز اإللهاميال

 

بضغوط العمل، حيث بلغ معامل  العالقة التي تربط الحفز اإللهامي (4 21يبي  الجدول)

بي  الحفز اإللهامي ضعيفًا  اً عكسي اً (، مما يدل على م  هناك ارتباط-042 0االرتباط بيرسو  )

 وضغوط العمل، وهذا يشير إلى منه كلما زاد الحفز اإللهامي قلت ضغوط العمل 
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 العمل؟ : هل توجد عالقة بين االعتبار الفردي وضغوطالثالث الفرعي التساؤل 4.9.4

 ( نتامج معامل االرتباط بي  االعتبار الفردي وضغوط العمل4 22جدول )

 المتغير
 ضغوط العمل

 (rمعامل االرتباط ) 
 -087 0 عتبار الفردياال

 

( العالقة التي تربط االعتبار الفردي بضغوط العمل، حيث بلغ معامل 4 22يبي  الجدول)

بي  االعتبار ضعيفًا  اً عكسي اً م  هناك ارتباط(، مما يدل على -087 0االرتباط بيرسو  )

 الفردي وضغوط العمل، وهذا يشير إلى منه كلما زاد االعتبار الفردي قلت ضغوط العمل 

 : هل توجد عالقة بين االستثارة الفكرية وضغوط العمل؟الرابع التساؤل الفرعي 5.9.4

 وضغوط العمل( نتامج معامل االرتباط بي  االستثارة الفكرية 4 23جدول )

 المتغير
 ضغوط العمل

 (rمعامل االرتباط ) 
 -182 0 ستثارة الفكريةاال

 

( العالقة التي تربط االستثارة الفكرية بضغوط العمل، حيث بلغ معامل 4 23) يبي  الجدول

بي  االستثارة  ًا ضعيفاً عكسي اً (، مما يدل على م  هناك ارتباط-182 0االرتباط بيرسو  )

 االستثارة الفكرية قلت ضغوط العمل  تالفكرية وضغوط العمل، وهذا يشير إلى منه كلما زاد
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سب  يالحظ م  جمي  معامالت االرتباط كانت سالبة بي  القيادة التحويلية بأبعادها مما 

وط العمل لدى )التأثير المثالي، الحفز اإللهامي، االعتبار الفردي، االستثارة الفكرية( وبي  ضغ

وهذا يشير إلى منه كلما زادت ممارسة مديري ، مديري المدارس الثانوية العامة بمدينة بنغازي

المدارس الثانوية العامة بمدينة بنغازي للقيادة التحويلية قلت ضغوط العمل لديهم ولك  بدرجة 

المحددة بأقل وقت ضعيفة، حيث إ  ممارسة المدير للقيادة التحويلية ت دي إلى تحقي  األهدا  

وجهد، وتجعل العاملي  ُيقِبلو  على العمل بجد واقتناع وذلك أل  العمل يتناسب م  طاقاتهم 

مكانياتهم، وبالتالي ي دي ذلك إلى تعفي  ضغوط العمل التي يتعرضو  لها   واا
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 النتائج والتوصيات
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 تمهيد: 1.5

هدفت الدراسة إلى التعر  على درجة ممارسة القيادة التحويلية لمديري المدارس الثانوية 

بمدينة بنغازي وتشمل التأثير المثالي والحفز اإللهامي واالعتبار الفردي واالستثارة الفكرية  العامة 

لى  ، كما هدفت ميضا إلى التعر  عالتي يواجهها ه ال  المديرو  والتعر  على ضغوط العمل

يتم استعراض  ة وضغوط العمل، وفي هذا الفصلالعالقة بي  درجة ممارسة القيادة التحويلي

 النتامج التي توصلت إليها الدراسة وم  ثم تقديم التوصيات المناسبة  

 نتائج الدراسة: 2.5

تم التوصل إلى  اسة،بعد إجرا  التحليل اإلحصامي لعبارات العناصر المكونة لمتغيرات الدر 

 النتامج التالية:

بمدينة بنغازي يتمتعو  بدرجة العامة مظهرت نتامج الدراسة م  مديري المدارس الثانوية  (1

(، 98 3تساوي ) العامممارسة مرتفعة للقيادة التحويلية، حيث كانت قيمة المتوسط الحسابي 

 ( 39 0وبانحرا  معياري يساوي )

 مظهرت نتامج الدراسة م  ُبعد االعتبار الفردي احتل المرتبة األولى بي  مبعاد القيادة التحويلية (2

(  وهذه النتيجة تدل على م  ممارسة المديري  قيد الدراسة لالعتبار 25 4بلغ )بمتوسط حسابي 

نغازي يستمعو  بمدينة ب العامة الفردي مرتف ، وتشير هذه النتيجة إلى م  مديري المدارس الثانوية

 ويحترمو  آرا  المعلمي ، ويتعاملو  م  المعلمي  بالمدرسة بطريقة تناسب شعصية كل معلم 
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بينت الدراسة م  مفراد مجتم  الدراسة يمارسو  ُبعد الحفز اإللهامي بدرجة مرتفعة، حيث بلغ  (3

الدراسة يمتلكو   (، وهذا يشير إلى م  مديري المدارس قيد13 4لهذا الُبعد ) سابيالمتوسط الح

 القدرة على تطوير الموظفي ، وعلى تحويل الر ى التي يرسمونها إلى واق  ملموس 

مظهرت نتامج الدراسة م  مفراد مجتم  الدراسة يمارسو  ُبعد االستثارة الفكرية بدرجة مرتفعة،  (4

سة يشاركو  (، وهذه النتامج تشير إلى م  مفراد مجتم  الدرا80 3) المتوسط الحسابي حيث كا 

العاملي  معهم في اتعاذ القرارات العاصة بالمدرسة، ويتعذو  قرارات جريمة فيها نوع م  

   المعاطرة

مظهرت نتامج الدراسة م  مديري المدارس قيد الدراسة يتمتعو  بدرجة ممارسة مرتفعة لُبعد  (5

إلى م  مفراد مجتم  (، تشير هذه النتامج 71 3) المتوسط الحسابي التأثير المثالي، حيث بلغ

األسلوب العلمي في حل مشاكل العمل التي تواجههم، وي منو  بالتغيير نحو يستعدمو  الدراسة 

 األفضل في قيادتهم للمدرسة 

بمدينة بنغازي يعانو  م  ضغوط العمل العامة بينت الدراسة م  مديري المدارس الثانوية  (6

(، حيث تشير النتامج إلى م  مديري 70 2ام )بدرجة متوسطة، حيث بلغ المتوسط الحسابي الع

المدارس قيد الدراسة يعانو  م  بعض الضغوط عالل عملهم منها: غياب المعلمي  ع  الدوام 

الرسمي، وعدم توفر التقنيات الحديثة في المدرسة، ونقص األدوات والمهمات الالزمة ألدا  

 العمل 

 ممارسة القيادة التحويلية وضغوط العمل بي   ضعيفة بينت الدراسة وجود عالقة عكسية (7
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بي  مبعاد القيادة التحويلية )التأثير المثالي، الحفز  ضعيفة بينت الدراسة وجود عالقة عكسية (8

 اإللهامي، االعتبار الفردي، االستثارة الفكرية( وبي  ضغوط العمل 

 توصيات الدراسة: 3.5

في ضو  ما مسفرت عنه نتامج الدراسة وباالستفادة م  اإلطار النظري للدراسة ومراجعة 

ومصحاب الدراسات السابقة، يمك  تقديم مجموعة م  التوصيات التي قد تفيد مديري المدارس 

للقيادة التحويلية والتقليل مديري المدارس  قرار تعيي  المديري  في المدارس في رف  درجة ممارسة

 غوط العمل التي يواجهونها، وتتمثل هذه التوصيات في التالي:م  ض

وجوب تدريب مديري المدارس على فهم طبيعة ومبعاد القيادة التحويلية وكيفية ممارستها في  (1

الواق  العملي، بما ي دي إلى تحسي  السلوكيات القيادية التحويلية لديهم وليكونوا مكثر ممارسة 

 ويلية للسلوكيات القيادية التح

ليات القيادة الحديثة في المدارس، وكيفية استغالل تدريب مدرا  المدارس على طر  وآوجوب  (2

 هذه القيادة في التعفي  م  ضغوط العمل لديهم 

جل معرفة كيفية مواجهة ضغوط العمل ت تدريبية لمديري المدارس باستمرار م  مإجرا  دورا (3

 والتغلب عليها 

 المادية والتقنية إلدارة المدرسة حتى يتم تأدية عملها على مفضل وجه توفير اإلمكانيات  (4

( إعادة النظر في نظام األجور والحوافز ومحاولة تعديلها بالشكل الذي يضم  مستوى معيشة 5

 مناسب لمديري المدارس 
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 اعتيار مديري المدارس عند التعيي  مم  تتوفر لديهم صفات القادة التحويليي   (6

 عمل دورات في التربية وعلم النفس لمدرا  المدارس غير التربويي  ( وجوب 7

 :مقترحات لدراسات مستقبلية 4.5

 و  نتامج الدراسة وتوصياتها، فإ  الباحثة تقترح إجرا  الدراسات التالية:في ض

إجرا  المزيد م  الدراسات بهد  التعر  على العالقة بي  القيادة التحويلية وبعض المتغيرات ( 1

وغيرها م  المتغيرات والوال  التنظيمي ألعرى مثل: اإلبداع اإلداري والجودة الشاملة والهندرة ا

 التي تتأثر بالنمط التحويلي في القيادة 

( رغم مهمية النتامج التي توصلت إليها الدراسة، إال منها تظل عطوة مولية لفهم طبيعة العالقة 2

لمدارس الليبية، فقد اقتصرت الدراسة الحالية على بي  القيادة التحويلية وضغوط العمل في ا

المدارس الثانوية العامة بمدينة بنغازي، لذا فم  المحبذ إعادة الدراسة الحالية على مدارس معرى 

 غير الثانوية لتشمل المدارس االبتدامية واإلعدادية 

مجتمعات معرى غير على دراسة العالقة بي  درجة ممارسة القيادة التحويلية وضغوط العمل  (3

 المدارس مثل: قطاع الصحة والمصار  والشركات النفطية 

 عمل دراسة تبحث ع  العالقة بي  القيادة التحويلية وضغوط العمل م  وجهة نظر المعلمي   (4
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المراجع العربية:-  

ب:أوال: الكت  

ــي اإلســالم(، 1996مبووو الفضوول، عبدالشووافي محموود )  1 ــادة اإلداريــة ف ، القوواهرة، المعهوود القي

 العالمي للفكر اإلسالمي 

اإلدارة فــي (، 2001بوودوي، هنووا  حووافظ؛ عوواطر، محموود مصووطفى؛ فهمووي، سووامية محموود )  2

 ، اإلسكندرية، المكتبة الجامعية المؤسسات االجتماعية

بنغوووازي، دار  ،مبـــادإل اإلدارة والمفـــاهيم والتطبيقـــات، (2004، مبوووو بكووور مصوووطفى )بعيووورة  3

  الفضيل

، اإلسووكندرية، السـلوق التنظيمــي بــين النظريـة والتطبيــق(، 2005بوالل، محمود إسووماعيل )  4

 دار الجامعة الجديدة 

ـــات (، 2013حوووريم، حسوووي  )  5 ـــي منظم ـــراد والجماعـــات ف الســـلوق التنظيمـــي: ســـلوق األف

 ، عما ، دار الحامد للنشر والتوزي ،األعمال

ــــــادة(، 2014حسوووووو ، راويووووووة )  6 ، اإلسووووووكندرية، الوووووودار )الماضي_الحاضر_المســــــتقبل( القي

 الجامعية 

، اإلسووكندرية، دار الســلوق التنظيمــي(، 2014؛ مسولم، علووي عبوودالهادي )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  7

 فاروس العلمية  

  عما ، دار الراية، القيادة اإلدارية ،(2013عيري، مسامة )  8

ــحاح (، 1971الووزاوي، الطوواهر محموود )  9 مختــار القــاموس: مرتــب علــى طريقــة مختــار الص 

 ، طرابلس، الدار العربية للكتاب والمصباح المنير
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، عموا ، دار يافوا العلميوة فـن القيـادة: كيـف تكـون قائـدًا ناجحـاً (، 2013زايد، فهود عليول )  10

توووووووووواريخ الزيوووووووووووارة:  https://books.google.comللنشوووووووووور والتوزيوووووووووو   متوووووووووواح علووووووووووى: 

3/2/2016  

ــــادة ،(2008سووووادلر، فيليووووب )  11 ، القوووواهرة، مجموعووووة النيوووول ترجمووووة: هوووودى فوووو اد محموووود ،القي

 العربية 

، عمووووا ، دار المسوووويرة للنشوووور القيــــادة اإلداريــــة الفعالــــة(، 2010السووووكارنة، بووووالل علوووو  )  12

 والتوزي  والطباعة 

ــــي المنظمــــات(، 2002سوووولطا ، محموووود سووووعيد )  13 ، اإلسووووكندرية، دار الســــلوق اإلنســــاني ف

 ة الجديدة للنشر الجامع

، عمووووا ، دار دراســــات فــــي اإلدارة الجامعيــــة (،2010السووووميي، عبدالمحسوووو  بوووو  محموووود )  14

 الحامد للنشر والتوزي  

ـــرن الحـــادي والعشـــرين، (، 1997سوووويلم، محمووود )  15 ـــي الق دار الهووواني  المنصوووورة،اإلدارة ف

 للطباعة 

، مـدخل تحليلـي التطـوير التنظيمـي:(، 2010صالي، محمد علي؛ الغالبي، طاهر محس  )  16

 عما ، دار وامل للنشر 

المدرســية فــي ضــوء االتجاهــات ســتراتيجيات اإلدارة إ(، 2011الصووالحي، نبيوول محمووود )  17

، عموووووووووووووووووووووا ، الجنادريوووووووووووووووووووووة للنشووووووووووووووووووووور والتوزيووووووووووووووووووووو   متووووووووووووووووووووواح علوووووووووووووووووووووى: المعاصـــــــــــــــــــــرة

https://books.google.com  :15/2/2016تاريخ الزيارة  

، اإلسكندرية، دار الوفا  العالقات اإلنسانيةالسلوق التنظيمي_(، 2007الصيرفي، محمد )  18

 للطباعة والنشر 
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، القيـــادة والمبـــادإل_مركـــز المعلومـــاتو  علـــم المكتبـــات(، 2013الطراونوووة، هووواني علووو  )  19

 عما ، دار يافا العلمية 

، الســـــلوق التنظيمـــــي(، 2007عبوووودالباقي، صوووووالح الووووودي ؛ مسووووولم، علوووووي؛ سوووووليم، محمووووود )  20

 لتكنولوجيا المعلومات اإلسكندرية، دار مليكس 

ــراد والجماعــات (، 2000عبوودالوهاب، محموود جوواد )  21 الســلوق التنظيمــي: دراســة لســلوق األف

 ، المنصورة، دار الوفا  للطباعة والنشر داخل منظمات األعمال

ـــة(، 2012عبووووي، زيووود منيووور )  22 ، عموووا ، دار البدايوووة القيـــادة ودورهـــا فـــي العمليـــة اإلداري

 ناشرو  وموزعو  

دارة الضغوط النفسية(، 2001ارو  السيد )عثما ، ف  23  ، القاهرة، دار الفكر العربي القلق وا 

ـــة اال (، 2015العجموووي، محمووود حسوووني  )  24 ـــة والتنمي ـــادة اإلداري ـــي القي ـــة ف تجاهـــات الحديث

 ، عما ، دار المسيرة للنشر والتوزي  البشرية

 دجلة  ، عما ، دارمقدمة في منهج البحث العلمي، (2008العزاوي، رحيم يونس )  25

مهـــارات التغلـــب علـــى ضـــغوط العمـــل والســـكرتارية (، 2015عمووور، عصوووام عبوووداللطي  )  26

 ، القاهرة، نيو لينك الدولية للنشر والتدريب التنفيذية

، القواهرة، دار كفايـات القيـادة التحويليـة لمـديري المـدارس(، 2013الفار، شِهناز إبوراهيم )  27

 الشرو  للنشر والتوزي  

مفاهيم وأسس السلوق التنظيمي: سلوق الفرد والجماعـة (، 2004المغربي، كامل محمد )  28

 ، عما ، دار الفكر للنشر والتوزي  في التنظيم
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، ترجموووة: مكتبوووة جريوووور، ضـــغوط العمـــل طريقــــق إلـــى النجـــاح(، 1998هانسوووو ، بيتووور )  29

تووووواريخ الزيوووووارة:  http://www.4shared.comالريووووواض، مكتبوووووة جريووووور  متووووواح علوووووى: 

15/2/2016  

، القوواهرة، 21القائــد التحــويلي: للعبــور بالمنظمــات إلــى القــرن ال(، 1999الهووواري، سوويد )  30

 مكتبة عي  شمس 

  ، القاهرة، مكتبة عويدليل الباحثين في إعداد البحوث العلمية(، 2004) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  31

 شمس 

ضــــغوط العمــــل: مصــــادرها ونتائجهــــا وكيفيــــة  (،1998هيجوووا ، عبوووودالرحم  بووو  محموووود )  32

 ، الرياض، معهد اإلدارة العامة  إدارتها

، القواهرة، نمـوذج للتـدريب والممارسـة -إدارة ضـغوط العمـل(، 2004يوس ، جمعة سويد )  33

 إيتراك للنشر والتوزي  

 :ثانيا: الدوريات

(، "القيادة التحويلية لدى ر سا  2011، محمد؛ عمر، ميرفي  )مبو سمرة، محمود؛ الطيطي  1

مجلــة العلــوم التربويــة مقسوام اإلشوورا  التربوووي فووي موديريات التربيووة والتعلوويم فووي فلسووطي "، 

  285-260، ص ص 2، العدد12المجلد ،جامعة البحري كلية التربية، والنفسية، 

حويليوووة وعالقتهوووا بمسوووتوى اإلبوووداع (، "القيوووادة الت2011بوووابكر، كموووال الووودي  حسووو  علوووي )  2

ـــة اإلداري"، دراسوووة ميدانيوووة علوووى قطووواع االتصووواالت فوووي السوووودا ،  ـــة البحـــوث المالي مجل

  260-239، ص 2، العدد12كلية التجارة، جامعة بورسعيد" المجلد والتجارية،

http://www.4shared.com/
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نووة (، "القيووادة التحويليووة واالبتكووار: دراسووة مقار 2016البلتوواجي، إبووراهيم؛ الحسوويني، سوسوو  )  3

، ص ص مركـز البيـان للدراسـات والتخطـيطبي  التعليم العالي العام والعاص في العورا "، 

  7/6/2017تاريخ الزيارة:  http://www.bayancenter.org  متاح على: 3-38

(، "ضوغوط العمول وعالقتهوا بالتوجوه البيروقراطوي وعودم 2002جودة، إيما ؛ اليوافي، رنودة )  4

، كليووة االقتصوواد، مجلــة جامعــة دمشــق للعلــوم االقتصــادية والقانونيــةالرضووا الوووظيفي"، 

  114-71، ص ص 1، العدد18جامعة دمش ، المجلد

عي"، دراسوة تطبيقيوة (، "ضغوط العمل على األستاذ الجوام2014حسي ، حفصة عطا اهلل )  5

نبـــار للعلـــوم االقتصـــادية مجلـــة جامعـــة اال علوووى عينوووة مووو  مسووواتذة الجامعوووات فوووي بغوووداد، 

  195-173، ص ص 11، العدد6، جامعة االنبار، المجلدواإلدارية

دراسوووة ميدانيوووة (، "مثووور القيوووادة التحويليوووة فوووي إدارة التغييووور التنظيموووي"، 2011حمووواد، إيووواد )  6

 ق للعلوم االقتصادية والقانونيـة،مجلة جامعة دمش، "حمر دمش على مستشفى الهالل األ

  403-383، ص ص 4، العدد27كلية االقتصاد، جامعة دمش ، المجلد

(، "مثووور ضوووغوط العمووول فوووي 2010عليفوووات، عبووودالفتاح صوووالي؛ المطارنوووة، شووويري  محمووود )  7

مجلــة د "، األدا  الوووظيفي لوودى مووديري الموودارس األساسووية الحكوميووة فووي إقلوويم جنوووب األر 

  متوواح علووى: 636-599، ص ص 2-1، العوودد26المجلوود ،جامعووة م تووةجامعــة دمشــق، 

http://www.damascusuniversity.edu.sy :17/2/2016تاريخ الزيارة  

(، "القيادة التحويلية ودورها في إدارة التغيير"، دراسة تحليلية 2009درويي، ماهر صبري )  8

ــة اإلدارة واالقتصــادآلرا  عينووة موو  متعووذي القوورارات فووي بعووض المصووار  العراقيووة،  ، مجل

  141-100، ص ص 78العدد

http://www.bayancenter.org/
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، التجاريـة مجلة البحوث(، "الذكا  العاطفي والقيادة التحويلية"، 2003رشيد، ماز  فارس )  9

  500-467، ص ص 2-1، العدد25كلية التجارة، جامعة الزقازي ، المجلد

"مصووادر ضووغط العموول لوودى مووديري الموودارس الحكوميووة  ،(2005) الطعوواني، حسوو  محموود  10

كليووة مجلــة جامعــة دمشــق، ، الكوورك موو  وجهووة نظوورهم" )األساسووية والثانويووة( فووي محافظووة

  209-199، ص ص 2، العدد21لمجلد، االعلوم التربوية، جامعة م تة

المجلـة المغربيـة (، "ضغوط العمل كآلية للتنمية اإلدارية بالمغرب"، 2007العابدة، محمد )  11

  116-107، ص ص 77-76، العددلإلدارة المحلية والتنمية

(، "السوووولوك القيووووادي التحووووويلي وسوووولوك المواطنووووة التنظيميووووة فووووي 2002العووووامري، احموووود )  12

، ص ص 1، العودد9، المجلودالمجلة العربيـة للعلـوم اإلداريـةة"، األجهزة الحكومية السوعودي

19-39  

(، 2009عبوووداهلل، كفايوووة محمووود طوووه؛ الفووواعوري، عبيووور حموووود؛ الكساسوووبة، محمووود مفضوووي )  13

المجلــة األردنيــة فــي إدارة "تووأثير ثقافووة التمكووي  والقيووادة التحويليووة علووى المنظمووة المتعلمووة" 

  45-19، ص ص 1، العدد5، الجامعة األردنية، المجلداألعمال

جلــة م(، "تووأثير القيووادة التحويليووة فووي تحقيو  الرضووا الوووظيفي"، 2009عبود الوهوواب، ياسوور )  14

  127-85، ص ص 73العدد جامعة القاهرة،، كلية التجارةالمحاسبة واإلدارة والترمين، 

ات المووودارس األساسوووية فووووي "العصوووامص القياديوووة لمووووديري ومووودير  ،(2011) العلوووي، يسووورى  15

ــة بحــوث ، لمعلمووات فووي موودارس محافظووة المفوور "األرد  موو  وجهووة نظوور المعلمووي  وا مجل

  126-121، ص ص 19جامعة المنصورة، العددالتربية النوعية، 
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(، "اثوور القيووادة التحويليووة وتقانووة المعلومووات فووي 2009علووي، مموول محموود؛ مكوورم، الياسووري )  16

جلـــة مي فوووي الشوووركة العاموووة للصوووناعات النسووويجية فوووي بابووول، مدا  العمليوووات"، بحوووث ميووودان

  139-113، ص ص 11، جامعة الكوفة، العددداريةالغري للعلوم االقتصادية واإل

(، "العالقوووة بوووي  القيووووادة التحويليوووة واالسوووتغرا  الوووووظيفي"، 2011نجوووم، عبووودالحكيم محموووود )  17

لمجلـــة المصـــرية للدراســـات ادراسووة تطبيقيوووة علووى المووودارس الحكوميووة بمحافظوووة الدقهليوووة، 

  25-1، ص ص 2، العدد35، كلية التجارة، جامعة المنصورة، المجلدالتجارية

(، "اعتبووار اثوور مبعوواد القيووادة التحويليووة فووي اإلبووداع اإلداري"، 2008نعسوواني، عبدالمحسوو  )  18

مجلـــة جامعـــة تشـــرين للبحـــوث دراسوووة تطبيقيوووة علوووى الم سسوووات التعليميوووة فوووي سووووريا، 

  87-67، ص ص 1، العدد30، المجلدلعلميةوالدراسات ا

(، "ضوغوط العمول والرضوا الووظيفي"، دراسوة تطبيقيوة علوى المورمة 2003هاشم، عبودالعزيز )  19

، كليوة التجوارة، جامعوة القواهرة، المجلة المصـرية للدراسـات التجاريـة في الوظام  القيادية،

  384-353، ص ص 4، العدد27المجلد

(، "اسوووتعدام نظريتوووي القيوووادة التحويليوووة واإلجراميوووة فوووي 2001)الهاللوووي، الهاللوووي الشوووربيني   20

بعوض الكليووات الجامعيووة"، دراسووة ميدانيووة علووى عمودا  ور سووا  األقسووام فووي بعووض الكليووات 

  69-10، ص ص 21، العدد7، القاهرة، المجلدمجلة مستقبل التربية العربية الجامعية،

 ثالثا: المؤتمرات والندوات:

(، "درجووة ممارسووة القيوودة التحويليووة لوودى القووادة اإلداريووي  فووي 2015) الحراحشووة، محموود عبووود  1

المـــؤتمر الـــدولي األول لكليـــة جامعوووة آل البيوووت فوووي األرد  وعالقتهوووا بوووالتطوير التنظيموووي"، 

ـــة ـــوان التربي ـــة الباحـــة بعن ـــة بجامع ـــاق مســـتقبلية-التربي مركوووز الملوووك ، جامعوووة الباحوووة، اف
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توووووواريخ  http://www.buicfedu.gt4host.comمتووووواح علوووووى:  عبووووودالعزيز الحضووووواري 

  10/2/2016الزيارة: 

(، "ضوووغوط العمووول وعالقتهوووا بالرضوووا الووووظيفي"، دراسوووة 2004حسوووي ، سوووالمة عبووودالعظيم )  2

المــؤتمر العلمــي الســنوي لقســم أصــول  ميدانيووة علووى العوواملي  فووي مجووال اإلدارة المدرسووية،

  279-219جامعة الزقازي ، ص ص  كلية التربية، التربية )التعليم والتنمية المستدامة(،

(، "ضووووغوط العمووول والصووووراعات بنوووا  ثقافووووة إيجابيوووة فووووي 2007شووواهي ، محموووود عبووودالتواب )  3

ــال المنظمووة"،  ــة المــوارد البشــرية "إدارة رأس الم ــة عمــل مقدمــة فــي ورشــة عمــل تنمي ورق

  351-287، مكاديمية السادات للعلوم اإلدارة، القاهرة، ص ص العامل"

ورقــة عمــل (، "دور القيووادة التحويليووة فووي إدارة التغييوور"، 2005بوو  موورزو  ) العتيبووي، سووعد  4

، كليووة العلوووم للملتقــى اإلداري الثالــث_ إدارة التغييــر ومتطلبــات التطــوير فــي العمــل اإلداري

توواريخ الزيووارة:  http://kenanaonline.comاإلداريووة، جامعووة الملووك سووعود  متوواح علووى: 

12/2/2015  

 :العلميةالرسائل  :رابعاً 

، التحويليووة وعالقتهووا بتمكووي  العوواملي "، "األنموواط القياديووة (2011، بشووير محموود )الجهيمووي  1

 ، قسم إدارة معمال    ، بنغازي، جامعة بنغازيرسالة ماجستير غير منشورة

اإلبوداع اإلداري لودى ر سوا  (، "عالقة القيوادة التحويليوة ب2010عل ، محمد كريم حسني )  2

، غووزة، رســالة ماجســتير غيــر منشــورةاألقسووام األكوواديميي  فووي الجامعووة اإلسووالمية بغووزة"، 

 :الجامعوووووووووووووووووووووووووووووة اإلسوووووووووووووووووووووووووووووالمية، قسوووووووووووووووووووووووووووووم إدارة األعموووووووووووووووووووووووووووووال  متووووووووووووووووووووووووووووواح علوووووووووووووووووووووووووووووى

http://library.iugaza.edu.ps/thesis.aspx  :15/2/2016تاريخ الزيارة  

http://kenanaonline.com/
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(، "عالقووووة القيووووادة التحويليووووة بتمكووووي  العوووواملي  فووووي 2010الرقووووب، محموووود صوووواد  محموووود )  3

، غووزة، جامعوة األزهوور، رســالة ماجســتير غيـر منشــورةالجامعوات الفلسوطينية بقطوواع غوزة"، 

، توووووواريخ الزيووووووارة: http://www.alazhar.edu.psقسووووووم إدارة األعمووووووال  متوووووواح علووووووى: 

22/4/2014  

الحكومية بمحافظوات "ضغوط العمل لدى مديري المدارس  ،(2009شبير ، محمد عوض )  4

، قسوم ، غوزة، الجامعوة اإلسوالميةرسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، عليهوا"غزة وسبل التغلب 

توووواريخ  http://library.iugaza.edu.ps/thesis.aspx: مصووووول التربيووووة  متوووواح علووووى

  22/4/2014الزيارة: 

رسـالة ، دة التحويلية وعالقتهوا باإلبوداع اإلداري""القيا، (2006، محمد بزي  حامد )العازمي  5

، قسم العلوم اإلدارية  معة ناي  العربية للعلوم األمنية، جا، الرياضماجستير غير منشورة

  22/4/2014تاريخ الزيارة:  http://www.nauss.edu.saمتاح على: 

(، "درجووووة توووووافر سوووومات القيووووادة التحويليووووة لوووودى مووووديري 2015عبوووودالعال، عولووووة مسوووواعد )  6

رســــالة الموووودارس الثانويووووة بمحافظووووة غووووزة وعالقتهووووا بمسووووتوى االنتمووووا  المهنووووي لمعلموووويهم"، 

ـــر منشـــورة،  غوووزة، الجامعوووة اإلسوووالمية، قسوووم اإلدارة التربويوووة  متووواح علوووى: ماجســـتير غي

http://library.iugaza.edu.ps/thesis.aspx  :1/11/2016تاريخ الزيارة  
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 (1الملحق )

 رسالة اإلرفاق
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 السيد/ة مدير/ة  المدرسة:

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

وذلك استكمااًل ع  نوعية اإلشرا  والقيادة وعالقتها بضغوط العمل، تقوم الباحثة بدراسة      

 م  جامعة بنغازي  دارةير في اإللمتطلبات نيل درجة الماجست

على فقرات  وقد معدت الباحثة لذلك االستبيا  المرف ، لذا نرجو م  سيادتكم التكرم باإلجابة     

في العانة التي ترونها مناسبة، ) االستبيا  بكل دقة وموضوعية وذلك بوض  عالمة )

باإلضافة إلى تعبمة البيانات العامة، علمًا بأ  المعلومات سيتم استعدامها ألغراض البحث 

  العلمي فقط

 

 وشكرًا لحسن تعاونكم سائلين المولى أن يحفظكم ويسدد خطاكم

                                                                      

 الباحثة                                                                   
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 (2الملحق )

  استمارة االستبيان
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 العامة:  البيانات أواًل: 
 والتي تنطبق عليق: ( في الخانة المناسبةضع عالمة )   
 

 

 النوع:  (1

 منثى                     ذكر  

 

 

 العمــر:      (2

   سنة  30مقل م             

 سنة   40سنة إلى مقل م   30م               

          سنة     50سنة إلى مقل م   40م                      

 سنة  فما فو   50م             
    

 : المستوى التعليمي (3

   دبلوم متوسط                  دبلوم عاص      

          جاموووعي                                          دبلوم عالي      

    معرى مذكرها                                                        ماجستير                

 التخصص:    (4

 تربوي                                               غير تربوي         
 

 

 

 :  مدة الخدمة كمدير مدرسة (5

 سنوات    10إلى مقل م   5م                       سنوات                5مقل م                    

 سنة                         20إلى مقل م    15م                   سنة        15إلى مقل م    10م                    

 سنة  فما فو                       20م                    
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 ثانيًا: القيادة التحويلية:

 ( ممام العانة التي تراها مناسبة لك الرجا  وض  عالمة )

 
 راتـــالفق              

قليل 
 كبير متوسط قليل جدا

كبير 
 جدا

      الترثير المثالي 
      تتعذ قرارات مدرسية جريمة   1
      تستعدم األسلوب العلمي في حل المشكالت   2
تتعذ م  التغيير منهجًا في قيادة المدرسة قواًل   3

 وعماًل 
     

      حازم في اتعاذ القرارات   4
      لهاميالحفز اإل  
تحويل الر ى إلى واق  تمتلك القدرة على   5

 ملموس 
     

      تطل  المعلمي  على مهدا  العطة المدرسية   6
      تعتر  باألعطا  عند اكتشافها   7
لهامهم وتمكينهم   8       تعمل على تطوير الموظفي  واا
      االعتبار الفردي 
تسند بعض م  مهامك للعاملي  معك لتزيد م    9

 عبراتهم 
     

      تستم  باهتمام ألرا  المعلمي  واحترم قناعاتهم   10
تتعامل م  كل فرد م  المعلمي  بطريقة مناسبة   11

 له 
     

تبدي اهتمامًا شعصيًا بالمعلمي  الذي  ال   12
 يحظو  بالقبول م  زمالمهم 

     

      االستثارة الفكرية 
      تث  بقدرات المعلمي  بالمدرسة بشكل كبير   13
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تسمي بقدر معي  م  المعاطرة المحسوبة في   14
 اتعاذ القرارات 

     

تشارك بشكل فاعل في بنا  إجماع الرمي حول   15
 مهدا  المدرسة 

     

تشج  المعلمي  على تحليل المقررات الدراسية   16
ثرامها بأنشطة إبداعية   واا

     

 

 ثالثًا: ضغوط العمل:

 ممام العانة التي تراها مناسبة لك ( الرجا  وض  عالمة )

 راتـــــالفق              
أوافق 
أعارض  أعارض محايد أوافق بشدة

 بشدة
اشعر بأ  وقت الدوام الرسمي غير كاٍ    1

 النجاز العمل 
     

مشعر بأ  المشكالت التي مواجهها م    2
 مسرتي تنعكس على مدامي في عملي 

     

المعلمي  والمعلمات في قلياًل ما مشارك   3
 مناسباتهم بسبب ضغط العمل 

     

مشعر بأ  وظيفتي ليست لها مهمية كبيرة في   4
 المجتم  بالمقارنة م  وظام  معرى 

     

مشعر بالتوتر واالنزعاج م  هذه المهنة عند   5
 وض  التقارير السنوية للمعلمي  

     

      مشعر بأ  عملي روتيني ممل   6

وظيفتي كمدير ال تناسب م هالتي العلمية   7
 والشعصية 

     

دوري كمدير يضعني في مواق  ال تتال م   8
 م  شعصيتي 
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تزعجني الضوضا  ومصوات الطلبة في   9
 الفصول 

     

معاني م  النقص في األدوات والوسامل   10
 الالزمة ألدا  مهامي 

     

      الدوام الرسمي يتم تكليفي بمهام عارج وقت   11

معاني م  عدم توفر التقنيات الحديثة في   12
 المدرسة 

     

مشعر بالضي  واالنزعاج عند غياب بعض   13
 المعلمي  ع  الدوام الرسمي 

     

مجد صعوبة في االتصال المباشر م  وزير   14
 التربية والتعليم 

     

إذا كا  طموحي الحصول على ترقية يجب   15
 على م  ابحث ع  عمل آعر 

     

الراتب الذي متقاضاه ع  عملي كمدير   16
 مدرسة ال يكفي 
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 (3)الملحق 

 قائمة برسماء محكمي أداة الدراسة

 الجامعة الكلية القسم االسم ت

 بنغازي االقتصاد اإلدارة د  الصدي  بو سنينة 1

 المعتار عمر االقتصاد  اإلدارة د  محمد العوامي 2

 بنغازي العلوم اإلحصا  د  عبدالغفار المنفي 3
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 ملخص الدراسة

 باللغة االنجليزية
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Abstract  

     This study aimed at measuring the degree of practicing the 

transformational leadership and its four dimensions (the idealized 

influence, the inspirational motivation, the individualized consideration 

and the intellectual stimulation) and its relation with job stress for the 

public secondary school managers in the city of Benghazi.                          

    The population of study was formed of all public secondary school 

managers in the city of Benghazi and their number was 60 manager.       

According to the smallest studding community the researcher chose to 

follow the way of comprehensive inventory, To achieve the goal of the 

study the researcher used the descriptive method. The basic data was 

collected by questionnaire form, after Data was analyzed using the 

software SPSS and found  the researcher the following results:                   

                                                  

1. The degree of practicing the transformational leadership for the public 

secondary school managers in the city of Benghazi  is high.                       

                                        

2. The study showed that the degree of practicing the dimensions of the 

transformational leadership for the public secondary school managers in 

the city of Benghazi  is high, individualized consideration takes the first 

rank between all the transformational leadership dimensions. 

3. The study showed that there is  medial level of job stress the public 

secondary school managers in the city of Benghazi. 

4. The study found out that there is weak reverse relation between 

practicing the transformational leadership and its dimensions and school 

managers' job stress under study. 
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     This study is concluded with a number of recommendations: 

1. Train the school managers on understanding the nature and dimensions 

of transformational leadership and the mechanism of practicing it in   

the practical reality. 

2. Conducting continuous training courses for school managers for 

knowing how to face the job stresses and overcome them. 

3. School principal should trins for the methods and ways of recent 

leaderships in schools, and how to use these leadership in alleviating 

their job stress . 
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