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 جملة عجمان للدراسات والبحوث اجمللد الثامن عشر، العدد الثاين

 ومديرات المدارس الحكومية في منطقة القصيمدرجة ممارسة القيادة التحويلية لدى  مديري  
 من وجهة نظر المعلمين 

The degree of practicing the transformational leadership among male and female public schools' 

managers in Anaizah 'Al Qassim Region" governorate from its teachers' points of view 

 *د. فاطمة سحاب الرشيدي
 ملخص

ىدفت ىذه الدراسة اىل التعرف على درجة ممارسة القيادة التحويلية لدى  
مديري  ومديرات املدارس احلكومية يف حمافظة عنيزمهن وجهة نظر 

( معلما ومعلمو من العاملني   333معلميهاتكونت عينة الدراسة من ) 
( معلمو، مت 163( معلما و)   143يف املدارس احلكومية، وبواقع ) 

( مدرسو من مدارس حمافظة عنيزة يف منطقة القصيم  22ىم من ) اختيار 
 ، ووصممتلتحقيق أىداف الدراسة استخدم املنهج الوصفي التحليليو 

الباحثة  استبانة  حول القيادة التحويلية واجراء الصدق والثبات الالزمني 
 واالحنرافات احلسابية مت استخدام املتوسطات ، وللمعاجلة االحصائية

 الثنائي) تباين ( ،حتليالل.(T-test يارية، اختبارتاملع
ANOVA.حتليل التباين الثنائي املتعدد ،) 

 وقد اشارت نتائج الدراسة اىل ما يلي :
أن ىناك مستوى متوسط لدرجة ممارسة مديري ومديرات  -

املدارس احلكومية يف حمافظة عنيزه، يف كافة اجملاالت 
 واجملاالت ككل.

داللة إحصائية عند مستوى الداللة فروق ذات عدم جود  -
(α≤3.35يف )  مديري القيادة التحويلية لدى  ممارسة

 تعزى للجنس. ومديرات املدارس احلكومية يف حمافظة عنيزه
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم وجود  -

(α≤3.35يف )  مديري القيادة التحويلية لدى  ممارسة
 يف حمافظة عنيزىتعزى للخربة.ومديرات املدارس احلكومية 

الكلمات املفتاحية : القيادة التحويلية ، املدارس احلكومية ، االدارة 
 الرتبوية
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Abstract 

This study aimed to recognize the degree of practicing 

the transformational leadership among male and female 

public schools' managers in Anaizah governorate from 

its teachers' points of view. The study sample consisted 

of (300) male and female teachers who works in the 

public schools, (140) male teachers and (160) female 

teachers, who were chosen from 22 schools of Anizah 

governorate in Al-Qaseem. So to achieve the study 

goals, the descriptive analytical method was used, also 

the researcher designed a questionnaire about the 

transformational leadership, and the needed honesty and 

consistency. And for the statistical processing, the 

averages and standard deviations, T-test, binary variance 

analysis (ANOVA), and the multiple binary variance 

analysis. 

The study results indicated the following : 

-There is an intermediate level of transformational 

leadership degree among male and female public 

schools' managers, in Anizah governorate, in all areas as 

a whole. 

-There are no statistically significant differences, due to 

gender, at significance level (α≤0.05), in practicing 

transformational leadership among male and female 

public schools' managers in Anizah governorate     . 

   - There are no statistically significant differences, due 

toexperience,at significance level (α≤0.05), in practicing 

transformational leadership among male and female 

public schools' managers in Anizah governorate. 
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