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 ممخص البحث  
ة في مجارس يالثقة التشغيسو الكيادة التذاركية  العالقة بيؽ الجراسة إلى الكذف عؽ تىجف

بأسمؾبو ولتحقيق ذلػ تؼ استخجام السشيج الؾصفي  تبؾك.السخحمة الستؾسظة بسجيشة 
وتكّؾن مجتسع الجراسة مؽ جسيع  البيانات،كأداة لجسع االرتباطي واالستبانة السدحي 

وتؼ  معمسة،( 1290)معمسات مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك البالغ عجدىؽ 
( معمسة بالظخيقة العذؾائية ليسثمؽ عيشة الجراسة. وأعيخت الشتائج أن درجة 297اختيار )

لستؾسظة بسجيشة تبؾك بذكل عام مسارسة الكيادة التذاركية لجى قائجات مجارس السخحمة ا
وأن مدتؾى الثقة التشغيسية في مجارس  ،(3.93جاءت بجرجة عالية بستؾسط حدابي )

 .(3.91السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك بذكل عام جاء بجرجة عالية بستؾسط حدابي )
 ةمسارس وجؾد عالقة ارتباطية طخدية )قؾية( دالة إحرائًيا بيؽ درجةكسا أعيخت الشتائج 

التشغيسية، وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية حؾل  الثقة التذاركية وبيؽ مدتؾى  الكيادة
درجة مسارسة الكيادة التذاركية تبعًا لستغيخ الخبخة، وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية حؾل 
درجة مسارسة الكيادة التذاركية تبعًا لستغيخ نؾع السجرسة، وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية 

  .الثقة التشغيسية تبًعا لستغيخ السؤىل العمسي حؾل مدتؾى 
الكيادة التذاركية، الثقة التشغيسية، مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة : الكممات المفتاحية

  .تبؾك
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Abstract 

The study aimed at revealing the relationship between participative 

leadership and organizational trust in middle schools in Tabuk. To 

achieve this, relational descriptive approach was used and the 

questionnaire as tool for data collection. In addition, the study 

population shall consist of all the teachers of the middle schools in 

Tabuk (1290) teachers and (297) teachers were selected in random 

manner to represent the sample of the study. The result showed that 

the degree of participative leadership practice among middle schools 

leaders in Tabuk in came within highly level with an arithmetic 

average (3.93), and the results showed that the level of 

organizational trust in middle schools in Tabuk came within highly 

level with an arithmetic average (3.91). The result also showed there 

is a strong relationship between the degree of participative 

leadership and the level of organizational trust. The presence of 

statistically significant differences about the degree of participatory 

leadership practice according to the experience variable. The 

presence of statistically significant differences about the degree of 

participatory leadership practice according to the school type 

variable. The presence of statistically significant differences about 

the degree of participatory leadership practice according to the 

qualification variable. 

 

Keywords: participative leadership, organizational trust, Middle 

Schools in Tabuk City. 
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 مقدمة 
يتسيَّد عرخنا الحالي بُدخعة التظؾر في شّتى مياديؽ الحياة، ومؽ تمػ السياديؽ ميجان 
اإلدارة، فقج عيخت أساليب حجيثة لمكيادة يدتظيع القائج مؽ خالليا استثسار قجرات 
وطاقات األفخاد وتظؾيخىا بذكل يشعكذ إيجابًيا عمى أداء العسل وتحديؽ اإلنتاج؛ لحلػ 

ج إلى تظؾيخ مياراتو الكيادية، وتغييخ أساليب الكيادة في السشغسة؛ لسؾاكبة يحتاج القائ
 تظؾُّرات العرخ الستدارعة.

وتعتسج الكيادة في تدييخ أعساليا السختمفة عمى أساليب عجيجة، حيث إن كل قائج يّتبع  
د أسمؾبو في العسل وفي التعامل مع اآلخخيؽ، وال يعشي ىحا أّن ك ل قائج الشسط الحي ُيحجِّ

ل الشسط  يقؾم بتذكيل الشسط الحي يخغب فيو وفًقا ألىجاف أو معاييخ معيشة، ولكؽ يتذكَّ
الكيادي وفًقا لفمدفتو الذخرية في التعامل مع اآلخخيؽ، وفي تدييخ دفة العسل، ووفًقا 

 (.2008لسجى إيسانو بالعالقات اإلندانية، والتفؾيض، والسذاركة، وما إلى ذلػ )الحخيخي،
الكيادة التذاركية نسًظا مؽ االتجاىات الكيادية التي تقؾم في أساسيا عمى عالقة  وُتعج

تذاركية بيؽ قائج السجرسة وَمؽ يخأسيؼ في العسميات الكيادية مؽ تقييؼ لألداء واتخاذ 
لمقخارات واتراالت إدارية فّعالة، إلى جانب تحفيدىؼ لمؾصؾل إلى األىجاف التخبؾية 

 (. 2008)الحخبي، والتعميسية السأمؾلة 
وقج حغي مؾضؾع الثقة التشغيسية في الفتخة األخيخة باىتسام الباحثيؽ في اإلدارة باعتبار 
أن السعمسيؽ ُيمدمؾن أنفديؼ باألىجاف التشغيسية التي يثقؾن بيا لجرجة أنيؼ ُيّزحؾن مؽ 

مؾنيا عمى أىجافيؼ الذخرية، في حيؽ أنيؼ ال ُيمقؾن بااًل ألىج اف تشغيسية ال أجميا وُيقجِّ
 يثقؾن بيا. 

وبسا أن اإلدارة أصبحت تيتؼ بالعشرخ اإلنداني في التشغيؼ ومؾاقف العامميؽ وميؾليؼ 
واتجاىاتيؼ ومجاركيؼ لسا لحلػ مؽ أىسية عمى أدائيؼ وإنجازاتيؼ، فإن وجؾد مشاخ مؽ الثقة 

ألىجاف التشغيسية الستبادلة بيؽ اإلدارة والسعمسيؽ ُربسا يكؾن العشرخ الحاسؼ في تحقيق ا
 (.2010بكفاءة )الكداسبة والفاعؾري، 

لحلػ فالقائج يعسل عمى مذاركة السعمسيؽ في صشع القخارات، وتفؾيزيؼ بعض 
الرالحيات، وكحلػ الحخص عمى العالقات اإلندانية الجيجة مع السعمسيؽ؛ مسا يؤدي إلى 
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ألداء في مجارس التعميؼ رفع مدتؾى الثقة التشغيسية، فيكؾن لو أثخ إيجابي في تحديؽ ا
 العام وتحقيق نتائج أفزل.

 الدراسة: مذكمة
َتعتسج العجيج مؽ السؤسدات التعميسية عمى أنساط تقميجية ال تختكد عمى السذاركة في صشع 
القخارات، وإتاحة السجال لعجد أكبخ مؽ أعزاء السؤسدة التعميسية، وإنسا االقِترار عمى 

ا ِبجوره ُيؤدي إلى ُفقجان العامميؽ في السؤسدة التعميسية لمخوح االدارة في تدييخ السيام، وىح
السعشؾية، وثقتيؼ بالكيادة والسؤسدة التعميسية، وشعؾرىؼ بالسدؤولية وأنيؼ جدء مؽ ىحه 

 (.2015السؤسدة، والذعؾر بخوح الفخيق الؾاحج، وضعف اإلنتاجية )السحسادي، 
حج تعقيجىا، وفي عل األعباء الستدايجة وفي عل تظؾر األعسال اإلدارية وتذابكيا إلى 

والُسمقاة عمى كاىل قائج السجرسة، والتي تؤثخ عمى الشغام التعميسي، يتظمب األمخ وجؾد 
قيادة عرخية حكيسة واعية وفاعمة، تخنؾ دائًسا إلى تحقيق األىجاف السشذؾدة، وىحا يتظمب 

الخؤى السدتقبمية )سميسان،  القائج السذارك، والسبجع، والسميؼ، والحي عؽ طخيقو تتحقق
2017.) 

( أن بعض قادة السجارس ال يدعؾن ألن تكؾن البيئة 2015وأوضحت دراسة السظيخي )
السجرسية بيئة تذاركية، يجج فييا السعمسؾن فخًصا مشاسبة لتقجيؼ األفكار وتجاوز حاجد 

جرسي، وأنو تمقي التعميسات وتشفيحىا، دون إدراك ألىسية مذاركة السعمؼ في العسل الس
األساس في إيجاد بيئة مجرسية مثالية، ُيقبل عمييا الظالب باىتسام وحخص، فيشعكذ ذلػ 

 إيجابًيا عمى أداء السعمسيؽ، ومؽ ثؼ عمى تحريل طالبيؼ العمسي.
( أنو في حالة نقص مدتؾى الثقة التشغيسية في السجرسة 2018وأوضحت دراسة العخيفي )

مسيؽ وعمى أدائيؼ، وىحا ما يفدخ اىتسام الباحثيؽ في فإن ذلػ يشعكذ سمًبا عمى السع
الدمؾك التشغيسي بالتعسق في مجال الثقة التشغيسية، فاالىتسام بالثقة التشغيسية إنسا ازداد 

 بدبب تأثيخىا القؾي في غخس روح التزحية والتفاني مؽ أجل العسل، وجؾدة اإلنتاج. 
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  الدراسة: هدافأ
 عؽ: لمكذف الجراسة ىحه ىجفت
الكيادة التذاركية لجى قائجات مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة  مسارسة درجة (1

 تبؾك مؽ وجية نغخ السعمسات.
مدتؾى الثقة التشغيسية في مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك مؽ وجية نغخ  (2

 السعمسات.
العالقة بيؽ درجة مسارسة الكيادة التذاركية لجى قائجات مجارس السخحمة  (3

 سظة ومدتؾى الثقة التشغيسية في مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك.الستؾ 
الفخوق بيؽ متؾسظات استجابات أفخاد العيشة حؾل درجة مسارسة الكيادة التذاركية  (4

لجى قائجات مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك ُتعدى لستغيخات )السؤىل 
 العمسي، عجد سشؾات الخبخة، نؾع السجرسة(.

وق بيؽ متؾسظات استجابات أفخاد العيشة حؾل مدتؾى الثقة التشغيسية في مجارس الفخ  -
السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك ُتعدى لستغيخات )السؤىل العمسي، عجد سشؾات الخبخة، نؾع 

 السجرسة(.
  أسئمة الدراسة:

الكيادة التذاركية لجى قائجات مجارس السخحمة الستؾسظة  مسارسة ما درجة (1
 ؾك مؽ وجية نغخ السعمسات؟بسجيشة تب

ما مدتؾى الثقة التشغيسية في مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك مؽ  (2
 وجية نغخ أفخاد العيشة ؟

ىل تؾجج عالقة ارتباطية بيؽ درجة مسارسة الكيادة التذاركية لجى قائجات  (3
مجارس السخحمة الستؾسظة ومدتؾى الثقة التشغيسية في مجارس السخحمة 

 سجيشة تبؾك ؟الستؾسظة ب
 ( بيؽα ≤0.05)ىل تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة  (4

متؾسظات استجابات أفخاد العيشة حؾل درجة مسارسة الكيادة التذاركية لجى 
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قائجات مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك ُتعدى لستغيخات )السؤىل 
 ؟( نؾع السجرسة العمسي، عجد سشؾات الخبخة،

( بيؽ α ≤0.05)تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى الجاللة ىل  (5
متؾسظات استجابات أفخاد العيشة حؾل مدتؾى الثقة التشغيسية بسجارس 
السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك ُتعدى لستغيخات )السؤىل العمسي، عجد سشؾات 

 ؟( الخبخة، نؾع السجرسة
 أهمية الدراسة:

يؽ في إدارة تعميؼ مشظقة تبؾك وقائجات مجارس السخحمة ُتدّود ىحه الجراسة السختر
الستؾسظة بسجيشة تبؾك والباحثيؽ بسفاليَؼ نغخيٍة وتخبؾيٍة خاصة بالكيادة التذاركية والثقة 
التشغيسية تخجميؼ في مجال عسميؼ. ومؽ السؤمل أن ُتديؼ ىحه الجراسة في إثخاء السكتبة 

وعالقتيا بالثقة التشغيسية. وُيسكؽ ليحه الجراسة أن التخبؾية فيسا يُخص الكيادة التذاركية 
تكذف عؽ درجة تظبيق الكيادة التذاركية في مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك 
ودورىا في رفع الثقة التشغيسية. كسا أن ىحه الجراسة قج تقجم تؾصيات ُتفيج في تظؾيخ 

لػ باستخجام أنساط غيخ تقميجية مدتؾى قائجات مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك، وذ
قج تديج مؽ مدتؾى اإلنتاجية. كسا تدتسّج ىحه الجراسة أىسيتيا مؽ األىسية البالغة لمسجتسع 
الحي ُتظبَّق عميو، وىّؽ السعّمسات في مجارس السخحمة الستؾسظة؛ لسا ليؽ مؽ أثخ كبيخ 

 عمى فاعمية العسمية التعميسية وتحقيق أىجافيا السخجّؾة.
 الدراسة:حدود 

اقترخت ىحه الجراسة عمى الكذف عؽ درجة مسارسة الكيادة التذاركية الحد المهضهعي: 
 في مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك.

 مجارس السخحمة الستؾسظة لمبشات بسجيشة تبؾك.الحد المكاني: 
 معمسات مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك.الحد البذري: 
 ىـ. 1441ل الجراسي الثاني مؽ العام الجراسي : الفرالحد الزماني
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 مرطمحات الدراسة:
قيادة تتعسَّج مذاركة مخؤوسييا في السعمؾمات، الشفؾذ، التأثيخ الستباَدل، القيادة التذاركية: "

وفي عسمية صشع القخار، والقائج ىشا ال يتخمَّى عؽ دوره الكيادي ليربح ُمجخد عزؾ في 
لسخؤوسيؽ عمى تقجيؼ أفكارىؼ واقتخاحاتيؼ وُيؤلف معيا أفكاره مجسؾعة العسل، بل ُيذّجع ا

 (.                                                                             2013وخبخاتو، ويسيل إلى تغميب السكافأة عمى الّمؾم في تعاُممو" )فتحي، 
مى ُصشع بيئة يُدؾدىا التعاون قجرة قائجة السجرسة عويمكن تعريفها إجرائًيا بأنها: 

والسذاركة لتذجيع السعمسات عمى بحل أقرى جيؾدىؽ لخفع أداء السجرسة، مؽ خالل 
مذاركتيؽ في صشع القخار، وتفؾيزيؽ بعض األعسال، وكحلػ قجرتيا عمى بشاء عالقات 

                إندانية جيجة مع السعمسات.                                                      
 الثقة التنظيمية:   

"الثقة التشغيسية تعشي اطسئشان جسيع العامميؽ في السؤسدة في كافة االتجاىات 
 نوالسدتؾيات، كاطسئشان القائج لمسؾعف الُسخمص الُستعاون الُسحب لُدمالئو، أو اطسئشا

لتعميسات، أو اطسئشان السؾعف لمقائج اطسئشاًنا يتختب عميو الحب والتقجيخ والتعاون وتشفيح ا
 (.2014السؾعفيؽ فيسا بيشيؼ" )الذياب وأبؾ حسؾر،

السخحمة التي ترل إلييا السعمسات مؽ مذاعخ إيجابية وثقة فيسا وُتعّرف إجرائًيا بأنها: 
بيشيؽ وبيؽ القائجة وإدارة السجرسة نتيجًة لمسسارسات الكيادية الُستََّبعة التي تقؾم عمى 

 مسات وااللتدام والتعاون.السحافغة عمى حق السع
راَسة منهج  :الدِّ
 الكيادة مسارسة درجة الكذف عؽفي السدحي  الحالية السشيج الؾصفي الجراسة اّتبعت

( السذاركة في صشاعة القخار وتفؾيض الدمظة والعالقات اإلندانية)في أبعاد  التذاركية
 مدتؾى السعمسات، و  نغخ وجية مؽ تبؾك بسجيشة الستؾسظة السخحمة مجارس قائجات لجى

الثقة  -العسل يالتالثقة بدم – بالخئيذ السباشخ )القائجة()الثقة في أبعاد الثقة التشغيسية 
كسا استخجمت ، في مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك(، (بالسشغسة ) بيئة العسل

 ذاركيةالت الكيادة مسارسة بيؽ درجة العالقة سشيج الؾصفي االرتباطي لمكذف عؽالالجراسة 
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مدتؾى و  السعمسات، نغخ وجية مؽ تبؾك بسجيشة الستؾسظة السخحمة مجارس قائجات لجى
 .في مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك الثقة التشغيسية

راَسة:  مجتمع الدِّ
تكّؾن مجتسع الجراسة مؽ جسيع معمسات مجارس السخحمة الستؾسظة لمبشات )حكؾمي     

ؽ ىؼ عمى رأس العسل أثشاء تظبيق أداة الجراسة خالل العام وأىمي( بسجيشة تبؾك، والحي
( معمسة مؽ 297وبمغ حجؼ العيشة )( معمسة. 1290ه، والبالغ عجدىؼ )1441الجراسي 

، وبسا ندبتو معمسات مجارس السخحمة الستؾسظة لمبشات )حكؾمي وأىمي( بسجيشة تبؾك
 %( مؽ حجؼ مجتسع الجراسة.23.02)

متغيرات  ، حدبمن معممات مدارس المرحمة المتهسطةاد عينة الدراسة تهزيع أفر : (1الجدول )
 ونهع المدرسة( العممي وعدد سنهات الخبرة المؤهل)

 اننضبت انًئويت انؼذد فئبث انًتغيز انًتغيزاث انًضتقهت

 

 انًؤهم انؼهًي

 %92.6 275 ثكبنىسَىط

 %7.4 22 دساعبد عهُب

 %100 297 اإلجًبنٍ

 

 زةػذد صنواث انخب

 

 %10.1 30 أقم يٍ خًظ عُىاد

 %30.0 89 عُىاد 10-5يٍ 

 %59.9 178 عُىاد10أكثش يٍ 

 %100 297 اإلجًبنٍ

 نوع انًذرصت

 

 %94.6 281 دكىيٍ

 %5.4 16 أههٍ

 %100 297 االجًبنٍ

راَسة:   أداة الدِّ
راَسة تؼ بشاء استبانة كأداة لم بحث، وقج تكؾنت في ضؾء اليجف األساسي لتحقيق أىجاف الجِّ

 ىحه االستبانة مؽ محؾريؽ: 
الكيادة التذاركية في أبعاد )السذاركة في صشاعة القخار وتفؾيض الدمظة  المحهر األول:

 والعالقات اإلندانية(.
الثقة –مدتؾى الثقة التشغيسية في أبعاد )الثقة بالخئيذ السباشخ )القائجة( المحهر الثاني: 
 غسة )بيئة العسل((.الثقة بالسش-بدميالت العسل 
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: واشتسمت عمى ثالثة متغيخات، تؼ معاممتيؽ كسعاممة المتغيرات المدتقمةباإلضافة  -
 :الستغيخات السدتقمة وىي

 دراسات عميا(. -السؤىل العمسي: )بكالؾريؾس  (1
مؽ  أكثخ-سشؾات 10-5 مؽ-سشؾات)أقل مؽ خسذ  عجد سشؾات الخبخة: (2

 سشؾات(.10
 أىمي(.        -حكؾمي نؾع السجرسة: ) (3

راَسة:   صدق أداة الدِّ
راَسة؛ تؼَّ  لمتحقُّق-أ  ا تخجم أىجاف الجِّ راَسة، والتَّأكُّج مؽ أنيَّ مؽ صجق محتؾى أداة الجِّ

عخضيا عمى مجسؾعة مؽ الُسحّكسيؽ، مؽ أعزاء ىيئة التَّجريذ في الجامعات الدعؾديَّة 
راَسة، وإبجاء رأييؼ فييا، وأجخيت التَّعجيالت في وُطِمَب مشيؼ الشغخ في مجى كفاية أداة الجِّ 

ضؾء تؾصيات وآراء ىيئة التَّحكيؼ، وقج اعتبخت الباحثة األخح بسالحغات الُسحكِّسيؽ، 
وإجخاء التَّعجيالت السذار إلييا أعاله بسثابة الّرجق الّغاىخي، وصجق السحتؾى لألداة، 

 واعتبخ أنَّ األداة صالحة لكياس ما وضعت لو.
راَسة أداة  لعبارات الجاخمي االتداق صجق -ب اقتخحيا  التيبعج إجخاء التعجيالت : الجِّ

 مؽ ولمتأكج عبارة،( 38) مؽ أصبحت االستبانة تتكؾن السحكسؾن عمى الرؾرة السبجئية 
 عيشة عمى ُطبقت التحكيؼ، إجخاءات مؽ االنتياء بعج الجراسة ألداة  التكؾيشي البشاء صجق

معمسة مؽ معمسات مجارس السخحمة ( 30) بمغت الجراسة، عمجتس مؽ استظالعية
 البشاء صجق ُمعامالت استخخاج ثؼ ومؽ ،(أىمي بسجيشة تبؾك -الستؾسظة لمبشات حكؾمي

 مؽ العبارات عبارة كل بيؽ Pearson Correlation بيخسؾن  االرتباط ُمعامل بحداب
 إلعيار وذلػ ؛(SPSS) حرائيةاإل الحدم بخنامج باستخجام فيو الؾاردة الُبعج/ السحؾر مع

 ُمعامالت  عخض يمي وفيسا فيو، الؾاردة الُبعج/السحؾر مع العبارات اتداق مجى
 :التالي الججول يؾضحيا كسا ككل واألداة  مجال كل بيؽ بيخسؾن  ارتباط 
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 عبارة والسجال الؾاردة فيوبيؽ كل بيخسؾن ط اعامالت ارتبمُ : (2الجدول )
 ت انتنظيًيتانثق انقيبدة انتشبركيت

انًشبركت في 

 صنبػت انقزار
 تفويض انضهطت

انؼالقبث 

 اإلنضبنيت

انثقت ببنزئيش 

انًببشز 

 )انقبئذة(

 

انثقت بزييالث 

 انؼًم

 

انثقت ببنًنظًت 

 )بيئت انؼًم(

 و
ُيؼبيم 

 االرتببط
 و

ُيؼبيم 

 االرتببط
 و

ُيؼبيم 

 االرتببط
 و

ُيؼبيم 

 االرتببط
 و

ُيؼبيم 

 االرتببط
 و

ُيؼبيم 

 تببطاالر

1 0.828** 1 
0.654*

* 
1 

0.946*

* 
1 

0.806*

* 
1 

0.677*

* 
1 

0.747*

* 

2 0.892** 2 
0.880*

* 
2 

0.912*

* 
2 

0.839*

* 
2 

0.843*

* 
2 

0.725*

* 

3 0.859** 3 
0.809*

* 
3 

0.919*

* 
3 

0.867*

* 
3 

0.887*

* 
3 

0.769*

* 

4 0.752** 4 
0.730*

* 
4 

0.862*

* 
4 

0.901*

* 
4 

0.751*

* 
4 

0.869*

* 

5 0.880** 5 
0.518*

* 
5 

0.976*

* 
5 

0.786*

* 
5 

0.849*

* 
5 

0.824*

* 

6 0.651** 6 
0.709*

* 
6 

0.977*

* 
6 

0.865*

* 
6 

0.831*

* 
6 

0.690*

* 

 7 
0.928*

* 
  

0.690*

* 
 

 (:Cronbach's Alphaمعامل كرونباخ الفا ): االستبانةثبات 
لفا أمعادلة  استخجامبعج تظبيق االستبانة عمى العيشة االستظالعية تؼ حداب الثبات ب   

بعاد الفخعية واأل االستبانة"؛ لمتعخف عمى ثبات محاور "Cronbach's Alphaكخونباخ 
 ( يؾضح ذلػ:3)والججول الستزسشة 
بعاد الفرعية في واأل االستبانةلمحاور والردق الذاتي  قيم معامالت الثبات: (3)الجدول 

 كرونباخ بطريقة ألفاكل محهر 
 انبؼذ ػذد انؼببراث قيى يؼبيم انثببث يؼبيم انصذق انذاتي

 انًشبسكخ فٍ صُع انقشاس 6 0.984 0.945

 رفىَط انغهطخ 6 0.814 0.902

 انعالقبد اإلَغبَُخ 7 0.975 0.987

 انًحور األول: انقيبدة انتشبركيت 19 0.936 0.967

 انثقخ ثبنشئُظ 6 0.917 0.957

 انثقخ ثبنضيُالد 7 0.892 0.990

 انثقخ ثبنًُظًخ 6 0.844 0.918

 انًحور انثبني: انثقت انتنظيًيت 19 0.930 0.964

 األداة ككم )انًحورين يجتًؼين( 38 0.953 0.976
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( أن مؤشخات الرجق تستمػ جسيعيا معجالت ثبات عالية تخاوحت 3يتبيؽ مؽ الججول )

بالثبات  ومؽ ىشا يسكؽ وصف أداة الجراسة الحالية )االستبانة( (،0.990-0.902بيؽ )
العالي، وأن البيانات التي تؼَّ الحرؾل عمييا مؽ خالل تظبيق أداة الجراسة )االستبانة( 

 تخزع لجرجة عالية مؽ االعتسادية ويسكؽ الؾثؾق برحتيا.
 :مناقذتهاعرض النتائج و 

 ا لتدمدل أسئمتيا:لجراسة وفقً الييا إوفيسا يمي عخض لمشتائج التي تؾصمت 
 : ولدؤال األ النتائج المتعمقة بال

 وتفؾيض الدمظة السذاركة في صشع القخار) بأبعادىا درجة مسارسة الكيادة التذاركية ما
 أىمي( بسجيشة-قائجات مجارس السخحمة الستؾسظة لمبشات )حكؾمي لجى( والعالقات اإلندانية

راَسة أفخاد نغخ وجية مؽ تبؾك     ؟عيشة الجِّ
وبيان  تختيبالحدابية واالنحخافات السعيارية واللإلجابة عؽ ىحا الدؤال ُحدبت الستؾسظات 

درجة مسارسة ول: فخاد عيشة الجراسة عمى السحؾر األأا الستجابة ، وذلػ تبعً خدرجة التقجي
 بذكل عام: ابعادىأو  الكيادة التذاركية،

، حققوبيان درجة الت تختيبالستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية وال: (4)الجدول 
األول: درجة مسارسة الكيادة سحؾر الفخاد عيشة الجراسة عمى أا الستجابة وذلػ تبعً 

 :بذكل عام وأبعادىا التذاركية،

 انذرجت انزتبت
 االنحزاف

 انًؼيبري

 انًتوصط

 انحضببي
 انؼببراث

 و

 19 رزعبيم انقبئذح يعٍ ثبدزشاو 4.39 0.879 عبنُخ جذًا 1

 17 أداء أعًبنٍ ثزًُض رشجعٍُ انقبئذح عهً 4.27 0.948 عبنُخ جذًا 2

 18 رقذّو انقبئذح انُصخ واالسشبد إرا دعذ انذبجخ 4.24 0.911 عبنُخ جذًا 3

 14 رذبفع انقبئذح عهً أعشاس يهُزٍ 4.23 0.938 عبنُخ جذًا 4

 15 رقذّس انقبئذح ظشوفٍ انطبسئخ 4.21 1.013 عبنُخ جذًا 5

 4.21 0.918 عبنُخ جذًا 6
ثبنًعهىيبد انالصيخ نهقُبو ثبألعًبل رضّود انقبئذح انًعهًبد 

 انًىكهخ إنُهٍ
11 

 16 رزّجع انقبئذح عُبعخ انجبة انًفزىح فٍ انزىاصم يع انًعهًبد 4.20 0.977 عبنُخ جذًا 7

 4.09 0.950 عبنُخ 8
رًُذٍُ انقبئذح انصالدُبد انًُبعجخ نهقُبو ثبألعًبل انًىكهخ 

 إنٍ
12 

 13 يعٍ فٍ دم انًشكالد انزٍ رىاجهٍُ رزعبوٌ انقبئذح 4.06 1.016 عبنُخ 9
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 انذرجت انزتبت
 االنحزاف

 انًؼيبري

 انًتوصط

 انحضببي
 انؼببراث

 و

 4.04 1.001 عبنُخ 10
رفّىض انقبئذح ادذي انًعهًبد إلداسح ثعط انهجبٌ )يثم نجُخ 

 (انُشبغ ونجُخ االخزجبساد
8 

 5 رششكٍُ انقبئذح فٍ رُفُز قىاعذ االَعجبغ انًذسعٍ 3.89 1.082 عبنُخ 11

 6 خرزقجم انقبئذح آسائٍ ثًشوَ 3.81 1.120 عبنُخ 12

 9 رفّىض انقبئذح ثعط انًعهًبد نزذذَذ االدزُبجبد انًذسعُخ 3.75 1.123 عبنُخ 13

 3.63 1.178 عبنُخ 14
رفّىض انقبئذح ادذي انًعهًبد نهقُبو ثجعط األعًبل )يثم 

 (....عُش انذساعخ  ويزبثعخكزبثخ انزقبسَش 
7 

 4 انًذسعٍرششكٍُ انقبئذح فٍ رذذَذ أهذاف انُشبغ  3.60 1.138 عبنُخ 15

 3 رُبقشٍُ انقبئذح فٍ اِثبس انًزشرجخ عهً انقشاس 3.60 1.117 عبنُخ 16

 1 رششكٍُ انقبئذح فٍ دم انًشكالد انزٍ رىاجه انًذسعخ 3.60 1.092 عبنُخ 17

 2 رششكٍُ انقبئذح فٍ وظع ثذائم يقزشدخ نهقشاس 3.56 1.099 عبنُخ 18

 3.34 1.215 يزىعطخ 19
انًعهًبد فٍ انزذعُش نالجزًبعبد  رفّىض انقبئذح ادذي

 انًذسعُخ
10 

 ًحور األول )انقيبدة انتشبركيت(انذرجت انكهيت نه 3.93 0.715 ػبنيت

لجرجة مسارسة الكيادة التذاركية لجى قائجات  العام الستؾسط أن (4الججول ) يتزح مؽ
لية، وقج عا جاء بجرجة مجارس السخحمة الستؾسظة مؽ وجية نغخ السعمسات بسجيشة تبؾك

تعؾد ىحه الشتيجة إلى سعي قائجات السجارس لتظؾيخ أداء السجرسة؛ ِلسا لمكيادة التذاركية 
وزيادة الثقة  ،واالستفادة مؽ خبخات السعمسات ،مؽ أثخ في تحديؽ نؾعية القخارات وفاعميتيا

 معياري  وبانحخاف 3.93))الحدابي  الستؾسط وبمغ الستبادلة بيؽ السعمسات والقائجة،
وتخاوحت  (4.39-3.34) تخاوحت الستؾسظات الحدابية لمعبارات ما بيؽو  ،(0.960)

وتخاوحت العبارات الجالة ، (0.879) ،(1.215)بيؽ االنحخافات السعيارية لمعبارات ما 
عمى مسارسة ىحا الُبعج بجرجة عالية ججًا وعالية ومتؾسظة. وتتفق ىحه الشتيجة بذكل عام 

ي تؾصمت إلى أن درجة مسارسة قائجات السجارس الثانؾية ( الت2018دراسة الحارثي )
( التي تؾصمت إلى أن درجة 2017بسجيشة الخياض جاءت بجرجة عالية، ودراسة سميسان )

مسارسة مجيخي السجارس الثانؾية بسحافغات غده لمكيادة التذاركية كانت بجرجة كبيخة، 
حدابي " في التختيب األول بستؾسط  تتعامل القائجة معي باحتخام ("19رقؼ )وحّمت العبارة 

وقج يخجع ذلػ إلى . تقجيخ عالية ججاَ (، وبجرجة 1.082)معياري (، وانحخاف 4.39)
إدراك القائجة ألىسية االحتخام في التعامالت اإلندانية بذكل عام وفي التعامل في العسل 
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حتخام دور أساسي بذكل خاص، فأّي عالقة سميسة تقؾم أساًسا عمى االحتخام الستبادل، ولال
العبارة جاءت  األخيخوفي في تقبُّل السعمسات لمتؾجييات واألوامخ الرادرة مؽ القائجة. 

ؾسط السجرسية" بست لالجتساعات التحزيخ في السعمسات إحجى القائجة تفّؾض" (10)
تقجيخ متؾسظة، وقج يخجع ذلػ (، وبجرجة 1.215)معياري (، وانحخاف 3.34)حدابي 

قائجة أن السعمسات ليذ لجييؽ خمفية كافية عؽ القزايا السجرسية التي سُتظخح إلى اعتقاد ال
في االجتساع، ولعجم تؾفخ السعخفة الكافية لجى السعمسات بظخيقة التحزيخ لالجتساعات، 

 كحلػ كثخة أعباء السعمسات وضيق الؾقت لجييؽ.
  سئمة الدراسة:أعرض النتائج المتعمقة بالدؤال الثاني من 

الثقة بالخئيذ السباشخ والثقة بدميالت العسل والثقة )بأبعادىا  ؾى الثقة التشغيسيةمدت ما
 نغخ وجية مؽ تبؾك أىمي( بسجيشة-بسجارس السخحمة الستؾسظة لمبشات )حكؾمي( بالسشغسة

    السعمسات؟
وبيان  تختيبلإلجابة عؽ ىحا الدؤال ُحدبت الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية وال

 الثقة مدتؾى : الثانيفخاد عيشة الجراسة عمى السحؾر أا الستجابة ، وذلػ تبعً خجة التقجيدر 
 :التشغيسية

 
، حققوبيان درجة الت تختيبالستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية وال: (5)الجدول 

 التشغيسية: الثقة الثاني: مدتؾى سحؾر الفخاد عيشة الجراسة عمى أا الستجابة وذلػ تبعً 
 انذرجت نزتبتا

 االنحزاف

 انًؼيبري

 انًتوصط

 انحضببي
 و انؼببراث

 35 رزًُض ثُئخ انعًم فٍ انًذسعخ ثبالدزشاو انًزجبدل 4.15 0.869 عبنُخ 1

 33 َُغهى وظىح اجشاءاد انعًم فٍ رذقُق يصهذخ انجًُع 4.14 0.852 عبنُخ 2

 29 رفٍ صيُالرٍ ثىعىدهٍ يعٍ 4.12 0.852 عبنُخ 3

 20 رعبيم انقبئذح يعٍ ثشفبفُخ َضَذ يٍ ثقزٍ ثهب 4.10 0.998 عبنُخ 4

 21 رزّجع انقبئذح يعبَُش واظذخ نزقُُى أدائٍ 4.09 1.006 عبنُخ 5

 4.07 1.038 عبنُخ 6
رعبيم انقبئذح ثبنذكًخ وانعقالَُخ فٍ انًىاقف انًخزهفخ َضَذ 

 يٍ ثقزٍ ثهب
23 
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 انذرجت نزتبتا
 االنحزاف

 انًؼيبري

 انًتوصط

 انحضببي
 و انؼببراث

 4.04 1.016 عبنُخ 7
رًكُهب يٍ دغى يشكالد رًزهك انقبئذح شخصُخ قىَخ 

 انًذسعخ
24 

 28 رجُت صيُالرٍ عهً أعئهزٍ ثًصذاقُخ يهُُخ 4.04 0.886 عبنُخ 8

 25 رىصَع انقبئذح نهًهبو ثعذانخ عهً انجًُع َضَذ يٍ ثقزٍ ثهب 4.01 1.124 عبنُخ 9

 27 رعًم صيُالرٍ نًب فُه يصهذخ انجًُع 3.94 0.979 عبنُخ 10

 34 ثُئخ انعًم ثبنًذسعخ سوح انزعبوٌ وانعًم انجًبعٍ َغىد 3.94 0.991 عبنُخ 11

 22 أععً نطهت انشأٌ وانًشىسح يٍ انقبئذح 3.93 1.079 عبنُخ 12

 26 أرذذس يع صيُالرٍ دىل يشكالرٍ فٍ انعًم 3.87 0.961 عبنُخ 13

 36 رجذَذ أعبنُت انعًم فٍ انًذسعخ َشجعٍُ عهً االثزكبس 3.87 1.036 عبنُخ 14

 31 أعزًذ عهً صيُالرٍ فٍ انعًم نخجشرهٍ ويهبسرهٍ 3.77 1.075 عبنُخ 15

 37 رغبعذٍَ ثُئخ انعًم عهً انزطىَش انزارٍ انًغزًش 3.74 1.102 عبنُخ 16

 30 أرّجع َصُذخ صيُالرٍ فٍ ارخبر قشاسارٍ انًهًخ 3.71 1.025 عبنُخ 17

 3.48 1.318 عبنُخ 18
خ عهً رذقُق رغبعذ وفشح انزجهُضاد انًبدَخ فٍ انًذسع

 جىدح األداء
38 

 32 أفّىض صيُالرٍ فٍ أداء ثعط يهبيٍ أثُبء غُبثٍ 3.44 1.218 عبنُخ 19

 انذرجت انكهيت نهًحور انثبني 3.91 0.702 عبنُخ

( أن الستؾسط العام لجرجة مدتؾى الثقة التشغيسية بسجارس السخحمة 5يتزح مؽ الججول )
ة تبؾك جاء بجرجة عالية؛ إذ بمغ الستؾسط الستؾسظة مؽ وجية نغخ السعمسات بسجيش

وقج ُتعدى ىحه الشتيجة إلى الدياسة التي  ،0.702واالنحخاف السعياري  (3.91الحدابي )
تّتبعيا وزارة التعميؼ في اختيار القائجات ذوات الخبخة والكفاءة والقجرة عمى التعامل مع جسيع 

عمى تؾفيخ بيئة عسمية مشاسبة السعمسات باختالف مدتؾياتيؽ، وكحلػ حخص القائجات 
ُتديؼ في رفع مدتؾى الثقة التشغيسية ومؽ ذلػ الحخص عمى الذفافية والعجالة في التعامل 

 الثقة لجرجة مدتؾى  العام الستؾسط مع السعمسات. وتتفق ىحه الشتيجة بذكل عام أن
 بجرجةجاء  التشغيسية بسجارس السخحمة الستؾسظة مؽ وجية نغخ السعمسات بسجيشة تبؾك

( التي تؾصمت إلى أن مدتؾى الثقة التشغيسية في 2018عالية، مع دراسة الحؾيظي )
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السجارس االبتجائية بسجيشة تبؾك جاءت بجرجة عالية، كسا اتفقت مع دراسة الرالح 
( التي تؾصمت إلى أن مدتؾى الثقة التشغيسية في مجارس التعميؼ العام في دولة 2019)

-3.44)تخاوحت الستؾسظات الحدابية لمعبارات ما بيؽ ة. و الكؾيت جاءت بجرجة مختفع
وجاءت (، 0.852) (،1.318)بيؽ وتخاوحت االنحخافات السعيارية لمعبارات ما  (4.15

 تتسيد ("35رقؼ )وحّمت العبارة جسيع العبارات الجالة عمى مسارسة ىحا الُبعج بجرجة عالية. 
، (4.15)حدابي ي التختيب األول بستؾسط " فالستبادل باالحتخام السجرسة في العسل بيئة

وقج يخجع ذلػ إلى إيسان السعمسات بأن  .تقجيخ عالية، وبجرجة (0.869)معياري وانحخاف 
االحتخام ىؾ أساس التعامل؛ فأحج أىؼ األسباب األساسية لثقة السعمسة بالسشغسة )السجرسة( 

 أداء في زميالتي أفّؾض ("32العبارة )جاءت  األخيخوفي ىؾ الذعؾر باالحتخام والتقجيخ. 
، (1.218)معياري ، وانحخاف (3.44)حدابي ؾسط بست غيابي" أثشاء ميامي بعض

حيث إن لكل معمسة  ،تقجيخ عالية، وقج يخجع ذلػ إلى طبيعة عسل السعمساتوبجرجة 
ريا وأعساليا الخاصة بيا التي تحخص عمى أدائيا بشفديا أو تؤجميا في حال  تخرُّ

 غيابيا.
  سئمة الدراسة:أمن  الثالثعرض النتائج المتعمقة بالدؤال  

قائجات مجارس السخحمة  لجى درجة مسارسة الكيادة التذاركية ارتباطيو بيؽ عالقة تؾجج ىل
 تبؾك؟ مؽ وجية نغخ السعمسات بسجيشة الثقة التشغيسية ومدتؾى  الستؾسظة

( بيؽ Pearson Correlationل ارتباط بيخسؾن )لإلجابة عؽ ىحا الدؤال ُحدبت معام
 الثقة وكل بعج مؽ أبعاد مدتؾى  التذاركية الكيادة مسارسة كل بعج مؽ أبعاد درجة

 .وفيسا يمي تؾضيح ليحه الشتائج التشغيسية
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 وكل بعد من أبعاد التذاركية القيادة ممارسة بعد من أبعاد درجةالعالقة بين كل 
 :التنظيمية الثقة ومدتهى 

 التذاركية الكيادة مسارسة رتباط بيخسؾن لبيان العالقة بيؽ درجةمعامالت ا: (6) ولدلجا
السؤسدي بجامعة  التشغيسية الثقة بأبعادىا لجى قائجات مجارس السخحمة الستؾسظة ومدتؾى 

 تبؾك
 قوة انؼالقت

يضتوى 

 انذالنت
 انثقت انتنظيًيت يؼبيم االرتببط

انقيبدة 

 انتشبركيت

 ببشز )انقبئذة(انثقت ببنزئيش انً 0.621 0.01 قىَخ
 

انًشبركت في 

 صنغ انقزار

 انثقت بزييالث انؼًم 0.391 0.01 ظعُفخ

 انثقت ببنًنظًت )بيئت انؼًم( 0.531 0.01 يزىعطخ

 يضتوى انثقت انتنظيًيت ككم 0.615 0.01 قىَخ

 انثقت ببنزئيش انًببشز )انقبئذة( 0.523 0.01 يزىعطخ

 

 تفويض انضهطت

 قت بزييالث انؼًمانث 0.358 0.01 ظعُفخ

 انثقت ببنًنظًت )بيئت انؼًم( 0.441 0.01 يزىعطخ

 يضتوى انثقت انتنظيًيت ككم 0.528 0.01 يزىعطخ

 انثقت ببنزئيش انًببشز )انقبئذة( 0.825 0.01 قىَخ جذًا

انؼالقبث 

 اإلنضبنيت

 انثقت بزييالث انؼًم 0.341 0.01 ظعُفخ

 ت )بيئت انؼًم(انثقت ببنًنظً 0.569 0.01 يزىعطخ

 يضتوى انثقت انتنظيًيت ككم 0.691 0.01 قىَخ

 (α=0.01** يعبيم االسرجبغ دال إدصبئًُب عُذ يغزىي انذالنخ )

( وجؾد عالقة ارتباطية مؾجبة )طخدية( وذات داللة إحرائية بيؽ 6يتبيؽ مؽ الججول )
لتشغيسية بأبعادىا السختمفة في مسارسة الكيادة التذاركية بأبعادىا السختمفة مؽ جية، والثقة ا

مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك مؽ جية أخخى، وقج تخاوحت قؾة العالقة االرتباطية 
ما بيؽ العالقة االرتباطية القؾية، والستؾسظة، والزعيفة. وقج ُيعدى وجؾد العالقة 

الستؾسظة بسجيشة  االرتباطية بيؽ الكيادة التذاركية والثقة التشغيسية في مجارس السخحمة
تبؾك، إلى أن مسارسة الكيادة التذاركية بأبعادىا السختمفة تعسل عمى بشاء عالقات إيجابية 
جيجة مع القائجة والدميالت، وىي متظمبات ذات عالقة وثيقة بالثقة التشغيسية، ومؽ ثؼ فإن 

إيجابية  وجؾد مدتؾيات عالية مؽ الكيادة التذاركية في السجارس ساىست في إيجاد بيئة
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تحغى بالثقة؛ مسا زاَد مؽ مدتؾى الثقة التشغيسية في مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة 
 تبؾك.

 النتائج المتعمقة بالدؤال الرابع من أسئمة الدراسة والذي ينص عمى:
حؾل درجة  السعمساتاستجابات  متؾسظاتحرائية بيؽ إىل تؾجج فخوق ذات داللة 

العالقات  وتفؾيض الدمظة القخار صشع في السذاركة) بعادىابأ مسارسة الكيادة التذاركية
تعدى لستغيخات لجى قائجات مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك ( ككل اإلندانية األبعاد

 نؾع السجرسة(؟ الخبخة،عجد سشؾات  العمسي،)السؤىل 
 :العممي المؤهللمتغير  بالدنة: أواًل 

لجى قائجات حؾل درجة مسارسة الكيادة التذاركية  السعمساتالفخوق بيؽ استجابات  لسعخفة
-Mannمان وتشي ) اختبار استخجام تؼ مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك

Whitney) ذلػ: ؽ(، يبي7)العمسي والججول  السؤىل لستغيخ تبًعا 
لتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ  (Mann-Whitneyمان وتشي ) نتائج اختبار(: 7الجدول )
 السخحمة مجارس قائجات لجى التذاركية الكيادة مسارسة درجة حؾل لسعمساتا استجابات

 العمسي السؤىل لستغيخ تبؾك تبًعا بسجيشة الستؾسظة
انذالنت 

 اإلحصبئيت
(Z) يجًوع انزتب قيًت 

يتوصط 

 انزتب
 انًحور انًؤهم انؼهًي انؼذد

0.005 2.832 

انًشبركت  بكبنوريوس 275 152.98 42070.50

في صنغ 

 دراصبث ػهيب 22 99.20 2182.50 ارانقز

0.610 0.510 
تفويض  بكبنوريوس 275 149.72 41172.50

 دراصبث ػهيب 22 140,02 3080.50 انضهطت

0.063 1.856 
انؼالقبث  بكبنوريوس 275 151.57 41682.00

 اإلنضبنيت
 دراصبث ػهيب 22 116.86 2571.00

0.041 2.047 
 كبنوريوسب 275 151.88 41768.00

 األبؼبد ككم
 دراصبث ػهيب 22 112.95 2485.00
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 متؾسظات بيؽ( α ≤ 0.05جؾد فخوق ذات داللة إحرائية )عجم  (7يتبيؽ مؽ الججول )
 مؽ معمسات مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك حؾل عيشة الجراسة أفخاد استجابات

أبعاد  السؤىل العمسي في لستغيخ تبًعا درجة مسارسة الكيادة التذاركية لجى القائجات
عميا، مسا يعشي  اإلندانية( بيؽ فئة بكالؾريؾس وفئة دراسات العالقات-تفؾيض الدمظة)

اتفاق عيشة الجراسة مؽ معمسات مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك عمى اختالف 
 بيؽ( α≤ 0.05جؾد فخوق ذات داللة إحرائية )مؤىالتيؽ حؾل تمػ األبعاد. وو 

مؽ معمسات مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة  عيشة الجراسة أفخاد استجابات ؾسظاتمت
 السؤىل العمسي في لستغيخ تبًعا درجة مسارسة الكيادة التذاركية لجى القائجات تبؾك حؾل

ككل( بيؽ فئة بكالؾريؾس وفئة دراسات عميا،  األبعاد-القخار  صشع في السذاركة)بعج 
 حاصالت عمى مؤىل البكالؾريؾس.السعمسات ال لرالح وذلػ
 :الخبرةتغير ة لمُ ب: بالندثانًيا

لمتعخف عمى الفخوق بيؽ استجابات أفخاد عيشة الجراسة حؾل درجة مسارسة الكيادة 
 العالقات اإلندانية األبعاد وتفؾيض الدمظة القخار صشع في السذاركة) بأبعادىاالتذاركية 

تؼ اجخاء لستغيخ الخبخة  تبؾك تبًعا بسجيشة ةالستؾسظ السخحمة مجارس قائجات لجى( ككل
 الجراسة، أفخاد استجابات بيؽ الفخوق  لجاللة( Kruskal-Wallis)ويمد كخوسكال اختبار

 ذلػ: ؽ(، يبي8)والججول 
لتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ  (Kruskal-Wallisويمد )كخوسكال  نتائج اختبار (:8الجدول )

 صشع في السذاركة) بأبعادىا التذاركية الكيادة سارسةم درجة استجابات أفخاد الجراسة حؾل
 السخحمة مجارس قائجات ككل( لجى واألبعاد اإلندانية والعالقات الدمظة وتفؾيض القخار

 الخبخة لستغيخ تبؾك تبًعا بسجيشة الستؾسظة
انذالنت 

 اإلحصبئيت

قيًت يزبغ 

 (2كبي)كب

درجت 

 انحزيت
 األبؼبد انخبزة انؼذد يتوصط انزتب

0.000 15.507 
 

2 

  عُىاد 5أقم يٍ  30 120.27

انًشبركت في 

 صنغ انقزار

 عُىاد 10-5يٍ  89 126.80

 عُىاد 10أكثش يٍ  178 164.94

 

0.002 

 

11.989 

 

2 

 عُىاد 5أقم يٍ  30 119.55

 عُىاد 10-5يٍ  89 131.26 تفويض انضهطت

 عُىاد 10أكثش يٍ  178 162.83

انؼالقبث  عُىاد 5أقم يٍ  30 121.23  17.117 0.000
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انذالنت 

 اإلحصبئيت

قيًت يزبغ 

 (2كبي)كب

درجت 

 انحزيت
 األبؼبد انخبزة انؼذد يتوصط انزتب

 اإلنضبنيت عُىاد 10-5يٍ  89 125.28 2

 عُىاد 10أكثش يٍ  178 165.54

0.000 

 

20.090 
 

2 

 عُىاد 5أقم يٍ  30 116.40

 عُىاد 10-5يٍ  89 123.62 األبؼبد ككم

 عُىاد 10أكثش يٍ  178 167.18

 
( في استجابات بيؽ α ≤ 0.05خوق ذات داللة إحرائية )وجؾد ف (8يتبيؽ مؽ الججول )

متؾسظات استجابات أفخاد عيشة الجراسة مؽ معمسات مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة 
تبؾك حؾل درجة مسارسة الكيادة التذاركية تبًعا لستغيخ الخبخة في أبعاد )السذاركة في 

 د ككل(.األبعا-العالقات اإلندانية -تفؾيض الدمظة-صشع القخار
( لتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ Mann-Whitneyنتائج اختبار مان وتشي)(: 9الجدول )

استجابات أفخاد الجراسة حؾل درجة مسارسة الكيادة التذاركية لجى قائجات مجارس السخحمة 
 الستؾسظة بسجيشة تبؾك تبًعا لستغيخ الخبخة

انذالنت 

 اإلحصبئيت
(Z) يجًوع انزتب قيًت 

يتوصط 

 انزتب
 األبؼبد انخبزة ؼذدان

0.704 0.380 
 عُىاد 5أقم يٍ  30 57.93 1738.00

 

انًشبركت 

في صنغ 

 انقزار

 

 عُىاد 10-5يٍ  89 60.70 5402.00

0.001 3.434 
 عُىاد 10-5يٍ  89 111.10 9888.00

 عُىاد 10أكثش يٍ  178 145.45 25890.00

0.009 2.360 
 عُىاد 5أقم يٍ  30 77.83 2335.00

 عُىاد 10أكثش يٍ  178 108.99 19401.00

0.527 0.632 
 عُىاد 5أقم يٍ  30 56.57 1697.00

تفويض 

 انضهطت

 عُىاد 10-5يٍ  89 61.16 5443.00

0.005 2.833 
 عُىاد 10-5يٍ  89 115.10 10244.00

 عُىاد 10أكثش يٍ  178 143.45 25534.00

0.010 2.565 
 عُىاد 5يٍ  أقم 30 78.48 2354.50

 عُىاد 10أكثش يٍ  178 108.88 19381.50

0.924 0.096 
  عُىاد 5أقم يٍ  30 59.48 1784.50

انؼالقبث 

 اإلنضبنيت

 عُىاد 10-5يٍ  89 60.17 5355.50

 عُىاد 10-5يٍ  89 110.11 9799.50 3.647 0.000

https://mkmgt.journals.ekb.eg/
https://mkmgt.journals.ekb.eg/


 جبيؼت طنطب. يجهت كهيت انتزبيت 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

م2222 أكتهبر(88المجمد )  

 

 
666 

 

انذالنت 

 اإلحصبئيت
(Z) يجًوع انزتب قيًت 

يتوصط 

 انزتب
 األبؼبد انخبزة ؼذدان

 عُىاد 10أكثش يٍ  178 145.95 25978.50

0.006 2.743 
 عُىاد 5أقم يٍ  30 77.25 2317.50

 عُىاد 10أكثش يٍ  178 109.09 19418.50

0.748 0.321 
 عُىاد 5أقم يٍ  30 58.25 1747.50

األبؼبد 

 ككم

 

 عُىاد 10-5يٍ  89 60.59 5392.50

0.000 3.887 
 عُىاد 10-5يٍ  89 108.03 9615.00

 عُىاد 10أكثش يٍ  178 146.98 26163.00

0.002 3.037 
 عُىاد 5أقم يٍ  30 73.65 2209.50

 عُىاد 10أكثش يٍ  178 109.70 19526.50

 
 بيؽ( في استجابات α ≤ 0.05وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية ) (9يتبيؽ مؽ الججول )

 بسجيشة الستؾسظة السخحمة مجارس مؽ معمسات عيشة الجراسة أفخاد استجابات متؾسظات
 في السذاركة)أبعاد  في الخبخة لستغيخ تبًعا التذاركية الكيادة مسارسة درجة حؾل تبؾك
ككل( بيؽ السعمسات أصحاب  األبعاد -االندانية العالقات-الدمظة  تفؾيض-القخار صشع

 10 –5سشؾات، وبيؽ السعمسات ذوات الخبخة الستؾسظة مؽ  10الخبخة الظؾيمة أكثخ مؽ 
ات وذلػ لرالح السعمسات ذوات الخبخة سشؾ  5سشؾات، وأصحاب الخبخة القميمة أقل مؽ 

سشؾات، وقج ُيعدى ذلػ إلى أن القائجة قج تعتسج بذكل كبيخ عمى  10الظؾيمة أكثخ مؽ 
السعمسات ذوات الخبخة الظؾيمة في صشع القخارات وتفؾيض السيام لمكيام باألعسال 

ؾر السجرسة وما السظمؾبة؛ وذلػ لسا يتستعؽ بو مؽ خبخة وكفاءة وميارة عالية في تدييخ أم
يشتج عؽ ذلػ مؽ عالقات إندانية جيجة؛ فكل ذلػ َعِسَل عمى ارتفاع تقييؼ السعمسات 

 سشؾات(. 10أصحاب الخبخة الظؾيمة )أكثخ مؽ 
 :نهع المدرسةلمتغير  بالدنة: ثالًثا

 بأبعادىاحؾل درجة مسارسة الكيادة التذاركية  السعمساتالفخوق بيؽ استجابات  لسعخفة
لجى قائجات ( ككل األبعاد العالقات اإلندانية وتفؾيض الدمظة القخار صشع في السذاركة)

-Mannمان وتشي ) اختبار استخجام تؼ مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك
Whitney) ذلػ: ؽ(، يبي10)السجرسة والججول  نؾع لستغيخ تبًعا 
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جاه الفخوق بيؽ لتحجيج ات (Mann-Whitneyمان وتشي) نتائج اختبار(: 10الجدول )
 السخحمة مجارس قائجات لجى التذاركية الكيادة مسارسة درجة حؾل السعمسات استجابات

 السجرسة لستغيخ نؾع تبؾك تبًعا بسجيشة الستؾسظة
انذالنت 

 اإلحصبئيت
(Z) يجًوع انزتب قيًت 

يتوصط 

 انزتب
 انًحور انًذرصت نوع انؼذد

0.024 2.261 
شبركت في انً دكىيٍ 281 151.68 42623.00

 صنغ انقزار
 أههٍ 16 101.88 1630.00

0.003 2.971 
 دكىيٍ 281 152.53 42860.00

 تفويض انضهطت
 أههٍ 16 87.06 1393.00

0.038 2.076 
 دكىيٍ 281 151.43 42550.50

 انؼالقبث اإلنضبنيت

 أههٍ 16 106.41 1702.50

0.006 2.774 
 دكىيٍ 281 152.30 42795.50

 ككم األبؼبد
 أههٍ 16 91.09 1457.50

 
 متؾسظات بيؽ( α ≤ 0.05جؾد فخوق ذات داللة إحرائية )و  (10يتبيؽ مؽ الججول )

 مؽ معمسات مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك حؾل عيشة الجراسة أفخاد استجابات
 السذاركة) ادأبع السجرسة في نؾع لستغيخ تبًعا درجة مسارسة الكيادة التذاركية لجى القائجات

بيؽ فئة معمسات ( ككل األبعاد- اإلندانية العالقات-الدمظة  تفؾيض - القخار صشع في
إلى أن معمسات السجارس  ذلػ ُيعدى  وقج السجارس الحكؾمية وفئة معمسات السجارس،

األىمية في الغالب حجيثات التخّخج وال يسمكؽ الخبخة الكافية حتى تقؾم القائجات بسذاركتيؽ 
ع القخار أو تفؾيزيؽ بعض السيام، وكحلػ عجم استسخارية بعض السعمسات في في صش

 السجارس األىمية في العسل فتكؾن الييئة التجريدية في تغيُّخ دائؼ.
 من أسئمة الدراسة والذي ينص عمى: خامسالنتائج المتعمقة بالدؤال ال

مدتؾى حؾل  السعمساتاستجابات  متؾسظاتحرائية بيؽ إىل تؾجج فخوق ذات داللة 
والثقة بالسشغسة  والثقة بدميالت العسل الثقة بالخئيذ السباشخ) الثقة التشغيسية بأبعادىا

 العمسي،عدى لستغيخات )السؤىل تُ بسجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك ( ككل األبعاد
 نؾع السجرسة(؟ الخبخة،عجد سشؾات 
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 :العممي المؤهللمتغير  بالدنة: أواًل 
مدتؾى الثقة التشغيسية بسجارس السخحمة حؾل  السعمساتق بيؽ استجابات الفخو  لسعخفة

 لستغيخ تبًعا (Mann-Whitneyمان وتشي ) اختبار استخجام تؼ الستؾسظة بسجيشة تبؾك
 ذلػ: ؽ(، يبي11)العمسي والججول  السؤىل

لتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ  (Mann-Whitneyمان وتشي ) نتائج اختبار(: 11الجدول )
 الستؾسظة السخحمة بسجارس التشغيسية الثقة مدتؾى  حؾل درجة حؾل السعمسات جاباتاست

 العمسي السؤىل لستغيخ تبًعا تبؾك بسجيشة
انذالنت 

 اإلحصبئيت
(Z) يجًوع انزتب قيًت 

يتوصط 

 انزتب
 األبؼبد انًؤهم انؼهًي انؼذد

0.009 2.600 

 بكبنوريوس 275 152.63 41974.50
انثقت ببنزئيش 

 انًببشز
 دراصبث ػهيب 22 103.57 2278.50

0.023 2.269 
انثقت بزييالث  بكبنوريوس 275 152.19 41851.50

 دراصبث ػهيب 22 109.16 2401.50 انؼًم

0.044 2.017 
انثقت  بكبنوريوس 275 151.83 41752.50

 ببنًنظًت
 دراصبث ػهيب 22 113.66 2500.50

0.006 2.743 
 بكبنوريوس 275 152.86 42037.50

 األبؼبد ككم
 دراصبث ػهيب 22 100.70 2215.50

 
 متؾسظات بيؽ( α ≤ 0.05جؾد فخوق ذات داللة إحرائية )و  (11يتبيؽ مؽ الججول )

 مؽ معمسات مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك حؾل عيشة الجراسة أفخاد استجابات
العمسي  السؤىل لستغيخ تبًعا جيشة تبؾكمدتؾى الثقة التشغيسية بسجارس السخحمة الستؾسظة بس

( ككل األبعاد-بالسشغسة  الثقة -العسل بدميالت الثقة- السباشخ بالخئيذ الثقة )في أبعاد
السعمسات الحاصالت عمى مؤىل  لرالح عميا، وذلػ بيؽ فئة بكالؾريؾس وفئة دراسات

ات العميا لجييؽ إلى أن السعمسات الحاصالت عمى الجراس ذلػ ُيعدى  وقج البكالؾريؾس،
تؾقعات لسدتؾى مسارسات الثقة التشغيسية أعمى مسا ىؾ مؾجؾد في الؾاقع نتيجًة لسعخفتيؽ 
العمسية واّطالعيؽ حؾل الثقة التشغيسية وما يتعمق بيا مؽ مسارسات؛ مسا أّثخ في تقييسيؽ 

 لتمػ السسارسات.
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 :الخبرةتغير ة لمُ ب: بالندثانًيا
 التشغيسية الثقة مدتؾى ابات أفخاد عيشة الجراسة حؾل لمتعخف عمى الفخوق بيؽ استج

( ككل األبعاد بالسشغسة والثقة العسل بدميالت والثقة السباشخ بالخئيذ الثقة) بأبعادىا
 كخوسكال اختبارجخاء إتؼ لستغيخ الخبخة  تبؾك تبًعا بسجيشة الستؾسظة السخحمة بسجارس

(، 12)والججول  الجراسة، أفخاد باتاستجا بيؽ الفخوق  لجاللة( Kruskal-Wallis)ويمد
 ذلػ: ؽيبي

لتحجيج اتجاه الفخوق  (Kruskal-Wallisويمد)كخوسكال  : نتائج اختبار(12الجدول )
 السباشخ بالخئيذ الثقة) بأبعادىا التشغيسية الثقة مدتؾى  بيؽ استجابات أفخاد الجراسة حؾل

 بسجيشة الستؾسظة السخحمة ارسبسج( ككل األبعاد بالسشغسة والثقة العسل بدميالت والثقة
 الخبخة لستغيخ تبؾك تبًعا

انذالنت 

 اإلحصبئيت

قيًت يزبغ 

 (2كبي)كب

درجت 

 انحزيت
 األبؼبد انخبزة انؼذد يتوصط انزتب

0.000 15.334 
 

2 

انثقت ببنزئيش  عُىاد 5أقم يٍ  30 130.07

انًببشز 

 )انقبئذة(

 عُىاد 10-5يٍ  89 123.85

 عُىاد 10ش يٍ أكث 178 164.76

0.018 8.053 
 

2 

 عُىاد 5أقم يٍ  30 122.93
انثقت بزييالث 

 انؼًم
 عُىاد 10-5يٍ  89 135.43

 عُىاد 10أكثش يٍ  178 160.18

0.072 5.259 
 

2 

 عُىاد 5أقم يٍ  30 125.80
انثقت ببنًنظًت 

 )بيئت انؼًم(
 عُىاد 10-5يٍ  89 139.25

 عُىاد 10يٍ أكثش  178 157.79

0.001 14.869 
 

2 

 عُىاد 5أقم يٍ  30 119.87

 عُىاد 10-5يٍ  89 127.61 األبؼبد ككم

 عُىاد 10أكثش يٍ  178 164.61

 
( في α ≤ 0.05عجم وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية ) (12يتبيؽ مؽ الججول )

مجارس السخحمة  استجابات بيؽ متؾسظات استجابات أفخاد عيشة الجراسة مؽ معمسات
الستؾسظة بسجيشة تبؾك حؾل مدتؾى الثقة التشغيسية تبًعا لستغيخ الخبخة في بعج الثقة 

( في استجابات α ≤ 0.05وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية )و  بالسشغسة )بيئة العسل(.
بيؽ متؾسظات استجابات أفخاد عيشة الجراسة مؽ معمسات مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة 
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ؾل مدتؾى الثقة التشغيسية تبًعا لستغيخ الخبخة في أبعاد )الثقة بالخئيذ السباشخ تبؾك ح
 األبعاد ككل(.-الثقة بدميالت العسل -)القائجة(

( لتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ Mann-Whitneyنتائج اختبار مان وتشي )(: 13الجدول )
حمة الستؾسظة بسجيشة استجابات أفخاد الجراسة حؾل مدتؾى الثقة التشغيسية بسجارس السخ 

 تبؾك تبًعا لستغيخ الخبخة
انذالنت 

 اإلحصبئيت
(Z) األبؼبد انخبزة انؼذد يتوصط انزتب يجًوع انزتب قيًت 

0.640 0.467 
 عُىاد 5أقم يٍ  30 62.53 1876.00

انثقت ببنزئيش 

انًببشز 

 )انقبئذة(

 عُىاد 10-5يٍ  89 59.15 5264.00

0.000 3.669 
 عُىاد 10-5يٍ  89 109.71 9764.00

 عُىاد 10أكثش يٍ  178 136.15 26014.00

0.033 2.133 
 عُىاد 5أقم يٍ  30 83.03 2491.00

 عُىاد 10أكثش يٍ  178 108.12 19245.00

0.381 0.875 
 عُىاد 5أقم يٍ  30 55.25 1657.50

انثقت بزييالث 

 انؼًم

 عُىاد 10-5يٍ  89 61.60 5482.50

0.023 2.278 
 عُىاد 10-5يٍ  89 118.83 10576.00

 عُىاد 10أكثش يٍ  178 141.58 25202.00

0.035 2.0104 
 عُىاد 5أقم يٍ  30 83.18 2495.00

 عُىاد 10أكثش يٍ  178 108.09 19240.00

0.476 0.713 
 عُىاد 5أقم يٍ  30 56.12 1683.50

 األبؼبد ككم

 دعُىا 10-5يٍ  89 61.31 5456.50

0.001 3.399 
 عُىاد 10-5يٍ  89 111.30 9905.50

 عُىاد 10أكثش يٍ  178 145.35 25872.50

0.013 2.485 
 عُىاد 5أقم يٍ  30 79.25 2377.50

 عُىاد 10أكثش يٍ  178 108.76 19358.50

( في استجابات α ≤ 0.05وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية ) (13يتبيؽ مؽ الججول )
تؾسظات استجابات أفخاد عيشة الجراسة مؽ معمسات مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة بيؽ م

تبؾك حؾل مدتؾى الثقة التشغيسية تبًعا لُستغيخ الخبخة في أبعاد ) الثقة بالخئيذ السباشخ 
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األبعاد ككل( وذلػ لرالح السعمسات ذوات الخبخة -الثقة بدميالت العسل -)القائجة( 
 10-5سشؾات، ويسكؽ تفديخ ذلػ بأن السعمسات الالتي خبختيؽ  10الظؾيمة أكثخ مؽ 

سشؾات فأقل قج يتشّقمؽ بيؽ عجد مؽ السجارس في بجاية عسميؽ، فتكؾن الفتخة  5سشؾات و
التي قَزْتيا في السجرسة غيخ كافية لبشاء الثقة في القائجة والدميالت، ومؽ ثّؼ تدتقّخ في 

 افية لبشاء الثقة مع القائجة والدميالت. مجرسة معيشة وتقزي فييا سشؾات طؾيمة ك
 ثالًثا: بالدنة لمتغير نهع المدرسة:

لسعخفة الفخوق بيؽ استجابات السعمسات حؾل مدتؾى الثقة التشغيسية بأبعادىا )الثقة 
بالخئيذ السباشخ والثقة بدميالت العسل والثقة بالسشغسة األبعاد ككل( بسجارس السخحمة 

( تبًعا لستغيخ نؾع Mann-Whitneyؼ استخجام اختبار مان وتشي)الستؾسظة بسجيشة تبؾك ت
 (، يبيؽ ذلػ:14السجرسة والججول )

 
لتحجيج اتجاه الفخوق بيؽ  (Mann-Whitneyمان وتشي) نتائج اختبار(: 14الجدول )
تبؾك  بسجيشة الستؾسظة السخحمة التشغيسية بسجارس الثقة مدتؾى  حؾل السعمسات استجابات

 السجرسة نؾع لستغيخ تبًعا
انذالنت 

 اإلحصبئيت
(Z) يجًوع انزتب قيًت 

يتوصط 

 انزتب
 انبؼذ نوع انًذرصت انؼذد

0.335 0.964 
 حكويي 281 150.14 42188.50

انثقت ببنزئيش 

 أههي 16 129.03 2064.50 انًببشز

0.083 1.736 
انثقت بزييالث  حكويي 281 151.06 42447.00

 أههي 16 112.88 1806.00 انؼًم

0.200 1.282 
 حكويي 281 150.52 42295.00

 انثقت ببنًنظًت
 أههي 16 122.38 1958.00

0.078 1.762 
 حكويي 281 151.09 42457.50

 األبؼبد ككم
 أههي 16 112.22 1795.50

 بيؽ( α ≤ 0.05جؾد فخوق ذات داللة إحرائية )عجم و  (14يتبيؽ مؽ الججول )
مؽ معمسات مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة  عيشة الجراسة أفخاد استجابات متؾسظات
 لستغيخ تبًعا لجى مجارس السخحمة الستؾسظة بسجيشة تبؾك التشغيسية الثقة مدتؾى  تبؾك حؾل
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 بالسشغسة والثقة العسل بدميالت والثقة السباشخ بالخئيذ الثقة) أبعاد السجرسة في نؾع
حكؾمية وفئة معمسات السجارس األىمية. وقج بيؽ فئة معمسات السجارس ال( ككل األبعاد

واألىمية( تخزع لؾزارة التعميؼ، وىي التي  ،ُيعدى ذلػ إلى أّن جسيع السجارس )الحكؾمية
تزع القؾانيؽ والمؾائح وأنغسة العسل والتعميسات التي تعسل بسؾجبيا السجارس، والتي مؽ 

ز الثقة التشغيسية، فال يؾجج اختالف في مدتؾى الثقة التشغيسية في السجارس  شأنيا أن ُتعدِّ
 الحكؾمية واألىمية.
 تهصيات الدراسة:

 بسا يمي: الجراسة ؾصيتُ الشتائج الدابقة عشو  أسفختفي ضؾء ما و 
االىتسام بتعديد الكيادة التذاركية بكافة أبعادىا، لسا ثبت مؽ أىسيتيا في دعؼ مدتؾيات 

بط مؤشخات مسارسة الكيادة التذاركية الثقة التشغيسية لجى السعمسات، وذلػ مؽ خالل ر 
لجى القائجات بسشغؾمة األداء السجرسي، وضخورة مذاركة إدارة التجريب واالبتعاث في 
تعديد مفاليؼ الكيادة التذاركية مؽ خالل تؾفيخ بخامج تجريبية لمقائجات والسعمسات في 

عمى إنذاء مشرات مجال صشاعة القخار، وتفؾيض الدمظة، والعالقات اإلندانية، والعسل 
تجريبية عمى السؾاقع االلكتخونية لمسجارس األىمية لالستسخار في تعديد التؾاصل والتذارك 
بيؽ القائجات والسعمسات، وتظؾيخ مشغؾمة األداء السجرسي بحيث ُيزاف إلييا مؤشخات 
تكيذ مجى تؾاصل القائجات مع السعمسات مؽ خالل االجتساعات الجورية، والعسل عمى 

مدتؾى الثقة التشغيسية فيسا يخص ُبعج الثقة في السشغسة وذلػ مؽ خالل تؾفيخ بيئة رفع 
عسل ُمجيَّدة بكافة الؾسائل والخجمات التي تداعج السعمسات عمى أداء أعساليؽ بكفاءة 

 عالية.
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