عالقة ممارسة املديرات للقيادة التحويلية
بدافعية املعلمات حنو عملهن يف املدارس
الثانوية باألحساء
سخيرة الًر ذعاز الشمسي*

امللخص _ َضفذ الضعاؾت الحالُت بلى الخػغف غلى مؿخىي غالكت مماعؾت اإلاضًغاث لللُاصة الخدىٍلُت بضافػُت اإلاػلماث هدى غملهً في
اإلاضاعؽ الثاهىٍت باألخؿاء .وكض اغخمضث الضعاؾت غلى اإلاىهج الىنفي الاعجباَي ،واؾخسضمذ الاؾدباهت هإصاة للضعاؾت ،وبػض جلىُنها جم
جُبُلها غلى غُىت كىامها ( )111مػلمت مً ( )83مضعؾت زاهىٍت مً مجخمؼ الضعاؾت اإلايىن مً ( )248مػلمت في اإلاضاعؽ الثاهىٍت
باألخؿاء ،وكض جىنل البدث بلى غضص مً الىخاثج ،ؤَمها ؤن مؿخىي مماعؾت مضًغاث اإلاضاعؽ الثاهىٍت باألخؿاء لللُاصة الخدىٍلُت وان
ً
ً
مغجفػا بضعحت غالُت .وؤن مؿخىي صافػُت اإلاػلماث هدى غملهً في اإلاضاعؽ الثاهىٍت باألخؿاء وان مغجفػا بضعحت غالُت .وهظلً ؤقاعث
الىخاثج بلى وحىص غالكت طاث صاللت بخهاثُت بحن صعحت مماعؾت مضًغاث اإلاضاعؽ الثاهىٍت باألخؿاء لللُاصة الخدىٍلُت ومؿخىي صافػُت
اإلاػلماث هدى غملهً .وغضم وحىص فغوق طاث صاللت بخهاثُت باليؿبت إلاخغحر اإلااَل الضعاس ي في مداوع الاؾدباهت وهظلً الضعحت اليلُت
لالؾدباهت ،وغضم وحىص فغوق طاث صاللت بخهاثُت باليؿبت إلاخغحر ؾىىاث الخبرة باليؿبت إلادىعي الاؾدباهت باإليافت بلى الضعحت اليلُت.
ووحىص فغوق باليؿبت للخفاغالث الثىاثُت إلاخغحري الضعاؾت (اإلااَل ،الخبرة) غلى ؤبػاص اؾدباهت صعحت مماعؾت اللُاصة الخدىٍلُت لهالح
اإلاػلماث طاث الخإَُل التربىي وطواث الخبرة ألاغلى .وفي يىء الىخاثج ؤونذ الضعاؾت بًغوعة الاَخمام بازخُاع كُاصاث مضعؾُت
جدىٍلُت كاصعة غلى الخغُحر ،والاَخمام بدىمُت مماعؾاث اللُاصة الخدىٍلُت لضي مضًغاث اإلاضاعؽ الثاهىٍت غً َغٍم غلض الضوعاث
الخضعٍبُت والللاءاث التربىٍت مً ؤحل عفؼ هفاءتهم.
الكلماث املفخاحيت :مضًغاث اإلاضاعؽ ،اللُاصة الخدىٍلُت ،صافػُت اإلاػلماث.

* ماجسخير في إلادازة التربويت_ معلمت في إدازة التربيت والخعليم باألحساء.
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ستيرة الشمري

عالكت ممازست املدًساث للليادة الخحويليت بدافعيت املعلماث هحو عملهن
في املدازس الثاهويت باألحساء
 .2مشكلت الدزاست
ً
جدخل مضًغة اإلاضعؾت اإلاغجبت ألاولى وظُفُا في الهغم ؤلاصاعي اإلاضعس ي
ليىنها اإلاؿئىلت غً اإلاضعؾت ،ومؼ هثرة الخدضًاث التي جىاحهه مضًغة
اإلاضعؾت وزانت الثاهىٍت التي جىاحه جُبُم ؤهظمت ومىاهج حضًضة
جدخاج بلى كاثضة حػُي صافؼ للمػلمت لخدلُم ؤصاء ؤغلى .ومً واكؼ
الباخثت الػملي وجىللها بحن غضص مً اإلاضاعؽ الثاهىٍت الخظذ وحىص
فجىاث بحن ؤلاصاعة واإلاػلماث وغضم ويىح عئٍت للػمل اإلاكترن وفي
الىكذ طاجه كلت ؤصاء مػلماتها ويػف صافػُتهً للػمل ،وحػخلض
ً
الباخثت ؤن في جُبُم اللُاصة الخدىٍلُت غالحا لبػٌ اإلاكىالث التي
جىاحه الىظام اإلاضعس ي ،ففي الغالب جغجبِ مماعؾت اللُاصة الخدىٍلُت
بضافػُت اإلاػلمت هدى غملها ،وَظا ًخفم مؼ هخاثج الضعاؾاث التي جىاولذ
اللُاصة الخدىٍلُت هضعاؾت ؾمحراث وملابلت [ ]1وصعاؾت هىػان []4
وصعاؾت صواوي والكغٍفي [ ]1والهغاًغة [ ]1وصعاؾت الحمض [ ]2وصعاؾت
الىفُعي [ ]3والتي بضوعَا ولضث لضي الباخثت الغغبت في صعاؾت َظا
اإلاىيىع وبسانت في مضاعؽ البىاث الثاهىٍت والتي لم جدىاولها جلً
الضعاؾاث خُث وان مجالها حػلُم البىحن لظا جدضصث مكيلت الضعاؾت
في ؤلاحابت غً الؿااٌ الغثِـ الخالي 5ما غالكت مماعؾت اإلاضًغاث
لللُاصة الخدىٍلُت بضافػُت اإلاػلماث هدى غملهً في اإلاضاعؽ الثاهىٍت
باألخؿاء؟ وٍىبثم غىه مجمىع ألاؾئلت الفغغُت الخالُت:
أ .أسئلت الدزاست
 -1ما صعحت مماعؾت مضًغاث اإلاضاعؽ الثاهىٍت باألخؿاء لللُاصة
الخدىٍلُت مً وحهت هظغ مػلماتهً؟
 -8ما مؿخىي صافػُت مػلماث اإلاضاعؽ الثاهىٍت باألخؿاء هدى غملهً
مً وحهت هظغًَ؟
َ -1ل َىان غالكت طاث صاللت بخهاثُت بحن صعحت مماعؾت مضًغاث
اإلاضاعؽ الثاهىٍت باألخؿاء لللُاصة الخدىٍلُت ومؿخىي صافػُت اإلاػلماث
هدى غملهً؟
َ -4ل جىحض فغوق طاث صاللت بخهاثُت بحن ؤفغاص الضعاؾت في غالكت
مماعؾت مضًغاث اإلاضاعؽ الثاهىٍت باألخؿاء لللُاصة الخدىٍلُت بضافػُت
اإلاػلماث هدى غملهً حػؼي إلاخغحراث (اإلااَل الػلمي ،وؾىىاث الخبرة)؟
ب .أهداف الدزاست
َضفذ الضعاؾت الحالُت بلى مػغفت غالكت مماعؾت مضًغاث اإلاضاعؽ
الثاهىٍت باألخؿاء لللُاصة الخدىٍلُت غلى صافػُت مػلماث اإلاضاعؽ
الثاهىٍت باألخؿاء مً زالٌ ما ًلي:
 .1الخػغف غلى صعحت مماعؾت مضًغاث اإلاضاعؽ الثاهىٍت باألخؿاء
لللُاصة الخدىٍلُت مً وحهت هظغ مػلماتهً.
 .8الخػغف غلى مؿخىي صافػُت مػلماث اإلاضاعؽ الثاهىٍت باألخؿاء
هدى غملهً.
 .1الىكف غً وحىص غالكت بحن مماعؾت مضًغاث اإلاضاعؽ الثاهىٍت
باألخؿاء وصافػُت اإلاػلماث هدى غملهً.

 .1امللدمت
ًاصي الُبِب غحر اإلااَل باإلاغٌٍ ألن ًؼصاص مغيه وهظلً اللاثض
غحر اإلااَل خُث ًازغ غلى ؤجباغه بةًهالهم بلى مغخلت الىًَ وؤلاخباٍ،
فمتى وان اللاثض هفا لػمله فةن نىؼ اللضوة جهبذ ممىىت فُما بطا
ً
وان بًجابُا مؼ هفؿه وخلم الغيا الىفس ي مً زالٌ مػغفخه لىلاٍ
كىجه ويػفه [.]1
وحػخبر مضًغة اإلاضعؾت في مضاعؽ الخػلُم الػام ؤغلى ؾلُت في الهغم
ؤلاصاعي ،بط ًخىكف هجاح اإلاضعؾت وكضعتها غلى جدلُم ؤَضافها وؤصاء
عؾالتها في اإلاجخمؼ غلى كُام ؤلاصاعة بمؿاولُاتها.
وكض خضصث اإلااصة عكم ( )11مً اللىاغض الخىظُمُت إلاضاعؽ
الخػلُم الػام في اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت مؿئىلُت مضًغة اإلاضعؾت
وىنها اإلاؿاولت ألاولى في مضعؾتها باإلقغاف غلى حمُؼ قاونها التربىٍت
والخػلُمُت وؤلاصاعٍت والاحخماغُت واللضوة الحؿىت لؼمالئها ؤصاء
ً
وؾلىوا ،ؤما اإلااصة عكم ( )11فخاهض غلى يغوعة اَخمام مضًغة اإلاضعؾت
باإلاػلمت الجضًضة وجؼوٍضَا بالخػلُماث والخىحيهاث باإليافت بلى
مخابػتها وجلىٍمها وفلا لخػلُماث ؾىت الخجغبت [.[8
وألَمُت وظُفت مضًغة اإلاضعؾت فلض ؤهضث اإلااصة عكم ( )141مً
وزُلت ؾُاؾه الخػلُم في اإلاملىت والتي غىِذ بازخُاع اللاثمحن غلى
التربُت والخػلُم غلى ؤن ًىً مً طواث الىفاًت الػلمُت والتربىٍت
والفىُت والخلم ؤلاؾالمي الىبُل ،واؾخمغث َظٍ الػىاًت بمً َم غلى
عؤؽ الػمل مً زالٌ الاَخمام باإلاجاٌ الخضعٍبي الظي ًمثل الىمى اإلانهي
ُ
واإلاػغفي للػاملحن خُث عهؼث اإلااصة عكم ( )141غلى ؤن حػُى الجهاث
اإلاسخهت غىاًت وافُت للضوعاث الخضعٍبُت والخجضًضًت وصوعاث الخىغُت،
لترؾُش الخبراث وهؿب اإلاػلىماث واإلاهاعاث الجضًضة [.[8
وليىن ؤصواع مضًغة اإلاضعؾت الثاهىٍت مخػضصة بخػضص مهامها
ومؿئىلُاتها وزانت مؼ الخدضًاث التي جىاحه مضًغة اإلاضعؾت في ظل
الخُىعاث اإلادؿاعغت في الخػلُم الثاهىي مً ؤهظمت حػلُمُت حضًضة
ومؿاعاث غلمُت مخىىغت ،واإلاالخظ ؤن جلً الخُىعاث ػاصث مً غبء
اإلاؿاولُاث اإلاللاة غلى واَل مضًغة اإلاضعؾت في وكخىا الحايغ ،لظا
جدخاج اإلاضاعؽ بلى كاثضة تهخم باللُم وألازالق ختى حؿخُُؼ ججاوػ َظٍ
الخدضًاث مؼ مػلماتها صون خضور مكىالث ،لظا فإوؿب همِ ًدُذ
لللاثضة طلً َى همِ اللُاصة الخدىٍلُت.
وحػخبر هظغٍت اللُاصة الخدىٍلُت  Transformational Leadershipمً
هظغٍاث اللُاصة الحضًثت ،فلض ظهغث ألوٌ مغة غام 1423م غلى ًض
الػالم بحرهؼ ) (Burnsوجاهض الىظغٍت غلى ؤَمُت الازالق واللُم في
الخػامل مؼ اإلاغئوؾحن .وجدظي َظٍ الىظغٍت باَخمام الباخثحن
التربىٍحن ،وَظا بضوعٍ شجؼ الباخثت غلى بحغاء َظٍ الضعاؾت خىٌ
غالكت مماعؾت اإلاضًغاث لللُاصة الخدىٍلُت بضافػُت اإلاػلماث هدى
غملهً ،وطلً للىكف غً وحىص غالكت بحن مماعؾت اإلاضًغة اللُاصة
الخدىٍلُت وصافػُت اإلاػلمت هدى غملها.
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 .4الخػغف غلى الفغوق في الاؾخجاباث بحن مخىؾُاث ؤفغاص الضعاؾت
خىٌ غالكت مماعؾت مضًغاث اإلاضاعؽ الثاهىٍت باألخؿاء لللُاصة
ً
الخدىٍلُت بضافػُت اإلاػلماث هدى غملهً وفلا إلاخغحراث اإلااَل الػلمي
وؾىىاث الخبرة.
ج .أهميت الدزاست
كض حؿاَم َظٍ الضعاؾت في الىكف غً وحىص غالكت بحن مماعؾت
اإلاضًغاث لللُاصة الخدىٍلُت وصافػُت اإلاػلماث هدى غملهً في اإلاضاعؽ
الثاهىٍت.
وٍمىً ؤن جفُض هخاثج الضعاؾت الحالُت بصاعة الخػلُم ومضًغاث
اإلاضاعؽ في مماعؾت اللُاصة الخدىٍلُت وجدؿحن غالكتهً باإلاػلماث.
كض حؿاغض َظٍ الضعاؾت اإلاؿاولحن في بصاعة الخػلُم في ويؼ الخُِ
والضوعاث الخضعٍبُت.
حصجؼ َظٍ الضعاؾت الباخثحن غلى بحغاء مؼٍض مً الضعاؾاث خىٌ
غالكت مماعؾت اإلاضًغاث لللُاصة الخدىٍلُت بضافػُت اإلاػلماث في مضاعؽ
اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت.
د .حدود الدزاست
اكخهغث َظٍ الضعاؾت غلى مػلماث اإلاضاعؽ الثاهىٍت باألخؿاء في
الفهل الثاوي للػام الضعاس ي ..ٌ1411
ه .مصطلحاث الدزاست
ً
اللُاصة الخدىٍلُتً 5لهض بها بحغاثُا في َظٍ الضعاؾت غملُت صفؼ
اإلاػلماث وجيكُُهم هدى جدلُم ألاَضاف مً زالٌ حػؼٍؼ اللُم الػلُا
وألازالكُت والىنىٌ بهً بلى مغجبت اللاصة .
ً
صافػُتً 5لهض بها بحغاثُا في َظٍ الضعاؾت بإنها عغبت صازل اإلاػلمت
جضفػها بلى ألاصاء بُغٍلت حُضة.
 .3إلاطاز النظسي
مفهىم اللُاصة الخدىٍلُت:
ظهغ مهُلح اللُاصة الخدىٍلُت Transformational Leadership
غلى ًض بحرهؼ (Burns) 1978م في هخابت اللُاصة ،وطلً للخمُحز بحن ؤولئً
اللاصة الظًً ًبىىن غالكت طاث َضف وجدفحزًت مؼ مغئوؾيهم مً
ؤولئً اللاصة الظًً ٌػخمضون بكيل واؾؼ غلى غملُت جباصٌ اإلاىافؼ
للحهىٌ غلى هخاثج.
وغغف بحرهؼ اللُاصة الخدىٍلُت غلى ؤنها همِ مً اللُاصة اإلاػُاعٍت
بمػنى ؤنها ال جهف هُف ًخهغف اللاصة في الىاكؼ ،بل هُف غليهم ؤن
ًخهغفىا ،وٍجب ؤن ٌػملىا ؤهثر مً ؤحل عغباث وخاحاث ألافغاص لهظا
ًجب ؤن تهخم اللُاصة بداحاث ألافغاص وكُمهم الحلُلُت[ ]4وبمػنى
آزغ فةن اللُاصة الخدىٍلُت هي الاؾخسضام الحىُم والػلالوي لللىة،
وطلً ألن البِئت بمىغهاتها الخػلُضًت وكلت الالتزام واوػضام اإلاهضاكُت
ؾببه الغثِـ اوػضام اللىة وغضم الخمىً مً اؾخسضام البهحرة [.[1
وَػخلض ؤن اللُاصة الخدىٍلُت ال حػىٌ غلى اللىاغض اإلالمىؾت
الهلبت والحىافؼ للؿُُغة غلى الخػامل مؼ الػاملحن ،وبهما جغهؼ غلى
الػىامل غحر اإلالمىؾت الىاغمت مثل الغئٍت ،واللُم اإلاخلاؾمت والػضالت
والاؾخلامت وألافياع لبىاء الػالكاث وبغُاء صاللت ؤهبر لؤلوكُت
اإلاخىىغت في اإلاىظمت وبًجاص الخلفُت اإلاكترهت لخمىحن الػاملحن في غملُت
ً
الخغُحر [ .]4وٍغي حالُىى ) (Glinowؤن اللاثض الخدىٍلي ٌػض وهُال
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للخغُحرً ،دفؼ الخابػحن وٍىحههم هدى الؿلىواث واللُم الجىَغٍت
الجضًضة ،هما ٌغحر اؾتراجُجُاث اإلاىظمت وزلافتها وي جخىافم مؼ البِئت
[ .]11وٍىظغ وىلفً ) (Colvinلللُاصة الخدىٍلُت غلى ؤنها جغهؼ غلى اللُم
اإلاكترهت وجُىٍغ اإلاغئوؾحن وجدلُم الغاًاث الىبحرة وٍغي ؤن َظٍ
اللُاصة هي التي حػمل لخضمت الخغُحر [.[11
وَػغف جغوفُىى ) (Trofionاللُاصة الخدىٍلُت غلى ؤنها اللُاصة التي
جًؼ عئٍت واضحت إلاىظماتها ،وحػمل غلى بًجاص ؤهظمت مىظمُه حضًضة
ولُت جخىافم مؼ مخُلباث اإلاؿخلبل[ .]18وحػغف الباخثت اللُاصة
الخدىٍلُت بإنها اللُاصة التي حػخمض غلى اللُم ؤلاوؿاهُت في الخػامل مؼ
اإلاغئوؾحن مما ًضفػهم بدماؽ للمكاعهت في الخغُحر صازل اإلاىظمت.
ؤَضاف اللُاصة الخدىٍلُت:
َىان زالزت ؤَضاف لللُاصة الخدىٍلُت اإلاضعؾُت خث مضًغ اإلاضعؾت
غلى الالتزام بها وهي:
مؿاغضة فغٍم الػمل غلى جُىٍغ وجدلُم زلافت مهىُت ومػاوهت
مضعؾُت 5وطلً ًخم غً َغٍم ويؼ َضف حػاووي حؿعى اإلاضعؾت بلى
جدلُله ،وجللُل غؼلت اإلاضعؽ ،واؾخسضام آلُاث عوجُيُت لخإًُض
الخغُحراث الثلافُت ،والاجهاٌ بفاغلُت باللُم واإلاػخلضاث واإلاػاًحر
الثلافُت باإلاضعؾت ،ومكاعهت اللُاصة مؼ آلازغًٍ وطلً بخفىٌٍ
الؿلُت لفغٍم غمل مػحن باإلاضعؾت كاصع غلى الخدؿحن والخُىٍغ.
مؿاغضة اإلاػلمحن غلى خل مكاولهم بُغٍلت ؤهثر فاغلُت 5فاإلاكاعهت
بحن الػاملحن واإلاضًغًٍ ًمىً ؤن جاصي بلى 5جفؿحر اإلاكيلت ومً حهاث
هظغ غضًضة وعئي مسخلفت ،وويؼ الحلىٌ البضًلت ً
بىاء غلى مىاككاث
ً
اإلاجمىغت ،وججىب الالتزام بدلىٌ مدضصة مؿبلا ،وعئي الاغخباعاث
الصخهُت ،والاؾخماع بُغٍلت فػالت لآلعاء اإلاسخلفت وجىيُدها،
وجىيُذ وجلخُو اإلاػلىماث الغثِؿت غً مىيىع اإلاكيلت ؤزىاء
الاحخماغاث.
حػؼٍؼ جىمُت اإلاػلم 5فضافػُت اإلاضعؾحن لخىمُتهم ًخم حػؼٍؼَا مً
زالٌ جبىيهم إلاجمىغت مً ألاَضاف الضازلُت للىمى اإلانهي ،وٍخم حؿهُل
ً
ً
َظٍ الػملُت خُىما ًغجبُىن اعجباَا وزُلا بإَضاف ومىهج اإلاضعؾت
وَكػغون ؤنهم ملتزمىن بها بكيل كىي الغامضي [.[11
وٍظهغ ؤن مً ؤَضاف اللُاصة الخدىٍلُت اإلاضعؾُت َى ؤلاعقاص اإلانهجي
للماؾؿت الخػلُمُت وطلً مً زالٌ جبني همىطج حضًض ًضفؼ اإلاىظمت
ألن جهبذ مضغىمت مً صازل طاتها وٍُبم ؤفغاصَا الخغُحر وٍماعؾىهه
بةعاصتهم ،فالخدىٍل الىاجح ًدضر غىضما ًًغب بجظوعٍ في اإلاضعؾت،
وغىضما ًدخىي غلى ول فغص فيها الخػبحر في جفىحرٍ وؾلىهه [.[14
زهاثو اللاثض الخدىٍلي:
ليي ٌؿخُُؼ اللاثض الخغُحر وجدىٍل مضعؾخه هدى ألافًل فاهه
ًيبغي ؤن ًدىػ غلى غضص مً الخهاثو منها ما ًلي:
الياعٍؼماً 5لىم اللاثض الخدىٍلي بدكىُل الغئٍت وٍسلم ؤلاخؿاؽ
بالغغى ،وٍاؾـ للفسغ ،وٍىؿب اخترام آلازغًٍ وزلتهم.
ؤلالهام 5ؤي الىنىٌ بلى الخىكػاث الىبحرة ،واؾخػماٌ الغمىػ لخػضًل
الجهىص ،وَكغح ألاغغاى اإلاهمت بُغٍلت مبؿُت.
ُ
الاؾدثاعة الظهُت 5جدضر الاؾدثاعة الظهُت غىضما ًدث جابػُه غلى
الظواء ،والػلالهُت ،وخل اإلاكىالث بدظع.
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الاَخمام الصخص ي 5ؤي بغُاء خاحاث الخابػحن الاَخمام اإلاىاؾب،
ً
ً
ومػاملت ول جابؼ بكيل شخص ي ،مضعبا وهاصحا [.[11
وَىان زهاثو ؤزغي ًخمخؼ بها اللاصة الخدىٍلُحن في اإلاضعؾت وهي:
 ًجب ؤن ًيىن له خًىع واضح ،ووكاٍ بضوي مخفاغل ،خُث ٌكاعنالػاملحن في اإلاضعؾت مكاولهم ،وٍلضم لهم الحلىٌ اإلاىاؾبت.
 اللاصة الخدىٍلُحن ٌػخبرون ؤهفؿهم وهالء حغُحرَ ،مهم الصخص يواإلانهي َى بخضار جمحز وجدىٍل مضاعؾهم بلى الىيؼ اإلايكىص.
 ٌؿعى اللاثض الخدىٍلي للىنىٌ بمغئوؾُه بلى جدلُم بهخاحُت غالُتجفىق ألاَضاف وجفىق ما َى مخىكؼ منهم ومً اإلااؾؿت الخػلُمُت.
 ٌؿخُُؼ الخػامل مؼ الغمىى واإلاىاكف اإلاػلضة.ًغي اللاثض الخدىٍلي ؤن اإلابرع مً وحىصٍ َى هلل الىاؽ هللتخًاعٍت ،فهى ًخمخؼ بثلت طاجُت غالُت ،وٍخمخؼ بىعي زاٌ مً
الهغاغاث الضازلُت [.[11
وظاثف اللاثض الخدىٍلي:
مً وظاثف اللاثض الخدىٍلي ما ًلي:
 ًضًغ الخىافـ 5ؤي بصاعة الػملُاث اإلاخػللت بإوكُت اإلاىظمت وججمُؼاإلاػلىماث وجىمُت اللضعة غلى اؾخسضام جلً اإلاػلىماث لؼٍاصة اإلاحزة
الخىافؿُت.
 ٌكغف غلى بصاعة الخػلُض 5وحػني كُام اللاثض بالخػامل مؼ هثرةاإلاخغحراث صفػت واخضة بغٌ الىظغ غً صعحت الخغُحر والغمىى
وازخالف ألاَضاف.
 ًىُف اإلاىظمت مؼ الخىحه الػالمي 5ولخدلُم طلً غلى اللاثض ؤن ًلىمبىيؼ عئٍت مؿخلبلُت طاث جىحه غالمي بيل مؿخىٍاجه ،وجدضًض عؾالت
اإلاىظمت بدُث حػىـ الخىحه الػالمي ،وحغُحر وؿم اللُم واللىاغاث
والؿلىهُاث لخخالءم مؼ الخىحه الػالمي.
 ًضًغ الفغق الػاإلاُتً 5جب غلى اللاثض ؤن ٌكيل فغق كاصعة غلىجدلُم الخىانل الػالمي اإلاُلىب بدُث جمثل وافت الخسههاث
واإلاؿخىٍاث ؤلاصاعٍت باإليافت بلى يغوعة جىفغ اإلاهاعاث اللغىٍت الالػمت
إلهجاح حػامل اإلاىظمت مؼ اإلاىظماث الػاإلاُت.
 ٌكغف غلى بصاعة اإلافاحأث 5غلى اللُاصاث الخدىٍلُت ؤن جىمي كضعاتهاومهاعاتها للخػامل مؼ اإلافاحأث اإلاخىغعة الجساط اللغاعاث زانت في
ألاوياع غحر اإلاؿخلغة.
 ًضًغ الخػلُم والخضعٍب اإلاؿخمغ 5وطلً لىثرة اإلافاحأث والخغُحراث التيجىاحه اإلاىظماث والتي جخُلب كضعة ومهاعة غالُت للخػامل مػها [.[11
هما ؤن َىان مجمىغت وظاثف عثِؿت لللاثض الخدىٍلي جخلخو
بةصعان الحاحت للخغُحر .وجلضًم عئٍت مؿخلبلُت .وازخُاع همىطج الخغُحر.
ونُاغت الاؾتراجُجُت الجضًضة .وبصاعة الفترة الاهخلالُت 5وهي جمثل
ؤنػب مهام اللاثض الخدىٍلي ألنها جخُلب الخسلو مً اللضًم والىَم
بػظمت َظا اللضًم .وؤن ًخػامل مؼ ول مكيلت جظهغ بؿبب الخغُحر
باؾتراجُجُت مىاؾبت [.[12,13
وٍلخو الؿىٍضان [ ]14ؤعبػت مهام عثِؿت لللاثض الخدىٍلي هي5
جدضًض الغئٍت ؤو نىعة اإلاؿخلبل اإلايكىص .وبًهاٌ الغئٍت لؤلجباع.
وجُبُم الغئٍت .وعفؼ التزام ألاجباع ججاٍ الغئٍت.
فاغلُت اللُاصة اإلاضعؾُت الخدىٍلُت:

ستيرة الشمري

للض خظي مىيىع الضافػُت ،وما ًؼاٌ ،باَخمام الػضًض مً
اإلافىغًٍ ،إلاا جدؿم به مً ؤَمُت ؤؾاؾُت في جىحُه الؿلىن ؤلاوؿاوي
ّ
هدى جدلُم ؤَضاف اإلاىظماث ؤلاوؿاهُت ،ماهضا غلى صوع ؤلاقباع
ؤلاوؿاوي لحاحاجه الًغوعٍت وؤَمُتها في حػمُم ؾبل الالتزام في ؤصاء
اإلاهام اإلاىاَت به [ُ .]1
وحػغف الضافػُت بإنها َاكت وامىت في ؤلاوؿان
ً
ً
حػمل غلى اؾدثاعجه لِؿلً ؾلىوا مػُىا في الػالم الخاعجي ،وٍخم طلً
ً
غً َغٍم ازخُاع الاؾخجابت اإلافُضة وظُفا له في غملُت جىُفُت مؼ بُئخه
الخاعحُت ،وويؼ َظٍ الاؾخجابت في ميان ألاؾبلُت غلى غحرَا مً
الاؾخجاباث اإلاخدملت مما ًيخج غىه بقباع خاحت مػُىت ؤو الحهىٌ
غلى َضف مػحن [.[81
بن بقغان اإلاىظفحن بيل ما ٌػمل اللاثض ًاصي الى اإلاكاعهت
باإلاؿاولُت إلهجاػ اإلاهام ؾىف ٌكػغٍ باإلاكاعهت في ملىُت َظٍ اإلاهام،
فاللاثض ٌؿخُُؼ الخػغف غلى خاحاث وصوافؼ ألافغاص التي جىزغ غلى
ؾلىههم وجضفػهم الى الػمل الظي ًخفم مؼ كضعاجه وعغباجه وَصجؼ
ً
ً
الابخياع والخجضًض فُه ،فيلما وحض الػامل جدفحزا وحصجُػا مً كاثضٍ
اعجفػذ عوخه اإلاػىىٍت وػاصث صافػُخه للػمل والثلت اإلاخباصلت ،بةظهاع
الاَخمام الحلُلي بمً ٌػمل جدذ عثاؾخه ،وٍؼصاص ؤلاهجاػ بالضافػُت
ً
ولما وان مهضع الًبِ صازلُا ،وٍخإزغ بُغٍلت ؾلبُت غىضما ًازغ غلُه
الاهخئاب والللم ومهضع الًبِ الخاعجي ،فالضافػُت طاث اإلايىهاث ؤو
اإلاظاَغ اإلاخماًؼة مثل الُمىح ،والخدمل ،اإلاثابغة ،والخضحُت مً ؤحل
الػمل ،مما ًضفؼ بالفغص هدى الػمل والخىحه للمؿخلبل ،والخىحه هدى
الىجاح [.[1
ً
وٍغحؼ الاَخمام بضعاؾت الضافػُت هظغا ألَمُتها ،خُث ٌػض الضافؼ
ً ً
ً
غامال مهما في جىحُه ؾلىن الفغص وجيكُُه ،فًال غً مؿاغضجه في
ً
فهم وجفؿحر ؾلىن الفغص وؾلىن اإلادُُحن ،بط ٌػخبر الضافؼ ؤؾاؾا في
ؾعي الفغص ججاٍ جدلُم طاجه ،ومؿخىي ؤغظم لىحىصٍ ؤلاوؿاوي .مما
ًغفؼ مً مؿخىي ؤصاء الفغص واهخاحُخه في مسخلف اإلاجاالث ،وَىان
اعجباٍ هبحر بحن ألاصاء ؤلابضاعي والضافػُت الػالُت لئلهجاػ ،واعجباٍ
ً
الازىحن مػا بظغوف اإلاىار الىفس ي الاحخماعي الظي ًىفغٍ اإلاجخمؼ بىحه
غام وألاؾغة بىحه زام [.[81
وحػض الضافػُت مً ألامىع اإلاهمت باليؿبت ليل مً اإلاضًغًٍ
واإلاىظماث .خُث ًخىكف مضي هجاح اإلاىظمت وفػالُتها غلى مضي
صافػُت وخماؽ ؤفغاصَا للػمل ،لظلً فةهه ال بض للمضًغًٍ ؤن ًخفهمىا
مػنى وَبُػت صافػُت الفغص زانت في مىاكف الػمل ،فدؿعى ؤلاصاعة
اإلاخمحزة بلى الىنىٌ باإلااؾؿت بلى ؤغلى صعحاث الخمحز ،وبلى اخخالٌ
مىكؼ الهضاعة بحن اإلااؾؿاث اإلاىاظغة لخدلُم ؤغلى مؿخىٍاث
ؤلاهخاحُت ،وجدؿحن مؿخىي ؤصاء الػاملحن وَمىخاث ألافغاص في
اإلااؾؿت ،ومً َىا فغحل ؤلاصاعة ًداوٌ وبكتى الُغق والىؾاثل خث
ألافغاص الػاملحن غلى بظٌ ؤكص ى ما لضًه مً حهض لخدلُم ؤغلى
مؿخىٍاث ؤلاهخاحُت مً زالٌ الضافػُت [.[1
 .4الدزاساث السابلت
باؾخػغاى الضعاؾاث الؿابلت (اإلادلُت والػغبُت وألاحىبُت) وهخاثجها
والتي اؾخفاصث منها الباخثت في جدضًض اإلاكيلت وصغم الخلفُت الىظغٍت
للضعاؾت وف ـي بىاء ؤصاة ال ـضعاؾت وغى ـض جدلُل هخاثجه ـاً ،مىً اؾخسالم
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ما ًلي:
ؤهضث مػظم الضعاؾاث غلى ؤَمُت مماعؾت مضًغ اإلاضعؾت لللُاصةالخدىٍلُت وصوعَا في ؤصاء اإلاػلمحن هضعاؾت ؾمحراث وملابلت [ ]1وصواوي
والكغٍفي [ ]1والحمض [ ]2والىفُعي [.[3
 َضفذ مػظم الضعاؾاث إلاػغفت صعحت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ لللُاصةالخدىٍلُت مثل صعاؾت الحًُبي وؤبى غبُض [ ]88وابى َضاف []11
والغامضي [ ]11في خحن َضف بػًها للبدث غً غالكت مماعؾت مضًغي
اإلاضاعؽ لللُاصة الخدىٍلُت بضافػُت اإلاػلمحن هضعاؾت هىػان []4
وؾمحراث وملابلت [ ]1و  [23] Fang & Zakaria Shokoryو [24] Necati
 Kilinc & Sezginوصواوي والكغٍفي [ ]1والحمض [ ]2وصعاؾت [25] Eres
والػجزي [.[81
اجفلذ بػٌ الضعاؾاث غلى ؤن مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ لللُاصةالخدىٍلُت حاءث بضعحت مغجفػت مثل صعاؾت هىػان [ ]4والؼٍلعي [،]82
في خحن حاءث بضعحت مخىؾُت مثل صعاؾت ؾمحراث وملابلت []1
والؼغبي [ ]83والهغاًغة [ ]1وصواوي والكغٍفي [ ،]1وحاء بضعحت
مىسفًت في صعاؾت الغامضي [ ]11والػجزي [.[81
اجفلذ بػٌ الضعاؾاث غلى وحىص غالكت بًجابُت بحن مماعؾت مضًغياإلاضاعؽ وصافػُت مػلميهم هدى الػمل هضعاؾت ؾمحراث وملابلت []1
وهىػان ]4[ ،والؼٍلعي [.[82

املخغير
اإلااَل
الخبراث

1
8
1
8
1
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اؾتهضفذ بػٌ الضعاؾاث وحهت هظغ مػلمي اإلاضعاؽ مثل صعاؾتؾمحراث وملابلت [ ]1و  [23] Fang Zakaria Shokoryو [24] Necati
 Kilinc & Sezginوصعاؾت  [25] Eresوابى َضاف [ ]11والحمض []2
والػجزي [ ]81وفي خحن اؾتهضف بػًها وحهت هظغ مضًغي اإلاضاعؽ مثل
صعاؾت الحًُبي وؤبى غبُض [ ]88وصواوي والكغٍفي [ ]1الغامضي [.[11
 .5الطسيلت وإلاجساءاث
أ .منهج الدزاست
اغخمضث َظٍ الضعاؾت غلى اإلاىهج الىنفي الاعجباَي ،وَى اإلاىهج
الظي يهضف بلى مػغفت وحىص الػالكت بحن مخغحرًً ؤو غضمها ،وَظا ما
ًدىاؾب مؼ مىيىع الضعاؾت خُث ؤنها بدثذ غالكت مماعؾت اإلاضًغاث
لللُاصة الخدىٍلُت بضافػُت اإلاػلماث هدى غملهً.
ب .مجخمع الدزاست وعينتها
جيىن مجخمؼ الضعاؾت مً حمُؼ مػلماث اإلاضاعؽ الثاهىٍت
ً
بمدافظت ألاخؿاء والبالغ غضصًَ ( )248مػلمت وفلا للبُاكت
ؤلاخهاثُت للػام الضعاس ي  ،ٌ1411وكامذ الباخثت بخُبُم ؤصاة
الضعاؾت غلى حمُؼ مػلماث اإلاضاعؽ الثاهىٍت باألخؿاء ،وكض اؾخجاب
منهً ( )111مػلمت مً ؤنل ( )83مضعؾت زاهىٍت .والجضوٌ الخالي ًىضح
ً
جىػَؼ غُىت الضعاؾت وفلا إلاخغحراث الضعاؾت:

جدول .1
خصائص أفساد العينت وفم مخغيراث الدزاست
جصنيف املخغيراث
غحر جغبىي
جغبىي
ؤكل مً زمـ ؾىىاث
مً  11-1ؾىىاث
اهثر مً  11ؾىىاث

ج .أداة الدزاست
ً
اؾخسضمذ الباخثت الاؾدباهت التي كامذ ببىائها وفلا ألصبُاث الضعاؾت
وجًمىذ حؼؤًً:
ألاوٌ 5وَكمل البُاهاث الػامت( 5اإلااَل الػلمي ،ؾىىاث الخبرة في
الػمل) .والثاوي 5وَكمل ( 11غباعة) مىػغت غلى مدىعًٍ :اإلادىع ألاوٌ5
غباعاث اللُاصة الخدىٍلُت وٍدخىي غلى ( 13غباعة) .واإلادىع الثاوي5
غباعاث مؿخىي صافػُت اإلاػلماث وٍدخىي غلى ( 11غباعة).
وواهذ اؾخجابت ؤفغاص الػُىت والتي حكمل مػلماث اإلاضاعؽ الثاهىٍت
باألخؿاء غلى مداوع الاؾدباهت خؿب ملُاؽ لُىغث الخماس ي وفم
الضعحاث الخالُت( 5ؤوافم بكضة=  ،1ؤوافم= ،4مداًض= ،1ال اوافم=،8
ال اوافم بكضة=.)1

العدد
2
111
81
11
11

نضق ألاصاة:
جم الخدلم مً نضق اؾدباهت صعحت مماعؾت مضًغاث اإلاضاعؽ
الثاهىٍت باألخؿاء لللُاصة الخدىٍلُت مً وحهت هظغ مػلماتهً بُغٍلخحن:
نضق اإلادىمحن 5خُث جم غغى الاؾدباهت غلى مجمىغت مً اإلادىمحن
اإلاخسههحن باإلصاعة التربىٍت ،وكض ؤبضي اإلادىمىن مجمىغت مً
اإلاالخظاث التي جغجبِ بالهُاغت واإلادخىي ،جم ألازظ بمػظمها.
نضق اإلافغصاث 5ولحؿاب َظا الىىع مً الهضق جم خؿاب مػامالث
اعجباٍ البىىص في اإلاجمىغاث الثالر مً البىىص اؾدباهت صعحت مماعؾت
مضًغاث اإلاضاعؽ الثاهىٍت باألخؿاء لللُاصة الخدىٍلُت مً وحهت هظغ
مػلماتهً التي جًمىتها مؼ الضعحت اليلُت هما َى مىضح في الجضوٌ
الخالي:

جدول  .2معامالث ازجباط البنود بالدزجت الكليت السدباهت دزجت ممازست مدًساث املدازس الثاهويت باألحساء للليادة الخحويليت
املحوز ألاول :دزجت ممازست الليادة الخحويليت
معامل الازجباط
البند
معامل الازجباط
البند
**1.21
بىض11
**1.22
بىض1
**1.11
بىض11
**1.21
بىض8
**1.22
بىض18
**1.21
بىض1
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بىض4
بىض1
بىض1
بىض2
بىض3
بىض 4
البىض
بىض1
بىض8
بىض1
بىض4
بىض1
بىض1
بىض2
بىض3
بىض4

**1.11
**1.13
**1.13
**1.31
**1.21
**1.24
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بىض11
بىض14
بىض11
بىض 11
بىض12
بىض13

اإلادىع الثاوي 5مؿخىي الضافػُت
البىض
مػامل الاعجباٍ
بىض11
**1.22
بىض11
**1.24
بىض18
**1.11
بىض11
**1.14
بىض14
*1.41
بىض11
*1.11
*1.43
*1.14
*1.41

ًالخظ مً الجضوٌ الؿابم ؤن غالبُت البىىص واهذ صالت غىض
ً
ً
ً
مؿخىي الضاللت  1.11وكض اعجبُذ اعجباَا صالا بخهاثُا بالضعحت
اليلُت ،وكض جغاوخذ مػامالث الاعجباٍ بحن ( ،)1.31-1.11مما ٌكحر بلى
ً
ؤن الاؾدباهت مدؿلت صازلُا.

**1.13
**1.12
*1.41
**1.14
*1.41
**1.11
مػامل الاعجباٍ
**1.28
*1.41
*1.41
**1.11
*1.42
**1.13

زباث ألاصاة:
جم خؿاب الاحؿاق الضازلي لالؾدباهت بُغٍلت ؤلفا هغوهبار هما َى
مىضح في الجضوٌ الخالي:

جدول  .3معامالث الاحساق بطسيلت ألفا كسوهباخ
املحوز
صعحت مماعؾت اللُاصة الخدىٍلُت
مؿخىي الضافػُت
اإلاجمىع الىلي

معامل ألفا كسوهباخ
1.42
1.41
1.42

ًالخظ مً الجضوٌ الؿابم ؤن مػامالث ؤلفا هغوهبار واهذ مغجفػت
ً
ً
حضا؛ مما ًضٌ غلى زباث ألاصاة ،مما ًجػلها نالحت لالؾخسضام لئلحابت
غً ؤؾئلت الضعاؾت ،والاؾخسضاماث البدثُت ألازغي.
 .5النخائج
السكم
1
2
1
8
13
11
1
3
11
12
4

ؤلاحابت غً الؿااٌ ألاوٌ 5ما صعحت مماعؾت مضًغاث اإلاضاعؽ الثاهىٍت
باألخؿاء لللُاصة الخدىٍلُت مً وحهت هظغ مػلماتهً؟ ولخدضًض صعحت
مماعؾت مضًغاث اإلاضاعؽ لللُاصة الخدىٍلُت جم خؿاب اإلاخىؾُاث
والاهدغافاث اإلاػُاعٍت هما ًبُنها الجضوٌ الخالي:

جدول  .4الخكسازاث والنسب املئويت واملخوسطاث والاهحسافاث املعيازيت لدزجت ممازست مدًساث إلاحساء للليادة الخحويليت
الاهحساف املعيازي
دزجت املمازست
املخوسط
دزجت ممازست مدًساث املدازس الثاهويت باألحساء للليادة
الخحويليت
غالُت
.891
4,28
حصجؼ اإلاضًغة الىمى اإلانهي لضي اإلاػلماث
غالُت
.871
4,25
جُلؼ اإلاضًغة اإلاػلماث غلى اهجاػاث اإلابضغاث منهً لالؾخفاصة مً
زبراتهم
ً
ً
غالُت
1.085
4.17
جدغم اإلاضًغة غلى ؤن جيىن غًىا فاغال في الفغٍم الجماعي في
اإلاضعؾت
غالُت
.882
4.16
جإزظ اإلاضًغة في الاغخباع ؤَضاف اإلاضعؾت غىض نىؼ اللغاعاث
غالُت
1.028
4.12
جلىم اإلاضًغة بمهام غملها بغٌ الىظغ غً نػىبتها
غالُت
.967
4.11
جخابؼ اإلاضًغة بمكاعهت اإلاػلماث اي الخلضم ًدلم اَضاف اإلاضعؾت
غالُت
1.035
4.10
جدفحز اإلاضًغة اإلاباصعاث اإلاُغوخت مً اإلاػلماث
غالُت
1.090
4.09
حؿىص الثلت اإلاخباصلت بحن اإلاضًغة واإلاػلماث
غالُت
1.019
4.08
جىؿب اإلاضًغة اخترام آلازغًٍ باهتهاحها الؿلىن اللُاصي اإلاىاؾب
غالُت
.970
4.07
حؿعى اإلاضًغة بلى ويؼ زُِ مؿخلبلُت لخُىٍغ الػمل اإلاضعس ي
غالُت
1.021
4.04
حػمل اإلاضًغة غلى التهُئت إلخضار الخغُحر هدى ألافًل وججىب
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1
8
1
4
1
1
2
3
4
11
11

6

ملاومخه
جغاعي اإلاضًغة جُبُم الػالكاث ؤلاوؿاهُت في الػمل
14
جدغم اإلاضًغة غلى جباصٌ آلاعاء مؼ مػلماتها
11
جىػع اإلاضًغة ألاصواع اللُاصًت بحن اإلاػلماث في اإلاضعؾت مما ٌكػغًَ
1
بإنهً كُاصًاث
حكغن اإلاضًغة اإلاػلماث مػها في بىاء عئٍت غامت مكترهت للمضعؾت
18
حػبر اإلاضًغة للمػلماث غً الخىكػاث الػالُت ألصائهم
4
جدغم اإلاضًغة غلى خل اإلاكىالث بُغٍلت غملُت فاغلت
11
جدبؼ اإلاضًغة ألاؾلىب الضًملغاَي في بصاعة الػمل اإلاضعس ي
11
صعحت اإلادىع هيل

ًالخظ مً الجضوٌ الؿابم ؤن مماعؾاث مضًغاث مضاعؽ ألاخؿاء
لئلصاعة الخدىٍلُت حاءث بضعحت غالُت للمدىع هيل ،ؤما غباعاث اإلادىع
ُ
فلض جم جغجُبها جىاػلُا وفم صعحت اإلاماعؾت ومخىؾُاث الاؾخجاباث،
خُث خهلذ غباعة ؤن اإلاضًغة حصجُؼ الىمى اإلانهي لضي اإلاػلماث غلى
مخىؾِ كضعٍ ( )4.83مً وحهت هظغ اإلاػلماث بالخالي اخخلذ َظٍ
اإلاماعؾت اإلاغجبت ألاولى بحن اإلاماعؾاث ،وعبما ٌػىص الؿبب لحغم بصاعة
الخػلُم غلى خًىع اإلاػلماث للضوعاث الخضعٍبُت ووعف الػمل ،في خحن
حاءث في اإلاغجبت الثاهُت غباعة جُلؼ اإلاضًغة اإلاػلماث غلى بهجاػاث
اإلابضغاث منهً لالؾخفاصة مً زبراتهم بمخىؾِ كضعٍ ( ،)4.81وكض
ًيىن الؿبب في طلً خغم اإلاضًغة غلى بث عوح الخىافـ بحن اإلاػلماث
للخغوج بمضعؾت مخمحزة ،في خحن خهلذ َظٍ الػباعة غلى صعحت
مخىؾُت في صعاؾت ؾمحراث وملابلت [ ]1وعبما طلً الزخالف الىظام
الخػلُمي وصولت الضعاؾت ،وخهلذ غباعة ؤن جدغم اإلاضًغة غلى ؤن
ً
ً
جيىن غًىا فاغال في الفغٍم الجماعي في اإلاضعؾت غلى مخىؾِ خؿابي
( ،)4.12ولػل الؿبب في طلً ٌػىص ألهظمت الىػاعة التي ججػل مً
ً
مضًغة اإلاضعؾت غًىا في حمُؼ اإلاىاقِ واإلاجالـ اإلاضعؾُت ،في خحن

7102

4

4.04
4.03
4.01

1.068
.977
1.065

غالُت
غالُت
غالُت

18
11
14

3.98
3.96
3.93
3.84

1.077
1.195
1.091
1.154

غالُت
غالُت
غالُت
غالُت

11
11
12
13

غالُت3.84

اخخلذ مماعؾت اإلاضًغاث لؤلؾلىب الضًمىكغاَي في بصاعة الػمل اإلاضعس ي
اإلاغجبت ألازحرة بحن اإلاماعؾاث بمخىؾِ كضعٍ ( ،)1.34ولػل الؿبب ٌػىص
بلى كلت خًىع اإلاضًغاث للضوعاث الخضعٍبُت الخانت باإلصاعة التربىٍت
الحضًثتً ،ليها وحهت الىظغ بإن اإلاضًغة جدغم غلى خل اإلاكىالث
بُغٍلت غلمُت فاغلت باإلاغجبت كبل ألازحرة مً اإلاماعؾاث بمخىؾِ كضعٍ
( ،)1.14وكض ٌػىص الؿبب إلاماعؾت اإلاضًغة للىمِ ؤلاصاعي اللضًم ولِـ
الىمِ اللُاصي الظي ٌػمل غلى مؿاغضة اإلاضًغة في خل اإلاكىالث
بُغٍلت فاغلت ،وجخفم َظٍ الىدُجت مؼ صعاؾت ؾمحراث وملابلت [،]1
ًليها وحهت الىظغ ؤن اإلاضًغة حػبر للمػلماث غً الخىكػاث الػالُت
ألصائهم باإلاغجبت الثالثت ألازحرة مً كاثمت مماعؾاث اإلاضًغاث لئلصاعة
الخدىٍلُت وبمخىؾِ كضعٍ (.)1.14
ؤلاحابت غً الؿااٌ الثاوي 5ما مؿخىي صافػُت مػلماث اإلاضاعؽ الثاهىٍت
باألخؿاء هدى غملهً مً وحهت هظغًَ؟ ولئلحابت غً َظا الؿااٌ جم
ً
اؾخسغاج اإلاخىؾُاث مغجبت جىاػلُا والاهدغافاث اإلاػُاعٍت هما َى
مىضح في الجضوٌ الخالي:

جدول  .5الخكسازاث والنسب املئويت واملخوسطاث والاهحسافاث املعيازيت لدزجت دافعيت املعلماث هحو عملهن
الاهحساف املعيازي
دزجت
املخوسط
مسخوى دافعيت معلماث املدازس الثاهويت باألحساء هحو عملهن
السكم
املمازست
غالُت
.434
4.75
ؤخافظ غلى غالكاث َُبت مؼ ػمُالحي وؤولُاء ؤمىع الُالباث
88
غالُت
.568
4.69
ؤقػغ باالعجُاح غىض بهجاػي الػمل في الىكذ اإلادضص
18
غالُت
.599
4.64
ؤجدمل مؿاولُت اللُام باألغماٌ اإلاىولت بلي
81
غالُت
.540
4.62
لضي عغبت صاثمت لخُىٍغ ؤصاجي
84
غالُت
.564
4.58
ؤبظٌ ؤكص ى َاكاحي في الػمل لخدلُم َمىخاحي اإلاهىُت
81
غالُت
.769
4.49
ؤخغم غلى مػغفت ول حضًض في ازخهاص ي
81
غالُت
1.068
4.43
ؤقػغ بالفسغ والاغتزاػ بىظُفتي همػلمت
11
غالُت
.757
4.36
لضي الغغبت في بهجاػ ًفىق الخىكػاث
82
غالُت
.978
4.16
مىيىغُت مضًغة اإلاضعؾت في الخػامل جبػث غلى الُمإهِىت
81
غالُت
.991
4.10
اهضفاعي الظاحي للػمل ًثحر الحماؽ في هفىؽ ػمُالحي هدى الػمل
83
غالُت
1.170
4.07
ًخالءم الػمل الظي ؤكىم به مؼ مُىلي وَمىخاحي
14
غالُت
1.094
3.90
ؤقػغ بالغيا غً الؿُاؾت اإلاخبػت في بصاعة اإلاضعؾت
11
غالُت
1.219
3.80
جللى آعاجي اإلالترخت باَخمام اإلاضًغة
84
غالُت
1.264
3.67
ؤغخلض بن حى اإلاضعؾت باغث غلى ؤلابضاع
11
غالُت
1.314
3.58
اإلاىار الؿاثض في اإلاضعؾت ًدفؼوي غلى الػمل
81
غالُت 4.25
صعحت اإلادىع هيل
104
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ًالخظ مً الجضوٌ الؿابم ؤن مؿخىي صافػُت مػلماث اإلاضاعؽ
الثاهىٍت باألخؿاء هدى غملهً كض حاء بضعحت غالُت للمدىع هيل ،ؤما
ً
ً
غباعاث اإلادىع فلض جم جغجُبها وفلا إلاخىؾُاتها جىاػلُا ،وكض اخخلذ
اإلاغجبت ألاولى ؤنهً ًدافظً غلى غالكاث َُبت مؼ الؼمُالث وؤولُاء ؤمىع
الُالباث بمخىؾِ كضعٍ ( ،)4.21وكض ًغحؼ طلً لحغم اإلاػلماث غلى
زلم حى مً اإلاىصة التي حؿىص الػمل ،وَظا ًخفم مؼ هدُجت صعاؾت
صاووي والكغٍفي [ ]1في خحن اخخلذ اإلاغجبت الثاهُت ؤنهً ٌكػغن باالعجُاح
غىض اهجاػًَ الػمل في الىكذ اإلادضص بمخىؾِ ًبلغ ( )4,14وكض ٌػؼي
طلً العجباٍ غمل اإلاػلمت بجضوٌ جىػَؼ اإلاهام غلى ألاؾابُؼ الضعاؾُت،
وَظا ًخفم مؼ ما جىنلذ له صعاؾت ؾمحراث وملابلت [ ]1وصعاؾت صاووي
والكغٍفي [ً ]1لُه باإلاغجبت الثالثت واهذ وحهت هظغ اإلاػلماث ؤنهً
ًخدملً مؿاولُت اللُام باألغماٌ اإلاىولت بليهً بمخىؾِ كضعٍ ()1.14؛
ًلُه باإلاغجبت الغابػت غبرث اإلاػلماث غً عغبتهً لخُىٍغ ؤصائهً بمخىؾِ

ستيرة الشمري

ًبلغ ( ،)4.18وكض ًيىن الؿبب خغم بصاعة الخػلُم غلى خًىع
اإلاػلماث للضوعاث الخضعٍبُت التي حؿاغض اإلاػلمت غلى جُىٍغ ؤصائها،
وباإلالابل اغخبرث اإلاػلماث باإلاغجبت ألازحرة ؤن اإلاىار الؿاثض في اإلاضعؾت
ًدفؼًَ غلى الػمل بمخىؾِ ًبلغ ( ،)1.13وحاء اغخلاص اإلاػلماث ؤن
حى اإلاضعؾت ًبػث غلى ؤلابضاع في اإلاغجبت كبل ألازحرة بمخىؾِ ًبلغ
( ،)1.12وكض ًغحؼ الؿبب في طلً لىحىص بػٌ اإلاباوي اإلاضعؾُت التي
جفخلغ للمغافم التي حؿاغض اإلاػلمت غلى ؤلابضاع.
ؤلاحابت غً الؿااٌ الثالثَ 5ل َىان غالكت طاث صاللت بخهاثُت بحن
صعحت مماعؾت مضًغاث اإلاضاعؽ الثاهىٍت باألخؿاء لللُاصة الخدىٍلُت
ومؿخىي صافػُت اإلاػلماث هدى غملهً؟ ولئلحابت غً َظا الؿااٌ جم
خؿاب مػامل الاعجباٍ بحرؾىن بحن بػض اللُاصة الخدىٍلُت ومؿخىي
صافػُت اإلاػلماث هدى غملهً هما َى مىضح في الجضوٌ الخالي:

جدول  .6معامل الازجباط بيرسون بين بعد الليادة الخحويليت ومسخوى دافعيت املعلماث هحو عملهن
املحوز
صعحت مماعؾت اإلاضًغاث لللُاصة الخدىٍلُت
مؿخىي صافػُت اإلاػلماث هدى غملهً

املخوسط الحسابي
3.84
4.25

ًالخظ مً الجضوٌ الؿابم وحىص غالكت طاث صاللت بخهاثُت بحن
صعحت مماعؾت مضًغاث اإلاضاعؽ الثاهىٍت باألخؿاء لللُاصة الخدىٍلُت
ومؿخىي صافػُت اإلاػلماث هدى غملهً خُث بلغ مػامل الاعجباٍ بُنهما
( )1.244وَى صاٌ غىض مؿخىي الضاللت  ،1.11وَظا ًخفم مؼ صعاؾت
ؾمحراث وملابلت [ ]1وصعاؾت هىػان [ ]4وصعاؾت صواوي والكغٍفي []1
وعاؾت الهغاًغة [ ]1وصعاؾت الحمض [ ]2وصعاؾت الىفُعي [ ]3التي ؤزبدذ
وحىص غالكت َغصًت بًجابُت بحن مماعؾت اإلاضًغاث لللُاصة الخدىٍلُت
بضافػُت مػلماتهً للػمل.
ؤلاحابت غً الؿااٌ الغابؼَ 5ل جىحض فغوق طاث صاللت بخهاثُت بحن
ؤفغاص الضعاؾت في غالكت مماعؾت مضًغاث اإلاضاعؽ الثاهىٍت باألخؿاء
لللُاصة الخدىٍلُت بضافػُت اإلاػلماث هدى غملهً حػؼي إلاخغحراث (اإلااَل

مسخوى الداللت
.000

معامل الازجباط
**.794

الػلمي ،وؾىىاث الخبرة)5
وٍخفغع غً َظا الؿااٌ ألاؾئلت الفغغُت الخالُت:
َل ًىحض جإزحر للماَل الضعاس ي ،والخبرة غلى ؤبػاص اؾدباهت صعحت
مماعؾت اللُاصة الخدىٍلُت؟
َل ًىحض جإزحر للخفاغالث الثىاثُت بحن اإلااَل الضعاس ي والخبرة غلى
مداوع الاؾدباهت ،وكض جم اؾخسضام ؤؾلىب جدلُل الخباًً مخػضص
اإلاخغحراث الخابػت ) (Manovaطي الخهمُم الػاملي (Multivariate )8×8
 Manovaلضعاؾت جإزحر ول مً اإلاؿخىي الضعاس ي ،والخبرة ،والخفاغالث
الثىاثُت بُنهما غلى صعحاث ؤبػاص ؤو مداوع الاؾدباهت ،هما ًبُنها
الجضوالن (.)3( ،)2

جدول  .7هخائج الاخخبازاث املخعدد عند دزاست جأثير املؤهل وسنواث الخبرة على املحاوز املخخلفت التي جضمنتها اسدباهت دزجت ممازست الليادة
املخغير املسخلل
اإلااَل

الخبرة

اإلااَل *
الخبرة

الاخخباز

الليمت

ف

دزجاث الحسيت

Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root
Pillai's Trace
Wilks' Lambda
Hotelling's Trace
Roy's Largest Root

.013
.987
.013
.013
.047
.953
.049
.046
.118
.882
.134
.134

.680
.680
.680
.680
1.278
1.278
1.277
2.454
3.348
3.427
3.505
7.143b

2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
2.000
4.000
4.000
4.000
2.000

ًخضح مً الجضوٌ ( )2ؤن الازخباعاث ألاعبػت بُالي  ،Pillaiوٍلىـ
َ ،Wilksىلخىج  ،Holtingعوي  Royلم جىً صالت باليؿبت إلاخغحر اإلااَل

خطأ دزجاث
الحسيت
106.000
106.000
106.000
106.000
214.000
212.000
210.000
107.000
214.000
212.000
210.000
107.000

الداللت

مسبع إًخا

.509
.509
.509
.509
.280
.280
.280
.091
.011
.010
.009
.001

.013
.013
.013
.013
.023
.024
.024
.044
.059
.061
.063
.118

الضعاس ي ومخغحر الخبرة الضعاؾُت ،ولىنها واهذ صالت غىض الخفاغالث
الثىاثُت بحن مخغحري اإلااَل الضعاس ي وؾىىاث الخبرة .وٍبحن الجضوٌ ()3
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هخاثج جدلُل الخباًً مخػضص اإلاخغحراث الخابػت.
جدول  .8هخائج جحليل الخغاًس مخعدد املخغيراث الخابعت عند دزاست جأثير املؤهل الدزاس ي وسنواث الخبرة على محاوز اسدباهت دزجت ممازست الليادة الخحويليت
مسبع إًخا
الداللت
ف
مخوسط املسبعاث
دزجاث
مجموع املسبعاث
املخغير الخابع
مصدز الخباًن
الحسيت
اإلادىع ألاوٌ
.011
.270
1.232
264.823
1
264.823
اإلااَل
.004
.524
.409
31.696
1
31.696
اإلادىع الثاوي
.009
.327
.969
479.756
1
479.756
الضعحت
اليلُت
اإلادىع ألاوٌ
.015
.445
.816
175.506
2
351.011
الخبرة
اإلادىع
.003
.842
.172
13.359
2
26.718
الثاوي
.007
.686
.378
187.367
2
374.733
الضعحت
اليلُت
اإلادىع ألاوٌ
.063
.031
3.579
769.559
2
1539.118
اإلااَل * الخبرة
.116
.001
7.046
546.214
2
1092.428
اإلادىع الثاوي
.090
.007
5.274
2612.444
2
5224.888
الضعحت
اليلُت

ًالخظ مً الجضوٌ الؿابم ما ًلي:
غضم وحىص فغوق طاث صاللت بخهاثُت باليؿبت إلاخغحر اإلااَل الضعاس ي
في مداوع الاؾدباهت وهظلً الضعحت اليلُت لالؾدباهت.
غضم وحىص فغوق طاث صاللت بخهاثُت باليؿبت إلاخغحر ؾىىاث الخبرة
باليؿبت إلادىعي الاؾدباهت باإليافت بلى الضعحت اليلُت.
وحىص فغوق باليؿبت للخفاغالث الثىاثُت إلاخغحري الضعاؾت (اإلااَل،
الخبرة) غلى مداوع اؾدباهت صعحت مماعؾت اللُاصة الخدىٍلُت لهالح
اإلاػلماث طاث الخإَُل التربىي وطواث الخبرة ألاغلى.
 .6الخوصياث
في يىء الىخاثج الؿابلت جىص ي الباخثت بما ًلي:
يغوعة الاَخمام بازخُاع كُاصاث مضعؾُت جدىٍلُت كاصعة غلى الخغُحر،
غً َغٍم ويػها يمً مػاًحر ازخُاع مضًغاث اإلاضاعؽ الثاهىٍت.
الاَخمام بدىمُت مماعؾاث اللُاصة الخدىٍلُت لضي مضًغاث اإلاضاعؽ
الثاهىٍت غً َغٍم غلض الضوعاث الخضعٍبُت والللاءاث التربىٍت مً ؤحل
عفؼ هفاءتهم.
ويؼ ؤبػاص اللُاصة الخدىٍلُت في اؾخماعاث ألاصاء الىظُفي إلاضًغاث
اإلاضاعؽ الثاهىٍت.
بغضاص صوعاث جضعٍبُت في مجاٌ اللُاصة الخدىٍلُت مىحهه إلاضًغاث
اإلاضاعؽ الثاهىٍت وطلً غً َغٍم اؾخػاهت بصاعة الخضعٍب التربىي
ً
بإؾاجظة ؤلاصاعة الخػلُمُت في الجامػاث الؿػىصًت جدلُلا للكغاهت
اإلاجخمػُت بما ٌػىص باإلاىفػت غلى الخػلُم باألخؿاء.
بحغاء صعاؾاث ممازلت في اإلاغاخل الخػلُمُت ألازغي.
املساجع
أ .املساجع العسبيت
] [1اإلاىُف ،مدمض نالح غبض هللا (1444م) جُىع الفىغ التربىي
اإلاػانغ( )8.ٍ( .ص .ن).
] [2وػاعة اإلاػاعف )1421( .وزُلت ؾُاؾت الخػلُم في اإلاملىت الػغبُت
الؿػىصًت.

] [3ؾمحراث ،ؾمغ ؤهثم وملابلت ،غاَف ًىؾف (8114م) صعحت
مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الثاهىٍت لللُاصة الخدىٍلُت وغالكتها
بضافػُت اإلاػلمحن هدى غملهم ،مجلت صعاؾاث للػلىم التربىٍت.
اإلاجلض  41الػضص ( )1م م .1181-1111
] [4هىػان ،عئٍا مدمىص ( )8114صعحت جىفغ ؾماث اللُاصة الخدىٍلُت
لضي مضعاء اإلاضاعؽ الحيىمُت الثاهىٍت وغالكتها باالهخماء اإلانهي
للمػلمحن مً وحهت هظغ اإلاػلمحن في مدافظاث قماٌ فلؿُحن.
عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة ،حامػت الىجاح الىَىُت .هابلـ5
فلؿُحن.
] [5صواوي ،هماٌ والكغٍفي ،غباؽ (8118م) مؿخىي مماعؾت مضًغي
اإلاضاعؽ الثاهىٍت في مدافظت غمان لهىؼ اللغاع الخدىٍلي
وغالكخه بمؿخىي صافػُتهم بالػمل .اإلاجلت ألاعصهُت للػلىم
التربىٍت .اإلاجلض  3الػضص ( )8م م .111-41
] [6الهغاًغة ،خؿحن (8118م) الػالكت بحن مماعؾت مضًغي مضاعؽ
مدافظت الىغن لللُاصة الخدىٍلُت والؿلىن ؤلابضاعي الفغصي
للمػلمحن ،مجلت حامػت الىجاح لؤلبدار "للػلىم ؤلاوؿاهُت".
اإلاجلض  81الػضص ( )1م م .111-111
] [7الحمض ،هانغ ؤخمض ( 8111م) اللُاصة الخدىٍلُت وؤلاحغاثُت لضي
مضًغي اإلاضاعؽ الابخضاثُت في الغٍاى وغالكخه بالغيا الىظُفي
لضي اإلاػلمحن .عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة ،حامػت الامام مدمض
بً ؾػىص .الغٍاى 5الؿػىصًت.
] [8الىفُعي ،فُهل غبض هللا (8111م) اللُاصة الخدىٍلُت لضي مضًغي
اإلاضاعؽ اإلاخىؾُت وغالكتها بخدؿحن غضاء اإلاػلمحن 5صعاؾت
مسحُت في مضاعؽ الغٍاى .عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة ،حامػت
الامام مدمض بً ؾػىص .الغٍاى 5الؿػىصًت.
] [9هجم ،هجم غبىص (8111م) اللُاصة ؤلاصاعٍت في اللغن الىاخض
والػكغًٍ )1.ٍ( .صاع نفاء لليكغ والخىػَؼ 5غمان 5ألاعصن.
] [10حالب ،بخؿان صَل (8111م) بصاعة الؿلىن الخىظُمي في غهغ
الخغُحر (ٍ )1.صاع نفاء لليكغ والخىػَؼ 5غمان 5ألاعصن.
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] [11الػاػمي ،مدمض بؼَؼ (8111م) اللُاصة الخدىٍلُت وغالكتها باإلبضاع
الاصاعي .عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة ،حامػت ألامحر هاًف للػلىم
ألامىُت 5الغٍاى 5الؿػىصًت.
] [12مضصًً ،سحغ زلف (8114م) صعحت مماعؾت اللُاصة الخدىٍلُت
وغالكتها بالغوح اإلاػىىٍت ألغًاء َُئت الخضعَـ في الجامػاث
الؿػىصًت .عؾالت صهخىعاٍ غحر ميكىعة ،حامػت ؤم اللغي .مىت
اإلاىغمت 5الؿػىصًت.
] [13الغامضي ،حمػان زلف (8118م) مماعؾت مضًغي مضاعؽ الخػلُم
الػام لللُاصة الخدىٍلُت بمدافظت اإلاسىاة .عؾالت ماحؿخحر غحر
ميكىعة ،حامػت ؤم اللغي .مىت اإلاىغمت 5الؿػىصًت.
] [14غِس ى ،ؾىاء مدمض (8113م) صوع اللُاصة الخدىٍلُت في جُىٍغ ؤصاء
مضًغي اإلاضاعؽ الثاهىٍت في مدافظت غؼة .عؾالت ماحؿخحر غحر
ميكىعة ،الجامػت ؤلاؾالمُت .غؼة 5فلؿُحن.
] [15الػمغي ،مكهىع هانغ (8114م) الػالكت بحن زهاثو اللُاصة
الخدىٍلُت ومضي جىفغ مباصت بصاعة الجىصة الكاملت ..عؾالت
ماحؿخحر غحر ميكىعة ،حامػت اإلالً ؾػىص .الغٍاى 5الؿػىصًت.
] [16ؤبى َضاف ،ؾامي (8111م) صوع اللُاصة الخدىٍلُت في جُىٍغ
فاغلُت اإلاػلمحن الخضعَؿُت بمضاعؽ ووالت الغىر الضولُت
بمدافظاث غؼة .عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة ،الجامػت
ؤلاؾالمُت .غؼة.
] [17الهىاعي ،ؾُض1441( ،م) ،مالمذ مضًغ اإلاؿخلبل مً اللُاصة
الخباصلُت بلى اللُاصة الخدىٍلُت .مىخبت غحن قمـ 5اللاَغة5
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] [22الحًُبي ،ابغاَُم وؤبى غبُض ،ؤخمض (8111م) صعحت مماعؾت
مضًغي ومضًغاث اإلاضاعؽ الثاهىٍت بمدافظت اللىَػُت لللُاصة
الخدىٍلُت مً وحهت هظغَم .مجلت صعاؾاث هفؿُت وجغبىٍت .الػضص
( )11م م .41-81
] [26الػجزي ،خمىص ( 8111م) .اللُاصة الخدىٍلُت لضي مضًغي اإلاضاعؽ
الثاهىٍت في اإلاملىت الػغبُت الؿػىصًت وغالكخه باألصاء الىظُفي
إلاػلميهم عؾالت صهخىعاٍ غحر ميكىعة ،الجامػت ألاعصهُت .غمان5
ألاعصن.
] [27الؼَػلي ،مغٍم غبض اللاصع (8114م) واكؼ مماعؾت بحغاءاث اللُاصة
الخدىٍلُت وصعحت ؤَمُتها لضي مضًغاث اإلاضاعؽ الثاهىٍت في مىُلت
الغٍاى الخػلُمُت مً وحهت هظغًَ .عؾالت ماحؿخحر غحر
ميكىعة ،الجامػت ألاعصهُت .غمان 5ألاعصن.
] [28الؼغبي ،زلىص (8111م) .صعحت مماعؾت مضًغي اإلاضاعؽ الخانت
في غمان الػانمت ألبػاص اللُاصة الخدىٍلُت وغالكتها بالخمازل
الخىظُمي مً وحهت هظغ اإلاػلمحن .عؾالت ماحؿخحر غحر ميكىعة،
حامػت الكغق ألاوؾِ .غمان 5ألاعصن.
ب .املساجع الاجنبيت
[23] Shokory &, Zakaria &, Fang, (September, 2013), Problems
The Relationship between the best Practices of
Transformational Leadership and Quality of Good
Teachers. International Journal of Economics Business and
Management Studies, Volume 2(3) pp 98-104.
[24] Necati &, Kilinc, Sezgin، (April،2012), Examining The
Tionships Between School Principals’ Transformational
’and Transactional Leadership Styles and Tea Chers
Organizational Commitment. (TOJNED) The Online
Journal Of New Horizons In Education, Volume 2(2) pp
53-64.
[25] Eres, Figen (Aprail,2011) Relationship between Teacher
Motivation
and
Transformational
Leadership
Characteristics of School Principals.. International Journal
Of Education, Volume 3(2) pp 1-17.

مهغ.
] [18الغؼالي ،خافظ غبض الىغٍم (8118م) ؤزغ اللُاصة الخدىٍلُت غلى
فاغلُت غملُت اجساط اللغاع في قغواث الخامحن ألاعصهُت ،عؾالت
ماحؿخحر غحر ميكىعة ،حامػت الكغق ألاوؾِ .غمان 5ألاعصن.
] [19الؿىٍضانَ ،اعق (8111م) هظغٍاث اللُاصة .صاع ابً خؼم 5بحروث5
لبىان.
] [20باهي ،مهُفى وقلبي ،ؤمُىت (1444م) الضافػُت هظغٍاث
وجُبُلاث )1.ٍ( .مغهؼ الىخاب لليكغ 5اللاَغة 5مهغ.
] [21زلُفت ،غبض اللُُف (8111م) الضافػُت لئلهجاػ .صاع غغٍب لليكغ
والخىػَؼ 5اللاَغة 5مهغ.
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THE RELATIONSHIP OF FEMALE
PRINCIPALS' PRACTICE OF
TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND
THE MOTIVATION OF FEMALE TEACHERS
TOWARDS THEIR WORK IN THE
SECONDARY SCHOOLS IN AL AHSAA
SATIERAH L. AL SHMMARI
Ministry Of Education
Saudi Arabia
ABSTRACT_ the current study aims at identifying the level of the relationship of female
principals' practice of transformational leadership and the motivation of female teachers towards
their work in the secondary schools in al ahsaa. the study adopted a descriptive correlative
method which fits the nature of the study, a questionnaire was used as a tool for the study, after
controlled, it was applied to a sample of (113) female teachers from (28) secondary schools in the
study population, consisting of 792 female teachers in secondary schools in Al Ahsaa. The
research found the level of female principals' practice of transformational leadership in the
secondary schools in Al Hsaa had a high degree. the level of female teachers' motivation towards
their work in the secondary schools in Al Ahsaa had a high degree. there is a statistically
significant relationship between the degree of female principals' practice of transformational
leadership in the secondary schools in Al Hsaa and the level of female teachers' motivation
towards their work. there no statistically significant differences for the variable of academic
qualification in the fields of the questionnaire as well as the total score of the questionnaire and
there are no statistically significant differences for the variable of years of experience attributed to
the two fields of the questionnaire as well as the total score. And there are differences for the
bilateral interactions of the two variables of the study (qualification and experience) on the
questionnaire dimensions of the degree of transformational leadership practice for female
teachers with an educational qualification and higher experience. In the light of the results, The
study recommended: the need to pay attention to choose transformational school leaderships
capable of change, the interest of the development of transformational leadership practices among
secondary schools female principals through the organization of training courses, educational
meetings in order to raise their efficiency .
Key word: principals', transformational leadership, motivation of teachers.
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