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ABSTRACT 

This quantitative study aimed to identify the degree of schools principals 

transformational leadership and its relationship with organizational health in basic 

education schools in the Sultanate of Oman, In order to fulfill this aims, the researcher 

adopted the analytical descriptive method, by using two tools one is transformational 

leadership questionnaire to measure the degree of  principals practice on transformational 

leadership in basic education schools in the Sultanate of Oman , and the other  

organizational health (OHI) measure for measuring the organizational health level in 

basic education schools in the Sultanate of Oman from the perspective of teachers, The 

tools created of (70) items have been found correlation and reliability, The researcher 

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

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

degree of the principals practice transformational leadership in basic education schools 

in the Sultanate of Oman from the perspective of their teachers is (3.58) of a large degree 

of practice, Organizational Health level in basic education schools in the Sultanate of 

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

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

the study sample for The degree of principals transformational leadership, And between 

the mean perceptions for the level organizational health in their schools. The researcher 

recommended to Continue for principals practice on transformational leadership skills; 

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

applied and practice in their schools, and Measuring the level of organizational health in 

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

sure of the organizational health level in the schools in sultanate of Oman. 

Keywords  :Transformational leadership, Organizational health, Transformational leader, 

Organizational climate. 
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 ملخص ال

هدفت هذه الدراسة الكمية إىل تشخيص درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية، وعالقتها بالصحة التنظيمية يف مدارس   
التعليم األساسي بسلطنة عمان. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، من خالل استخدام 

حويلية لقياس درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية يف مدارس التعليم األساسي، أدايت الدراسة األوىل: استبانة القيادة الت
( لقياس مستوى الصحة التنظيمية يف مدارس التعليم األساسي من وجهة نظر املعلمني, وتكونت OHI-Eوالثانية مقياس )

( معلماً 504على عينة عشوائية قدرها )( فقرة، مت إجياد صدقهما وثباهتما، وزعت أدايت الدراسة 70أدايت الدراسة من )
ومعلمة، وبعد حتليل البيانات أشارت نتائج الدراسة: أن درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية يف مدارس التعليم األساسي 
 بسلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم كبرية، وأن مستوى الصحة التنظيمية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان من

وجهة نظر املعلمني يف مدارسهم مرتفع، وأنه توجد عالقة ارتباطية طردية موجبة دالة إحصائيا بني متوسط تقديرات أفراد عينة 
الدراسة لدرجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية، وبني متوسط تقديراهتم ملستوى الصحة التنظيمية يف مدارسهم. أوصى 

ديرين على ممارسات أبعاد القيادة التحويلية؛ لتكوين تصورات أوضح عن القيادة التحويلية؛ االستمرار يف تدريب املالباحث ب
( مقياس الصحة OHIمن أجل ترمجتها يف الواقع الفعلي. ضرورة قياس مستوى الصحة التنظيمية يف املدارس باستخدام )

 التنظيمية بني فرتة وأخرى.

 التحويلية، الصحة التنظيمية، القائد التحويلي، املناخ التنظيميالكلمات املفتاحية: القيادة  
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 المقدمة
املؤسسات من خالهلا حتقيق أهدافها، وهي القادرة على التنسيق بني العناصر  تُعد القيادة األسلوب الرئيس اليت تستطيع 

اإلدارية، املادية منها والبشرية، من أجل حتقيق أهداف املختلفة، لتصل املؤسسة إىل التكامل املنشود بني مدخالت العملية 
اجملتمع، فالقيادة تقوم على أساس أن القائد هو الشخص الذي يؤثر يف اآلخرين، ويعمل على إشباع حاجاهتم، وذلك من 

ام كبري، وبدأ اهتم على األداء  يف(. لذلك حيظى أسلوب القيادة وتأثريه 2006)عياصرة، أجل إجناز األهداف املراد حتقيقها
صاحب اإلدارة العلمية، تلك املدرسة اليت أَبدت اهتماماً شديداً بعامل   Taylorاالهتمام الفعلي بالقيادة يف كتابات تايلور

الكفاءة واإلنتاج من خالل اإلشراف اللصيق على األفراد، وهو األمر الذي أدى إىل إغفال الُبعد اإلنساين يف اإلدارة )الطويل 
،1999.) 

اح املدارس أو فشلها، ملا للقائد من دور حاسم يف التأثري على سلوك املعلمني، ألسلوب القيادي هو العامل الرئيس يف جنفا
ويف توفري اجلو التعليمي الفعال الذي ميثل استثماراً فاعاًل يف التحصيل العلمي للطلبة، وبالقدر الذي يكون فيه القائد قادراً  

 (.2008ولياته، يكون قادراً على حتقيق أهداف املدرسة )عيسى،على القيام مبهماته ومسؤ 

إن أسلوب القيادة يف املدرسة يؤثر بشكل مباشر على أداء العاملني فيها، وهنا يربز أسلوب القيادة التحويلية، الذي إذ     
أعماهلم بصورة جديدة، وبطريقة إبداعية يركز على إجياد رؤية ورسالة واضحة لفريق العمل، ويثري اهتمام املرؤوسني لكي يعرضوا  

(. وملمارسات القائد التحويلي تأثري واضح على سلوكيات املعلمني واجتاهاهتم حنو املدرسة، من خالل توفري 2007)املخاليف،
(. 2013لفار،اجتاهات عالية جتاه النمو املهين للمعلمني وأداء الطلبة، والقدرة على تنفيذ التغيري، وتقدمي التحفيز الذهين )ا

ويعد أسلوب القيادة التحويلية من أفضل األساليب القيادية اليت ترتقي بالعاملني، وتسمو هبم يف سلم االحتياجات البشرية، 
واملتطلبات الذاتية واالجتماعية واملؤسساتية، مما جيعل هذا األسلوب القيادي مطلبًا ملحًا يف ضوء التحديات العاملية اليت 

الرتبية والتعليم، وإن هذا األسلوب من القيادة يتفاعل من خالله عدة مقومات حمفزة حنو األداء النوعي  تنعكس على جمال
 (.2004على املستوى املؤسسي )العمري ،

العملية اليت " هي: Transformational Leadershipالقيادة التحويلية  صاحب النظرية: بأن  Burns يرنز يعرف    
والتابعون له إىل رفع كل منهما اآلخر إىل أعلى مستويات الدافعية واألخالق" يسعى من خالهلا القائد 

(Edwards,2008,p12)  . ويعرفها الباحث اجرائياً بأهنا قدرة القيادة املدرسية على التأثري يف العاملني، من خالل حرصه 
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مشرتكة، ومساعدهتم على تغيري ممارساهتم، من خالل على تقدير ذواهتم، لتحريكهم كفريق عمل متعاون حنو رؤية مستقبلية 

إحداث تغيريات إجيابية، وتفّهم حاجاهتم؛ بغرض العمل إلشباعها، وجعل املعلمني يبذلون أقصى طاقاهتم لتحقيق أهدافهم 
 وأهداف املدرسة.

ديات والتطورات احلديثة، وذلك من ومن أهم ما مييز القيادة التحويلية قدرهتا العالية على قيادة املنظمة يف مواجهة التح    
خالل التأثري على سلوكيات املرؤوسني وتنمية قدراهتم اإلبداعية عن طريق فتح اجملال هلم وتشجيعهم على مواجهة املشاكل 

(. وإن القادة التحويلني يسلكون سلوكا يؤدي إىل نتائج عالية عند توظيفهم 2010والصعوبات اليت تواجه منظماهتم )الرقب،
 سلوكيات التالية: ال

 .ستخدام القائد الرتبوي أسلوبا جيعل من سلوكه مثاال يقتدى به، وحيرتمه اآلخرون، ويثقون فيهاالتأثري املثايل:   -
 السلوك الذي حيفز اآلخرين ألداء أفضل األعمال والفوز بأفضل الدرجات.   تعين  :الدافعية اإلهلامية -
االستثارة الفكرية: وتعين مشاركة القائد الرتبوي لآلخرين يف اختاذ القرارات، وصنع األهداف، واختيار األساليب والوسائل  -

 املختلفة لتنفيذها.
الذين هم حباجة إىل رعاية خاصة سيما  ،جبميع األشخاص االعتبارية: وتعين أن القائد يهتم بالفرد من خالل اهتمامه -

 (. 2007)املخاليف،
القيادة التحويلية تقوم على مبدأ االلتزام، وختلق احلماس والدافعية لدى العاملني يف املؤسسة التعليمية للتغيري كما تسعى ف    

اعد يف إعادة النظر يف الرؤية املتعلقة باألفراد ومهماهتم أيضا للعمل التكاملي ومشاركة مجيع العاملني يف العملية التعليمية، وتس
وأدوارهم، وتعمل على جتديد التزامهم، وتسعى إلعادة بناء النظم والقواعد العامة اليت تسهم يف حتقيق غاياهتم 

رها املرجعية، من حتمل املسؤولية حنو طبيعة املناخ، وطبيعة اجلماعة وأط  لذا فإن للقيادة ونوعها نصيب   (.2002)مصطفى،
ومستوى نضجها وثقتها ببعضها البعض، وأن دور القيادة وأثرها كبري يف متتع اجلماعة مبفهوم الصحة املؤسسية وجتانسها 

(. لذلك اهتم العلماء واملختصون باملنظمات الرتبوية بدراسة بيئات العمل، فأصبح يدرس مكان العمل، 1999)الطويل ،
( أثناء دراسته خلاصيات املدرسة، فاملنظمة اليت 1965مايلز ) هاتنظيمية، وأول ما استعملوحديثًا بات يعرف بالصحة وال

تتمتع بصحة جيدة، هي تلك املنظمة اليت تستطيع احلياة يف حميطها، واالستمرار يف النمو واالزدهار على املدى البعيد 
 (.2004)جامشيد،
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االجتاهات اإلدارية اليت تركز على دراسة املنظمة، إذ تشبه هذه االجتاهات املدرسة بالكائن  وتعد الصحة التنظيمية من أهم 
احلي الذي حيتاج إىل أن ينمو بصحة جيدة، وأن يكون خاليا من األمراض، فاحملافظة على وجود املناخ الصحي يف املدرسة 

الصحة التنظيمية يفرض نفسه بقوة، وذلك هبدف  (، لذا أخذ مفهوم1999تأيت يف قمة سلم أولويات القيادة )الطويل ،
تطوير عمل املنظمات واحلفاظ على حيويتها ومنوها، فاملنظمة املتمتعة بالصحة اجليدة تتمكن من التعامل مع القوى اخلارجية 

ات أفضل احمليطة هبا بفاعلية، ويف نفس الوقت تعمل على توجيه إمكاناهتا وطاقاهتا لتحقيق أهدافها وصواًل إىل نتاج
 & Hoy (. وإن االهتمام بالصحة التنظيمية يوفر هنجًا مشوليًا لتحسني حتصيل الطالب2002)مصطفى،

Sabo,1998).) 

إن القيادات الرتبوية جيب أن تُعطي أمهية بالغة جلذب العاملني إىل املنظمة، وزيادة انتمائهم هلا، والسعي إىل حتقيق التماسك     
نوية للعاملني، والسعي إىل حتقيق أهدافها ومراميها، ومع غياب تلك األسباب سيؤدي إىل جعل املؤسسي، ورفع الروح املع

العاملني فيها مرتقبني ألي فرصة لإلفالت منها، واالنعتاق من قيودها، وااللتحاق بأي منظمة أخرى يروهنا مالئمة ألهدافهم، 
 (.2001وملبية لطموحاهتم )البدري،

يف  ) (Hoy, Tarter & Kottkamp,1991) من،ريى كل ف: Organizational healthالصحة التنظيمية: أما     
مقدرة املنظمة للتكيف مع البيئة احمليطة هبا، وخلق االنسجام بني أفرادها ومقدرهتا على حتقيق   اأهن  (:2010  ،الصرايرة والطيط

بيئة عمل جاذبة، يستطيع املعلمون فيها أن يعملوا سوياً ويعرفها الباحث إجرائيا: بأهنا حالة املدرسة اليت يتوافر فيها    أهدافها.
 بنجاح، للوصول إىل أفضل أداء حيقق التوقعات واألهداف والتكامل املؤسسي، وارتفاع الروح املعنوية، ويزيد من فاعلية املدرسة.

 التنظيمية هي:أن أبعاد الصحة  ( Hoy, Tarter, Kottkamp 1199)ويرى كل من هوى وتارتر وكوتكامب    

(: وتعين مقدرة املؤسسة على التعامل مع بيئتها اخلارجية بنجاح، واحلفاظ Institutional Integrityالتكامل املؤسسي )-1
على استمراريتها الداخلية، عند تعرضها لضغوط من البيئة اخلارجية، ومحاية املعلمني من مطالب اجملتمع وأولياء األمور غري 

 املنطقية. 

(: وتشري إىل السلوك الذي يكون فيه مدير املدرسة ودود ويسهل التعامل Collegial Leadershipيادة اجلماعية )الق-2
معه، ويتقبل آراء العاملني حىت لو تعارضت مع أفكاره، والذي يعامل العاملني على قدم املساواة، ويطلع العاملني على األداء 

 عايري حمددة لألداء.املتوقع منهم، ويف نفس الوقت حيافظ على م
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(: ويُقصد به توفري ما يلزم من مواد وجتهيزات إضافية للتدريس، عندما يطلبها Resource Influenceدعم املوارد )-3
املعلمون، وختصيص جزء من ميزانية املدرسة لشراء املواد الضرورية لدعم الربنامج األكادميي للمدرسة، وتوفري العدد املطلوب 

 من املعلمني.
(: وتعين شعور العاملني واملعلمني يف املدرسة باالنفتاح والود واالنتماء والثقة، Teacher Affiliationانتماء املعلم )-4

وحب العمل واالحرتام، واملساعدة بني العاملني، وشعورهم باالفتخار ملدرستهم، فضال عن افتخارهم بإجناز األعمال املكلفني 
 هبا.

(: هو التوجه حنو ابتكار إجراءات جديدة حتقق النمو، والتفوق األكادميي، Academic Emphasisالتأكيد األكادميي )-5
 من خالل وضع أهداف عالية ميكن حتقيقها بتوفري بيئة منتظمة وجادة.

مل مع املشكالت إن البيئة الرتبوية الصحية حباجة إىل القيادة التحويلية املبدعة اليت متكنها من حتقيق أهدافها بفاعلية، والتعا    
الوظيفية، أي أن يتمكن قادة املدارس من تغيري أداء املدرسة عن طريق إجياد حلول، وأفكار تربوية جديدة مبساعدة املعلمني 
لتحقيق األهداف املرجوة، فتقوم بتهيئة البيئة املناسبة لتجريب األفكار اإلبداعية اليت تتفق مع أهداف املدرسة الرتبوية، وحتفز 

 (.2014ني على تنفيذ أفكارهم، اليت تساهم يف إحداث تغيري يرتقي باألداء الوظيفي )كعكي ،املبدع
وتقوم وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان بدور ملموس يف تدريب القيادات الرتبوية ورفع كفاءهتا، فتنظم الربامج والدورات     

األداء املدرسي، بالتعاون مع مراكز التدريب يف املديريات التعليمية، بالتعاون التدريبية، وذلك من خالل ما تقدمة دائرة تطوير  
مع املركز التخصصي للتدريب املهين للمعلمني، وخمتلف الربامج اليت تقدم للمديرين يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة  

جراء الدراسة على القيادة التحويلية  أمهية إ وجد  ومن خالل ما أطلع عليه الباحث من قراءات حول هذا املفهوم. عمان 
 وعالقتها بالصحة التنظيمية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان.

 مشكلة الدراسة
تواجه النظم الرتبوية العديد من التحديات يف هذا العصر املتسارع، وبالتايل فإن هذه النظم حباجة إىل مراجعة أساليبها     

التعامل مع تلك التحديات، وذلك يفرض على القادة واعيًا ومتجدداً، وتطويرًا ملهاراهتم يف التعامل مع وأدوارها، وكيفية 
 املرؤوسني، والتأثري فيهم، واستثارة تفكريهم، وحفزهم لتقدمي أفضل ما لديهم من أجل حتقيق األهداف.

ة حمفزة للعاملني، وبناء بيئة تنظيمية، من األمور اليت تؤدي ويعد توفري مناخ إجيايب يف املؤسسة الرتبوية، وتوفري ثقافة تنظيمي    
 إىل بناء مدرسة تتمتع جبو صحي، مما يدفع بالعاملني فيها إىل االلتزام باملهمات املطلوبة منهم بكل كفاءة واقتدار، مبا يعود  
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الدراسات السابقة اليت أجريت على وقد أشارت نتائج بعض  (.2011باملنفعة على املدرسة وعلى اجملتمع ككل )الكمايل،

(، اليت أظهرت وجود قصور يف 2003البيئة العمانية إىل وجود بعض املشكالت املتعلقة بأسلوب القيادة.  كدراسة املنذري )
رات بعض املمارسات اإلدارية ملديري مدارس التعليم األساسي، وحتديداً تلك املتعلقة باملعلمني، من حيث مراعاة الرغبات والقد

( اليت أشارت إىل 2011ودراسة اجلهضمي ) .يف توزيع األعمال عليهم، ومساعدهتم يف التعرف على احتياجاهتم التدريبية
 وجود قصور يف أداء مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان، وكذلك قصور يف النمط القيادي هلذه املدارس.

مني لطلب التقاعد يف السنوات األخرية، بسبب االنتقادات الكثرية كذلك توضح اإلحصائيات ارتفاع عدد املعلمني املتقد    
أن هنالك أعداداً كبرية تستقيل أو تقوم بنقل خدماهتا سنويًا من وزارة الرتبية والتعليم قبل   شرياليت توجه للمعلمني. حيث ت

( معلماً 519ن العدد )كا(  2014يف عام )و ( معلماً ومعلمة،  605( كان العدد )2012؛ ففي عام )السن احملدد للتقاعد 
( كان 2016( معلماً ومعلمة، ويف الثالثة األشهر األوىل من العام )1519)  إىل  العدد  تضاعف(  2015ومعلمة، ويف عام )

(. ومن هنا فان مشكلة الدراسة تتحدد يف الكشف عن ممارسات 2016( معلماً ومعلمة )وزارة الرتبية والتعليم،1229العدد )
 ويلية وعالقتها بالصحة التنظيمية يف مدارس التعليم األساسي؟القيادة التح

 :أهداف الدراسة
 درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم.  شخيصت .أ

 مستوى الصحة التنظيمية يف مدارس التعليم األساسي يف سلطنة عمان من وجهة نظر املعلمني.مناقشة   .ب
ليم األساسي يف سلطنة عمان ومستوى بالصحة الكشف عن العالقة بني ممارسة املديرين للقيادة التحويلية يف مدارس التع .ت

 التنظيمية يف مدارسهم من وجهة نظر املعلمني.

  الدراسات السابقة:
 أوالً: الدراسات المتعلقة بالقيادة التحويلية 

ومستويات التحصيل العالقة بني أبعاد القيادة التحويلية يف املدرسة االبتدائية والبيئة املدرسية،  (Allen,2015)أيلني  حبث
مت مجع البيانات من خالل عينة هادفة من مديري املدارس االبتدائية، وعينة مقصودة من املعلمني   .العلمي للطالب يف املدرسة

لقياس درجة تصورات   (MLQ)الواليات املتحدة األمريكية، وباستخدام مقياس القيادة التحويلية  بتكساس    واليةيف مدارس  
 لقياس تصورات املعلمني للمناخ   (SCT_R)ت املديرين للقيادة التحويلية، واستخدام مقياس املناخ املدرسي  املعلمني ملمارسا
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حصائية بني عوامل القيادة التحويلية، وأبعاد املناخ املدرسي. االنتائج إىل وجود عالقات إجيابية ذات داللة    ت  ر اشأ  ؛املدرسي
إجيابية بني القيادة التحويلية وحتصيل الطالب يف الرياضيات، ووجود عالقة إجيابية بني  ومع ذلك مل تكن هنالك عالقات 

 القيادة التحويلية وحتصيل الطالب يف القراءة.

( بالكشف عن طبيعة العالقة االرتباطية بني ضغوط العمل، والقيادة التحويلية لدى مدير املدارس 2012قامت النجار )
لسطني( من وجهة نظرهم. ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، احلكومية مبحافظات غزة )ف

مستخدمة استبانتني كأداة للدراسة، إحدامها لقياس شعور مديري املدارس بضغوط العمل، واألخرى استبانة القيادة ذات  
( مديراً ومديرة، مت اختيارهم بطريقة عشوائية، 271لى )السلوكيات املتعددة، استبانة )باس وأفوليو(. واشتملت عينة الدراسة ع

( %44أن درجة شعور مديري املدارس احلكومية بضغط العمل على وزن نسيب قدره )  ؛وبعد معاجلة البيانات أظهرت النتائج
ة كبريًة جداً. ( بدرج%86.9بدرجة قليلة، ودرجة ممارسة مديري املدارس احلكومية للقيادة التحويلية على وزن نسيب قدره )

وأنه توجد عالقة " سلبية " ذات داللة إحصائية بني درجة الشعور بضغط العمل، وبني درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى 
 مديري املدارس احلكومية مبحافظات غزة. 

 ثانياً: الدراسات المتعلقة بالصحة التنظيمية 

( دراسة هدفت إىل حتديد العالقة بني الصحة التنظيمية وإجناز الطالب يف التحصيل (Johnson,2014  ون جوهانسأجرى      
العلمي األكادميي، وحتديد العوامل اليت من شأهنا أن تساعد على زيادة التحصيل العلمي للطالب، خاصة يف املدارس االبتدائية  

( مدرسة، من املدارس االبتدائية يف 26نة الدراسة من )باملناطق احلضرية يف والية األلباما يف اململكة املتحدة، وتكونت عي
لقياس الصحة  (OHI-E)املناطق احلضرية، وقد استخدمت الدراسة مقياًسا لقياس التحصيل العلمي، وكذلك مقياس 

هرت الدراسة التنظيمية يف املدارس االبتدائية، ومن مث استخدام معامل ارتباط بريسون واالحندار املتعدد لتحليل البيانات. وأظ 
أنه يوجد ارتباط قوي بني الصحة التنظيمية والتحصيل الدراسي للطالب، ويعترب املعلم أهم عامل يف حتسني إجناز الطالب. 

 كما أظهرت النتائج أيضاً وجود انتماء قوي للمعلم، والشعور بالوالء والرضى الوظيفي.
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ملدارس الثانوية العامة واخلاصة يف األردن من وجهة نظر املعلمني"، ( "مستوى الصحة التنظيمية يف ا2011دراسة  السواملة )
واليت هدفت التعرف إىل مستوى الصحة التنظيمية يف املدارس الثانوية العامة واخلاصة يف األردن من وجهة نظر املعلمني، 

 اض الدراسة؛ مت تطوير مقياس ( معلماً ومعلمة مت اختيارهم بالطريقة العشوائية، ولتحقيق أغر 1337وتكونت العينة من )

 ,Hoy, Tarter) ) ، والذي طّوره هوي وتارتر وكوتكامب (OHI)باالعتماد على مقياس الصحة التنظيمية 

Kottkamp,1991 .واستخدمت الدراسة املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، واختبار )ت(، وحتليل التباين األحادي
ن مستوى الصحة التنظيمية يف املدارس الثانوية العامة واخلاصة يف األردن من وجهة نظر املعلمني وأشارت نتائج الدراسة إىل أ

كان مرتفعاً، توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى الصحة التنظيمية بني املدارس الثانوية العامة واخلاصة، ولصاحل 
د فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغري النوع االجتماعي، املدارس اخلاصة، كما أشارت نتائج الدراسة أيضا بأنه ال توج

 وسنوات اخلربة، واملؤهل التعليمي.

 الدراسات التي جمعت بين القيادة التحويلية والصحة التنظيمية:  اً:لثثا

االبتدائية، والصحة ( حبث العالقة بني منط القيادة التحويلية ملديري املدارس (Edwards,2008 إدوارددراسة  هدفت    
التنظيمية يف هذه املدارس يف والية كارولينا بالواليات املتحدة األمريكية، واسُتخدمت أداتان جلمع البيانات مها: مسح الربنامج 

، ومت تطبيق هاتني األداتني على عينة من املعلمني واملديرين  (OHI-E)املدرسي للمرحلة االبتدائية، ومقياس الصحة التنظيمية
(، مستجيبا من مخس مدارس 122 املدارس االبتدائية التابعة إلحدى املناطق التعليمية يف جنوب كارولينا، بلغ عددهم )يف

شاركت يف الدراسة. أظهرت النتائج وجود عالقة إجيابية متوسطة بني النمط القيادي التحويلي والصحة التنظيمية، كما وجدت 
ة التحويلية وبُعد " التكامل املؤسسي"، يف حني وجدت عالقة ارتباطية إجيابية متوسطة عالقة ارتباطية ضعيفة بني منط القياد

بني النمط القيادي، وأبعاد القيادة اجلماعية، ودعم املوارد، وانتماء املعلم ". ووجدت عالقة ارتباطية ضعيفة بني النمط القيادي 
لة إحصائية تعزى ملتغريات العمر، والعرق، وسنوات التدريس، التحويلي، وبعد التأكيد األكادميي ". وكانت هنالك فروق دا

 والفرتة الزمنية اليت قضيت يف املدرسة نفسها، ومل تكن هنالك فروق إحصائية تعزى ملتغري اجلنس واملستوى التعليمي.
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 منهج الدراسة

املدارس احلكومية التابعة لوزارة الرتبية والتعليم تكون جمتمع الدراسة من معلمي ومعلمات التعليم األساسي يف  :  مجتمع الدراسة  
( معلماً ومعلمًة وذلك وفق ما جاء يف الكتاب اإلحصائي 51761، وعددهم )2015/2016يف سلطنة عمان خالل العام  

 م.2015/2016لوزارة الرتبية والتعليم  
توزيع أداة الدراسة عليهم مجيعا، وقد مت اسرتداد  ( معلمًا ومعلمة، حيث مت 534تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة:

( 504( استبانات لعدم اكتمال البيانات، وبذلك أصبحت عينة الدراسة )4(، ومت استبعاد )%95( أي ما نسبته )508)
 وهي العينة الفعلية للدراسة.

 الدراسة    أداة

ة الدراسة، واليت تكونت من استبانة اشتملت على لتحقيق أهداف الدراسة، واإلجابة عن أسئلتها؛ قام الباحث بإعداد أدا
استبانة ومقياس، حيث مت تطوير استبانة لقياس " درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة  

كذلك   .ة حماورموزعة على أربع  ( فقرة33عمان، بناء على األدب النظري والدراسات السابقة وقد اشتملت االستبانة على )
مستوى الصحة التنظيمية يف مدارس التعليم األساس من وجهة نظر  ( لقياسOHI-E)قام الباحث باستخدام مقياس 

( عبارة بعد 37ويتكون من ) (Hoy ،Tarter, Kottkamp 1991) هوي وتارتر وكوتكامب :املعلمني، الذي طوره
 ترمجتها من قبل الباحث إىل العربية.  

 صدق األداة 
يقصد بصدق   :في مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان: صدق استبانة درجة ممارسة المديرين للقيادة التحويلية  أوالً 

 إجياد صدق االستبانة بطريقتني:مت  االستبانة صالحيتها لقياس ما أعدت ألجله،  

( حمكماً من املختصني 20مت عرض االستبانة يف صورهتا األولية على جمموعة من ) صدق المحكمين "الصدق الظاهري":
 .لسلطان قابوس، وجامعة صحار، ووزارة الرتبية والتعليم يف اإلدارة الرتبوية، واإلدارة العامة، ومناهج البحث والتقومي من جامعة ا

 خذوقد مت اال .إقرار صالحية فقرات االستبانة من حيث صياغتها ووضوحها، واالنتماء إىل احملور الذي تندرج حتته ألجل
 آراء احملكمني من حيث احلذف والتعديل.ب
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ساب معامل ارتباط  حل( معلماً ومعلمًة،  30م، على عينة مكونة من )يمت تطبيق االستبانة بعد التحك  صدق التكوين )البناء(:

بريسون بني احملاور الرئيسة لألداة وبني األداة ككل، حيث إن قيمة معامل االرتباط يعطي مؤشرًا على ارتباط وانتماء احملور 
 بني احملاور الرئيسة لألداة وبني األداة ككل.( يبني معامالت االرتباط  1لألداة الكلية. واجلدول )

 ( معامالت االرتباط بني احملاور الرئيسة لألداة بعضها ببعض وبينها وبني األداة ككل1جدول )

 األداة ككل  4 3 2 1 المحور 
     1 اجلاذبية 

    1 **0.77 االستثارة العقلية 

   1 **0.63 **0.46 احلفز اإلهلامي 

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

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

 ( =0.05(، *دال إحصائياً عند مستوى داللة )=0.01دال إحصائياً عند مستوى داللة ) **
 

 دالة إحصائيا عند مستوى داللة( أن معامالت ارتباط احملاور الرئيسة لألداة بعضها البعض جاءت 1يتبني من اجلدول )    
(0.01=(؛ حيث بلغ أعلى معامل ارتباط بني احملاور)مع 0.77 )(، وهو معامل ارتباط احملور الثاين )االستثارة العقلية

ع  (، وهو معامل ارتباط احملور الراب0.42التأثري املثايل(، بينما بلغ أقل معامل ارتباط بني احملاور) –احملور األول )اجلاذبية 
  – 0.76)االعتبار الفردي( مع احملور الثاين )االستثارة العقلية(، كما تراوحت معامالت ارتباط احملاور األربعة باألداة ككل )

(، وحيث إن مجيع معامالت االرتباط جاءت ذات داللة =0.01(، وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )0.87
 ا يدل على توفر درجة عالية من الصدق البنائي لالستبانة.(، مم=0.01إحصائية عند مستوى داللة )

 ثانياً: صدق مقياس مستوى الصحة التنظيمية في مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان:
( معلماً 30مت تطبيق املقياس بصورهتا النهائية، بعد ترمجتها من قبل الباحث، على عينة مكونة من )  صدق التكوين )البناء(:

قد مت حساب معامل ارتباط بريسون بني احملاور الرئيسة لألداة وبني األداة ككل، حيث إن قيمة معامل االرتباط  ومعلمًة، و 
( يبني معامالت االرتباط بني احملاور الرئيسة لألداة وبني  2يعطي مؤشراً على ارتباط وانتماء احملور لألداة الكلية. واجلدول )

 األداة ككل.
 اط بني احملاور الرئيسة لألداة بعضها ببعض وبينها وبني األداة ككلمعامالت االرتب  (2جدول )
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 األداة ككل  5 4 3 2 1 المحور 

      1 التكامل املؤسسي 

     1 **0.98 القيادة اجلماعية 

    1 **0.97 **0.95 دعم املوارد 

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

  1 **0.97 **0.95 **0.98 **0.99 التأكيد األكادميي 

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

 ( =0.05( ، *دال إحصائياً عند مستوى داللة )= 0.01دال إحصائياً عند مستوى داللة) **
إحصائيا عند مستوى ( أن معامالت ارتباط احملاور الرئيسة لألداة بعضها البعض جاءت دالة 2يتبني من اجلدول )    

(، وهو معامل ارتباط احملور اخلامس )التأكيد األكادميي( 0.99(؛ حيث بلغ أعلى معامل ارتباط بني احملاور)=0.01داللة)
(، وهو معامل ارتباط احملور الرابع )انتماء 0.91مع احملور األول )التكامل املؤسسي(، بينما بلغ أقل معامل ارتباط بني احملاور)

(، 0.99  –  0.96املعلم( مع احملور األول )الثالث( دعم املوارد ، كما تراوحت معامالت ارتباط احملاور األربعة باألداة ككل )
(، وحيث إن مجيع معامالت االرتباط جاءت ذات داللة إحصائية =0.01وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 وفر درجة عالية من الصدق البنائي لالستبانة.(، مما يدل على ت=0.01عند مستوى داللة )
 وكما يلي:    ،مت التحقق من ثبات استبانة الدراسة من خالل طريقتني  :ثبات أداتي الدراسة

مت حساب  الستبانة درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان:  :معامل ألفا كرونباخ
( معلماً، باستخدام معامل االتساق الداخلي ألفا كرونباخ، وأظهرت 30بيق األداة على عينة مكونة من )معامل الثبات بتط

يف حني كان معامل الثبات جملال اجلاذبية   ،(0.84النتائج معامل الثبات لالستبانة درجة ممارسة املديرين القيادة التحويلية )
(؛ وهذا يدل 0.91)  ( وجمال االعتبار الفردي0.88)  ال احلفز االهلاميويف جم  ،(0.88( وجمال االستثارة العقلية )0.89)

 على أن الثبات مرتفع ودال إحصائيا.
ملقياس مستوى الصحة التنظيمية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان ومقارنتها بدرجة ثبات  :معامل ألفا كرونباخ

 ( معلماً، 30املقياس: وللتحقق من ثبات املقياس، فقد مت حساب معامل الثبات بتطبيق املقياس على عينة مكونة من )
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بعد التكامل املؤسسي    : أنمقياس مستوى الصحة التنظيميةباستخدام معامل االتساق الداخلي ألفا كرونباخ، أظهرت نتائج  

 .(0.89)  ( مقابل0.96بعد دعم املوارد ). و (0.95)مقابل  ( 0.93وبعد القيادة اجلماعية )  .(0.90( مقابل )0.94)
نتها  مقار لدى و  .(0.87) ( مقابل0.93بينما جاء بعد التأكيد األكادميي ) .(0.94( مقابل )0.95وبعد انتماء املعلم )

 فإن درجة الثبات تعترب درجة مرتفعة وهذا يدل على أن الثبات مرتفع ودال إحصائياً.؛  باملقياس العاملي
 املعاجلة اإلحصائية 

 

 ومناقشتها عرض النتائج 
ما درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان أوال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول:  

 االستبانة،من وجهة نظر معلميهم؟ حيث مت استخرج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية، لكل جمال من جماالت 
( يوضح املتوسطات 3ستبانة، واجلدول رقم )واستخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لكل فقرة من فقرات اال

 ممارسة املديرين للقيادة التحويلية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان.  الستبانة درجةاحلسابية واالحنرافات املعيارية 
 
 
 

 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتتيب لكل جمال من اجملاالت3جدول )

 الممارسة  الرتبة  االنحراف المعياري  الحسابي  المتوسط المجال  م

 كبرية  1 0.89 3.72 اجلاذبية  1
 كبرية  2 0.88 3.51 االستثارة العقلية  2
 متوسطة  4 0.88 3.39 احلفز اإلهلامي  3
 كبرية  3 0.91 3.63 االعتبار الفردي  4

 كبرية  - 0.84 3.58 الدرجة الكلية لالستبانة  5

 

( أن املتوسط احلسايب لدرجة درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية يف مدارس التعليم األساسي 3يتضح من اجلدول رقم ) 
(، وهذا يعين أن هناك موافقة  0.78(، وباحنراف معياري وقدره )3.58بسلطنة عمان من وجهة نظر معلميهم يساوى )

 عام.  عمان بشكلة التحويلية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة  بدرجة كبرية على درجة ممارسة املديرين للقياد
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أما ترتيب اجملاالت حسب وسطها احلسايب واحنرافها املعياري، فقد جاء اجملال األول اجلاذبية " التأثري املثايل"، فقد حصل   

(، أي بدرجة ممارسة كبرية، وجاء اجملال 0.89)(، واحنراف معياري وقدره 3.72على املرتبة األوىل بوسط حسايب مقداره )
(، 0.98واحنراف معياري وقدره ) (3.51الثاين االستثارة العقلية؛ فقد حصل على املرتبة الثانية بوسط حسايب مقداره )

(، واحنراف 3.63وبدرجة كبرية من املمارسة، كما جاء اجملال الرابع االعتبار الفردي يف املرتبة الثالثة، مبتوسط حسايب مقداره )
يف املرتبة الرابعة واألخرية، مبتوسط  (، بدرجة ممارسة كبرية. بينما جاء اجملال الثالث احلفز اإلهلامي0.93معياري وقدره )

بدرجة متوسطة من املمارسة. وقد مت احتساب املتوسطات  (0.97)وقدره (، واحنراف معياري 3.39حسايب مقداره )
رقم ارية والرتبة لتقديرات أفراد عينة الدراسة على فقرات كل جمال على حده كما يظهر يف اجلدول احلسابية واالحنرافات املعي

(4.) 
 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة الستجابات أفراد عينة الدراسة4جدول )

 الفقرة م 
   المتوسط

 الحسابي

 االنحراف 

 المعياري  
 الرتبة

 درجة 

 الممارسة 

 كبيرة 1 0.96 3.97 يحظى مدير المدرسة باحترام األخرين وثقتهم وإعجابهم .  1 مجال 
 كبيرة 2 1.03 3.84 يمتلك مهارات القيادة التربوية التي تعزز الثقة به .  2 الجاذبية

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

 كبيرة 4 1.13 3.75 الشخصية واللباقة المهنية. يتسم بقوة  4 

 كبيرة 7 1.11 3.62 يمتلك رؤية مدرسية واضحة للمستقبل.  5 

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

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

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

 كبيرة 3 1.16 3.83 يلتزم بالقيم المثلى في سلوكياته داخل المدرسة .  9 

 
 كبيرة 3 1.17 3.61 يثق بقدرات العاملين بالمدرسة.  10 مجال 

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

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

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

 يشجع العاملين داخل المدرسة على تقديم األفكار واآلراء   14 

 

 كبيرة 2 1.19 3.62

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

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

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

 متوسطة  9 1.14 3.28 يسمح بقدر معين من المخاطرة المحسوبة في اتخاذ القرارات.  18 

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

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

 كبيرة 2 1.22 3.46 . المعقدة  و  الصعبة المواقف  مع التعامل يستطيع 21 االلهامي

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

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

 كبيرة 1 1.13 3.56 .   أفعاله مع أقواله  تنسجم 24 
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 متوسطة  6 1.17 3.34 .   جدد  قادة ليكونوا  المدرسة في المعلمين تهيئة على يعمل 25 

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

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

 كبيرة 1 1.02 3.75 . المعلمين من  معه يتحدث لمن جيدا يستمع 28 الفردي 

 كبيرة 5 1.08 3.63 .  معلم  بكل شخصيا اهتماما يظهر 29 

 كبيرة 2 1.04 3.71 .  المعلمين احتياجات  تلبية على  يحرص 30 

 كبيرة 3 1.16 3.70 .  للمعلمين الخاصة  بالمناسبات يهتم 31 

 كبيرة 6 1.05 3.60 .  العاملين بين الفردية  الفروق  يراعي 32 

 العاملين على التعبير عن أفكارهم حتى لو تعارضت  يشجع 33 

 مع أفكاره  

 كبيرة 8 1.12 3.51

 
هدف هذا اجملال إىل معرفة درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية املتعلقة باجلاذبية يف مدارس التعليم مجال الجاذبية: 

(، 3.97-3.46املتوسطات احلسابية هلذه املمارسات تراوحت بني )( أن 4األساسي بسلطنة عمان، يبني جدول رقم )
(، واليت نصت على: " حيظى مدير 1(، وأن أعلى درجة كانت يف الفقرة )1.19-0.96وتراوحت االحنرافات املعيارية بني )

(، وبدرجة كبرية 0.96( واحنراف معياري )3.97املدرسة باحرتام األخرين وثقتهم وإعجاهبم ". وجاء املتوسط احلسايب هلا )
(، واليت نصت على: " يويل اهتماما كبريا لربامج تنمية املعلمني 7من املمارسة، بينما أدىن فقرة فقد كانت الفقرة رقم )

 (، وبدرجة كبرية من املمارسة.1.12(، واحنراف معياري )3.46وتطويرهم "، وقد وجاء املتوسط احلسايب هلا )
ف هذا اجملال إىل معرفة درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية املتعلقة باالستثارة العقلية يف : هدمجال االستثارة العقلية

-3.28( أن املتوسطات احلسابية هلذه املمارسات تراوحت بني )4مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان، يبني جدول رقم )
(، واليت نصت على: " 13أعلى درجة كانت يف الفقرة )(، وأن 1.23-1.14( وتراوحت االحنرافات املعيارية بني )3.97

(، وبدرجة 0.97(، واحنراف معياري )4.11يسعى لالرتقاء مبستوى املدرسة حنو األفضل". وجاء املتوسط احلسايب هلا )
احملسوبة   (، واليت نصت على: " يسمح بقدر معني من املخاطرة18كبرية من املمارسة، وأما أدىن فقرة فقد كانت الفقرة رقم )

 (، وبدرجة متوسطة من املمارسة.1.03(، واحنراف معياري )3.48يف اختاذ القرارات ". وقد وجاء املتوسط احلسايب هلا )
هلامي يف مدارس : هدف هذا اجملال إىل معرفة درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية املتعلقة باحلفز اإلمجال الحفز اإللهامي

-3.26( أن املتوسطات احلسابية هلذه املمارسات تراوحت بني )4التعليم األساسي بسلطنة عمان، يبني جدول رقم )
(، واليت نصت على: 24(، وأن أعلى درجة كانت يف الفقرة )1.25-1.13(، وتراوحت االحنرافات املعيارية بني )3.56

 (، وبدرجة كبرية من املمارسة، بينما 1.13( واحنراف معياري )3.56ط احلسايب هلا )"تنسجم أقواله مع أفعاله". وجاء املتوس
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(، اليت نصت على: "يعرتف باألخطاء عند اكتشافها ويعتربها جتارب مفيدة". وقد وجاء 20أدىن فقرة فقد كانت الفقرة رقم )

 ة من املمارسة.(، وبدرجة متوسط1.25( واحنرافها املعياري )3.26املتوسط احلسايب هلا )
هدف هذا اجملال إىل معرفة درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية املتعلقة باالعتبار الفردي يف  مجال االعتبار الفردي:

-3.51( أن املتوسطات احلسابية هلذه املمارسات تراوحت بني )4مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان، يبني جدول رقم )
(، واليت نصت على: " 3(، وأن أعلى درجة كانت يف الفقرة )1.16-1.02رافات املعيارية بني )(، وتراوحت االحن3.75

(، وبدرجة كبرية 1.15(، واحنراف معياري )3.75يستمع جيدا ملن يتحدث معه من املعلمني". وجاء املتوسط احلسايب هلا )
على: " يشجع العاملني على التعبري عن أفكارهم حىت (، واليت نصت 8من املمارسة، وأما أدىن فقرة فقد كانت الفقرة رقم )

 (، وبدرجة كبرية من املمارسة.1.15(، واحنراف معياري )3.51لو تعارضت مع أفكاره ". وقد وجاء املتوسط احلسايب هلا )
نظر معلميهم وميكن القول إن درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان من وجهة 

 كانت بدرجة مرتفعة. 
(، حيث جاءت ممارسة القيادة التحويلية  2015(، عبدالعال )2015واتفقت نتائج الدراسة مع دراسة كل من السلطي )    

(، حيث جاءت املمارسة فيها مرتفعة جداً،  2012(، ودراسة النجار )2012بدرجة مرتفعة، واختلفت مع دراسة عواد )
(، واليت جاءت بدرجة متوسطة من املمارسة، ويعزو الباحث هذه الدرجة املرتفعة 2008راسة عيسى )واختلفت أيضا مع د

من املمارسة إىل إدراك مديري املدارس بأمهية القيادة التحويلية ودورها يف إحداث التغيري اإلجيايب يف املدرسة. والتأثري املثايل 
اإلنسانية اإلجيابية، واالهتمام بأفكارهم وتوجيههم حنو حتقيق األهداف. للمديرين على املعلمني، وذلك من خالل العالقات  

وقد يعود ذلك إىل تأثري برامج تدريب املديرين يف مدارس التعليم األساسي، والدورات اليت حيصل عليها املديرين، مما جعلهم 
 يتمتعون بسمات وخصائص القيادة التحويلية وممارستها يف قيادة املدرسة.

ما مستوى الصحة التنظيمية يف مدارس التعليم األساسي يف سلطنة عمان من وجهة نظر   ج المتعلقة بالسؤال الثاني:النتائ
ولإلجابة على هذا السؤال مت استخدام املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية والنسبة املئوية الستجابات العينة    املعلمني؟

 ( يوضح ذلك.5ت األبعاد واليت احتوهتا استبانة الصحة التنظيمية. واجلدول )جملموع األبعاد، ولكل فقرة من فقرا
 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ألبعاد الصحة التنظيمية5جدول رقم )

 المتوسط   المجال  م

 الحسابي 

 االنحراف 

 المعياري 

 المستوى  الترتيب 
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 مرتفعة  5 0.49 2.68 التكامل املؤسسي  1
 مرتفعة  2 0.49 2.74 القيادة اجلماعية  2
 مرتفعة  1 0.52 2.78 دعم املوارد  3
 مرتفعة  3 0.48 2.70 انتماء املعلم  4
 مرتفعة  4 0.47 2.69 التأكيد األكادميي   5

 مرتفعة   0.48 2.73 درجة االستبانة ككل  

التنظيمية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان من وجهة ( أن املتوسط احلسايب ملستوى الصحة  5يبني جدول رقم )    
(، وهذا يعين أن مستوى الصحة التنظيمية يف مدارس 0.48(، وباحنراف معياري وقدره )2.79نظر معلميهم يساوى )

األساسي هو التعليم األساسي وفق آراء عينة الدراسة جاءت بشكل عام مرتفعة. وأن أكثر األبعاد وجوًدا يف مدارس التعليم  
(، ومبستوى مرتفع، وقد جاء الُبعد الثاين 0.52( واحنراف، معياري )2.78بُعد " دعم املوارد"، فقد بلغ متوسطة احلسايب )

(، ومبستوى مرتفع. وجاء 0.49(، واحنراف معياري )2.74"القيادة اجلماعية " يف املرتبة الثانية إذ بلغ متوسطة احلسايب )
(، ومبستوى مرتفع. 0.48(، واحنراف معياري )2.70املعلم" يف املركز الثالث، فقد بلغ متوسطة احلسايب )  الُبعد الرابع "انتماء

(، 0.47(، واحنراف معياري )2.69وجاء الُبعد اخلامس "التأكيد األكادميي" يف املركز الرابع، فقد بلغ متوسطة احلسايب )
(، واحنراف معياري 2.68" يف املرتبة اخلامسة؛ إذ بلغ متوسطة احلسايب )ومبستوى مرتفع. وجاء الُبعد األول "التكامل املؤسسي

(، ومبستوى مرتفع أيضاً. وقد مت احتساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والرتبة لتقديرات أفراد الدراسة 0.47)
 (.6م )على فقرات كل بعد من أبعاد الصحة التنظيمية كل على حده كما يظهر يف اجلدول رق

 ( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات مقياس الصحة التنظيمية6جدول )
 

 الفقرة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المستوى الرتبة

 مرتفعة 2 0.99 2.52 تتعرض المدرسة  للضغوط الخارجية . 8 التكامل

 متوسطة 3 0.88 2.45 تكن متسقة مع البرنامج التعليمي.يتم قبول مطالب المجتمع حتى وإن لم  14 المؤسسي

 مرتفعة 1 1.01 2.57 يشعر المعلمون بالمدرسة بالضغط من المجتمع المحلي . 19 

تؤثر األعضاء ذوو النفوذ في المجتمع المحلي على قرارات مجلس إدارة   25 

 المدرسة . 

 متوسطة 4 1.00 2.24

 متوسطة 5 0.95 1.97 أهواء الجمهور.المدرسة عرضة لتأثير  29 

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

 القيادة

 

يقوم مدير المدرسة باستقصاء الموضوعات من جميع جوانبها ويتقبل  1

 وجود آراء أخرى. 

 مرتفعة 8 0.88 2.80
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 مرتفعة 3 0.88 3.10 المدرسة مشكالت الفصول الدراسية مع المعلمين.يناقش مدير  3 الجماعية 

 مرتفعة 2 0.87 3.13 يتقبُل مدير المدرسة أسئلة المعلمين بصدر رحب.  4 

 مرتفعة 5 0.95 2.89 يعامل مدير المدرسة المعلمين على قدم المساواة.  10 

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

 مرتفعة 9 0.88 2.76 يطلع مدير المدرسة العاملين على األداء المتوقع منهم. 15 

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

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

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

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

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

 مرتفعة 6 0.91 2.64 المواد اإلضافية متوفرة عندما يطلبها المعلمون . 5 الموارد

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

 مرتفعة 1 0.92 2.82 يتم تزويد المعلمين بالمواد الالزمة لصفوفهم .  12 

 مرتفعة 3 0.89 2.76 يستلم المعلمون التجهيزات الضرورية للصفوف  16 

 مرتفعة 4 0.88 2.69 المدرسة اهتماماً جاداً من قبل رؤسائه.تعطى توصيات مدير  20 

 مرتفعة 5 0.88 2.66 المواد اإلضافية متاحة لالستخدام الصفي .  22 

 مرتفعة 2 0.80 3.12 المعلمون في هذه المدرسة يحب بعضهم بعضا . 13 انتماء

 مرتفعة 1 0.75 3.13 يظهر المعلمون المودة لبعضهم البعض . 23 المعلم

 مرتفعة 7 0.86 2.88 يشعر المعلمون باالعتزاز تجاه المدرسة . 27 

 مرتفعة 6 0.87 2.90 يشعر المعلمون باالنتماء للمدرسة . 28 

 مرتفعة 8 0.79 2.79 ينجز المعلمون أعمالهم بحماسة. 32 

 مرتفعة 5 0.83 2.98 تتصف البيئة التعليمية بالنظام والجدية . 33 

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

 مرتفعة 3 0.79 3.11 يظهر المعلمون االلتزام لطالبهم. 36 

 متوسطة 9 0.90 1.76 المعلمون غير مبالين ببعضهم. 37 

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

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

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

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

 مرتفعة 5 0.88 2.58 لتحسين تعلمهم السابق.يعمل الطالب بجدية  31 
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هدف هذا البعد إىل معرفة مستوى الصحة التنظيمية املتعلقة بالتكامل املؤسسي يف مدارس التعليم  التكامل المؤسسي

وتراوحت   2.57-1.84( أن املتوسطات احلسابية هلذا البعد تراوحت بني  6األساسي بسلطنة عمان، ويبني جدول رقم )
واليت نصت على: يشعر املعلمون باملدرسة  (،19وأن أعلى درجة يف الفقرة رقم ) 1.01-0.88االحنرافات املعيارية 

(، مبستوى مرتفع. وأما أدىن 1.00(، واحنرافها املعياري )2.58بالضغط من اجملتمع احمللي. وجاء املتوسط احلسايب هلا )
قد (، واليت نصت على: يستطيع قلة من أولياء األمور ذوي النفوذ تغيري سياسة املدرسة، و 30فقرة فقد كانت الفقرة رقم )
 (، ومبستوى متوسط.0.95(، واحنراف معياري )1.84وجاء املتوسط احلسايب هلا )

هدف هذا البعد إىل معرفة مستوى الصحة التنظيمية املتعلقة بالقيادة اجلماعية يف مدارس التعليم األساسي   القيادة الجماعية:
وتراوحت االحنرافات   3.14-2.71راوحت بني  ( أن املتوسطات احلسابية هلذا البعد ت6بسلطنة عمان، ويبني جدول رقم )

( واليت نصت على: "مدير املدرسة ودود يسهل التعامل معه. 34درجة كانت يف الفقرة )وأن أعلى    0.97-0.80املعيارية  
(، مبستوى مرتفع. وأما أدىن فقرة فقد كانت الفقرة رقم 0.90(، واحنراف معياري )3.14وجاء املتوسط احلسايب هلا )

(، واحنراف 2.71ليت نصت على: "يقوم مدير املدرسة بإجراء تقييمات ذات معزى، وقد وجاء املتوسط احلسايب هلا )ا  (17)
 (، ومبستوى مرتفع أيضاً.0.85معياري )

هدف هذا البعد إىل معرفة مستوى الصحة التنظيمية املتعلقة بدعم املوارد يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة    دعم الموارد:
وتراوحت االحنرافات املعيارية   2.82-2.63( أن املتوسطات احلسابية هلذا البعد تراوحت بني  6ويبني جدول رقم )  عمان،
(، واليت نصت على: يتم تزويد املعلمني باملواد الالزمة لصفوفهم، 12وأن أعلى درجة كانت يف الفقرة ) 0.79-0.92

(، ومبستوى مرتفع. وأما أدىن فقرة فقد كانت الفقرة رقم 0.92(، واحنراف معياري )2.82وجاء املتوسط احلسايب هلا )
(، واحنراف 2.65(، اليت نصت: "يستطيع مدير املدرسة التأثري على آراء رؤسائه " وقد وجاء املتوسط احلسايب هلا )9)

 ومبستوى مرتفع أيضاً.  (،0.91معياري )
هدف هذا البعد إىل معرفة مستوى الصحة التنظيمية املتعلقة بانتماء املعلم يف مدارس التعليم األساسي  انتماء المعلم:

وتراوحت االحنرافات   3.13-1.76( أن املتوسطات احلسابية هلذا البعد تراوحت بني  6بسلطنة عمان، ويبني جدول رقم )
توسط مبى: "يظهر املعلمون املودة لبعضهم البعض" (، اليت نصت عل23أعلى فقرة ) تنكا  (.0.90-0.75)املعيارية 

 (، اليت نصت 37(، ومبستوى مرتفع. أما أدىن فقرة فقد كانت الفقرة رقم )0.75(، واحنراف معياري )3.13حسايب )
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(، مبستوى 0.90(، واحنراف معياري )1.76على: "املعلمون غري مبالني ببعضهم"، وقد وجاء املتوسط احلسايب هلا )

 ط.متوس
مدارس التعليم  األكادميي يف: هدف هذا البعد إىل معرفة مستوى الصحة التنظيمية املتعلقة بالتأكيد التأكيد األكاديمي

وتراوحت   3.01-2.58( أن املتوسطات احلسابية هلذا البعد تراوحت بني  6األساسي بسلطنة عمان، ويبني جدول رقم )
(، واليت نصت على: حيرتم الطالب زمالءهم 18رجة كانت يف الفقرة )وأن أعلى د 0.88-0.74االحنرافات املعيارية 

(، ومبستوى مرتفع. 0.74(، واحنراف معياري )3.01الذين حيصلون على درجات جيدة. " وجاء املتوسط احلسايب هلا )
ابق. وقد وجاء  (، واليت نصت على: يعمل الطالب جبدية لتحسني تعلمهم الس31وبينما أدىن فقرة فقد كانت الفقرة رقم )

 (، ومبستوى مرتفع. 0.88(، واحنراف معياري )2.58املتوسط احلسايب هلا )
من هنا ميكن القول إن مستوى الصحة التنظيمية يف مدارس التعليم األساسي بسلطنة عمان أهنا مرتفعة، وتبني أيضا أن 

(، ودراسة السواملة 2013من الشريفي )مجيع اجملاالت جاءت مبستوى مرتفع، واتفقت الدراسة احلالية مع دراسة كل 
(، 2012(، حيث كانت مستوى الصحة التنظيمية مرتفعاً، واختلفت مع دراسة كل من احلجايا والكرميني )2011)

 ( حيث كان مستوى الصحة التنظيمية فيها متوسطاً.2006(، والقصري )2011ودراسة الكمايل )
ىل اهتمام وزارة الرتبية والتعليم يف سلطنة عمان بتهيئة البيئة إ ؛حة التنظيميةويعزو الباحث هذا املستوى املرتفع من الص    

املعلمني واملعلمات عن املناخ   دىرضى ل  وجوداملدرسية توفري املستلزمات املادية الالزمة لتحقيق األهداف الرتبوية املنشودة، و 
دارس التعليم األساسي مما جيعل مبىل وضوح القوانني واإلجراءات اليت تنظم سري العمل إذلك  يرجعو  .السائد يف مدارسهم 

 هذه املدارس خالية من وجود الصراعات والتنافس غري الشريف.

املديرين للقيادة التحويلية يف مدارس التعليم األساسي، وبني ما العالقة بني درجة ممارسة    :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
ساب االرتباط  حبمستوى الصحة التنظيمية السائدة يف مدارسهم من وجهة نظر املعلمني؟ مت إجياد معامل ارتباط بريسون، 

م ملستوى الصحة التنظيمية بني متوسط تقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية، وبني متوسط تقديراهت
 :اآليت  دولاجليف   كمايف مدارسهم، وجاءت النتائج  
 ( اختبار بريسون بني درجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية ومستوى الصحة التنظيمية7جدول )

 الصحة التنظيمية  القيادة التحويلية  المقاييس 
 ** 0.54 **0.54 معامل االرتباط 
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 2.74 3.58 احلسايب املتوسط 
 0.48 0.78 االحنراف املعياري 

 504 504 حجم العينة 
 0.00 0.00 (Sig)  القيمة االحتمالية

 ( 0.05( ، *دال إحصائياً عند مستوى داللة )0.01دال إحصائياً عند مستوى داللة ) **
( تبني وجود عالقة "ارتباطية إجيابية موجبة" ذات داللة إحصائية قيمتها 7اجلدول ) من خالل النتائج املوضحة يف    

(، وبذلك ميكن α=  0.01املقابلة الختبار بريسون أقل من مستوى الداللة ) (Sig)وأن القيمة االحتمالية  **(،0.54)
بني متوسط تقديرات املعلمني لدرجة ممارسة املديرين للقيادة التحويلية  استنتاج أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً 

حيث تبني أن كلما . يف مدارس التعليم األساسي، وبني متوسط تقديراهتم ملستوى الصحة التنظيمية السائدة يف مدارسهم 
املديرين للقيادة التحويلية أدى ذلك إىل ارتفاع مستوى الصحة التنظيمية يف مدارس التعليم األساسي   زادت درجة ممارسة

حد -، وكوهنا الدراسة الوحيدة على (Edwards,2008)بسلطنة عمان. واتفقت الدراسة احلالية مع نتائج دراسة إدوارد  
ذلك إىل فاعلية القيادة التحويلية يف إجراء تغيريات جذرية يف   اليت درست العالقة بني املتغريين. ويعزو الباحث  -علم الباحث

بيئة املدرسة من أجل إجياد مناخاً منظمياً صحياً، والن القيادة التحويلية تسعى إلجراء تغيريات على املستوى للقيمي لألفراد،  
لي بالبعد الفردي ومراعاته للفروق الفردية  ويف مشاعر واجتاهات العاملني يف املدرسة. هذه باإلضافة إىل اهتمام القائد التحوي

بني العاملني، ومشاركته للعاملني يضفي جو من العالقات اإلنسانية يزيد من مستوى الصحة التنظيمية. ويرفع من مستوى 
خل املدرسة، املشاركة للعاملني يف صياغة رؤية املدرسة ورسالتها وأهدافها، وهذا بدوره يؤدي إىل إشاعة جو من الود والتعاون دا

، وحتقيقها نتائج إجيابية تعزز من األكادميي للمدرسةيسعى فيه العاملني إىل املبادأة بالعمل، وإبداء الرأي، مما يزيد من التأكيد  
 مكانتها بني بقية املدارس األخرى.

 توصيات:الا
 أمهها:ويف ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، قدم الباحث جمموعة من التوصيات 

االستمرار يف تدريب املديرين على ممارسات أبعاد القيادة التحويلية؛ لتكون لديهم تصورات واضحة عن أمهية القيادة  .أ
 التحويلية؛ من أجل ترمجتها يف الواقع الفعلي.

فيقوموا  ،تهاإشراك املعلمني يف اختاذ القرارات اليت تتعلق بعملهم، ليصبحوا أكثر والء للقرارات اليت شاركوا يف صياغ .ب
 بتنفيذها على أكمل وجه.
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مراجعة الدور الذي تقوم به مؤسسات اجملتمع املدين يف خدمة مدارس التعليم األساسي، وما ميكن أن تقدمه من دعم  .ت

 هلذه املدارس. 
( مقياس الصحة التنظيمية OHI-Eقياس مستوى الصحة التنظيمية يف مدارس التعليم األساسي، وذلك باستخدام ) .ث

 تنظيمية يف مدارس التعليم بسلطنة عمان.بني فرتة وأخرى؛ للتأكد من مستوى الصحة ال
 قائمة المراجع:

 عمان: دار الفكر.   األساليب القيادية واإلدارية يف املؤسسات التعليمية.(.  2001)  .البدري، طارق عبد احلميد 
عمان على نظام مقرتح لتدريب مديري مدارس التعليم األساسي احللقة الثانية بسلطنة (. 2011) .اجلهضمي، حممد سعيد 

 ، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.القيادة التحويلية )رسالة ماجستري غري منشورة(
عالقة القيادة التحويلية بتمكني العاملني يف اجلامعات الفلسطينية بقطاع غزة )رسالة (. 2010) .الرقب، أمحد صادق
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