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ABSTRAC : 

This study seeks to study the extent to which leaders practice transformational leadership and their 

skills as well as measuring the extent to which leaders possess personal qualities and their impact 
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on the leadership style of the leader. Moreover, it deals with the extent of the effect of 

transformational leadership and the nature of the leader’s personality on the performance of 

workers according to the principles of the Japanese theory (Z) and the impact of that on the work 

development according to the John Korter's theory for organizational development. This study was 

built on the problem of the ministry not adopting the training of executive leaders on the principles 

of transformational leadership before appointment to the job to be a leadership behavior in their 

leadership of the departments. The researcher relied on the descriptive analytical approach, using 

the questionnaire tool with structural equation models using the PLS program. The study 

conducted a survey with number (375) divided into three functional categories (deputy director of 

the department, head of department, employee) between the male and female sexes at the level of 

departments of the directorates of the Ministry of Education in the Sultanate of Oman. The result 

of the study showed the availability of Transformational leadership characteristics in leaders' 

behaviors with a moderate degree High reached (3.744) with first rank, while personal attributes 

came second with a high average degree of (3.718, while direct influence of transformational 

leadership on developing employee performance is low with a degree of (0.219) ). while the direct 

influence of transformational leadership style on developing work performance was also low with 

a degree of influence (0.261) and ranked second in the level of impact, and the degree of influence 

of indirect transformational leadership style on workers through personality as a medium with a 

degree of medium impact It reached (0.576) and the degree of the influence of the indirect 

transformational leadership style on work through the character as an intermediary with an average 

degree of influence reached (0.532), and the effect of the direct transformational leadership style 

on the personality with a high impact level reached (0.875), while the direct influence of the 

personality character with an average impact level of (0.657) and the direct personal impact came 

with an average effect level of (0.608) and ranked  as the first level on the impact on wok 

performance and the workers themselves. The study also showed there is a difference between the 

level of availability and the degree of impact due to the lack of knowledge and mastery of 

transformational leadership skills in a scientific and practical way, and the researcher recommends 

the importance of adopting a transformational leadership pattern model as an educational 

methodology in the programs for preparing leaders before and after appointment to leadership 

positions and dissolving them as a daily practice in the nature of the leadership character. 
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  : امللخص
ممارسة القادة للقيادة التحويلية وامتالكهم ملهاراهتا ، كذلك قياس مدى إمتالك مدى  هذه الدراسة تسعى إىل دراسة       

شخصية ال القيادة التحويلية وطبيعة  القادة للصفات الشخصية وأتثريها على األسلوب القيادي للقائد ، وما مدى أتثري
وفق مبادئ نظرية التطوير التنظيمي مل من  وأثر ذلك على تطوير الع   ،   ( Z)على أداء العاملني وفق مبادئ النظرية الياابنية  

 وقد بنيت الدراسة على مشكلة عدم تبين الوزارة تدريب القادة على مبادئ القيادة التحويلية قبل التعيني   جلون كوتر ، 
ستخدام االستبانة على املنهج الوصفي التحليلي ، و ا  واعتمد الباحث  ،  ابلوظيفة لتكون سلوكا قياداي يف قيادهتم للدوائر

 ، وكانت العينة  PLSمنوج املعادلة البنائية اهليكلية ابستخدام برانمج    جلمع بياانت الدراسة وحتليلها ابستخدامكأداة  
( بني مدير دائرة ، رئيس قسم ، موظف   مقسمة على ثالث فئات وظيفية ) انئب( 375ممثلة جملتمع الدراسة بعدد ) 

، وأظهرت   بسلطنة عمان  والتعليم  الرتبية  وزارة  دوائر مديرايت  الذكور واإلانث على مستوى  توافر    النتيجة اجلنسني 
 ( بلغت  مرتفعة  متوسط  بدرجة  القادة  سلوكيات  التحويلية يف  القيادة  ،   ابملرتبة  (3.744خصائص  جاءت و   األوىل 

جاء أتثري منط القيادة التحويلية املباشر  ( ، و3.718فعة بلغت ) الصفات الشخصية ابملرتبة الثانية بدرجة متوسط مرت
، وجاءت درجة أتثري منط القيادة   ( 0.261)،    (0.219منخفض بدرجة أتثري )والعمل  على تطوير أداء العاملني  

،   ( 0.576من خالل الشخصية كوسيط بدرجة أتثري متوسط بلغت ) والعمل    التحويلية الغري مباشر على العاملني 
( ، بينما جاء 0.875( ، وجاء أتثري منط القيادة التحويلية املباشر على الشخصية بدرجة أتثري عالية بلغت )0.532)

واحتلت ،    (0.608) ،    (0.657بدرجة أتثري متوسطة بلغت ) والعمل  على أداء العاملني    أتثري الشخصية املباشر
بني مستوى درجة   أظهرت الدراسة وجود اختالف  ، والرتتيب األول يف مستوى درجة التأثري على أداء العمل والعاملني  

يلية بشكل علمي وعملي ، ويوصي ودرجة التأثري وذلك لعدم معرفة ومتكن القادة من مهارات القيادة التحو   التوفر
ج إعداد القادة قبل وبعد التعيني يف الوظائف مة التحويلية كمنهجية تعليمية يف براالباحث أبمهية اعتماد منوذج منط القياد

 القيادية وتذويبها كممارسة يومية يف طبيعة الشخصية القيادية . 
 

Keywords : leadership, transformational leadership, personal, executive leaders . 

 شخصية ، القادة التنفيذيني قيادة التحويلية ، الالقيادة ، ال  الكلمات املفتاحية :
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 املقدمة 

أدائه ومرونته ، ويرتبط تقدمها مبستوى جودة  اإلداري  وتطور النظام التنظيمي    زدهار ابإن اجملتمعات تتطور وتزدهر      

ة تعمل ابمليدان كل ذلك التطور مرتبط بعناصر قيادي،  لى مستوى الناتج القومي احمللي  نتاجيته وأتثريه عإ، ومستوى  

 ، اإلداري  أو  الرتبوي  أو  العلمية و   السياسي  التطورات  خمتلف  ليواكب  وتغريا  تطورا  شهد  والقيادي  اإلداري  العمل 

ة ، فاإلدارة والقيادة مل تعد جمرد أداة تدير أو تسري العمل من حيث حفظ النظام ومتابعة والتكنلوجية واالقتصادية والتنموي

لك إىل عمليات التغيري والتطوير والتحسني يف منظومة العمل اإلداري أو الرتبوي أو يف إدارة احلضور ، وإمنا تعدى ذ

ساليب األدوات املعينة من النظرايت واألالزم و ليب اومساعدهتا على حتسني أدائها من خالل توفري التدر املوارد البشرية ،  

ل توجيههم التوجيه املناسب مبا خيدم عملية التحول من والطرائق القيادية ، وصوال إىل الدور الرايدي للموظف من خال

للقادة   تقليدية إىل كل ماهو جديد يف عامل العمل واخلدمات ، ويتأتى ذلك من خالل فاعلية الدور القيادياألنظمة ال

     (.2018)إبراهيم ،   التنفيذيني ونظرهتم أجتاه التغيري والتطوير واحلداثة

كمعرفة أوال لدى القيادات التنفيذية ومن مث   منط القيادة التحويلية  يبحث عن مدى توافر   ضوء ما سبق فإن الباحث يف

من خالل عمليات التدريب والتهيئة اليت تنفذها وزارة الرتبية تبنيها كأسلوب قيادي يف شخصيتهم القيادية الوظيفية  

 .الرتبويةعلى تطوير أداء العمل والعاملني ابملؤسسة  الشخصية  هتم  اوالتعليم للقادة قبل التعيني أو بعده ، وأتثريها يف قدر 

  البحث مشكلة    

االعديد من النظ هدفها اجياد معاجلات ملشكالت عديدة واجهتا اإلدارات دارية  إلرايت القيادية برزت على الساحة 

الرتبوية إحدى تلك العاملة على رأس املؤسسات اخلاصة والعامة يف فرتات زمنية خمتلفة وال زالت ، وتعترب املؤسسة  

ذات النطاق   الفئات ، واليت تتميز بتعاملها البشري الكامل ، حيث أهنا يرتكز جم عملها على التعامل مع املوارد البشرية
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ومع التطور العلمي والبحثي ظهرت مناذج إدارية فاعلة ، األوسع واملتباين نظرا التساع رقعتها اجلغرافية ابلدولة الواحدة 

ومن هذه النماذج القيادية ظل التطورات املتسارعة ابلعامل ،  ديد من الدراسات واألحباث بقدرهتا الفاعلة يف  تشهد هلا الع

أو على مستوى نظرا لوجود إدارات انجحة وأخرى متذبذبة األداء على مستوى املديرية الواحدة  و ،    القيادة التحويلية

تحويلية يف بناء الشخصية القيادية ة عدم تبين منط القيادة التكمن مشكلة البحث يف دراس  عليه،  الوزارة بشموليتها  

 والتعرف على   ،   ديرايت وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمانبدوائر متوليهم مهام الوظيفة القيادية  أو بعد    للقادة قبل 

سلوهبم القيادي ، وهل أ   أي مدى يتبناها القادة يفواىل  مدى معرفة القيادات التنفيذية ابلقيادة التحويلية وخصائصها ،

( اإلدارية يف تطوير Zتؤثر على بناء شخصيتهم القيادية ، وما مدى أتثريها على أداء العاملني وفقا للنظرية الياابنية )

قيادي املناسب لوب ال ألسل  بناء  وفقا لنظرية التغيري التنظيمي جلون كوتر  وأثر ذلك على تطور العمل    ،أداء العاملني  

ومن خالل معايشة الباحث   ،ومشاركتهم يف صناعة النجاح ابلعمل    العاملني وحفزهم وتطوير قدراهتم  حتواءاالقادر على  

للنطاق اإلداري بوزارة الرتبية والتعليم جيد أن هناك دوائر ومديرايت تتميز أبدائها ، بينما يوجد دوائر ومديرايت ينخفض 

( يف دراستها 2011)ال مكي،  دراسة    أكدت   إذ العمانيني ،  د ذلك جمموعة من الباحثني  مستوى أدائها ، وقد أك

عن املشكالت اإلدارية يف مكاتب اإلشراف الرتبوي ومواجهتها يف ضوء مدخل التطوير التنظيمي بسلطنة عمان عن 

ومدى قدرهتم على ،    مدراء دوائروجود مشكالت إدارية وحتدايت تواجه مدراء مكاتب اإلشراف الرتبوي وهم مبستوى  

وفق إمكانياهتم وقدراهتم القيادية ، ووفق الصالحيات املمنوحة و التسهيالت والتفويض والتمكني    اجلة تلك التحدايتمع

هلم   دراسته2012،)الغيالين  دراسة  تأكد  كذلك،    املمنوح  يف  العموم عن    ا(  ملديري  اإلدارية  املمارسات  واقع 

عن وجود قصور يف   دارة االسرتاتيجيةيم بسلطنة عمان يف ضوء معايري اإلية التابعة لوزارة الرتبية والتعلابحملافظات التعليم

األداء تنوع بتنوع املهارات واملهام اإلدارية للقيادات على رأس هرم املديرايت وكذلك عن وجود مسببات إدارية عليا ، 

املستخدمة ، و أكدت جدت أسباب مرتبطة بنوعية القيادة وكذلك مسببات شخصية مرتبطة ابلقادة أنفسهم ، كما و 
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اب هذه اإلشكالية وجود قصور يف عمليات إعداد القادة وهتيئتهم لقيادة الوظائف القيادية و اإلشرافية  على أن من أسب

والتعليم   ( كأمنوذج مقرتح لتطوير كفاءة أداء اإلداريني العاملني يف وزارة الرتبية2015  لشكو،)  دراسة  أكدتكما  ،  

قيادات وفق مناذج إدارية ذات كفاءة عالية تتناسب وكل  ة النظم عن وجود احلاجة إىل إعدادبسلطنة عمان وفقا لنظري

يؤثر سلبا على أداء العاملني   وجود قصور يف مستوايت أداء القادة اإلداريني  على مرحلة من مراحل التطور ، وقد أكدت  

ديرايت تدريبية للقيادات الرتبوية يف امل( بدراستها عن االحتياجات ال2013  كما أكدت )اجلهوري،ونتاج العمل ،  

ية واوضحت حاجة القادة العامة للرتبية والتعليم بسلطنة عمان عن وجود ضعف يف التدريب يف جمال القيادة اإلدار 

 . للتدريب  

 أهداف البحث 

 :   صياغتها على النحو التال ميكن    األهداف ة من  جمموعتسعى الدراسة إىل حتقيق 

 . مبديرايت وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان    مدراء الدوائرلتحويلية لدى رسة منط القيادة امعرفة درجة مما   - 1

 .للصفات الشخصية  مدراء الدوائر مبديرايت وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان    معرفة مدى امتالك القادة   -   2

 . مديرايت وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان   ائربدو معرفة مدى أتثري القيادة التحويلية على أداء  للعاملني    - 3

 .  وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان  بدوائر مديرايت معرفة مدى أتثري القيادة التحويلية على أداء العمل   - 4

م بسلطنة  بدوائر مديرايت وزارة الرتبية والتعليالعاملني    تطوير  على ملدراء الدوائر  أتثري الشخصية  مدى  معرفة     -   5

 .  عمان  
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بدوائر مديرايت وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة  على تطوير العمل  ملدراء الدوائر  أتثري الشخصية  مدى  معرفة    -6

 عمان. 

الرتبية والتعليم بسلطنة     -   7 الدوائر مبديرايت وزارة  التحويلية على الشخصية ملدراء  القيادة  معرفة مدى أتثري 

 . عمان 

 القيادة التحويلية األكثر أتثريا .   العامل الرئيس يف التعرف على     - 8

 ألكثر أتثريا على أداء العمل والعاملني . التعرف على العامل ا   - 9

 البحث أمهية  

 :   بني مستوى األمهية العلمية والعملية التطبيقية كما يليتكمن أمهية هذه الدراسة      

وتفاعلها مع   ،  لقائدشخصية ا  ممارسات  يفمنط القيادة التحويلية    توافرمدى    عنتبحث الدراسة    :    مهية العلميةاأل

منط القيادة التحويلية يف التأثري على املستوى القيادي ، ومدى جناح  حبسب  القيادية  القدرات الشخصية للشخصية  

لعمل ل  امء العاألداا على  مدى أتثري الشخصية على منط الوظيفة القيادية ومدى أتثريمهكذلك  ، و طبيعة شخصية القائد  

د من الدراسات السابقة قد تطرقت اليها ودرست جوانبها من حيث العاملني ، وهذا املبحث يعترب إضافة جديدة مل جن و 

مرتكزات  تطوير العاملني وفق  ومدى أتثريمها على عمليات  القائد  خصية  ش بطبيعة  للقيادة التحويلية  ربط النمط القيادي  

، وكذلك تطوير العمل وفق نظرية التطوير التنظيمي جلون كوتر ، كذلك بيان (  Z)  أوشي  لوليمالياابنية    اإلدارة  نظرية

التقارب واالختالف يف درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى القادة كممارسات سلوكية يومية ودرجة أتثريها يف تطوير 

ث يف العالقة ما بني طبيعة جوانب البحيعطي جماال للباحثني بتنويع  هذا  ، و شخصية القائد و أداء العاملني والعمل  
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الوظيفة وطبيعة الشخصية يف ظل التنظيم أو القانون أو طبيعة الثقافة التنظيمية أو االهداف االسرتاتيجية أو التنموية أو 

 .  ل اجلودة الشاملة وقوة التنافسيةيف ظ 

، ومراكز تدريب وإعداد القادة طنة عمان  لتعليم بسلبوزارة الرتبية واتلفت عناية القادة ومتخذي القرار  :    مهية العمليةاأل

واجلامعات املدنية  اخلدمة  تنمية   بوزارة  للقادة يف  القيادية  الشخصية  التحويلية وأتثريها على  القيادة  وطرق  أبعاد  إىل 

 ي للموظفني تغريات وأكثر قدرة على تطوير جوانب العمل ورفع املستوى األدائممهارات القادة ليكونوا أكثر استجابة لل 

وهي من النظرايت احلديثة يف جمال القيادة والتغري نظرا  داء العام للمؤسسة والعاملني ،  ، وكذلك دورها يف حتسني األ 

هبا اىل عامل املنافسة واجلودة والتطوير يف ظل منوذج   لاقتناال حلاجة املؤسسات احلكومية واخلاصة اىل قيادات تستطيع  

، مع بناء ثقافة داعمة للتغيري والتطوير داخل  ويقدر قدرات العاملني ويطورها،  ن وحيرتم قيادي فعال حيفز ويطور وميك 

 وزارة الرتبية والتعليم للقيادات مع بقية قطاع القيادات .  

 مصطلحات الدراسة 

ية وغري وابستخدام السلطة الرمس  لقدرة على التعامل مع األفراد واجلماعات حبكمة وعقالنية ، " االقيادة :      - 1

الك القدرة على التأثري واإلقناع واإلبداع والتغيري ، والتوفيق بني طموحاته وطموحات املرؤوسني هبدف الرمسية ، وامت

 .   ( 2012  ، 9)عسكر، ص    حتقيق اخلطط املرسومة للمؤسسة بدقة وفاعلية ". 

 هدافهمأ حيقق   لى تفكريهم وعواطفهم مباقناع اآلخرين ابلتأثري عإأبهنا :  القدرة على  إجرائيا  يعرف الباحث القيادة  و 

 هداف القائد . أالشخصية و 
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م بشكل أساسي إبحداث التغيري ت، هت  " قيادة جذابة هلا حضور قوي وشخصية مؤثرة   هيالقيادة التحويلية    - 2

ما ( ، ، وهي تعتمد يف ذلك على مزيج من اجلاذبية الشخصية ) الكاريز   وحتويل املؤسسة والعاملني إىل وضع أفضل 

املعدالت العادية " . ) واعر ، ص  ق معدالت أداء تفوق  حتقي  والقدرة على إهلام اآلخرين وإاثرة محاسهم ودفعهم حنو 

41 ،2015 . ) 

 مناط القيادة هتدف إىل إحداث حتويل ما بني النظام السائدأإحدى  :  على إهنا  اجرائيا  يعرف الباحث القيادة التحويلية  و 

ت احلديثة بروح من االنفتاحية احملسوبة ، وهبمة إبداعية مطورة خمططة وفق جديد ملواكب التطورا  القدمي وما بني ماهو

 هداف العامة واخلاصة ، قائمة على اإلهلام واحلفز ، واملشاركة والتمكني . ظام علمي مدروس تسهم يف حتقيق األن

النفسية واجلسمية اليت حتدد الفرد لتلك األجهزة    لتنظيم الدينامي داخلاعبارة "عن  أبهنا  البورت    ذكرته الشخصية :    - 3

 (. 2011،   15زيدان ، ص   طابعه اخلاص يف موقفه لبيئته ")

الشخصية  و  الباحث  أهنا  اجرائيا  يعرف  من  :  على  الفرد  البنائي لشخصية  فكار ومعتقدات ومعارف أالرتكيب 

التنفيذية ، فتمثل أ وين و تنظيمها القانة احلالية يف  وبنية تركيبية فسيولوجية تتحد وخصائص الوظيف  وسلوك طرها 

 طار العمل ونطاقه.  سلوك وتعامل القائد مع اآلخرين إب

أهنم جمموعة من األفراد يقومون أبداء وظائف قيادية يف املؤسسة من  القادة التنفيذيني : على  يعرف الباحث   - 4

جناز العمل هبا من مجيع النواحي القانونية إة سراين و املديرية وفشلها وطبيع  مدير دائرة ، يتحملون مسئولية جناح  درجة

 نتاجية . واإلدارية واإلوالفنية  
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 االطار النظري والدراسات السابقة 

 اإلطار النظري 

 النظرية األوىل : القيادة التحويلية : 

 :  ومؤسسهافلسفة النظرية     -      

  والعالقة التفاعلية بني القائد والعاملني .  ( يبني منوذج عناصر نظرية القيادة التحويلية  1 الشكل رقم )

 

 املصدر : من تصميم الباحث 

م علي يد عامل علم 1978األخرى ، ظهر يف عام  القيادة التحويلية منط من أمناط القيادة احلديثة العهد ابألمناط    

لتمكنها من تقدمي زة بطرحها وتعترب ممي، وكذلك كينث ليثورد ، وابس ،   دة االجتماع السياسي برينز يف كتابه عن القيا

 أكثر من تعترب  مفهوم شامل للقيادة حيث ركزت على اجلوانب النفسية واالجتماعية والفكرية والسلوكية ، والقيادة 

 عن والسلوكية ورضاهم الّنفسية واجتاهاهتم األفراد  دافعية على ذات أتثري فهي الّتنظيمي، األداء على أتثري ا العمليات

ويرى برينز أن القيادة التحويلية تتحقق من خالل ،  واملرؤوس   بني الرئيس  للعالقة فاعال ورئيسيا حمور ا عتربكما ت العمل ،
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أعلى مستوايت تباع شأن بعضهم البعض إىل  ليه يرفع هبا كل من العاملني واألتفاعل كل العاملني أبسلوب وبطريقة تفاع

 ( . 2014ت. )الثويين ،  اد من أدىن مستوى إىل أعلى املستوايخالق وهي ترفع من مستوى حاجات األفر الدافعية واأل

أبهنا منط من أمناط القيادة حتدث عندما يشارك أو   (Burns,1978)كما يراها برينز    تعريف القيادة التحويلية      -

ىل بعضهم البعض يف اسلوب يدفع فيه القادة والتابعني بعضهم البعض إ ينخرط شخص أو جمموعة من األشخاص مع 

 أعلى مستوايت الدافعية واألخالق . 

 أربعة عوامل وأبعاد : ( أن للقيادة التحويلية 2011:  يذكر )اخلوالدة ،   أبعاد القيادة التحويلية        -

: القادة هبذا البعد جيب أن يكونوا أهال للثقة واإلعجاب وأن حيوزوا على  Idealized influence املثال   التأثري    -  1

مع العاملني م الكامل  وتقدير العاملني من خالل النموذج الشخصي الذي يقدمونه للعاملني كقدوة ، وتعاوهنإحرتام  

  .وتقدميهم على ذواهتم

لبعد على سلوكيات القائد يف قدرته على استثارة : يركز هذا ا Inspirational motivation اإلهلامية الدافعية   -  2

 . ةبروح الفريق ، ويشجع العاملني على املسامهة يف وضع التصورات املستقبلية للمؤسس  التابعني للتحدي واحلماسة والعمل

واإلبتكار تباع حنو التجديد عمل القادة على حتويل وتوجيه األ: ي Intellectual stimulation الفكرية االستثارة  -   3

ق مناخ حمفز للتطوير ومعاجلة املشكالت من خالل رفع مستوى وعيهم ابلتحدايت التنافسية اليت تواجه املؤسسة وخل

 بطرق إبداعية جديدة . 

: أهتمام القائد ابلتابعني بشكل فردي واحرتامهم ومراعاة  Individualized consideration الفردية االعتبارية   -   4

 الفردية والعمل على تلبية حاجاهتم وتشجيعهم وحفز أدائهم وتقدير إجنازاهتم . فروقهم  
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 الشخصية : لثانية :  النظرية ا

 :   Big Five personality traits   نظرية العوامل اخلمس الكربى للشخصية    

 :   فلسفتها ومؤسسها   -    

 ( يبني منوذج عناصر نظرية العوامل اخلمس الكربى للشخصية وتفاعلها بني القائد والعاملني .   2الشكل رقم ) 

 

 

 

 

 

 املصدر : من تصميم الباحث . 

وصفا ية العوامل اخلمس للشخصية من أهم النماذج اليت تصف مسات وخصائص الشخصية للفرد  وذج ونظر يعترب من

إىل فيسل ساسية مع الصفات الفرعية لكل صفة ، ويرجع فضل بناء هذا النموذج  شامال ، فهي مجعت الصفات األ

تخدام منهج جيمع كاتل ابسلقائمة    حيث استخرج عوامل الشخصية اخلمس من خالل التحليل العاملي   1949عام  

لعينة عددها   الذايت وتقدر احملكمني  التقدير   & Costaمن كوستا وماكري   ، مث وتوصل كل  لكل  فرد    128بني 

McCrae     بتعميق الصدق التالزمي والصدق التميزي للعوامل اخلمس الكربى من خالل خمتلف أدوات   1985عام

 1990النموذج ، كذلك طور جولدبريج عام      Smith & Snell  ل  مسيث وسن، مث طور كل من  القياس واحملكمني  

 (. 2018)املنديل ، اختبارات عامليه مرتبطة ابملنحىن النفسي املعجمي .  

 العاملين

 االنفتاح على اخلربة

 االنبساط

الضمرييقظة   

 الطيبة واملقبولية العصابية

 القائد
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( الشخصية أبهنا "جمموعة من أساليب التفكري والتصرف 2016،    73:  تعرف )النصريي، ص  تعريف الشخصية     -

 ريدة لشخص معني " . واختاذ القرارات واملشاعر املتأصلة والف

 كما تذكرها )النصريي ، مرجع سابق ( :   العوامل اخلمس الكربى للشخصية    -

م االستقرار العاطفي ، وعدم الرضى عن النفس ، وجيد صعوبة يف العصابية : يتميز هذا النوع من األفراد إىل عد    -   1

 حراج ويكون متشائم . التكيف مع جمرايت احلياة ، ويتميز ابلقلق والشعور ابلذنب واإل

االنبساط : األفراد االنبساطيون اجتماعيون حمبون لالختالط مع االخرين ، يتكيفون مع متغريات البيئة ومتطلباهتا    -  2

 ون ابملرونة والقدرة يف التعبري عن الذات . ، ويتصف 

فكار اآلخرين واإلهتمام ابألفكار اجلديدة األنفتاح على اخلربة : يتميز األفراد يف هذا العامل بتقبلهم ملعتقدات وأ   -   3

 ال واسع متفتح الذهن ، قوي البصرية وكثري االهتمامات ومتسامح . غري التقليدية ، ويكون صاحبها ذو خي

الطيبة واملقبولية : قدرة األفراد على مواجهة مشكالت احلياة العامة ، متعاونون ، ومتساحمون ولديهم ثقة وقبول   -  4

 رتمون اآلخرين . ويقدرون وحي

يقظة الضمري : يتسم أصحاهبا ابلتخطيط والتنظيم والتنفيذ ، ويكون صاحبها دقيق منظم ، حيب التفصيل ملتزم    -  5

 وقيمي .  

 

 

 



Journal of Human Development and Education for specialized Research (JHDESR)641-669 Vo: 6, No:4, 2020 

 

654 
 

 ( اإلدارية لإلدارة الياابنية يف األهتمام ابلعاملني : zالثالثة : نظرية )النظرية  

 يف منهجية اإلدارة الياابنية .  اإلدارية    z  وليم أوشي  مرتكزات نظرية  منوذج (    3الشكل رقم ) 

 
 املصدر : من تصميم الباحث . 

( يف أواخر السبعينات ، وأصبحت الياابن منافس يف السوق z: ظهرت نظرية اإلدارة الياابنية )  فلسفتها ومؤسسها    -

م أوشي ، وهذه النظرية قائمة على أصل العاملي منذ مطلع الثمانينات ، وبرزت النظرية على يد استاذ إدارة األعمال ولي

ياة األسرة ، االحرتام كمبدأ أساسي يف األسرة الياابنية ، حيث حيرتم الصغري الكبري ، ويكون الكبري مسئوال عن ح

، حيث انعكس هذا الفكر االجتماعي على نطاق العمل أبعتبار أن أفراد ومشاركا هلم يف مجيع تفاصيل حياة األسرة  

تاجية وفق أسس واضحة بينهم ،  ن مستوى التفاعل بينهم ومستوى اإلة واحدة ويسعى مجيعهم لتحسنياملؤسسة أسر 

 هتمام ، وهي تركز على اجلانب اإلنساين يف التعامل مع األفراد . ة والتفاعل والتقدير واإلحرتام واملشارككاال
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 املرتكزات واألسس اليت تقوم عليها النظرية :      -

ظرية ببعد األمن الوظيفي واالستقرار للعاملني ، حيث أن املؤسسات الياابنية ال احلياة : هتتم النالوظيفة مدى     -  1

قتصادية وهذا حبد ذاته يسهم يف تدفق إبداعات وأفكار العاملني من أجل تستغين عن موظفيها مهما كانت الظروف اال

 للعمل .     تطوير مؤسستهم ، ويساعد يف تقليل الغياب ويعزز دافعية العاملني 

العمل بروح الفريق : املسئولية مجاعية وهو شعور موحد لدى مجيع العاملني ، فالنجاح بتكاتف اجلميع يف اإلجناز    -   2

    ة مجاعية ال فردية .واملكافأ

املشاركة يف اختاذ القرارات : العمل مجاعي والكل شريك يف صناعة جناحه ، فالقرارات جيب أن يشرتك فيها    -   3

التفاعل اجل ميع ، مما خيلق انسجام وتوافق بني أهداف مجيع العاملني وأهداف املؤسسة ، ويسهم يف خلق نوع من 

 قابة ذاتية ورغبة معززة للنجاح . ايب مع القرارات ، ويصنع ر اإلجي

لتوفري كافة   اإلهتمام الكامل ابلعاملني : العدالة واملساواة بني مجيع العاملني مبدأ أساسي ، وسعي املؤسسة    -   4

يعزز تفاعل العامل مع املؤسسة   مستلزمات احلياة الكرمية لعامليها مطلب مهم الستقرارا العاملني وإخالصهم للعمل ، مما 

 ا من أجل النهوض هبا وبقدراهتا اإلنتاجية فنجاح املؤسسة مرهون ابستقرار حياة الفرد ومعيشته . وقادهت

ليمة من ضمنها اخلربات والفرتات البينية  ملية الرتقي ال بد أن تبىن على أسس سالرتيث يف التقييم والرتقية : ع   -  5

تقييم البد وأن تشمل صيغ مشولية يف كشف قدرات العامل والقدرات واملهارات وليست جمرد أداة حتفيزية ، وعمليات ال

إكسابه اخلربات املتنوعة يف كافة جماالت وإمكاانته املختلفة ، فهما يعتمدان على عملية التطوير املستمر ملهارات العامل و 

 . م والتقديركالعمل من خالل عملية التدوير الوظيفي بنفس املستوى من أجل صقل قدرات العمال ومن مث إطالق احل
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عدم التخصص يف املهنة والثبات هبا : تفضل اإلدارة الياابنية مرور العامل جبميع قطاعات العمل ليكتسب مجيع    -  6

ليكون فاعال أبي موقع ، ويستطيع تقدمي مقرتحات تطويرية لكل مشكلة يف ظل الشراكة يف اختاذ القرارات   اخلربات

 ي . ات الرتقي الوظيفومن مث يؤهل لعملي

املراقبة الضمنية : تعتمد على املراقبة الذاتية النابعة من ذات العامل ألدائه مقارنة بزمالئه ومدى إنتاجيته وعطائه    - 7

للمؤسسة يف ظل ما تقدمه له من خدمات ، مع وجود رقابة املؤسسة على مستوايت األداء العام لألفراد   وإخالصه 

. منتظم ومرن وهي عمليه حمكومة بنظام واضح جلميع العاملني ابملؤسسةشكل وثيق و ومستوى إنتاجيتهم ، وهي متارس ب

 .   (2014) حسن ،  

 املرتبطة ابلعمل : النظرية الرابعة : نظرية التغيي التنظيمي  

يعترب التغيري منهج حياة طبيعي منذ اخلليقة األوىل للبشر والكون ، ولكن ظهرت   فلسفة النظرية واترخيها :     -      

كنظرية مهمة يف جمال اإلدارة واملال من خالل الثورة الصناعية واملنافسة الشرسة إابن احلرب العاملية األوىل والثانية  وبرزت  

ل كامل بعلماء اإلدارة ، فكل عامل وابحث من علماء اإلدارة كان يهدف إىل إحداث تغيري يف بيئة العمل وارتبطت بشك

على نظرية النظم ، وكانت هتدف إىل إحداث تغيري يف بيئة التنظيم الداخلي بشكل أكرب  و التنظيم ابملؤسسات ، وبنيت  

جون كوتر من كلية األعمال يف جامعة هارفارد االمريكي  يعترب الربوفيسور  واخلارجي ، كذلك ارتبطت بنظرية التغيري ، و 

، وقد 1996ابملؤسسات من خالل كتابه قيادة التغيري عام    من املفكرين الرايديني يف جمال إدارة وقيادة التغيري التنظيمي

ابلعمل تبدأ ابلتنظيم اإلداري   ، وهي تقوم على إحداث تغيري يف مناحي خمتلف   منوذجا  من مثاين مراحل للتغيري  حدد 

ني مبا حيقق النمو واهليكلة والقوانني واالجراءات واالجهزة والتدريب والتوظيف والتقييم إىل طريقة إخراج املنتج للمستهلك
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العال للمؤسسة وحيقق تطلعات العاملني هبا ، والتغيري يقوم على الوضع الداخلي للمؤسسة أو نتيجة الوضع اخلارجي 

 ط نتيجة التطورات املتالحقة يف خمتلف اجملاالت. احملي

 بنظرية التغيري التنظيمي لدى جون كوتر . الثمانية  التغيري    جوانب( ميثل منوذج  4الشكل رقم )

 

 املصدر : من تصميم الباحث 

( التغيري التنظيمي على أنه " جهود خمططة 2011،  7تعرف ) آل مكي ، ص    تعريف التغيي التنظيمي :    -  

مدروسة للتدخل يف أسلوب عمل املنظمات هبدف إحداث تغيريات نوعية وكمية يف اجملاالت السلوكية والتنظيمية كافة و 

تحداث إدارات مؤهلة ، هبدف حتسني بيئة العمل ، وتنمية قدرات العاملني وحتسني اهلياكل التنظيمية ، من خالل اس

ها ابلكوادر العلمية املؤهلة ، مبعىن وضع الرجل املناسب يف املكان وقادرة على التعامل مع املستجدات التقنية ، وتزويد 

 املناسب ، واالستفادة أبقصى قدر ممكن من التقنيات احلديثة لرفع الكفاءة اإلنتاجية للمنظمة " . 

 

 

التنظيم 
اإلداري

 قيادة المنظمة 

 القوانني التوظيف اهليكلة التقييم

نظمةواأل  

االجراءا
ت

االجهز
ة

 التدريب

 العملبيئة 
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 : أو ميكن للمنظمة إحداث تغيي هبا  م عليها التغيي التنظيمي  اليت يقو واجملاالت  املرتكزات       -

تغيري على مستوى القيادة : يعترب تغيري القيادة القدمية بقيادات جديدة قادرة على نقل املؤسسة من مستوى إىل ال   -  1

رات العاملني حنو التغيري مستوى جديد ، لتغيري القيم واملبادئ السائدة القدمية إىل منهجية حديثة يف ظل رؤية تعزز قد 

 والتجديد املطلوب .  

ى اهليكل : ترتبط التغيريات الداخلية بعملية إعادة تنظيم التقسيمات اإلدارية والفنية ومواقع التغيري على مستو    -  2

 اختاذ القرارات ، وحتديد نطاق السلطة واملسئولية  . 

ديد والتطوير يف سلوكيات العاملني وتطوير أدائهم من خالل التغيري على مستوى العناصر البشرية : يتم التج   -   3

 غيري بطرائق العمل واإلجراءات وعمليات التدريب ، وحتسني وسائل االتصال . التجديد والت

التغيري على مستوى إجراءات العمل : يتم من خالل تبسيط اإلجراءات وتسريع وتريهتا لتحقيق السرعة يف اإلجناز    -   4

 ألداء يف زمن قياسي يسهم يف الدفع بنتاج املؤسسة  . واجلودة يف ا

اجلانب التكنولوجي : التطور املتسارع للخدمات جيرب املؤسسة من خالل االستفادة من اخلدمات التغيري يف     -  5

يت حتفز التقنية املتطورة كوسيلة مساعدة للمؤسسة يف اجناز مهامها بدقة وسرعة عالية ، وتوفري تكنولوجيا املعلومات ال 

 العاملني على عمليات اإلبداع والتطوير  . 

افة املؤسسة : البد من توفر ثقافة داعمة للتطوير والتغيري تتخلى عن الوضع السابق وتدعم الوضع التغيري يف ثق   -   6

 اجلديد بقيم وأنظمة حديثة حبيث تتشكل ثقافة داعمة للتميز واإلبداع والتطوير .

ابملؤسسة أن يتم   سرتاتيجيات املؤسسة : البد لكي يواكب التغيري والتطوير مساحته الصحيحة التغيري يف رسالة وا   -   7

تغيري أهداف وسياسات املؤسسة وخططها االسرتاتيجية من خالل تفعيل مناشط جديدة وخدمات متميزة متطورة  . 

 ( . 2014)خمتار،  
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 الدراسات السابقة 

بعنوان : القيادة التحويلية وعالقتها ابإلبداع التنظيمي لدى عمداء ورؤساء ( جاءت  2018أما دراسة ) الرشيدي ،  

التحويلية األ القيادة  تطبيق  مستوى  معرفة  إىل  الدراسة  هدفت   ، الرايض  مبدينة  واألهلية  احلكومية  ابجلامعات  قسام 

وأعتمد على االستبانة كأداة  ابجلامعات وأتثريها على اإلبداع التنظيمي ، استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ، 

يد ورئيس قسم ، وخلصت الدراسة يف نتائجها إىل أن أبعاد القيادة ( من عم237لدراسته ، وبلغ أفراد عينة الدراسة )

وعمليات  اجلامعة  لنوعية  ذلك  ويعزى   ، متوسطة  بدرجة  التنظيمي  اإلبداع  وأن   ، مرتفعة  بدرجة  متارس  التحويلية 

 من اجلامعيني القادة ختيارا  ضوئها  يف يتم  اليت املعايري يف الّنظر عادةقد أوصت الدراسة إباالستقطاب للمبدعني ، و 

 تنظيمي مناخ توافر  ضرورة و،   املعاصرة   التغريات متطلبات مع  انسجام ا أكثر لتصبح الكليات وعمداء األقسام  رؤساء

 التدريب إدارات دعوة ،كذلك عليهم  واحلفاظ املبدعني استقطاب   يف السعودية اجلامعات يف التحويلية القيادة يدعم

 اإلبداع وممارسة التحويلية القيادة لتطبيق واملرؤوسني القادة  احتياجات تليب اليت التدريبية وراتالد  بعض تصميم إىل

 وتشجيع  التحويلية القيادة  أبعاد بتطبيق اجلامعيني القادة اهتمام لتعزيز علمية ولقاءات ندوات عقد  تكثيف ي والتنظيم

 .    املبدعني استقطاب

لتحويلية وعالقتها بفعالية اختاذ القرار لدى رؤساء أقسام اإلشراف ( دراسة بعنوان : القيادة ا2017ونفذ ) التوجيري، 

ها اخلمسة الرتبوي مبدينة بريدة يف منطقة القصيم ، هدف البحث إىل التعرف على درجة ممارسة القيادة التحويلية أببعاد

( مشرف 100على عينة بلغت )  )احلفز اإلهلامي ، االعتبار الفردي ، االستثارة الفكرية ، التأثري املثال ، التمكني ( 

القيادة  بتوفر  الدراسة  نتائج  التحليلي ، وجاءت  الوصفي  للمنهج  أداة األستبانة كأداة  الباحثة  تربوي ، واستخدمت 

عالقة إجيابية بني القيادة التحويلية وفاعلية اختاذ القرار ، وجاءت الدراسة يف توصياهتا التحويلية بدرجة عالية  كما ظهرت  
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يام مكاتب الرتبية والتعليم بعقد دورات تدريبية لزايدة وعي القيادات اإلدارية أبسلوب القيادة التحويلية وأبعادها أبمهية ق

ألخذ يف االعتبار عند تعيني القيادات توفر صفات القيادة املختلفة ودورها يف العمل القيادي اإلداري ، كذلك أيضا ا

 مهية تشجيع القادة مدراء اإلشراف مبمارسة عناصر القيادة التحويلية . التحويلية يف املعينني ، كما توصي أيضا أب

)العازمي ،  بينما جاءت     املسئولني2016دراسة  أداء  التحويلية وأثرها على  القيادة   : بعنوان  ا(  بوزارة  بدولة   لرتبية 

بدولة الكويت من أجل   املسئولني بوزارة الرتبية( من  75)  بلغت عينة    مت تطبيق هذه الدراسة على، حيث  الكويت  

معرفة أتثري القيادة التحويلية على أداء املسئولني ابلوزارة ، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن هناك نوع من التفعيل لعناصر 

ظفني خاصة يف القيادة التحويلية بسلوكيات القادة مبختلف املستوايت وقد كان هلا أثر كبري يف زايدة فاعلية أداء املو 

امي والتقدير الشخصي والتمكني ، ويضفي دور القدوة واألب احلاين أثر واضح على تفاعل املوظفني مع احلفز اإلهل

لقيادة كرب لنمط القيادة التحويلية من خالل التدريب والتغذية العلمية على مهارات اأ بتفعيل وتوصي الدراسة املدير ،  

القائد تقدمي مستوى    ، وكذلكالتحويلية والتمكن منها   العاملني وفق على  التفائل والتعاون واالندماج مع  عال من 

عناصر منط القيادة التحويلية ، وأن يقلل الفجوة يف صراع املنافسة بني األجيال ابملؤسسة من خالل التقريب الوجهات 

 والغاايت . 

 أهم ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة : 

السابقة الدراسات  الدراسة احلالية عن  البنائية    ختتلف  املعادلة  لدراسة   plsيف استخدامها لنموذج  كربانمج احصائي 

، كذلك ختتلف عن بعض   spssالعالقات والتأثريات بني القيادة التحويلية والشخصية والعمل والعاملني كمرافق لربانمج  

)انئب مدير دائرة ، الدراسات يف الفئات املستهدفة من الدراسة حيث أن هذه الدراسة استهدفت العاملني من فئة  

ورئيس قسم ، وموظف( بينما أغلب الدراسات السابقة استهدفت فئة املعلمني أو قادة املؤسسات أو عمداء ورؤساء 
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نفذة على مكاتب اإلشراف بوزارة الرتبية ، كما أن الدراسة احلالية ختتلف عن أقسام اجلامعات ، عدا الدراسات امل

الن بني  بربطها  السابقة  القادة الدراسات  شخصيات  وصفات  طبائع  وبني  استخدامه  ميكن  القيادي كأسلوب  مط 

املباشر والغري مباشر لكل   وامتزاجهما معا أتثريا وأتثرا على أداء العاملني والعمل ، وال تدرس العالقات بل تدرس التأثري

 من منط القيادة التحويلية ، وكذلك طبيعة الشخصية للقائد .

 : منهج الدراسة  

، و سئلتهمع أهداف البحث وجييب على أ  مبا يتوافقم يف العملية البحثية اختيار املنهجية املناسبة والصحيحة  من امله

ممارسة القيادة التحويلية للقادة وشخصياهتم وأتثريها على العمل   معرفةمن هذه الدراسة هو  الرئيسي  اهلدف    مبا أن

الباحث يف دراسته املنهج الوصفي التحليلي للحصول على   يطبق  سوف  والعاملني بوزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان 

وصل إىل حلول مقرتحة ملعاجلة مشكلة ، للت  بصورة كمية  وصف الواقع احلال كما هو واحلصول على االستنتاجات 

 البحث . 

  :   جمتمع الدراسة وعينته 

الرتبية والتعلي العاملني بوزارة  الدراسة للبحث احلال من  الدراسي  يتكون جمتمع  العام  - 2019م بسلطنة عمان من 

جدول   ، ووفق  موظفا  وموظفة (  11260عددهم ) من فئة )مساعد مدير دائرة ، رئيس قسم ، موظف(  ،  2020

من إمجال عدد جمتمع   375احلد األدىن حلجم العينة  ن  فإ   Morgan   (1970)و    Krejcie  العاملان كورجش ومورقان

و   11260الدراسة   منا  موظف  عدد  الدراسةهو  يف  املشاركني  من  استخدم    سب  طبقية عينة  الباحث  ، كما 

وذلك لوجود طبقتني من الذكور وإلانث   الغري عشوائية يف الدراسة احلالية جلمع االستبيان  (Quota Sampling)(احلصة)

 فئات وظيفية .   وكذلك ثالث
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 بناء أدوات الدراسة : 

 ، تعترب من أنستتتتب األدوات يف هذه الدراستتتتةكوهنا    الدراستتتتةبياانت مجع اجته الباحث يف اختيار االستتتتتبانة لتكون أداة 

 وموضتتتتتع الدارستتتتتة، الستتتتتتفادة من الدراستتتتتات الستتتتتابقة واليت تناولت دراستتتتتة اجلوانب اإلدارية بشتتتتتكل عام  ابوذلك من 

مل  ممارستتتتتتتة القيادة التحويلية للقادة وشتتتتتتتخصتتتتتتتياهتم وأتثريها على الع ن هدف الدراستتتتتتتة هوأوحيث  ،  بشتتتتتتتكل خاص

اإلداريني واملوظفني يف وزارة نة موجهة لكل من بناء استتتتبابقام الباحث  ،    والعاملني بوزارة الرتبية والتعليم بستتتلطنة عمان 

   قسمني : حيتوي استبيان الدارسة  إذ،   الرتبية يف سلطنة عمان 

، املؤهل  ، الفئة الوظيفية عمر، ال  اجلنس  وحيتوى على البياانت الشتخصتية ألفراد عينة الدارستة وهي : )  القسمم األو::

 .(    ، سنوات اخلربة يف العمل التعليمي

فقرة   16 من املقياس هذا يتكون   : و القيادة التحويليةمتغري أربعة متغريات رئيستتتتتتتتتتتتتتة ) ويتكّون من   القسممممممممممم الثا :

اإلهلامي واالستتتتتشتتتتارة ال واحلافز  ثمستتتتتوى القيادة التحويلية من حيث التأثري امل ستعك متدرجةحماور   4مقستتتتمة على 

 متدرجةحماور   5 فقرة مقستتتتمة على 20 من املقياس هذا يتكون ) متغري الشتتتتخصتتتتية :  ( ،   الفكرية واالعتبار الفردي

  ( ، ) متغري   ، واالنبستتتتتاط واالنفتاح والضتتتتتمري احلي والقبولية مستتتتتتوى الشتتتتتخصتتتتتية القيادية من حيث العصتتتتتابية تعكس

داء تطور أمستتتتتتتتتتتتتتوى   تعكس متدرجةحماور   4فقرة مقستتتتتتتتتتتتتمة على  16 من املقياس هذا يتكون   وتطوير العاملني : 

فقرة   12 من ساملقيا هذا يتكون ( ، )ومتغري تطوير العمل :  التحفيز والتدريب والتمكنياملشتاركة و من حيث   العاملني

، اجلانب   اءاتمن حيث اجلانب اإلداري واإلجر   داء العملتطور أمستتتتتتتتتتتتوى  تعكس متدرجةحماور   3مقستتتتتتتتتتتمة على 

 .  حول موضوع الدراسة  ع املعلوماتلغرض مج ( وذلكالتنظيميةالثقافة  و  ، التقين والتكنولوجي
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 أساليب املعاجلة االحصائية املناسبة يف الدراسة : 

  تعلق ي  فيما   ،   التقارير  وكتابة   وحتليلها  البياانت   إعداد  تتضمن  رئيسية  خطوات   ثالث   ستجري  الدراسة  هلذه  البياانت   حتليل  يف

  الوصفية  ابخلصائص  تتعلق  التحليل  من  األوىل  املرحلة  أن  حيث  ،   مراحل  عدة  على  ذلك  سيتم  ،  للبياانت  حتليل  إبجراء

  املرحلة  تتضمنس  حني  يف  ،  املؤية  والنسب  كالتكرارات  الوصفي  اإلحصاء  مقاييس  ابستخدام  للمستجيبني  والدميوغرافية

 والثبات   التمايز  وصدق  التقارب  دقص   من  والتأكد   ،  وعناصرها  املتغريات  بني  ابطالرت   قوة  لتحديد   القياس  منوذج  حتليل  الثانية

  بني  لتأثرياو   العالقات  دراسة  أجل   من  )اهليكلي(  البنائي  النموذج  حتليل  إجراء  سيتم  الثالثة  املرحلة  يف  ،  الدارسة  لنموذج

 .   PLS االحصائي الربانمج استخدام خالل  من املتغريات

 يدانية : نتائج الدراسة امل

 للمتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية جلميع متغيات الدراسة النتيجة الوصفية  

 حنرافات املعيارية جلميع متغريات الدراسة . ( ميثل املتوسطات احلسابية واال   7جلدول رقم ) ا

 العمل العاملني الشخصية  التحويلية _القيادة مجيع املتغيات 

N 
Valid 375 375 375 375 

Missing 0 0 0 0 

 3.6887 3.4927 3.7184 3.7440 املتوسط 

 77502. 76757. 71109. 72093. االحنراف املعياري 

 1383.25 1309.75 1394.40 1404.00 اجملموع 

 عالية  عالية  عالية  عالية  درجة املتوسط 

 3 4 2 1 الرتتيب 
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( 0جاءت أكرب أو تساوي )متغريات الدراسة األربعة    ة جلميعحنرافات املعياري( أن مجيع اال 7رقم )  اجلدول يتضح من  

( وهي درجة عالية 3.744، إذ جاء متغري القيادة التحويلية مبتوسط ) حنرافات طبيعية وبعالمة موجبة وبذلك مجيع اال

( وهي 3.718وفق تصنيف معيار ليكرت اخلماسي واحتلت الرتتيب األول ، كما جاء متغري الشخصية مبتوسط )

وتعترب مجيع درجات املتوسطات جلميع املتغريات يف بداايت املستوى العال وبوسطه ،  ية واحتلت الرتتيب الثاين  رجة عالد

 وهي بذلك تعترب وسطية ال تتوفر بدرجات عالية جدا أو ضعيفة جدا ومقبولة إىل درجة مرضية .  

 اسة للدر   القياسي الكليللنموذج  والثبات ومتوسط التباين  قياس صدق التقارب  

 للنموذج القياسي الكلي . والثبات ومتوسط التباين  ( يوضح قياس صدق التقارب    8 اجلدول رقم )

 الرمز  العناصر  املتغيات 
Cronbach's 

Alpha 

 الفا كرونباخ

rho_

A 

ثبات  

 روهو

Composite 

Reliability 

 الثبات املركب 

Average Variance Extracted 

(AVE) متوسط التباين 

القيادة  

 ويلية التح

القيادة  

التحويلية  

_ 

TLP 0.912 
0.91

2 
0.938 0.791 

التأثير 

 المثالي 

TLP

A 
0.876 

0.87

8 
0.915 0.730 

االستثارة  

 الفكرية 

TLP

B 
0.869 

0.87

1 
0.911 0.719 

االعتبار  

 الفردي

TLP

C 
0.847 

0.84

9 
0.897 0.685 
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الحفز  

 اإللهامي 

TLP

D 
0.844 

0.84

8 
0.896 0.683 

أنماط  

 ة الشخصي

انماط  

الشخصي 

 -ة 

B 0.930 
0.93

0 
0.947 0.781 

 BA 0.811 االنبساط 
0.81

7 
0.876 0.639 

 BB 0.846 االنفتاح 
0.84

7 
0.897 0.685 

الضمير  

 االخالقي 
BC 0.825 

0.83

1 
0.884 0.657 

 BD 0.848 العصابية 
0.85

1 
0.898 0.687 

 BE 0.862 القبولية 
0.86

6 
0.906 0.708 

تطوير  

 العاملين 

تطوير  

العاملين    

_ 

Pe 0.913 
0.91

4 
0.939 0.794 

 PeA 0.886 التدريب 
0.88

6 
0.921 0.745 

 PeB 0.841 التحفيز 
0.84

2 
0.893 0.677 

التفويض  

 والتمكين 
PeC 0.840 

0.84

1 
0.893 0.676 

 PeD 0.894 المشاركة 
0.89

4 
0.927 0.759 

تطوير  

 العمل 

تطوير  

 العمل_ 
P 0.920 

0.92

0 
0.949 0.862 

الثقافة  

 التنظيمية 

Pw

A 
0.919 

0.92

0 
0.943 0.804 

الجانب  

االداري  

Pw

B 
0.902 

0.90

3 
0.932 0.773 
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واالجراء 

 ات

الجانب  

التقني 

والتكنولو 

 جي 

Pw

C 
0.878 

0.87

8 
0.916 0.732 

 

، وهذا   (5.)  أن تشبع العناصر كانت أكرب من(    8وفق نتائج اجلدول رقم )  أظهرت النتائج لنموذج القياس الكلي  

( ومستوى داللة 1.964اإلحصائية لكل فقرة اكرب من )   ( t)ن قيمة يت  أ   و،    بعاد النموذج وفقراتهأيؤكد االرتباط بني  

،   convergent validity، وهذا يوكد الصدق التقاريب لنموذج الدراسة الكلي    ( 0.001قل من )أ)قيمة االحتمال(  

،   وهذا يؤكد ثبات منوذج القياس الكلي للدراسة   ( 70.)ات املركب أكرب من   كرونباخ و الثبألفا  كذلك كان معامل  

 Cronbach's)  فثبات النموذج وفق معايري الثبات الثالثة  ،  (  50.)التباين املستخلص أكرب من  كانت قيمة    أيضا

Alpha  ،rho_A  ،Composite Reliability )   حلة وصحيحة . أتكد أن املقاييس تقيس ما وضعت لقياسه وأهنا صا 

 للفرضيات.  التأثري بني املتغريات املباشرة والغري مباشرة التفاعل و يوضح رسم  النموذج اهليكلي للدراسة  
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 االستنتاجات وهي : النتائج و مجلة من  (  10)رقم    والشكل( ،    9( ، واجلدول رقم )    7يتضح من اجلداول رقم )  

يف سلوكيات وممارسات القادة مدراء الدوائر مبديرايت فات الشخصية  والص ،  وجد توفر لسمات القيادة التحويلية  ي  -  1  

 وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان بدرجة عالية . 

 عالية مرتفعة.لنمط القيادة التحويلية على طبيعة الشخصية القيادية بدرجة  ودال إحصائي ا  جيايب مباشر  إ  يوجد أتثري  -  2

 بدرجة منخفضة . والعمل  لنمط القيادة التحويلية على أداء العاملني ال إحصائي ا  ودجيايب مباشر  يوجد أتثري إ   - 3   

من خالل شخصية والعمل  العاملني    لنمط القيادة التحويلية على أداء ودال إحصائي ا  جيايب غري مباشر  يوجد أتثري إ   -   4

 القائد كوسيط بدرجة متوسطة . 

 بدرجة متوسطة . والعمل  لطبيعة شخصية القائد على أداء العاملني  ودال إحصائي ا  جيايب مباشر  يوجد أتثري إ   - 5

ثريها متوسط برز ارتفاع يف مستوى توفر مسات القيادة التحويلية بدرجة عالية بسلوكيات القادة لكن مستوى أت   -  6

 أبسلوب القيادة . على األداء العام للعاملني والعمل نظرا لعدم اكتساهبا معرفيا وعلميا وتطبيقها عمليا  إىل ضعيف 

ارتفاع مستوى أتثري الشخصية على أداء العمل والعاملني أكثر من منط القيادة التحويلية داللة على أن األمناط    -   7

 القيادية ميكن تعليمها للقادة ، وصقل شخصياهتم على طبيعة مساهتا . 

جيابية فات الشخصية اإلعلمي وعملي مع الصل  ميكن التنبؤ يف حالة توافر مسات القيادة التحويلية مندجمة وبشك   -   8

 من ارتفاع يف مستوى التأثري على أداء كل من القائد والعمل والعاملني . 

 التوصيات : 

ج إعداد القادة قبل وبعد التعيني ميوصي الباحث أبمهية اعتماد منوذج منط القيادة التحويلية كمنهجية تعليمية يف برا

ومية يف طبيعة الشخصية القيادية ، كذلك تدريب العاملني والقادة على ها كممارسة ييف الوظائف القيادية وتذويب
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بعملية اختيار القيادات   الهتمام ابتنمية صفاهتم الشخصية اإلجيابية اجتاه العمل والتطوير ، كذلك يوصي الباحث  

 . شخصيتهم  ادي مع طبيعةللوظائف القيادية وفق مقاييس شخصية وقيادية مقننة توضح معامل طبيعة منطهم القي

 اخلامتة : 

سعى الباحث إىل معرفة درجة أتثري منط القيادة التحويلية على طبيعة شخصية القائد وأتثريمها على أداء العاملني والعمل 

ل بدوائر مديرايت وزارة الرتبية والتعليم بسلطنة عمان ، من خالل تطبيق أداة االستبانة وفق إجراءات علمية دقيقة وحتلي

الباحث مقد  أثبت  لبياانهتا ،  الدراسة ،  كافرتاضات  رهتا االحصائية وقبوهلا  علمي  النتائج حقيقة مشكلة  وأوضحت 

 وواقعها ، وقدم الباحث مجلة من التوصيات اليت هتدف إىل تطوير أداء القادة بصفة العموم واخلصوص . 
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