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 :الدراسةستخلص م
مديرات رياض األطفال بمحافظات غزة  هدفت الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة القيادة الرنانة لدى   

الوصفي/   المنهج  وباستخدام  المربيات،  نظر  وجهة  من  لديهن  التنظيمية  االستقامة  بمستوى  وعالقتها 
، هي:  ت ( مجاال8( فقرة موزعة على )58االرتباطي، والرجوع لألدبيات السابقة، تم بناء استبانة تكونت من )

التنظيمي،   والتعاطف  التنظيمية،  والثقة  التنظيمي،  والتفاؤل  والّرحمة،  واألمل،  الذهنية،  النزاهة  و اليقظة 
من   مكونة  عشوائية  عينة  على  تطبيقها  تم  وثباتها،  من صدقها  التأكد  وبعد  التنظيمية،  والمغفرة  التنظيمية، 

يادة الرنانة لدى مديرات رياض األطفال كانت  ( مربية، وقد توصلت الدراسة إلى أن درجة ممارسة الق252)
ارتباطية موجبة ذات التنظيمية  "متوسطة"، ومستوى االستقامة   "متوسطة"، كذلك ُوجدت عالقة  لديهن كانت 

( بين درجة ممارسة مديرات رياض األطفال بمحافظات غزة   α≤  0.05عند مستوى الداللة )داللة إحصائية  
الرنانة ومستوى االست لديهنللقيادة  التنظيمية  الدراسة بضرورةقامة  لنشر    ، وقد أوصت  وضع خطة متكاملة 

الرنانة  تيثقاف و في    التنظيمية  واالستقامة  القيادة  األطفال،  توعوية  رياض  لقاءات  رياض  تنظيم  لمديرات 
 التطوير التنظيمي.  فيالتنظيمية وأثرهما  واالستقامة الرنانةبمدخلي القيادة  لزيادة معرفتهن األطفال

 (القيادة الرنانة، االستقامة التنظيمية، محافظات غزة، رياض األطفالالكلمات المفتاحية: ) 
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The Degree of Practicing Resonant Leadership Among 

Kindergarten Female Principals in Gaza Governorates and 

Its Relation to Their Level of Organizational Virtuousness 

 
Abstract:  

This study aimed at identifying the degree of practicing resonant leadership among 

kindergarten female principals in Gaza governorates, and its relation to their level 

of organizational virtuousness, from the female kindergarten teachers point of 

view, by using the descriptive/ correlation approach and referring to previous 

literature review, a questionnaire was designed consisted of (58) items distributed 

on (8) axes: mindfulness, hope, compassion, organizational optimism, 

organizational trust, organizational compassion, organizational integrity and 

organizational forgiveness, and after verifying its validity and reliability, the 

questionnaire has been applied to a stratified random sample of (252) female 

kindergarten teachers. The study found that the degree of kindergarten female 

principals' practice of resonant leadership was "intermediate", and that the level of 

organizational virtuousness is also "intermediate", there was also revealed a 

positive correlation statistically significant at (α ≥   0.05) between the degree of 

practicing resonant leadership among kindergarten female principals in Gaza 

governorates and their level of organizational virtuousness. The study 

recommended the necessity of developing an integrated plan to spread the two 

cultures of resonant leadership and organizational virtuousness in kindergartens 

and organizing awareness meetings for kindergarten female principals to increase 

their knowledge of the two entrances to resonant leadership and organizational 

virtuousness and their impact on organizational development.  

(Keywords: Resonant leadership, Organizational virtuousness, Kindergartens, 

Gaza governorates) 
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 مقدمة 
أن   التربوية  األدبيات  رياض تؤكد  مرحلة 

تأتي   ألنها  التعليمية،  المراحل  أهم  من  األطفال 
التعليم  لمرحلة  وتمهيد  وتهيئه  إعداد  كمرحلة 
والتنمية   السلمية  التنشئة  على  فتساعد  المدرسي، 
الجسمية   النواحي  جميع  من  لألطفال  الشاملة 

واالجتماعية،   واالنفعالية  تؤكد  والعقلية  كما 
أن   األطفالاألدبيات  رياض  إدارية    مديرة  قائٌدة 

تربوّية يناط بها مهام حيوية بالغة األهمّية، وطبيعة  
من   كبيرة  درجة  وعلى  متعّددة  جوانب  ذات  عملها 
األدوار  من  مجموعة  وتضم  والتعقيد،  التداخل 
المتداخلة  والمهام  المترابطة  والوظائف  المتشابكة 
والمسؤوليات المتعاظمة، وما يزيد األمر تعقيدًا أن  

الريا أونجاح  األهداف   في فشلها  ض  تحقيق 
عل يتوقف  التيى  المرسومة  بها   الجهود  تقوم 

استغالل،  المديرة على  وقدرات  وقدرتها  طاقات 
يحقق   الذي  التوجيه  وتوجيههن  وحفزهن  المربيات 

 األهداف.
الوظيفة الرئيسية للقائد اإلداري في أية  أن  حيث  

المؤسسة،  هذه  داخل  مستوى  أي  وفي  مؤسسة، 
ساعدة العاملين على بناء قدراتهم، بما  مفي  تتمثل  

من   يملكون  ما  أقصى  إلى  الوصول  لهم  يسمح 
من  وإدارتهم  األفراد  قيادة  ُتعد  لذا  إمكانات؛ 
القائد  لدى  كانت  إذا  أما  تعقيدًا،  األكثر  المهمات 

عمل   فإن  والتفاعل،  التواصل  على  فائقة  مقدرة 
المتالك   نتيجة  سهولة،  أكثر  يصبح  قد  القيادة 

شأنها  القائ من  التي  األفراد  مع  التعامل  مهارات  د 
)دواني والشريفي،   دعم العالقات المهنية الصحيحة

2012 :93.) 
الموضوعات  ُتعدُّ  ولذلك   أكثر  بين  من  القيادة 

التنظيمية العلوم  في  ومناقشة   ,George)  بحثًا 

مازال   ،(1028 :2000 القيادة  في  والبحث 
إليها   النظرة  تعد  ولم  سمة  مستمرًا،  أنها  على 

ومهارة   قدرة  بأنها  أيضًا  ُفسرت  فقد  اجتماعية، 
لدى   ما  استخراج  القائد على  قدرة  تتضمن  معرفية 
يثير   إيجابي  مناخ  وخلق  إمكانات  من  اآلخرين 
اإلنجاز  من  مستوى  أعلى  إلى  للوصول  الحماس 

 (.11:  2018)العناني،  
يشهده   الذي  السريع  بالتغير  القيادة  تأثرت  وقد 

الح قيادية  العصر  ومداخل  أنماط  فظهرت  الي، 
إلى   القادة  التي تدعو  الرنانة  القيادة  جديدة، ومنها 
التوافق   لتحقيق  العاطفي  ذكائهم  على  االعتماد 

أتباعهم مع   ,Taner and Aysen)  والتناغم 

أبرز  ،  (600 :2013 أحد  الرنانة  القيادة  وتعد 
الحديثة،   القيادية  والمداخل  بالرغم  األساليب  وذلك 

في العام    Bossن أطرها النظرية قدمها بوس  من أ
(1985  )(Zamani and Khorasgani, 

2018: 12) . 
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الرنانة   القيادة  مفهوم  طرح  تم  بصورته  وقد 
وبواتزيس  الحالية   جولمان  قبل  من 

،   Goleman; Boyatzis and McKeeومكي
العام ) (، وهو مفهوم مشتق من مفهوم  2005في 

جولمان   قدمه  الذي  العاطفي    Golemanالذكاء 
(، وقد أكد الباحثون الثالث 1995نفسه في العام )

أن مزاج القائد يؤثر بدرجة كبيرة على أتباعه، وأن  
مشاعر   إيقاظ  في  تتمثل  للقائد  األساسية  المهمة 

ذلك يحدث  أن  ويمكن  اإليجابية،  عندما    أتباعه 
أتباع  مع  يتكّيف  رنان  قائد  إلى  القائد    ه يتحول 

ويبني عالقات شفافة معهم، مؤكدين أن من أبرز 
سمات القائد الرنان هي التفاؤل وإثارة الحماس لدى 

 :Peña; Parra, and Beltrán, 2014)أتباعه  

144) . 
التأثير في اآلخرين   بأنَّها:  القيادة الرنانةف  وُتعرّ 

السلوكيات اإليجابية، التي يمكنها غرز  من خالل  
القيادة   بين  والّرحمة  والتفاؤل  واألمل  الثقة  مبادئ 

ومشارك العاملين،  ألتباعهواألفراد  القائد  في    ة 
إلى تحقيق األهداف،  همومهم وعواطفهم، والسعي 

والرفاهية   السعادة  توفير  يمكنها    لألتباع التي 
أذهانهم،   في  راسخة  غالبًا  و وجعلها  تكون  التي  ما 

وعملهم  وتفكيرهم  ذاكرتهم  في  ورنة  صدى    ذات 
والعبيدي،   والسكافي    (، 211:  2016)الحكيم 

بالذكاء   أيضاً ف  وُتعرّ  يتصف  قيادي  بأنَّها: سلوك 

ويعتمد   األتباع،  عواطف  مع  والتناغم  العاطفي 
لبناء عالقات   إدارة عواطفه  على  القائد  قدرة  على 

متفائل   مناخ  وتهيئة  أتباعه  مع  على  قوية  يحثهم 
األهداف   بتحقيق   ;Squires)االلتزام 

tourangeau; laschinger and doran, 

2010: 916) . 
مستوى   لديه  الرنان  القائد  أن  البعض  ويؤكد 
مشاعر   مع  ويتناغم  العاطفي  الذكاء  من  عاٍل 

وعواطفهم  ,Tiwari and Lenka)  أتباعه 

القائد    ،(117 :2015 تناغم  أن  آخرون  ويرى 
مع   أفكاره  الرنان  تزامن  إلى  يؤدي  محيطه، 

ومشاعره مع أفكار ومشاعر أتباعه، والقائد الرنان  
عادةً  وملتزم    يكون  ومتحمس  أتباعه  مع  متعاطف 

وفرق   لألتباع  الكامل  الفهم  على  القدرة  ولديه 
يكون  العمل،   القدرة  كما  تمكين  لديه  على  أيضًا 

إليهم   والخبرات  المعارف  ونقل  أتباعه 
(Laschinger; Cummings; Wong and 

Grau, 2014: 7-8) . 
أتباعهم،   مع  التواصل  يجيدون  الرنانون  والقادة 
األمر الذي يزيد االنسجام في العمل ويساعد على  
مشاركة األفكار والمشاعر بين القائد واألتباع حول  
الرنانون   والقادة  فعله،  من  والهدف  فعله،  يجب  ما 

المستمر   والسعي  بالعقالنية  م  للتعلّ يتصفون 
لتعديل   الدائم  باالستعداد  يتميزون  كما  والتحسين، 
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مع   الدائم  تعاطفهم  إلى  باإلضافة  سلوكهم، 
ضوء  في  قراراتهم  يتخذون  وعادة  أتباعهم، 
جميع   من  البدائل  تقييم  وبعد  المتوفرة  المعلومات 

-Taner and Aysen, 2013: 595)النواحي  

مع  ، وباإلضافة إلى تعاطف القادة الرنانون  (596
بدعم يهتمون  أيضًا  فإنهم  هم  أتباعهم 

 . (Drake, 2015: 28)وتحفيزهم
أتباعهم ويراعون   يتعاطفون مع  الرنانون  فالقادة 
احتياجاتهم وتوقعاتهم، وينشرون المشاعر اإليجابية  
تحقيق   نحو  جهودهم  وتوجيه  لتحفيزهم  بينهم، 
الطاقة  يستثمرون  الرنانون  والقادة  األهداف، 

لتحفيز   بما  العالئقية  لألتباع  العاطفية  المرونة 
النتائج   لتحقيق  حماسهم  زيادة  على  يساعدهم 
ألداء  جديدة  وطرق  أفكار  عن  والبحث  المرجوة، 
على   األتباع  يشجعون  كما  بها،  المكلفين  المهام 
اتخاذ   في  ويشركوهم  تواجههم،  التي  المشاكل  حل 
األهداف  تحقيق  على  بقدرتهم  ويثقون  القرارات، 

 :Tiwari and Lenka, 2015)  التنظيمية

وبالتالي فالقائد الرنان يتعاطف مع أتباعه    .(118
مع رؤيته    ، ويحفزهم  همويتناغم  على  معتمدًا 
و  و الواضحة،  اإليجابي،  العاطفي،  تفكيره  ذكائه 

الثقة   بناء  في  وقدراته  الفاعلة،  التواصلية  ومهاراته 
وتقوية العالقات، وتلبية المتطلبات، باإلضافة إلى  

ذات  تكون  رنانة  داخلية  عواطف  من  يمتلكه  ما 
 صدى ورنة وتأثير في األتباع.

تعتمد  الرنانة  القيادة  أن  األدبيات  تؤكد  حيث 
ا استخدام  يتضمن  الذي  الرنين  لعواطفه  على  لقائد 

أتباعه   في  التأثير  أجل  من  اإليجابية  الداخلية 
أجل   لديهم من  أداء  أفضل  وتحفيزهم على إظهار 

المنشودة األهداف   :Bawafaa, 2014)  تحقيق 

كما تؤكد األدبيات أن الفرد الذي يمتلك رنين    ،(5
اآلخرين  مع  خارجي  رنين  تكوين  يمكنه    داخلي، 

(Boyatzis and McKee, 2012: 28) . 
الصدى   أو  الرنين  تكوين  يمكنهم  والقادة 
خالل   من  أو  العاطفي  ذكائهم  على  باالعتماد 
الحالي،   العصر  تداعيات  ظل  وفي  الجاد،  العمل 
فإن تكوين عالقات رنانة أو ذات صدى يعتبر أمرًا 
الذين   القادة  فإن  ولذلك  الصعوبة،  غاية  في 
يضحون   الصدى  أو  الرنين  تكوين  من  يتمكنون 

يمكن  بالكثير،   أتباعه  القائد مع  تعاطف  أن  حيث 
األمر الذي  أن يؤثر على أداؤه لوظائفه اإلدراكية و 

في  ينعكس   يبقى  فهو  ولذلك  قراراته،  على  سلبًا 
حاجة للتغلب على السلبيات بالتوازن بين عمليات 

والروح والقلب  والجسم   Taner and)  العقل 

Aysen, 2013: 595-596). 
راسات أن  إلى جانب ذلك   القائد الرنان  تؤكد الدِّّ

المزاجية   على  أتباعه  مع  تواصله  في  يعتمد  ال 
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واألنانية، وإنما يعتمد على اإليجابية وحسن العالقة 
معهم، والتركيز على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم،  
فاألخالق واإليجابية هما أساس تعامل القائد الرنان  

أتباعه  ,Zamani and Khorasgani)  مع 

اإليجابية  (14 :2018 تفكيره  خالل طريقة  ومن   ،
أتباعه   يلهم  الرنان  القائد  فإن  الواضحة  ورؤيته 
إيجابية  وعواطف  مشاعر  تكوين  في    ويساعدهم 

(Taner and Aysen, 2013: 596)  ،  ويمكن
سلوكيات القائد الرنان وإجراءاته العمليِّة في  تحديد  

 :(Peña et al., 2014: 148) النقاط اآلتية
وإثارة   .1 ألتباعه،  اإليجابية  المشاعر  نقل 

والثقة   الوعي  خالل:  من  اإليجابية  مشاعرهم 
األعمال   أداء  في  أتباعه  فيساعد  والّرحمة، 
المكلفين بها، ويحفزهم، ويعزز الثقة واالنسجام  

 االجتماعي بينهم. 
قائد   .2 فهو  أتباعه؛  مع  يتواصل  كيف  يعرف 

االستماع   طرق  يعي  وسبل  حازم،  واالهتمام، 
التكّيف مع عواطف األتباع، ولديه من الذكاء 
يساعده  وما  الجسد،  لغة  فهم  في  يساعده  ما 

بين    في ما  وقراءة  الجيد،  النفسي  التحليل 
السطور، وما يعينه في تفسير المواقف بشكل  
إدارة  على  قدرته  إلى  باإلضافة  صحيح، 

 االتصال الجسدي.

ألتباعه؛ .3 العاطفي  المعيار  خالل    يحدد  من 
قدرته على تهيئة مناخ عاطفي إيجابي، وتقديم  
التفاعل   إلى  باإلضافة  الراجعة،  التغذية 

أتباع وتشجيع  المواقف،  مع  على    هالعاطفي 
لمواجهة   والمقترحات  والمبادرات  األفكار  طرح 

 المشكالت واألزمات.  
ويرى   .4 بصيرة،  وذو  ديمقراطي  الرنان  القائد 

ول المختلفة،  بأبعادها  على  الصورة  القدرة  ديه 
 .توقع التغّيرات 

وتؤكدددد األدبيدددات أن تطبيدددق القيدددادة الرناندددة فدددي 
المنظمدددات المعاصدددرة مدددن األمدددور اإليجابيدددة، التدددي 
يمكددددددن أن تجعددددددل المنظمددددددة قددددددادرة علددددددى مواجهددددددة 
التحددددّديات والتهديدددددات المحيطددددة بهددددا نتيجددددة التقدددددم 
التكنولددددوجي والعولمددددة والتقدددددم المتسددددارع فددددي نظددددم 

باإلضددددددددافة إلددددددددى جعلهددددددددا منسددددددددجمة  المعلومددددددددات،
ومتماسددكة، وتمتدداز بالتفدداهم بددين إدارتهددا والعدداملين 
فيهددا، والددذي يددؤدي إلددى أن تكددون ذات سددمعة طيبددة 

والمجتمدع المحدي    المسدتفيدون منهداترن في أذهدان  
(، وهناك أربدع 212: 2016)الحكيم وآخرون،    بها

أنمدددددددددددداط أو أسدددددددددددداليب للقيددددددددددددادة الرنانددددددددددددة، وهددددددددددددي  
(Goleman, 2016: 1:) 
القادة    :Visionaryالبصيرة   .1 أن  وتعني 

التي   للمكانة  واضحتين  وصورة  رؤية  يمتلكون 
ألتباعهم  ويوضحون  إليها،  الوصول  يريدون 
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المشترك  العمل  على  ويحفزوهم  الرؤية،  تلك 
بكيفية   إخبارهم  دون  الرؤية  تلك  إلى  للوصول 
ورنين   ارتباط  للرؤية  كان  فإذا  إليها،  الوصول 

الم قيم  فإنها  مع  ورسالتها  وأهدافها  نظمة 
تحريك   على  الرنين  يعمل  وسوف  ستبقى، 

 األفراد نحو الرؤية المحددة.
على  Coachingلتدريب  ا .2 النم   هذا  يركز   :

من خالل   لألتباع،  الشخصية  القدرات  تطوير 
الثقة   بناء  على  ومساعدتهم  بهم  االهتمام 
وتكوين العالقات فيما بينهم، ويمكن أن يؤدي 

إ قادرين  التدريب  متحمسين  أتباع  إيجاد  لى 
على تحقيق نتائج أفضل، وفي هذا النم  فإن  
المنظمة،   بأهداف  األتباع  أهداف  يرب   الرنين 
على   األتباع  لمساعدة  استخدامه  ويمكن 
طويلة   قدرات  بناء  خالل  من  أدائهم  تحسين 

  المدى.
على   :Affiliativeالتآلف   .3 النم   هذا  يعتمد 

العالقات   وبناء  التعاطف  التعاون  خالل  من 
مع األتباع، والذي يمثل إحدى مهارات الذكاء  
بالتعرف  القادة  العاطفي، وفي هذا النم  يهتم 
المعنوية   الروح  وتعزيز  األتباع  مشاعر  إلى 
لديهم، وفي هذا النم  يظهر الرنين من خالل  
بعضهم   مع  تعاونية  بعالقات  األتباع  رب  

يبنيها  البعض، ويمكن للعالقات التعاونية التي  

على   واإلنتاجية  األداء  تحسن  أن  النم   هذا 
 المدى البعيد.

النم   Democraticالديمقراطي   .4 هذا  يعتمد   :
أداء  واقع  إلى  التعرف  في  القائد  قدرة  على 
أتباعه، ومن ثم تقديم استجابة أو تعاون فعلي، 
وتوظيف القادة لهذا األسلوب يتطلب امتالكهم  

والتي   العاطفي،  الذكاء  تشمل: لمهارات 
الفعال،   والتواصل  الجماعي،  والعمل  التعاون 
على   والقدرة  الصراع،  وإدارة  الجيد،  واالستماع 
التأثير في األتباع والتعاطف معهم، وفي هذا  
تقييم  خالل  من  يظهر  الرنين  فإن  النم  
 مساهمات األتباع ومدى التزامهم بالمشاركة. 

  يستنتج أن األنماط األربعة للقيادة الرنانة تعكس 
طرق   وبالتالي  ومتباينة،  مختلفة  نظر  وجهات 
وأساليب وسلوكيات مختلفة يمكن أن يوظفها القائد 
اختيار   معيار  وأن  المنشود،  الهدف  إلى  للوصل 
الرنان  القائد  عليه  يعتمد  الذي  األسلوب  أو  النم  
يمكن أن يتوقف على المناخ التنظيمي، والموقف،  

ا  وحالة  ومهاراته،  نفسه  القائد  ألتباع  وشخصية 
لتحقيق   الرنين  على  الحفاظ  أن  غير  وإمكاناتهم، 
األنماط   بين  المشترك  المعيار  هو  يبقى  األهداف 
توظيف  آلية  في  فق   يكمن  واالختالف  األربعة، 

 الرنين لتحقيق األهداف. 
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ولذلك فإن مفتاح الحفاظ على الرنين هو تركيز  
التجديدية الممارسات   ,Longhurst)  القادة على 

إلى جانب ذلك تعتمد القيادة الرنانة    ،(54 :2014
على دمج أربع مداخل قيادية مع بعضها البعض،  
وهي: القيادة المعرفية أو الذكية، والقيادة المتعلمة،  

 Zamani)والقيادة المترابطة، والقيادة الديمقراطية  

and Khorasgani, 2018: 13) . 
تساعد   الرنانة  التحّديات   في والقيادة  مواجهة 

تساعد   كما  المتاحة،  الفرص   في واستغالل 
السليم   التأكد،    حاالت في  السيما  التصرف  عدم 

في   أيضًا  األتباع  وتساعد  مع  الفعال  التواصل 
وإلهامهم، وبالتالي تناغم األفكار والمشاعر وتوافقها  

واألتباع   القيادة   ,Taner and Aysen)بين 

الرنان  ،(595 :2013 على  فالقيادة  تعمل  ال  ة 
تحسن   وإنما  فق ،  اإليجابية  العالقات  تعزيز 
خمس   وهناك  األتباع،  مشاركة  وتعزز  اإلنتاجية 
الرنانة،   للقيادة  خصائص  أو  سمات 

 :(Clarke, 2015:1)وهي
الذاتي   .1 أن  Self-awarenessالوعي  ويعني   :

يتعرف القائد إلى جوانب قوته وجوانب ضعفه، 
ويحدد رؤيته المتعلقة بدوافع التقدم في العمل، 

ويتجنب   يكون صادقًا،  النقد وأن  الحاد    توجيه 
 أو التفاؤل المفرط.   

بيل Authenticityاألصالة   .2 لرأي  وفقًا   :
تعني    Bill Georgeجورج   األصالة  فإن 
ية والصورة واألناقة  الشخصو الكاريزما  استبدال  

 . واالستعداد لتقديم المساعدةالتواضع ب
: وتعني قدرة القائد على Empathyالتعاطف   .3

ذو  أمرًا  وهو  أتباعه،  مع  العاطفي  التواصل 
يدركون   األتباع  يجعل  كونه  وذلك  قوي،  رنين 
لرأي  ووفقًا  برفاهيتهم،  ويهتم  يفهمهم  القائد  أن 

يتضمن Golemanجولمان   التعاطف  فإن   ،  
 ثالث مكونات، وهي: 

إدراك   -أ به  ويقصد  المعرفي:  التعاطف 
 شعور اآلخرين. 

الشعور  -ب  به  ويقصد  العاطفي:  التعاطف 
شخص  به  يشعر  الذي  الشعور  بنفس 

 آخر.
مساعدة   -ج به  ويقصد  التعاطف:  قلق 

 اآلخرين عند الحاجة. 
العالقات   .4  Relationshipإدارة 

management  على القائد  قدرة  وتعني   :
عالقات  وإدارة   تكوين  اآلخرين،  مع  طيبة 

على   إيجابيًا  أثرًا  تترك  ،  األتباعالعالقات 
وتساعدهم على التطور، كما تساعد القائد في  
العمل  وتشجع  التغيير،  وإدارة  الصراع،  إدارة 

 الجماعي وتكوين رواب  إيجابية بين األفراد.
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االجتماعي   .5 : Social awarenessالوعي 
تكوين   إلى  مع  باإلضافة  إيجابية  عالقات 

عمل   آلية  يدرك  الرنان  القائد  فإن  اآلخرين، 
تلبية   على  القدرة  لديه  ويكون  منظمته، 
القائد  ويعتمد  منها،  المستفيدون  احتياجات 
شعور   مع  التناغم  على  ذلك  في  الرنان 

 اآلخرين. 
الخصائص  متعددة  الرنانة  القيادة  أن  يستنتج 

تشك التي  قوالسمات،  لمدخل  يادي ل مالمح عامة 
مجملهي  جديد  في  التعاطف  و إلى    شير  ضع 

قلب  في  واألتباع  القائد  بين  اإليجابية  والعالقات 
وقد  نشاط،  أو  عمل  أي  يتضمنها  التي  المكونات 

 ( الربيعي  دراسة  الحكيم  2019أشارت  ودراسة  (؛ 
( وايسن  2016وآخرون  تانر  ودراسة   Taner(؛ 

and Aysen  (2013إلى )   أن هناك ثالث أبعاد
 ة الرنانة، وهي:للقياد 
 : (Mindfulness)اليقظة الذهنية  .1

الذهنية  ُتعرّ  اليقظة  ووعي ف  إدراك  بأنَّها: 
 Taner)  كامل للذات واآلخرين والعمل والبيئة 

and Aysen, 2013: 596)،   أيضًا  ف  ُتعرّ و
يجرى  بأنَّها:   لما  التام  اإلدراك  على  الفرد  قدرة 

الكامل بما  داخل عقله وقلبه وجسده، واالهتمام  
أحداث  من  حوله   Boyatzis and)  يحدث 

McKee, 2012: 2)  ،  اليقظة أن  بمعنى 

من   وللعالم  لنفسه  الفرد  إدراك  تعني  الذهنية 
 :Boyatzis and McKee, 2005)  حوله

الوعي    ،(9 تعني  الذهنية  اليقظة  أن  ويستنتج 
ولآلخرين  للذات  الكامل  واإلدراك  الحسي 

 وللعمل وللبيئة المحيطة.  
الحديثة  و  المفاهيم  من  الذهنية  اليقظة  تعد 

نوعًا ما في الحقل التنظيمي، وجاء االهتمام بها  
للدور الذي تؤديه في الحياة التنظيمية، خاصة  
الشخص  يدفع  اليقظ  السلوك  أن  ثبت  أن  بعد 
المعالجة   وبالتالي  للبيئة،  االستجابة  إلى 

ألبعادها  المرنة  :  2012)نوري،    المعرفية 
213 .) 
اليقظة الذهنية التنظيمية نشاط تحتاج له  و 

المنظمات كونها متصلة بالوعي التنظيمي، وال  
أبعاد  التنظيمية دون وعي، ولها  اليقظة  تتحقق 
كونها   التعليمية  المنظمات  على  ومؤثرات  كبيرة 

اإلداري  العمل  في  مهمًا  دورًا  )العابدي    تلعب 
والذبحاوي،   وتعد   (،111:  2018والصائغ 

الذ  قدرة  اليقظة  في  المؤثرة  المتغّيرات  من  هنية 
والتطور   والتغيير  االبداع  على  المنظمات 

الذهنية  ،  (208:  2012)نوري،   واليقظة 
التنظيمية تعني قدرة المنظمة على التمييز بين  
التهديدات   ظهور  وخاصة  المحتملة  األحداث 
واليقظة  األحداث،  تلك  لتفصيالت  والقابلية 
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دما يستطيع المدراء  الذهنية التنظيمية تتحقق عن 
العمل،  على  والقدرة  الرشيد  التفكير  ثقافة  توليد 
المدراء وضع  بإمكان  القول أن  وبذلك نستطيع 
قاعدة لتحقيق ذلك من خالل العمليات اإلدارية  

األسفل إلى  األعلى  من  )العابدي   المتدفقة 
 (. 112-111:  2018وآخرون، 

ويرى الباحث أن اليقظة الذهنية تتطلب من  
مع  القاد  للتكّيف  تنظيمية  استراتيجيات  وضع  ة 

مختلف الظروف البيئية، وجمع معلومات دورية  
والخارجي   الداخلي  المجتمع  احتياجات  عن 
وتطلعاته   المجتمع  حاجات  وتفحص  للمنظمة، 
والمبادرات  للمقترحات  واالستجابة  وتوقعاته، 
أساليب   وتطوير  بتحسين  المتعلقة  التطويرية 

ا إلى  باإلضافة  استباقية  العمل،  قرارات  تخاذ 
محتملة،   مشكالت  أو  مفاجئة  لظروف  تحسبًا 
اتباع   لضمان  للعمل  توجيهية  مبادئ  ووضع 

 الطرق األكثر فعالية ألداء المهام واألنشطة. 
 : (Hope)األمل  .2

األمل يعني التفاؤل بإمكانية تحقيق األهداف  
 :Tiwari and Lenka, 2015)  المستقبلّية

يعني    (،118 األهداف فاألمل  بأن  االعتقاد 
وإلهامهم   اآلخرين  تحفيز  وأن  للتحقق،  قابلة 

 Boyatzis)  يساعد على تحقيق تلك األهداف

and McKee, 2005: 9)  ،  يجعل واألمل 

قابل   أفضل  بمستقبل  يحلمون  متفائلون  األفراد 
 :Taner and Aysen, 2013)  للتحقق

في  ،  (596 يتمثل  األمل  أن  إدراك ويستنتج 
وتفاؤل أن  الفرد  غير  أهدافه،  تحقيق  بإمكانية  ه 

إرادة  بتمني فق  وبدون  الباحث يرى أن األمل 
 وعمل جاد قد ال يجدي نفعًا وال يحقق أهدافًا. 

وهذا ما يؤكده الباحثون بأن األمل يتطلب  
طاقة   أو  األهداف،   Agencyإرادة  لمتابعة 

أو مسارات   لتحقيق    Pathwaysواستراتيجيات 
األهداف  ;Snyder; Shorey)تلك 

Cheavens; Pulvers; Adams and 

Wiklund, 2002: 820-821)  ويؤكده  ،
يرون  أيضًا   حيث  يتشكل  آخرون  األمل  أن 

المسارات   وقوة  اإلرادة  لقوة   ,Malik)نتيجة 

2013: 2251). 
اآلخرين   بمشاعر  تهتم  الرنانة  والقيادة 
الجهد  بذل  على  وتشجعهم  األمل،  ومنحهم 

 Boyatzis  تحقيق األهدافوالتعاون من أجل  

and McKee, 2005: 4)،)   أن  و يستنتج 
اليأس   تجنب  على  القادة  تحث  الرنانة  القيادة 
مشتملة   غير  أو  محدودة  الخيارات  كانت  مهما 
"ال   مقولة  تعزيز  على  تحثهم  كما  بدائل،  على 
والتفاؤل  اليأس"،  مع  حياة  وال  الحياة  مع  يأس 
إظه وضرورة  األهداف،  تحقيق  ار  بإمكانية 
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وتشجيعهم   األتباع  وتحفيز  والتفاؤل،  االيجابية 
 على التعاون لتحقيق األهداف المنشودة.

 : (Compassion)الّرحمة  .3
اآلخرين   بمعاناة  الشعور  تعني  الّرحمة 
تتكون   والّرحمة  مساعدتهم،  ومحاولة  وآالمهم، 
المالحظة   وهي:  مترابطة؛  عمليات  ثالث  من 
آالم   مالحظة  فعدم  واالستجابة،  والشعور 
معهم،  التعاطف  دون  يحول  سوف  اآلخرين 
تؤدي   ال  قد  الفرد  آالم  مالحظة  أن  غير 

تجا بالّرحمة  الشعور  إلى  أما  بالضرورة  هه، 
الشعور بالموقف المسبب لآلالم فقد يؤدي إلى 
التعاطف والّرحمة، واالستجابة تمثل العمليِّة أو  
تخفيف   محاولة  تتضمن  التي  األخيرة  الخطوة 
آالم اآلخرين، وهناك طرق مختلفة لالستجابة؛ 
دعم   أو  مشورة  أو  مساعدة  تقديم  تكون  فقد 

الخ   ومواساة...  زيارة  أو   Taner)عاطفي، 

and Aysen, 2013: 597)  ،  تمثل ولذلك 
الذين   الرنانين،  القادة  إحدى خصائص  الّرحمة 
يعاملون أتباعهم بتعاطف ورحمة السيما عندما  

( المشكالت   Boyatzis andيواجهون 

McKee, 2005: 9 .) 
منظمة   مالحظة  تتطلب  التنظيمية  والّرحمة 
النظم   تساعد  أن  ويمكن  واستجابة،  وشعور 

والتكنو  تصميم  التنظيمية  طبيعة  وحتى  لوجيا 

المبنى في المالحظة المنظمة، أما الشعور فقد 
يؤدي إلى التعاطف تجاه األفراد، وهنا يمكن أن 
التنظيمية   والثقافة  التنظيمية  للممارسات  يكون 
الرنانة،   القيادة  دور  يأتي  وبالتالي  كبيرًا،  تأثيرًا 
بذكائهم   الرنين معروفين  قادة  انطالقًا من كون 

مع   العاطفي وتناغمهم  الشخصية،  وسماتهم 
أتباعهم من خالل التعاطف معهم، ولذلك يمكن  
في  محوري  دور  لها  الرنانة  القيادة  بأن  القول 
القائد  وشخصية  التنظيمية،  والّرحمة  التعاطف 
التنظيمية   الّرحمة  على  مباشر  غير  تأثير  لها 
القيادي، األمر  السلوك  تأثيرها على  من خالل 

الثالثة وهي االستجابة التي    الذي يمهد للخطوة
دورًا  أيضًا  والقيادة  التنظيمية  للثقافة  فيها  يكون 

-Taner and Aysen, 2013: 598محوريًا  

599).) 
وعليه، يمكن القول بأن القيادة الرنانة تحث  
بالود  يتسم  تنظيميًا  مناخًا  تهيئة  على  القادة 
مع   التعاطف  على  تحثهم  كما  والتراحم، 

ومساعدت على  أتباعهم،  السيطرة  في  هم 
اإلنسانية   بالقيم  وااللتزام  المهنية،  الضغوط 
مع   عالقاتهم  في  المهنّية  العالقات  وأخالقيات 
الوظيفية   والواجبات  األعباء  وتوزيع  أتباعهم، 

 وفقًا لقدراتهم ومؤهالتهم وخبراتهم. 
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إلدى جانددب ذلدك تعددد القيددادة الرناندة مددن القضددايا 
ين فدددددي مجدددددال المهمدددددة التدددددي نالدددددت اهتمدددددام البددددداحث

السددددلوك التنظيمدددددي، انطالقدددددًا مددددن كدددددون األسددددداليب 
القياديدددة لهدددا دور فاعدددل ومهدددم فدددي توجيددده المنظمدددة 
لتحقيق أهدافها المنشودة، وتؤدي صفات القائد دورًا 
 مهمدًا فدي التدأثير علدى العداملين وعلدى نتدائج العمددل

والقيددددادة المسددددتقيمة ال  (،217: 2019)الربيعددددي، 
ح أو خدمدددة المسدددتفيدون هدددي تعتبدددر أن تحقيدددق الدددرب

الغايدددة النهائيدددة، ولكدددن تدددؤمن بدددأن االسدددتقامة سدددمة 
رئيسة للقيادة تساعد في وضع معيار محدد وثابدت 
التخددداذ القدددرار، وتسددداعد فدددي تحسدددين أداء المنظمدددة 

(Cameron, 2011: 28.) 
واالسددددددددتقامة تنسدددددددددجم مدددددددددع اسدددددددددتيعاب القواعدددددددددد 

 االجتمدددددددداعياألخالقيددددددددة التددددددددي تحقددددددددق االنسددددددددجام 
(Singh; David and Mikkilineni, 2018: 

وتعددددددد االسددددددتقامة أحددددددد أبددددددرز المصددددددطلحات ، (90
 وقدددددد ُعّرفدددددت بأنَّهدددددا:المرتبطدددددة بأخالقيدددددات العمدددددل، 

التحلدددددددي بالسدددددددمات اإلنسدددددددانية الفضدددددددلى والسدددددددلوك 
اإلنساني المشرف والمتميز الذي يحقدق الطموحدات 

 Abedi; Eslami and) اإلنسدددانية المثلدددى

Amrolahi, 2014: 119)،  ًبأنَّهدا وُعّرفت أيضدا :
والفضددديلة تمثدددل مجموعدددة ، مجموعدددة مدددن الفضدددائل

سددددددددمات شخصددددددددية تسدددددددداعد الفددددددددرد علددددددددى التميددددددددز 
مفهدددوم االسدددتقامة يختلدددف ، وبالتدددالي فدددإن األخالقدددي

-Cameron, 2011: 27) عددن مفهددوم األخددالق

28). 
بأنَّهددددا: توجدددده ف ُتعددددرّ ف االسددددتقامة التنظيميددددةأمددددا 

تنظيمددددددي يهدددددددف إلددددددى االسددددددتفادة مددددددن السددددددلوكيات 
اإليجابيددددة أو الفاضددددلة لتحقيددددق زيددددادة واضددددحة فددددي 
اسدددتقرار المنظمدددات أثنددداء التندددافس فدددي بيئدددة تمتددداز 

: 2019)أبددو طبدديخ،  بحركيددة مسددتمرة فددي عواملهددا
سددددددلوك األفددددددراد أو بأنَّهددددددا:  أيضدددددداً ف وُتعددددددرّ  (،152

مليدات األنشطة الجماعية أو السمات الثقافية أو الع
التدددددي تسددددداعد فدددددي نشدددددر االسدددددتقامة وإدامتهدددددا فدددددي 

 ,Cameron; Bright and Caza) المنظمددة

2004: 3). 
التنظيميددة عبددارة االسددتقامة وهندداك مددن يؤكددد أن 

عدددددددن منظومدددددددة إداريدددددددة متكاملدددددددة األبعددددددداد تصدددددددف 
السلوكيات التنظيمية ونتائجهدا المتوقعدة، التدي تندال 

األفددددراد بتنفيددددذ مضددددامينها القبددددول مجتمعيددددًا ويلتددددزم 
المتمثلة بالتفداؤل والثقدة والتعداطف والنزاهدة والمغفدرة 
بالشدددكل الدددذي يطمدددح بددده األفدددراد ألنفسدددهم وغيدددرهم 
والرغبددة فددي المعاملددة بالمثددل فضدداًل عددن تبنددي هددذه 
السددددلوكيات وادامتهددددا والمشدددداركة فيهددددا علددددى نطدددداق 
 واسددددددع سددددددعيًا لخلددددددق السددددددعادة والرفاهيددددددة لآلخددددددرين

 (.89: 2019وي وأبو شكير، الحسنا)
االسدددددتقامة فدددددي حدددددين يدددددرى آخدددددرون أن مفهدددددوم 

التنظيميددددددددة يتضددددددددمن مجموعددددددددة مددددددددن السددددددددلوكيات 
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والفضائل اإليجابية ذات األثر في الحياة التنظيميدة 
التي يتعمق محتواهدا فدي تصدرفات وأفعدال العداملين 
اعتمددددددادًا علددددددى تمسددددددكهم بأبعدددددداد التفدددددداؤل، والثقددددددة، 

المغفدددددرة فدددددي التعامدددددل مدددددع والتعددددداطف، والنزاهدددددة، و 
اآلخددرين، وترجمتهددا إلددى ثقافددة مدعمددة تنتشددر علددى 

، غددددالي وأمانددددةمسددددتوى أنشددددطة وأقسددددام المنظمددددة )
2015 :274.) 

ويمكدددن إدراج مفهدددوم االسدددتقامة التنظيميدددة علدددى 
أنها أنشطة تعكس ثقافة المنظمة والتي تعمدل علدى 
نشددددر األخددددالق والفضددددائل األخالقيددددة وإدامتهددددا مددددن 

ذيتها بعناصدددر وقددديم قائمدددة علدددى النزاهدددة خدددالل تغددد
)الصددددراف،  والعطددددف واالحتددددرام وتبددددادل المسددددؤولية

حيددث تددرتب  االسددتقامة التنظيميددة  (،293: 2019
بالتوجدددده األخالقددددي، والقدددددرة علددددى التددددأثير والددددتحكم 
بدددددددالنفس، والتحسدددددددين االجتمددددددداعي الدددددددذي يتجددددددداوز 

 :Cameron et al., 2004)المصدلحة الذاتيدة 

راسددددددددات أن االسددددددددتقامة التنظيميددددددددة  ،(3 وتؤكددددددددد الدِّّ
تساعد في تحسدين مسدتوى السدعادة التنظيميدة، كمدا 
تساعد في زيدادة ارتبداط األفدراد بالمنظمدة، وتحفدزهم 
على بذل مزيدًا من الجهد والتفاني من أجل تحقيدق 

 .(Singh et al., 2018: 97)أهدافها 
واالسددتقامة التنظيميددة تعددزز العواطددف اإليجابيددة 
لددددى األفدددراد، وتعدددزز رأس المدددال االجتمددداعي، كمدددا 

 ,.Cameron et al) تعدزز السدلوك االجتمداعي

واالسدددتقامة التنظيميددددة تعددددد مصدددددرًا  ،(5 :2004
 Kooshki) أفدراد المنظمددةلددى عتدزاز االفخدر و لل

and Zeinabadi, 2015: 563)،  وعنددد تبنددي
المنظمدة للسدلوكيات المسدتقيمة وتعزيزهدا مدن خدالل 

ة والعمليددات التنظيميددة، فددإن المنظمددة تحقددق األنظمدد
 Cameron)مسدتويات أعلدى مدن النتدائج المرجدوة 

et al., 2004: 18. 
بمثابدددددددددددة يسدددددددددددتنتج أن االسدددددددددددتقامة التنظيميدددددددددددة 

اسددتراتيجية تنمويددة لمسدداعدة المنظمددات فددي تحسددين 
العديدددد مدددن وقدددد أشدددارت األداء وتحقيدددق األهدددداف، 

راسددددددات مثددددددل بددددددو شددددددكير دراسددددددة الحسددددددناوي وأ :الدِّّ
(؛ ودراسدددددة 2019أبددددو طبدددديخ ) دراسددددة(؛ و 2019)

(؛ ودراسددددة عابدددددي وآخددددرون 2015غددددالي وأمانددددة )
Abedi et al. (2014 ؛ و) دراسددددة كدددداميرون

إلدددى أن Cameron et al. (2004 ) وآخدددرون 
ُتعدد بمثابدة  ،هناك خمسة أبعاد لالستقامة التنظيمية
  :يوهمقياس لمستوى استقامة المنظمات، 

التنظيمي   .1  Organizational)التفاؤل 

optimism)  : 
التفاؤل يعني القدرة على النظر إلى الجانب  
اإليجابية،   على  والحفاظ  الحياة،  من  المشرق 
يفترض  فالتفاؤل  التحّديات،  مواجهة  في  حتى 
الحياة  تجاه  الفرد  نهج  في  األمل  من  قدرًا 

(Beheshtifar, 2013: 71)،    ال والتفاؤل 
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وإنما  فق ،  األهداف  بتحقيق  اإليمان  يتطلب 
نحو  الفرد  قدرات  توجيه  على  القدرة  أيضًا 
قوة  التفاؤل  يمثل  ولذلك  األهداف،  تحقيق 

المنظمات   في  مؤثرة   Bhowmik)إيجابية 

and  Sahai, 2018: 35)،   الدافع يكون  فقد 
للعمل بجدية؛ ألن األفراد المتفائلون عادة يكون  

ن والرضا لديهم  االرتياح  من  عالية  سبة 
الطموح؛  ولديهم مستويات عالية من  الوظيفي، 
ويثابرون   محددة،  أهداف  لتحقيق  ويسعون 

 ,Malik)    للتغلب على التحّديات والصعوبات 

2013: 2251.) 
يعد   المتفائل  السلوك  أن  ذلك  إلى  يضاف 
انطالقًا  منظمة،  أي  في  المتطلبات  أبرز  أحد 

يع المتفائلون  كون  ضعفهم  من  جوانب  رفون 
العالية   والثقة  بالمرونة  ويتمتعون  وقوتهم، 
المبادرات   تقديم  على  القدرة  ولديهم  بالنفس، 
أن   كما  التغّيرات،  مع  والتكّيف  والمقترحات 
السلوك المتفائل يشجع على التفكير قبل اتخاذ 
أي قرار أو إجراء، ويساعد في تطوير المهارات  

النج لتحقيق  الالزمة  والعاملون  االبداعية  اح، 
المتفائلون عادًة يتواصلون بسهولة مع اآلخرين 
في   ومهاراتهم  قدراتهم  ويوظفون  المنظمة،  في 
أجل   من  المتاحة  للموارد  األمثل  االستخدام 

األهداف    ,Bhowmik and Sahai)تحقيق 

2018: 49) . 
بأهداف   اإلحساس  يعكس  والتفاؤل 
المنظمة، والذي يوجه األعمال حتى في أوقات 

والشدائد ال  ;Watanabe; Uchida)  محن 

Orsini and Benton, 2017: 630) ، 
التنظيمي ف  وُيعرّ  نفسية   التفاؤل  قدرة  بأنَّه: 

العمليات  ذاتيًا  تحفز  نوعها  من  فريدة  إيجابية 
وتعزز  األفراد،  في  تأثير  لها  يكون  قد  التي 
العمل  في  المرغوبة  والمواقف  الوظيفي    األداء 

 .  (85:  2019الحسناوي وأبو شكير، )
إيجابي   تأثير  للتفاؤل  أن  راسات  الدِّّ وتؤكد 
األمر  لألفراد،  والجسدية  النفسية  الصحة  على 
وأن  النجاح،  إلى  الوصول  في  يساعد  الذي 
والعزلة   والفشل،  السلبية،  إلى  يؤدي  التشاؤم 

االكتئاب  إلى  وربما   ,Malik)  االجتماعية، 

رؤية   ،(2251 :2013 على  يساعد  والتفاؤل 
المختلفة  المواقف  من  والتعلم  الجديدة  الفرص 
ومواصلة التقدم، ويمكن للقادة المتفائلين تحفيز  
والعمل   األهداف  تحديد  في  وإشراكهم  أتباعهم 

لتحقيقها  ,Bhowmik and  Sahai)  معًا 

توقع  ،  (39 :2018 يعني  التفاؤل  أن  ويستنتج 
ل باعثًا  التفاؤل  وأن  ومحفزًا  األفضل،  ألمل، 
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للعمل واإلنجاز، ومساعدًا على تجاوز العقبات 
 والتحّديات، ويرتب  بالنجاح الفردي والتنظيمي.

التنظيمية   .2  Organizational)الثقة 

trust)  : 
بالعمل   مرتب   مفهوم  التنظيمية  الثقة 
المنظمي، وينطبق على كافة المنظمات القائمة  
وهو   التعليمية،  المؤسسات  ومنها  المجتمع  في 
السلوكيات  من  مجموعة  يتضمن  مفهوم 
الثقة   محل  الطرف  بها  يقوم  التي  والممارسات 

من    "المدير" به  والوثوق  تصديقه  يمكن  حتى 
الواثق   الطرف  تشمل    "بها  العاملين"قبل  والتي 

يلي وبكري،    ما  وأحمد  :  2018)محمود 
194 :) 

إظهار االحترام والتقدير للعاملين بالمؤسسدة  -أ
 التعليمية ال التعالي عليهم.

العدالة فدي توزيدع المهدام والمسدؤوليات علدى  -ب 
العددددددداملين معددددددده، والصددددددددق واألماندددددددة فدددددددي 

 التعامل معهم.
توقعددددددات بأنَّهددددددا:  الثقددددددة التنظيميددددددةف وُتعددددددرّ 

ومعتقدات ومشاعر إيجابية يحملهدا األفدراد تجداه 
المنظمدددددددددة التدددددددددي ينتمدددددددددون إليهدددددددددا، والمرتبطدددددددددة 
بالممارسدددددددات والسدددددددلوكيات اإلداريدددددددة المطبقدددددددة، 
والتدددددي روعدددددي فيهدددددا االلتدددددزام بدددددالقيم األخالقيدددددة 
العامة واإلداريدة الخاصدة، واالبتعداد عدن كدل مدا 

الحسدددددناوي وأبدددددو ) يضدددددر بالمصدددددالح المشدددددتركة
بأنَّهددددددا:  أيضدددددداً ف وُتعددددددرّ  ،(85: 2019 شددددددكير،

المبددددادئ والقدددديم األخالقيددددة وتوقعددددات األفددددراد أو 
الجماعات بأن المنظمة التي يعملون فيها يمكن 
االعتماد عليها في تحقيق النتائج المرغوب فيها 
لألفددراد أو الجماعددات، وذلدددك مددن خددالل النظدددام 
اإلداري والمدددددددددديرين ونظدددددددددم المعلومدددددددددات فيهدددددددددا 

)الراشددي وعبدد   التنظيمية بدين األفدراد والعالقات  
ويددددددددرى الباحددددددددث أن  (،120: 2019الهدددددددادي، 

الثقدددة شدددعور دينددداميكي متغيدددر فدددي التنظددديم، قدددد 
يزيد أو ينقص، األمر الذي يتطلب قيادة تحافظ 
على الثقة التنظيمية وتبقي عليهدا اسدتقراراها فدي 

 الحد الذي يحقق األهداف.
التنظيمي .3 l Organizationa)  التعاطف 

compassion)  : 
التعدددداطف سددددمة تنظيميددددة ذات أثددددر إيجددددابي 
علدددددى األداء المنظمدددددي العدددددام، فالتعددددداطف فدددددي 
مكددددان العمددددل يزيددددد الرضددددا الددددوظيفي للعدددداملين، 
 ويحسدددددددددددددددددددن رفددددددددددددددددددداهيتهم ويعدددددددددددددددددددزز أدائهدددددددددددددددددددم
(Choudhary; Ismail and Hanif, 

وُيعدددّرف التعددداطف التنظيمدددي  ،(114 :2017
ه: عمليددات مختلفددة فددي  المنظمددة تعتمددد علددى بأنددَّ

المالحظددددددات والمشددددددداعر واألفعددددددال المترابطدددددددة، 
وتخضع لديناميكيات غير خطية، وحلقات ردود 
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فعددل تددؤثر فددي شددكل االسددتجابة وتصددبح انجددازًا 
جماعيدًا فعدااًل عندددما تتظدافر اإلجدراءات الفرديددة 
بنشر االهتمام باآلخرين وله تأثيرات ثانوية مثل 

 ة التحدددددّديات رفدددددع مسدددددتوى الفاعليدددددة فدددددي مواجهددددد
وُيعددّرف  (،85: 2019)الحسددناوي وأبددو شددكير، 

ه: اهتمددددام األفددددراد ببعضددددهم الددددبعض،  أيضددددًا بأنددددَّ
  وشددددددديوع مظددددددداهر التعددددددداطف واالهتمدددددددام بيدددددددنهم

(Watanabe et al., 2017: 630-631). 
راسددات إلددى أن السددمات التنظيميددة  وتشددير الدِّّ
قد تؤثر في مستوى التعاطف داخدل المنظمدات، 
فعددادة تميددل المنظمددات ذات األعددداد الكبيددرة مددن 
العددداملين نحدددو التعددداطف، السددديما فدددي األنشدددطة 
والعمليددددددات التددددددي تتطلددددددب تفدددددداعالت وعالقددددددات 
مترابطدددة بدددين العددداملين، كمدددا أن حجدددم المنظمدددة 
وطبيعدددددة عملهدددددا والثقافدددددة المجتمعيدددددة، جميعهدددددا 
عوامل مؤثرة إلى حد كبير في مستوى التعاطف 

 :Choudhary et al., 2017) التنظيمددي

ويسددتنتج أن التعدداطف يشددير إلددى القدددرة  ،(120
على إدراك مشاعر اآلخرين ومراعاتها، وبالتالي 
يمكن القول بأن التعاطف مهدارة ضدرورية للقائدد 
لمسددداعدته فدددي إدراك مشددداعر أتباعددده ومراعاتهدددا 
لتحسددددددين العالقددددددات، وزيددددددادة الرضددددددا الددددددوظيفي 

 وتعزيز األداء.

 Organizational)  التنظيمية النزاهة   .4

integrity):  
يددددرى أغلددددب البدددداحثين أن النزاهددددة التنظيميددددة 
ة امتددددداد للقدددديم األخالقيددددة االيجابيددددة التددددي  عمليددددِّ
تددنعكس علددى أعمددال المنظمددة وإظهددار المبددادئ 
المقبولدددة مدددن حيدددث القددديم واألخدددالق التدددي تسدددهم 

التخريبيدة في قيادة المنظمة ونبذ كل السلوكيات 
التي تسهم في تغذية الفساد اإلداري، وذلدك عدن 
طريق إيجاد آلية تتضمن الحدوار وحدل المشداكل 
وإخراج المنظمة إلدى العلدن بكونهدا منظمدة قدادرة 
علددددددى الوفدددددداء بالتزاماتهددددددا تجدددددداه الزبددددددائن ووفددددددق 

)الطدددائي وعبددددد    المعدددايير األخالقيدددة السدددائدة
  .(284: 2017ورشيد، 
بأنَّهدددددددا: سدددددددياق  النزاهدددددددة التنظيميدددددددةف وُتعدددددددرّ 

تنظيمي يتميز باألمانة والجدارة بالثقدة والشدرف، 
وتددددددددرتب  النزاهددددددددة التنظيميددددددددة بنزاهددددددددة وشددددددددفافية 

)أبددددددو  سياسددددددات وإجددددددراءات وممارسددددددات العمددددددل
والمنظمدددة تبقدددى نزيهدددة  (،158: 2019طبددديخ، 

كلما كانت قادرة على محاربدة الفسداد مدن خدالل 
ليدات اإلداريددة التددي مددن اسدتخدام العديددد مددن العم

شأنها أن تحددد المهدام الحرجدة وكيفيدة اإلشدراف 
وتددددددريب األفدددددراد علدددددى األعمدددددال لتجندددددب هددددددر 
الوقت ومحاربة التكاسل الوظيفي إليجاد منظمة 
قدددددادرة علدددددى مواجهدددددة مغدددددذيات الفسددددداد اإلداري 
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وتكدددون أنموذجدددًا فدددي السدددوق المؤسسددداتي الدددذي 
: 2017 ،الطدددائي وعبدددد   ورشددديد ) تنمدددي إليددده

ويدددرى الباحدددث أن النزاهدددة تتضدددمن بعدددد  (،286
ف قيمدددددي داخلدددددي، وبعدددددد سدددددلوكي ظددددداهري ُيعدددددرّ 

 بالنزاهة السلوكية.
قيمدددددددة أخالقيدددددددة عليدددددددا  والنزاهدددددددة السدددددددلوكية

وسدددلوكيات إيجابيدددة تهددددف إلدددى المحافظدددة علدددى 
المعدددايير األساسدددية الخاصدددة بالوظيفدددة المنبثقدددة 

اعة ثقافدة عن الثقة واالحترام المتبدادلين، مدع إشد
اتبددداع المصدددداقية فدددي تنفيدددذ جميدددع الوعدددود فدددي 
ة  إطددار منصددف وعددادل، وللنزاهددة السددلوكية أهميددّ
كبيدددددرة فدددددي تهدددددذيب سدددددلوكيات األفدددددراد العددددداملين 
داخدددددل المنظمدددددات وتحقيدددددق رفددددداهيتهم ومراعددددداة 
الطلبدددددات واالحتياجدددددات التنظيميدددددة والشخصدددددية 
والخاصة لهدؤالء األفدراد مدن جهدة والمجتمدع مدن 

خدددددددرى، السددددددديما أنهدددددددا تدددددددرتب  بددددددداألمور جهدددددددة أ
العاطفيددة والروحيددة واألخالقيددة مددن أجددل تعزيددز 

: 2019)العبيدددددددي، الثقددددددة بددددددالنفس وبدددددداآلخرين 
148.) 

وقددد ارتددب  مفهددوم النزاهددة التنظيميددة بددالقيم 
األخالقيدددددة وعددددددت هدددددذه القددددديم المدددددرآة العاكسدددددة 
ة المدددددزج بدددددين القددددديم  للنزاهدددددة التنظيميدددددة، وعمليدددددِّ

قددوة للمنظمددات التددي تنددتهج هددذه  والنزاهددة أعطددت 
الفلسفة وخصوصدًا عندد االعتمداد علدى المعدايير 

األخالقية التدي تدرتب  بالنزاهدة مثدل: المسدؤولية، 
وااللتزام، والتحكم بالذات وغيرها، وهذه المعايير 
ال بددد أن تتكامددل مددع رؤيددة ورسددالة وأهددداف أي 
منظمدددة لبنددداء اسدددتراتيجية واضدددحة وقدددادرة علدددى 

اهة داخل المنظمات وتبني مفهوم القديم إدارة النز 
األخالقيدددة لتكدددون الجدددذور الحقيقيدددة التدددي تغدددذي 
آليددددددات وبددددددرامج النزاهددددددة التنظيميددددددة للحددددددد مددددددن 
مغذيات الفساد اإلداري أو مواجهدة هدذا المدرض 

 (.283: 2017 ،وآخرون الطائي ) الخطير
التنظيمية  .5 Organizational )  المغفرة 

forgiveness) : 
تشدددير المغفدددرة إلدددى تقليدددل المشددداعر السدددلبية 
والرغبات السلوكية العقابية ضد الفدرد المخطد ، 
وإعددددادة تكددددوين العالقددددة معدددده، لمسدددداعدته علددددى 
تغيير سلوكه وأفكاره، من أجل تجنب الوقوع في 
الخطدددأ مدددرة أخدددرى، والمغفدددرة تحددددث بعدددد مدددرور 
فتدددرة مدددن الوقدددت ولددديس فدددي لحظدددة وقدددوع الخطدددأ 

(Paul, 2009: 13). 
ة  التنظيميددددددةف المغفددددددرة وُتعددددددرّ  بأنَّهددددددا: عمليددددددِّ

داخليددددة تتطلددددب الشددددجاعة الفرديددددة التددددي تحددددول 
معنددى الحدددث الصددادم إدراكيددًا وعاطفيددًا وروحيددًا 
وسدددلوكيًا، فضددداًل عدددن تعزيدددز قددددرة التخلدددي عدددن 
المشددددددداعر السدددددددلبية تجددددددداه المخطددددددد  واسدددددددتعادة 
 العالقدات التعاونيدة بدين األفددراد فدي مكدان العمددل
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ف وُتعددرّ  ،(85: 2019الحسددناوي وأبددو شددكير، )
بأنَّهدددا: غفدددران األخطددداء الناتجدددة عدددن محددداوالت 

 مفدددرص للدددتعلّ واعتبارهدددا األداء، واالعتدددراف بهدددا 
(Watanabe et al., 2017: 630). 

وتمثل المغفرة طريقة لمتلقي السدلوك المدؤذي 
للتعامددددددددل مددددددددع األبعدددددددداد العالئقيددددددددة والعاطفيددددددددة 

المعياريددددة مددددن خددددالل  لألخطدددداء أو االنتهاكددددات 
تبندددي المشددداعر واألفكدددار واألفعدددال المحايددددة أو 
اإليجابية، والحد من التدأثير السدلبي واإلجدراءات 

ويددرى الباحددث  ،(Paul, 2009: 81)العقابيددة 
أن المغفددددددرة قيمددددددة إنسددددددانيَّة، ومفهددددددوم أخالقددددددي 
اجتمدداعي، ومهددارة مهمددة للقائددد تدددلُّ علددى الرِّفددق 

يمكدن اعتبارهدا واجبدًا أخالقيددًا وسدعة األفدق، كمدا 
تجددداه األتبددداع، باإلضدددافة إلدددى تأثيرهدددا اإليجدددابي 

 في البيئة التنظيمية.
 وتساؤالتها  مشكلة الدراسة

من   الفلسطيني  للتعليم  التنظيمي  الهيكل  يتكون 
قبل   ما  التعليم  مقدمتها  في  يأتي  مستويات  خمسة 

األطفال"المدرسي   التعليم    "،رياض  هذا  ويستمر 
(  5-3نتين، ويلتحق به األطفال في عمر )لمدة س

سنوات، وتقوم مؤسسات ومنظمات محلية ووطنية  
)وزارة    ودولية بتقديم الخدمات التعليمية لهذا القطاع

العالي،   والتعليم  وتشرف    (،20:  2010التربية 
وزارة التربية والتعليم العالي بشكل غير مباشر على  

بمنحها   التعليم  من  النوع  الالزمة هذا  التراخيص 
إضافة  محددة،  مواصفات  وفق  األطفال  لرياض 
إلى توفير بعض الشروط المتعلقة بالكادر البشري  
المناهج   ونوعية  المدرسي  قبل  التعليم  يدير  الذي 

المقررة والتعليم    والبرامج  التربية  )وزارة 
 (.27: 2017العالي،
 على األطفال لرياض  خاص  قسم إنشاء تم وقد 
 مشرفة وتم تعيين لمتابعة أنشطتها، ةالوزار  مستوى 

مديرية، في  بشكلٍ  وتدريبهنن  تأهيله يتم كل 
  التربية  مديريات  مستوى  على للمتابعة مستمر

كما    (،144:  2007)وزارة التربية والتعليم العالي،  
برياض  سن الوزارة حددت   ما األطفال االلتحاق 
كحد أدنى ولغاية  أشهر وثمانية سنوات  ثالث  بين
وبعد  أشهر كحد أعلى، سنوات وثمانية خمسسن  

بالتعليم األطفال  يلتحق  السن   في األساسي هذا 
أما األطفال الذين هم في   األساسي، الصف األول

سن أقل من سن االلتحاق بالرياض فيلتحقون بدور  
العالي،    الحضانات  والتعليم  التربية  :  2008)وزارة 

27 .) 
العالي على    وتشترط أنظمة وزارة التربية والتعليم

إدارة   على  يشرف  من  أو  األطفال  روضة  مديرة 
دبلوم   يقل عن  الروضة أن يحمل مؤهاًل علميًا ال 
دون   مربية  أي  تعيين  يتم  أن  يمكن  وال  متوس ، 
وتتم   أدنى،  كحد  العامة  الثانوية  على  حصولها 
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فيها   العاملين  كفاءة  ورفع  األطفال  رياض  متابعة 
الو  تعقدها  مركزية  دورة  خالل  سنويًا  من  زارة 

مشرفة  كل  وتقوم  والمربيات،  والمديرات  للمشرفات 
منطقتها   في  والمربيات  للمديرات  دورات  بعقد 
باإلضافة إلى الزيارات الميدانية للرياض، كما تنفذ  
رياض   مشرفات  بين  الخبرات  تبادل  برنامج  سنويًا 
المهنية   خبراتها  مشرفة  كل  تضع  حيث  األطفال، 

المشرفات،   بقية  خدمة  بتنفيذ في  المشرفات  وتقوم 
األطفال   رياض  ومربيات  لمديرات  تدريبية  دورات 

تواجدهن  أماكن  العالي،    في  والتعليم  التربية  )وزارة 
التربية    (،151-152:  2007 وزارة  باشرت  وقد 

والتعليم العالي بسياسة فتح صفوف رياض أطفال 
الخطة  إعداد  بداية  منذ  الحكومية  المدارس  في 

:  2016)الناجي،    2019  /2014االستراتيجية  
64 .) 

للتعليم   القطاعية  الخطة  برامج  ضمن  ومن 
من  2017-2022) المؤهالت  نسبة  زيادة   )

المربيات والمديرات والمشرفات في رياض األطفال  
الخاصة والحكومية وفق معايير استراتيجية تدريب  
المربيات   كفاءة  وتطوير  والمعلمات،  المعلمين 

بالتد  والمشرفات  كل  والمديرات  في  المستمر  ريب 
والخاصة،  الحكومية  األطفال  رياض  من 
لمربيات  تدريب  مراكز  فتح  في  واالستمرار 
والزام   المديريات،  في  األطفال  رياض  ومشرفات 

فيها،  اإلرشاد  خدمة  بتوفير  األطفال  رياض 
األطفال   رياض  منهاج  إطار  وتجريب  وتطوير 
اإلجمالية   االلتحاق  معدالت  وزيادة  الفلسطيني، 

األطفال  لأل رياض  في  والتمهيدي"طفال  " البستان 
 (. 128: 2017)وزارة التربية والتعليم العالي، 

يضاف إلى ذلك أن وزارة التربية والتعليم العالي  
العام   في  التعليم  مهنة  تطوير  هيئة  عبر  أصدرت 

المهنية  (2017 "المعايير  عنوان:  حمل  إصدارًا   )
معاي  ستة  وتضمن  األطفال"،  رياض  ير  لمعّلمات 

مهنية تعكس جزءًا من التوجهات التطويرية للوزارة  
 في هذا القطاع.  

وزارة   قيام  من  وبالرغم  سبق،  ما  ضوء  في 
بتطبيق   الفلسطينية  العالي  والتعليم  التربية 
وتطويرات   تحسينات  وإجراء  جوهرية  إصالحات 
راسات  الدِّّ أن  إال  األطفال،  رياض  في  منهجية 

وجو  إلى  تشير  الرسمية  من  والتقارير  العديد  د 
البيئة   في  القصور  ونواحي  والتحّديات  المشكالت 
في   األطفال  لرياض  العام  واألداء  التنظيمية 
 فلسطين بعامة وفي محافظات غزة خاصة، ومنها:  

( من األطفال من الجنسين غير  %45ال زال ) .1
االستثمار   والزال  األطفال،  برياض  ملتحقين 

محدود   األطفال  رياض  في  بالرغم  الحكومي 
المدرسي  قبل  ما  للتعليم  الوزارة  إدراج  من 

 (. 117: 2016ضمن التعليم العام )الناجي، 
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يعتبر   .2 ال  زال  ال  األطفال  رياض  في  التعليم 
في  القانونية  المرجعيات  وفق  إلزاميًا  تعليمًا 
التعليم الفلسطيني، يضاف إلى ذلك الب ء في  
اتخاذ القرار الخاص ببناء هيكلية وحدة إدارية 

األطفال،  م رياض  ملف  إلدارة  وكافية  ؤهلة 
بوجود اإلشراف   اتخاذ قرار خاص  والب ء في 

األطفال رياض  على  التربية    الفني  )وزارة 
 (. 61-60:  2017والتعليم العالي، 

والتعليم   .3 التربية  وزارة  لممارسة  الكلية  الدرجة 
على   اإلشراف  في  لدورها  الفلسطينية  العالي 

غزة   بمحافظات  األطفال  متوسطة  رياض 
برامج    (،64:  2015)مدوخ،   تقويم  ودرجة 

ضوء  في  غزة  بمحافظات  األطفال  رياض 
متوسطة المشروعة  األطفال  )عساف،    حقوق 

2014 :349 .) 
تتبع   .4 األطفال  رياض  الخاص لغالبية   ، لقطاع 

مجاني،   غير  بها  االلتحاق  بأن  يعني  مما 
من  األسر  تمكن  عدم  إلى  يؤدي  الذي  األمر 

نتيج أطفالهم  األوضاع  اشراك  لضعف  ة 
البطالة   نسبة  ظل  في  وخاصة  االقتصادية، 
والخريجات   الخريجين  أعداد  وتراكم  العالية 
بدون عمل، وازدياد الغالء المعيشي والفقر من  

 (. 64: 2016)الناجي،  جهة أخرى 

الخاصة   .5 األطفال  رياض  في  المربيات  غالبية 
الطفل،  وتربية  التربية  في  متخصصات  غير 

ذلك   إلى  نهج  يضاف  على  التدريب  ضعف 
البنية   وضعف  اللعب،  خالل  من  التعليم 
األطفال   يالئم  بما  األطفال  لرياض  التحتية 

العالي،   المعاقين والتعليم  التربية  )وزارة 
2017 :61.) 

الحالية  الدراسة  مشكلة  تتبلور  ذلك  على  وبناًء 
جملة وجود  التي    في  والتحّديات  المشكالت  من 

مح في  األطفال  رياض  غزة تواجه  افظات 
مقترحات   إلى  وصواًل  والبحث  الدراسة  وتستوجب 
والتحّديات  المشكالت  تلك  لمواجهة  وتصورات 
تكّون  وقد  للرياض،  العام  األداء  مستوى  وتحسين 
مداخل  طرق  بأهمّية  قوي  إحساس  الباحث  لدى 
التنظيمي،  والسلوك  التربوية  القيادة  في  جديدة 

الت واالستقامة  الرنانة  القيادة  نظيمية، كمدخلي 
المقترحات  تلك  إلى  الوصول  في  للمساهمة 

 ، والتصورات 
دراسة   أن  ) السيما  إلى    (2019الربيعي  توصلت 

ل دور  أن  الرنانة  النج كبير  لقيادة  تحقيق  اح  في 
توصلت  المنظمي كما  ولينكا    دراسة،  تيواري 

Tiwari and Lenka  (2015)    لقيادة  لأن  إلى
مستوى   تحسين  في  كبير  دور  مشاركة  الالرنانة 
األداء وتحسين  اإلنتاجية  زيادة  وأظهرت  وبالتالي   ،
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لقيادة الرنانة  لأن  Bawafaa (2014) باوفا دراسة
في   تساهم  تمكينية  بيئات  إيجاد  في  فعال  دور 

الوظيفي، الرضا  كوشكي    دراسة  وبينت   تحقيق 
  Kooshki and Zeinabadiوزينابادي  

مهم  (  2015) دور  التنظيمية  لالستقامة  أن 
اوإيجاب تحقيق  في  وااللتزام  ي  الوظيفي  لرضا 

وأشارت  التنظيمي وآخرون    دراسة،  كاميرون 
Cameron et al.   (2004)  أهميِّة االستقامة    إلى

التنظيمي األداء  تحسين  في  ودورها  ، التنظيمية 
 : اآلتية ت وعليه سعت الدراسة لإلجابة عن التساؤال

مديرات   .1 لدى  الرنانة  القيادة  ممارسة  درجة  ما 
رياض األطفال بمحافظات غزة من وجهة نظر  

 المربيات؟ 
مديرات  .2 لدى  التنظيمية  االستقامة  مستوى  ما 

رياض األطفال بمحافظات غزة من وجهة نظر  
 المربيات؟ 

هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية   .3
( الداللة  مستوى  درجة  α≤  0.05عند  بين   )

بمحافظات   األطفال  رياض  مديرات  ممارسة 
ل االستقامة  غزة  ومستوى  الرنانة  لقيادة 

 التنظيمية لديهن؟ 
 أهداف الدراسة

 هدفت الدراسة إلى:  

القيادة الرنانة لدى   .1 التعرف إلى درجة ممارسة 
من   غزة  بمحافظات  األطفال  رياض  مديرات 

 وجهة نظر المربيات. 
لدى   .2 التنظيمية  االستقامة  مستوى  إلى  التعرف 

األطفال   رياض  من  مديرات  غزة  بمحافظات 
 وجهة نظر المربيات. 

ارتباطية   .3 عالقة  هناك  كان  إذا  عما  الكشف 
الداللة   مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات 

(0.05  ≥α  مديرات ممارسة  درجة  بين   )
الرنانة   للقيادة  بمحافظات غزة  األطفال  رياض 

 ومستوى االستقامة التنظيمية لديهن.
 أهمّية الدراسة 

أهميتها   الدراسة  والتطبيقية من  تكتسب  النظرية 
 خالل ما يأتي: 

المتغيرين   .1 وطبيعة  الدراسة،  موضوعي  حداثة 
في   معطياتهما  تلمس  وأهمّية  المبحوثين 
غزة،   بمحافظات  األطفال  رياض  مؤسسات 
والذي يأتي متزامنًا مع بعض الجهود المبذولة  
العالي   والتعليم  التربية  وزارة  جانب  من 

 األطفال. الفلسطينية لتطوير مؤسسات رياض 
وتواكب  .2 مختلفين،  موضوعين  بين  تجمع 

إلى   تدعو  التي  المعاصرة  التربوية  التوجهات 
في   التنظيمي  الواقع  بتحسين  االهتمام 
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المتطلبات   لمواكبة  األطفال  رياض  مؤسسات 
 والتحّديات الحالية والمستقبلّية. 

القيادة  .3 مجالي  في  مهمين  متغيرين  بين  ترب  
القي وهما  التنظيمي  الرنانة، والسلوك  ادة 

تشكل   أن  يمكن  وبالتالي  التنظيمية،  والسعادة 
على   يركز  بحثي  لمنحى  انطالق  نقطة 
األداء  بتطوير  المتعلقة  المستقبلّية  راسات  الدِّّ
التنظيمية   االستقامة  مستوى  وتحسين  القيادي 
منطقية   كاستجابة  األطفال  رياض  في 

 للتحدّيات العصرية.  
ا .4 الفئة  أهمّية  على  الضوء  من  إلقاء  لمستهدفة 

األطفال  رياض  مديرات  في  والمتمثلة  الدراسة 
الرياض،  أهداف  تحقيق  المحوري في  ودورهن 
برامج   تطوير  في  نتائجها  تساعد  قد  وبالتالي 
مديرات  أداء  بتطوير  خاصة  عمل  وورش 

 رياض بمحافظات غزة. ال
قد تساعد نتائجها في استنباط أهم الممارسات  .5

األداء  تطوير  في  تساعد  أن  يمكن  التي 
رياض   في  التنظيمي  الواقع  وتحسين  القيادي 

 األطفال بمحافظات غزة.   
قد ُتفيد المسئولين بوزارة التربية والتعليم العالي  .6

القيادة  لمدخلي  اهتمامهم  وتوجه  الفلسطينية 
التنظي واالستقامة  ضمن الرنانة  ودمجهما  مية 

الوزارة   تنظمها  التي  المركزية  الدورة  برامج 
 سنويًا للمشرفات والمديرات والمربيات.

 الدراسة ومحّدداتهاحدود 
 تتحدد الدراسة بالحدود والمحّددات اآلتية:

الموضوعية:   • ،  الرنانةالقيادة    أبعاد الحدود 
)يوه الذهنية:  و اليقظة  والّرحمة(األمل،   ،  ،

وه  االستقامة  وأبعاد  )يالتنظيمية،  التفاؤل : 
و التنظيمي التنظيمية،  و الثقة  التعاطف  ، 
التنظيمية،  التنظيمي و النزاهة  المغفرة ، 
 (.   التنظيمية

البشرية: • من    الحدود  عشوائية  مربيات  عينة 
 . غزة الفلسطينية  ات بمحافظ  رياض األطفال

المكانية:   • الخمس، الحدود  غزة  محافظات 
غزة،   شمال  خان  و ،  ىوسطوالغزة،  و وهي: 

 .رفحو يونس، 
من  تم تطبيق الجزء الميداني   الزمانية: الحدود •

من العام الدراسي    الثاني خالل الفصل  لدراسة  ا
 م.2019/2020

في   • الدراسة  نتائج  محّددات  تتمثل  بينما 
وصدق   السيكومترية،  الدراسة  أداة  خصائص 

شاركن  وموضوعية   الالتي  المربيات  استجابة 
 في الدراسة الميدانية. 

 مصطلحات الدراسة التعريفات اإلجرائية ل
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مصطلحات   تتضمن عدة  وألغراض    ،الدراسة 
 يقصد بها إجرائيًا ما يأتي:هذه الدراسة، 

الرنانة: التأثير    القيادة  على  يعتمد  قيادي  سلوك 
ومساعدتهن   وتشجيعهن  المربيات  سلوك  في 
خالل   من  مشترك،  هدف  نحوه  جهودهن  وتوجيه 
االعتماد على اليقظة الذهنية والسلوكيات اإليجابية  
والعواطف الرنانة ذات الصدى والتأثير الذي يحقق  
ويمنح   العالقات،  ويحسن  الثقة  ويعزز  التناغم 

بالود   والتفاؤل،  األمل يتسم  تنظيميًا  مناخًا  ويهي  
 . والتراحم

التنظيمية:   التحلي  االستقامة  تعني  تنظيمية  سمة 
األخالقية   والقيم  النبيلة،  اإلنسانية  بالصفات 
المثلى، والسلوكيات والممارسات الفضلى المرتبطة  
والمغفرة،   والنزاهة،  والتعاطف،  والثقة،  بالتفاؤل، 

الرضا وزيادة  العالقات،  األداء لتحسين  وتحفيز   ،
وتقاس   المنشودة،  األهداف  تحقيق  أجل  من 
عليها   تحصل  التي  بالدرجة  التنظيمية  االستقامة 
التنظيمية   االستقامة  مقياس  على  المستجيبة 

 المستخدم في هذه الدراسة. 
مؤسسات تربوية وتعليمية مرخصة  رياض األطفال: 

لتقديم   الفلسطينية  العالي  والتعليم  التربية  وزارة  من 
الرعاية   وتقديم  المدرسي،  قبل  ما  التعليم  برامج 
قبل   لألطفال  المعالم  والمحددة  والهادفة  المنظمة 

ويلبي   سن دخول المدرسة، ومدة التعليم فيها سنتين

( العمرية  الفئة  في  األطفال  ( 5-4احتياجات 
سنوات، وتتضمن مرحلتين، مرحلة البستان ويكون  

و  الرابعة،  سن  في  عادًة  فيها  مرحلة األطفال 
الخامسة،   سن  في  فيها  األطفال  ويكون  التمهيدي 
الفلسطيني   التعليمي  النظام  مراحل  ضمن  وهي 
والمؤسسات  األفراد  يديره  أغلبها  أن  غير  الرسمي، 
الخيرية،   والجمعيات  والدولية  واألهلية  المحلية 
نظير   مالية  رسوم  مقابل  لألطفال  خدماتها  وتقدم 

التربية   وزارة  وتشرف  الخدمة،  العالي  هذه  والتعليم 
الفلسطينية إشرافًا غير مباشر على رياض األطفال  
عن طريق منح التراخيص الالزمة وفق مواصفات  

 محددة. 
غزة:   فلسطينمحافظات  التي    محافظات  الجنوبية 

عام   الهدنة  خ   والشرق  الشمال  من  يحّدها 
المتوس ،  (1948) األبيض  البحر  الغرب  ومن   ،

مصر   جمهورية  الجنوب  وتضم  ومن  العربية، 
وغزة،   غزة،  شمال  هي:  محافظات  خمس 

 .والوسطى، وخان يونس، ورفح
الممارسة:   أفراد درجة  عليها  يحصل  التي  الدرجة 

العينة في ضوء استجابتهم على فقرات أداة الدراسة  
التوافر  درجة  وتحدد  خماسي،  تقدير  سلم  وفق 
ارتفاع   بمدى  إحصائيًا  فقرة  أو  مجال  لكل  وتقاس 

 قيمة المتوس  الحسابي.  
راسات السابقة   :الدِّ
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اهتم العديد من الباحثين بمدخلي القيادة الرنانة  
تقامة التنظيمية ودورهما في التطوير وتحسين  واالس

بحثي   جهد  االهتمام  ذلك  ورافق  التنظيمي،  األداء 
من   بعضًا  يلي  فيما  الدراسة  وتعرض  مواٍز، 
بمدخلي   المرتبطة  واألجنبية  العربية  راسات  الدِّّ
القيادة الرنانة واالستقامة التنظيمية، وسيتم عرضها  

 قدم:    وفق ترتيبها الزمني من األحدث إلى األ
دراسة هدفت التعرف   (2019)  أبو طبيخ  أجرى 

تحقيق   في  الجمالي  القيادة  سلوك  دور  إلى 
االستقامة التنظيمية في العتبة العلوية المقدسة في 
المنهج  الدراسة  واستخدمت  العراقية،  النجف  مدينة 

( من  العينة  وتكونت  موظفًا،  133الوصفي،   )
دراسة إلى أن  ُطبِّْقت عليهم استبانة، وقد توصلت ال

معنوية   داللة  ذات  طردية  ارتباطية  عالقة  هناك 
التنظيمية،   واالستقامة  الجمالي  القيادة  سلوك  بين 
القيادة  لسلوك  ومعنوي  إيجابي  تأثير  ووجود 

 الجمالي في االستقامة التنظيمية. 
أجرى  شكير  كما  وأبو    ( 2019)  الحسناوي 

طبيعة    دراسة إلى  التعرف  بين    ةعالقالهدفت 
للعاملين   الشعوري  واالستنزاف  التنظيمية  االستقامة 

الفي   كربالء    األهلية مدارس  بعض  محافظة  في 
الوصفي،   المنهج  الدراسة  واستخدمت  العراقية، 

( من  العينة  عليهم  فرداً (  210وتكونت  ُطبِّْقت   ،
أن   إلى  الدراسة  توصلت  وقد  مستوى  استبانة، 

االستنزاف    التنظيميةمة  االستقا ومستوى  "مرتفع"، 
ذات   الشعوري  ارتباطية  عالقة  ووجود  "معتدل"، 

واالستنزاف   التنظيمية  االستقامة  بين  معنوية  داللة 
ووجود   التنظيمية  الشعوري،  لالستقامة  فاعاًل  دورًا 

في   للعاملين  الشعوري  االستنزاف  من  الحد  في 
 المدارس. 

هدفت التعرف  فقد    ( 2019الربيعي )  أما دراسة
إلى دور القيادة الرنانة في تحقيق النجاح المنظمي  
بغداد،  الثانية في  بالرصافة  للتربية  العامة  بالمديرة 
وتكونت  الوصفي،  المنهج  الدراسة  واستخدمت 

( من  عليهم  50العينة  ُطبِّْقت  ومسئواًل،  مديرًا   )
الرنانة  القيادة  دور  أن  إلى  توصلت  وقد  استبانة، 

النج  تحقيق  عالقة في  ووجود  كبير،  المنظمي  اح 
الرنانة   القيادة  بين  جدًا  وقوية  طردية  ارتباط 
ومعنوي   إيجابي  تأثير  ووجود  المنظمي،  والنجاح 

 للقيادة الرنانة بأبعادها في النجاح التنظيمي. 
دراسة هدفت  حين    ( 2019)  الصراف  في 

التعرف إلى سبل توظيف نتائج تقييم أداء العاملين  
تحقيق   التقني  في  المعهد  في  التنظيمية  االستقامة 

الوصفي   المنهج  الدراسة  واستخدمت  بالموصل، 
( من  القصدية  العينة  وتكونت  ( 30التحليلي، 

وقد  استبانة،  عليهم  ُطبِّْقت  تدريس،  هيئة  عضو 
ارتباط عالقة  وجود  إلى  الدراسة  ذات توصلت  ية 

واالستقامة    داللة األداء  تقييم  بين  معنوية 
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معنوية    ذو داللةتقييم األداء تأثيرًا  ل أن  التنظيمية، و 
 على االستقامة التنظيمية. 

دراسة وخراساني    وهدفت   Zamani زماني 

and Khorasgani (2018 التعرف إلى العالقة )
بين إدراك القيادة الرنانة وسلوك المواطنة التنظيمية  

أصفهان  آزاد  بين أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة  
المنهج  اإليراني  اإلسالمية الدراسة  واستخدمت  ة، 

( من  العينة  وتكونت  االرتباطي،  (  189الوصفي 
ُطبِّْقت   تدريس،  هيئة  وقد   معليه عضو  استبانة، 

ارتباطية   عالقة  وجود  عدم  إلى  الدراسة  توصلت 
وسلوك  الرنانة  القيادة  بين  معنوية  داللة  ذات 
ذات  ارتباطية  عالقة  ووجود  التنظيمية،  المواطنة 

ب معنوية  وسلوك داللة  بأبعادها  التنظيمية  الثقة  ين 
 المواطنة التنظيمية. 

دراسة هدفت  )  كما  وآخرون   ( 2016الحكيم 
التنظيمية   األثنوجرافيا  انتشار  مستوى  إلى  التعرف 
والقيادة الرنانة في جامعة الكوفة العراقية، وطبيعة  
الرنانة   والقيادة  التنظيمية  األثنوجرافيا  بين  العالقة 

دمت الدراسة المنهج الوصفي، في الجامعة، واستخ
( من  العينة  عليهم  378وتكونت  ُطبِّْقت  موظفًا،   )

األثنوجرافيا   أن  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  استبانة، 
في   منتشران  يعدان  ال  الرنانة  والقيادة  التنظيمية 
بلغت   انتشارهما  متوس   أن  حيث  الجامعة، 

و)2.85) نسبة  2.95(،  وهي  التوالي،  على   )

بالمستوى   الدراسة  ليست  أظهرت  كما  المطلوب، 
األثنوجرافيا   بين  موجب  معنوي  ارتباط  وجود 
معنوي   تأثير  ووجود  الرنانة،  والقيادة  التنظيمية 

 موجب لألثنوجرافيا التنظيمية في القيادة الرنانة. 
دراسة ولينكا    وسعت   Tiwari andتيواري 

Lenka   (2015)    التعرف إلى دور القيادة الرنانة
تحسين   في  في  الموظفين  مشاركة  مستوى 

اقتصادية،   أزمات  تواجه  التي  الهندية  المنظمات 
وتكونت  الوصفي،  المنهج  الدراسة  واستخدمت 

 ( من  تكنولوجيا  126العينة  بقطاع  مديرًا   )
الوطنية،  العاصمة  ومنطقة  دلهي  في  المعلومات 
ُطبِّْقت عليهم استبانة، وقد توصلت الدراسة إلى أن  

الرن القيادة  تحسين  أسلوب  في  كبير  دور  له  انة 
وبالتالي زيادة اإلنتاجية   الموظفين  مستوى مشاركة 

 .وتحسين األداء
فقددددد هدددددفت  (2015) أمددددا دراسددددة غددددالي وأمانددددة

التعددددددرف إلددددددى دور االسددددددتقامة التنظيميددددددة كمتغيددددددر 
معدل للعالقدة بدين الددعم التنظيمدي المددرك وسدلوك 
المواطندددددة التنظيميدددددة فدددددي معمدددددل اسدددددمنت كدددددربالء 

اقدددددي، واسدددددتخدمت الدراسدددددة المدددددنهج الوصدددددفي، العر 
ت 113وتكونددددت العينددددة مددددن ) ( إداري وفنددددي، ُطبِّقددددْ

متغيدر أن ، وقد توصلت الدراسة إلدى  استبانة  معليه
االستقامة التنظيمية يعدل أو يعزز العالقة التأثيرية 
بين أسداليب الددعم التنظيمدي المددرك التدي تعتمددها 
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تنظيميددددددة الددددددذي اإلدارة فعليددددددًا وسددددددلوك المواطنددددددة ال
يسدددلكه العددداملين علدددى مسدددتوى البيئدددة الداخليدددة فدددي 

 المعمل.
دراسة وزينابادي    ورمت   Kooshkiكوشكي 

and Zeinabadi  (2015 العالقة إلى  التعرف   )
االستقامة التنظيمية للمدارس والرضا الوظيفي بين  

للمعلّ  التنظيمي  مدينة  وااللتزام  مدارس  في  مين 
المنهج كاراج   الدراسة  واستخدمت  اإليرانية، 

من   العنقودية  العينة  وتكونت  االرتباطي،  الوصفي 
مًا، ُطبِّْقت عليهم استبانة، وقد توصلت ( معلّ 403)

في  التنظيمية  االستقامة  مستوى  أن  إلى  الدراسة 
المدارس كان عاليًا، وأن لالستقامة التنظيمية دور  

الوظيفي   الرضا  تحقيق  في  وإيجابي  وااللتزام  مهم 
ل االتنظيمي  التنظيمية  لمعلّ دى  االستقامة  وأن  مين، 

الوظيفي   الرضا  خالل  ومن  مباشر  بشكل  تؤثر 
التنظيمي   االلتزام  على  وسي   كمتغير  أيضًا 

 مين. للمعلّ 
دراسة  هدفت  حين    Bawafaa  باوفا  في 

للمديرين    (2014) الرنانة  القيادة  أثر  إلى  التعرف 
للممرضات   لوظيفيوالتمكين الهيكلي على الرضا ا

  من وجهة نظرهن، وذلك في تسع مقاطعات كندية، 
وتكونت  الوصفي،  المنهج  الدراسة  واستخدمت 

( من  الطبقية  ُطبِّْقت  1216العينة  ممرضة،   )
أن    نعليه  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  استبانة، 

بيئات   إيجاد  في  فعال  دور  لها  الرنانة  القيادة 
الوظي الرضا  تحقيق  في  تساهم  وأن تمكينية  في، 

تطوير   على  والتركيز  الهيكلي  بالتمكين  االهتمام 
في   الممرضات  قادة  لدى  الرنانة  القيادة  مهارات 
بيئات  إيجاد  إلى  يؤدي  الصحية  الرعاية  منظمات 
لدى   الوظيفي  الرضا  تعزز  صحية  عمل 

 .الممرضات 
دراسة  وآخرون    وهدفت    .Peña et alبينيا 

الموظفين  2014) اهتمام  درجة  إلى  التعرف   )
األسبان بالقيادة الرنانة، واستخدمت الدراسة المنهج  

( طالبًا في سنة  40الوصفي، وتكونت العينة من ) 
مهنية   خبرة  ولديهم  األعمال  إدارة  بكلية  التخرج 
إلى   تقسيمهم  تم  وقد  دراستهم،  مجال  مع  تتوافق 

لمناقش "بؤرية"،  تركيز  مجموعات  مزايا  أربع  ة 
إلى   الدراسة  توصلت  وقد  الرنانة،  القيادة  وعيوب 
أن   ومنها:  الرنانة،  للقيادة  متعددة  مزايا  هناك  أن 
القائد يكون متفائاًل ومتحمسًا وينقل تفاؤله وحماسة  
مركزي،  دعم  بمثابة  يعتبر  ما  وهو  ألتباعه، 
عواطفه   إدارة  على  القائد  قدرة  إلى  باإلضافة 

واطف إيجابية لديهم من  وتحفيز أتباعه، وتكوين ع
خالل: الوعي واألمل والّرحمة، كما أنها تزيد الثقة  
التواصل   وتحسن  واألتباع،  القائد  بين  واالنسجام 
وتزيد   واالجتماعية،  الشخصية  العالقات  وتعزز 
تنظيمية   بيئة  وتهي   العمل،  وفرق  األفراد  كفاءة 
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جيدة، وأن أبرز المآخذ على القيادة الرنانة تعرض  
وأن   القائد  األتباع،  بمشاكل  واالنشغال  للضغ  

القائد ال يمكن أن يكون متفائاًل في جميع األوقات، 
لتحفيز   مستمر  بشكل  جهده  يكرس  أن  يمكن  وال 

 األتباع. 
دراسة  وآخرون   أما    .Abedi et alعابدي 

فقد  2014) بين  (  العالقة  إلى  التعرف  هدفت 
جام في  التنظيمي  وااللتزام  التنظيمية  عة  االستقامة 

أصفهان نظر    اإلسالمية  آزاد  وجهة  من  اإليرانية 
الوصفي،  المنهج  الدراسة  واستخدمت  العاملين، 

( من  العينة  ُطبِّْقت  158وتكونت  موظفًا،    م عليه ( 
عالقة  وجود  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  استبانة، 
وااللتزام   التنظيمية  االستقامة  بين  موجبة  ارتباطية 

 التنظيمي. 
دراسة  هدفت  حين  وآخرون ال  في    شينجر 

Laschinger et al.   (2014)    إلى التعرف 
والرضا  والتمكين  الرنانة  القيادة  بين  العالقة 
الكندية،   الصحية  المؤسسات  في  الوظيفي 
وتكونت  الوصفي،  المنهج  الدراسة  واستخدمت 

( من  عليهن  1241العينة  ُطبِّْقت  ممرضة،   )
درجة  أن  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  استبانة، 

ال ودرجة  ممارسة  متوسطة،  كانت  الرنانة  قيادة 
ووجود  أيضًا،  متوسطة  العمل  مكان  في  التمكين 

عالقة ارتباطية بين القيادة الرنانة والتمكين والرضا 
 الوظيفي للممرضات.

دراسةو   وايسن    هدفت   Taner andتانر 

Aysen   (2013  )  القيادة مفهومي  إلى  التعرف 
  والعالقة بينهما، وأثرهما الرنانة والّرحمة التنظيمية،  

على المناخ التنظيمي والمواطنة التنظيمية وااللتزام 
الوصفي  المنهج  الدراسة  واستخدمت  التنظيمي، 

راسات  لمراجعة األدبيات و  السابقة، وقد توصلت  الدِّّ
والّرحمة  الرنانة  القيادة  مفهومي  أن  إلى  الدراسة 
المنظمات  أداء  لتحسين  ضروريان  التنظيمية 

 األهداف.  وتحقيق
 Cameronكاميرون وآخرون    وسعت دراسة 

et al.  (2004)   بين العالقة  إلى  التعرف 
في   التنظيمي  واألداء  التنظيمية  االستقامة 
للواليات  األوس   الغرب  في  العاملة  المنظمات 
المنهج   الدراسة  واستخدمت  األمريكية،  المتحدة 

 ( من  العينة  وتكونت  موظفًا  804الوصفي،   )
يتبع )وموظفة  عليهم  18ون  ُطبِّْقت  منظمة،   )

عالقة  وجود  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  استبانة، 
األداء  وتحسين  التنظيمية  االستقامة  بين  ارتباطية 

 التنظيمي. 
السابقة،    الّدراسات  على  االطالع  خالل  ومن 

واألجنبية،   أن  العربية  راسات  يتضح  الدِّّ بعض 
ودورها   الرنانة  القيادة  أهمية  على  أكدت  السابقة 



 2020 ديسمبر ،الخامسالعدد    (SRC_IJES) مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

29 
 

وتحقيق   المنظمات  أداء  تحسين  في  المحوري 
وايسن   تانر  دراسة  مثل:   Taner andأهدافها، 

Aysen  (2013  ،) السابقة و الّدراسات  بعض 
في   ودورها  التنظيمية  االستقامة  أهميِّة  على  أكدت 

التنظيمي،   األداء  وتحسين  دراسة  التطوير  مثل: 
    Cameron et al. (2004.)كاميرون وآخرون 

أن   يتضح  ذلك  جانب  السابقة  إلى  الّدراسات 
اعتمد  فجميعها  المستخدم،  المنهج  في  تشابهت 
الشينجر   دراسة  مثل:  الوصفي،  المنهج  على 

(؛ ودراسة  2014)  .Laschinger et alوآخرون  
أن  أيضًا  يتضح  (، كما  2014)   Bawafaaباوفا  

العينة،   ونوع  حجم  في  تباينت  السابقة  الّدراسات 
معّلمي   آراء  استطالع  على  اعتمد  فبعضها 
وزينابادي   كوشكي  دراسة  مثل:  المدارس 

Kooshki and Zeinabadi  (2015  وجزء  ،)
الهيئات   أعضاء  آراء  استطالع  على  اعتمد  منها 
الصراف   دراسة  مثل:  بالجامعات  التدريسية 

وخر 2019) زماني  ودراسة   Zamaniاساني  (؛ 

and Khorasgani  (2018  اعتمد وبعضها   ،)
الربيعي   دراسة  مثل:  المديرين  آراء  استطالع  على 

طلبة  2019) آراء  استطالع  على  اعتمد  وقليل   ،)
 .Peña et alالجامعات مثل: دراسة بينيا وآخرون  

(2014 .) 

الّدراسات   وتتفق بعض  مع  الحالية  الدراسة 
ة مثل: دراسة زماني  السابقة من حيث المنهج واألدا 

  Zamani and Khorasganiوخراساني  
 Kooshki(؛ ودراسة كوشكي وزينابادي  2018)

and Zeinabadi   (2015  ،)  الدراسة وتتميز 
بتقصي   انفرادها  السابقة في  راسات  الدِّّ الحالية عن 
رياض   مديرات  لدى  الرنانة  القيادة  ممارسة  درجة 
بمستوى   وعالقتها  غزة  بمحافظات  األطفال 

نظر  ا وجهة  من  لديهن  التنظيمية  الستقامة 
من   الحالية  الدراسة  استفادت  وقد  المربيات، 
اختالفها عنها،   الرغم من  السابقة، على  راسات  الدِّّ
النظري،   إطارها  وتدعيم  الدراسة،  فكرة  بناء  في 
 وتحديد منهجها، واستفادت من تحليالتها ونتائجها. 

 منهجية الدراسة 
خطددوات منهجيددة تتمثددل فددي يتضددمن هددذا الجددزء 

تحديدددد مدددنهج الدراسدددة، واختيدددار العيندددة، وإعدددداد أداة 
الدراسدددددددددددددة وتقنينهدددددددددددددا، واألسددددددددددددداليب اإلحصدددددددددددددائية 

 المستخدمة، وذلك على النحو اآلتي:
 منهج الدراسة 

الوصفي   المنهج  على  الدراسة  اعتمدت 
الدراسة   ألهداف  المنهج  هذا  لمالءمة  االرتباطي، 

لل رصد  من  عليه  تنطوي  بين  وما  وللعالقة  واقع 
 المتغّيرات ووصفها وصفًا كميًا.  

 مجتمع الدراسة وعينتها 
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مربيات رياض  تكون مجتمع الدراسة من جميع  
غزة بمحافظات  عددهم  األطفال  (  2775)  والبالغ 

) ،  مربية على  روضة  672موزعين  وفقًا (  وذلك 
للعام   العالي  والتعليم  التربية  وزارة  إلحصائيات 

ت 2018/2019 وقد  عشوائية  م،  عينة  اختيار  م 
بنسبة ) بلغت )%10منهم  ، طبقت مربية(  278(، 

( استرداد  وتم  االستبانة،  وبعد 256عليهم  منها،   )
فحصها قبل المعالجة اإلحصائية، تبين أن الصالح  

( يوضح توزيع  1( استبانة، والجدول )252منها )
 رات الدراسة: العينة حسب متغيّ 

رات  العينة حسب متغيّ (: توزيع أفراد 1جدول )ال
 الدراسة

 النسبة  العدد  الفئات  المتغّيرات 
المؤهل 
العلمي 

للمديرة التي 
تعمل معها  
 المربية 

من مؤهل مديرتها  
فأقل  بكالوريوس  

219 %86.9 

من مؤهل مديرتها  
 دراسات عليا

33 %13.1 

سنوات 
الخدمة  
 للمديرة

)كمديرة( 
التي تعمل  

المربيةمعها   

من سنوات خدمة  
  5مديرتها أقل من 

 سنوات
104 %41.3 

من سنوات خدمة  
  10-5مديرتها من 
 سنوات

70 %27.8 

من سنوات خدمة  
  10مديرتها أكثر من  

 سنوات
78 %30.9 

من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول 
   السابق يتبين ما يأتي:

بمتغّير المؤهل العلمي للمديرة التي    فيما يتعلق -
معها  )   تعمل  أن  وجد  من  %86.9المربية:   )

مؤهل   إجمالي أفراد عينة الدراسة من المربيات 
فأقل، بكالوريوس  أن    مديراتهن  حين  في 

من  13.1%) أفراد  (  تحمل    عينةالإجمالي 
 مديراتهن مؤهالت عليا.

للمديرة  - الخدمة  سنوات  بمتغّير  يتعلق  وفيما 
أن   وجد  المربية:  معها  تعمل  التي  )كمديرة( 

الدراسة  %41.3) عينة  أفراد  إجمالي  من   )
من   أقل  مديراتهن  خدمة  سنوات،   5سنوات 

( أن  أفراد  27.8%ووجد  إجمالي  من  عينة  ال( 
من   مديراتهن  خدمة  سنوات،   10-5سنوات 

( من إجمالي أفراد 30.9%في حين وجد أن )
أكثرال مديراتهن  خدمة  سنوات    10من    عينة 

 سنوات.
 أداة الدراسة 

لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ببناء استبانة  
لدراسته،   األدبيات    مستفيداً كأداة  بعض  من 

الدراسة  بموضوع  العالقة  ذات  السابقة  راسات  والدِّّ
دراسة مثل:  و 2019)  الربيعي  الحالية  دراسة (؛ 

 ( شكير  وأبو  تيواري  (2019الحسناوي  ودراسة  ؛ 
ودراسة  Tiwari and Lenka  (2015ولينكا   (؛ 



 2020 ديسمبر ،الخامسالعدد    (SRC_IJES) مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

31 
 

و Bawafaa  (2014  باوفا كاميرون  (؛  دراسة 
وقد تكونت ،  Cameron et al.  (2004)  وآخرون 

( من  األولية  صورتها  في  فقرة  62االستبانة   )
( على  استجابة    ،مجاالت (  8موزعة  تحديد  وتم 

جدًا،  )كبيرة  الخماسي  ليكرت  سلم  عبر  العينة 
جدًا(، وتم التأكد   وقليلة،  وقليلةمتوسطة،  و كبيرة،  و 

صدق  من  لالستبانة  السيكومترية  الخصائص  من 
 : اآلتيوثبات، وذلك على النحو 

تدددددددم التحقددددددق مددددددن صددددددددق صدددددددق االسددددددتبانة:  .1
المحكمدددين صددددق  االسدددتبانة بطدددريقتين، وهمدددا:

حيث تدم عدرض االسدتبانة   )الصدق الظاهري(:
فدددددددي صدددددددورتها األوليدددددددة علدددددددى مجموعدددددددة مدددددددن 
المحكمدددددين المتخصصدددددين فدددددي مجدددددال أصدددددول 

( 11وعددددهم ) ،التربيددة بالجامعددات الفلسددطينية
محكمًا، وفي ضدوء التعدديالت التدي أشدار إليهدا 
المحكمددددون، أصددددبحت االسددددتبانة فددددي صددددورتها 

( 8رة موزعة على )( فق58النهائية تتكون من )
، وبعددددد ذلددددك تددددم التحقددددق مددددن صدددددق مجدددداالت 

االتسددداق الدددداخلي لالسدددتبانة مدددن خدددالل قيددداس 
معامددل االرتبدداط بددين كددل مجددال والدرجددة الكليددة 
لالستبانة، بعد تطبيقهدا علدى عيندة اسدتطالعية 

، من خدارج العيندة األصدلية، مربية(  30قدرها )
اآلتددي: وكانددت معددامالت االرتبدداط علددى النحددو 

(0.96(  ،)0.91(  ،)0.87(  ،)0.98 ،)

(، علدددى 0.96(، )0.85(، )0.87) (،0.96)
التدددوالي، وجميعهدددا دالدددة إحصدددائيًا عندددد مسدددتوى 

كدددذلك تدددم التأكدددد مدددن ، ( α≤ 0.05الداللدددة )
الصددددق الدددداخلي بحسددداب معامدددل ارتبددداط كدددل 
 فقددرة والدرجددة الكليددة للمجددال الددذي تنتمددي إليدده،

باط في المجدال األول وقد بلغت معامالت االرت
-0.89(، والمجددددددددال الثدددددددداني )0.72-0.97)

(، وفدددددي 0.98-0.43وفددددي الثالددددث ) (،0.94
(، وفدددددددددددددي الخددددددددددددددامس 0.98-0.69الرابدددددددددددددع )

وفدددددددددددي المجدددددددددددال السدددددددددددادس  (،0.66-0.97)
وفدددددددددددددي المجددددددددددددددال السددددددددددددددابع  (،0.73-0.95)
وفددددددددددددددي المجددددددددددددددال الثددددددددددددددامن  (،0.48-0.91)
وتدددددددم التأكدددددددد مدددددددن دالالتهدددددددا  (،0.72-0.99)

 (. α≤ 0.05عند مستوى الداللة ) المعنوية
ثبددددات االسددددتبانة: تددددم حسدددداب ثبددددات االسددددتبانة  .2

 ،طريقدددددة التجزئدددددة النصدددددفيةوهمدددددا:  بطدددددريقتين،
(، 0.82األول ) للمجدددالثبدددات الوكدددان معامدددل 

لرابدددددع ل(، و 0.87لثالدددددث )ل(، و 0.99لثددددداني )لو 
وللسدددددددددددددددادس (، 0.98لخدددددددددددددددامس )ل(، و 0.92)
وللثددددددددددددددددددددددامن (، 0.73(، وللسددددددددددددددددددددددابع )0.84)
الثبددات لالسددتبانة ككددل  وكددان معامددل(، 0.94)
، كمددددددا تددددددم حسدددددداب ثبددددددات االسددددددتبانة (0.95)

ثبددددات الوكددددان معامددددل ، بطريقددددة ألفددددا كرونبدددداخ
(، 0.99لثددددددددددداني )ل(، و 0.94األول ) للمجدددددددددددال
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لخددامس ل(، و 0.96لرابددع )ل(، و 0.84لثالددث )لو 
(، وللسدددددددددددددددددددابع 0.79وللسدددددددددددددددددددادس )(، 0.94)
 وكددددددددان معامددددددددل(، 0.95(، وللثددددددددامن )0.76)

وهدددددذا يددددددل ، (0.98)الثبدددددات لالسدددددتبانة ككدددددل 
علدددى أن معدددامالت الثبدددات لالسدددتبانة مطمئندددة 

 لإلجراء والتطبيق.
)المعالجات   المستخدمة  اإلحصائية  األساليب 

 اإلحصائية( 
اإلحصائية   األساليب  بعض  الدراسة  استخدمت 
التي تتناسب مع طبيعة االستبانة، وتصلح لتحقيق  
واالنحرافات   الحسابية،  المتوسطات  أهدافها، وهي: 
االرتباط   ومعامل  النسبية،  واألوزان  المعيارية، 

و  النصفيةبيرسون،  التجزئة  و طريقة  ألفا  ،  معامل 
أفراد  استجابات  متوسطات  وللحكم على  كرونباخ، 

والفقرات،   المجاالت  على  اعتماد    فقد العينة  تم 
في   الموضح  )الالمحك  محتسباً 2جدول  طول    ( 

)الحد   = الفئة  طول  اآلتي:  النحو  على  الفئة 
أو   –األعلى   األداة  بدائل  عدد   ÷ األدنى(  الحد 

( أن   أي  الممارسة،  =    5( ÷  4= 1-5مستويات 
(0.8.)  

 
 
 
 

 ( المحك المعتمد لتحليل النتائج 2جدول )ال
متوسط 
 االستجابات 

الوزن النسبي  
 لالستجابات 

التقدير درجة   

00.من  1  -  
1.80   

% 36  - %20من   
 ضعيفة جداً 

  - 1.80أكبر من 
2.60    

  - % 36أكبر من 
52 %  

 ضعيفة 

  - 2.60أكبر من 
3.40 

  - % 52أكبر من 
68 %  

 متوسطة 

  - 3.40أكبر من 
4.20 

  - % 68أكبر من 
84 %  

 كبيرة

  - 4.20أكبر من 
5.00 

  - % 84أكبر من 
100 %  

 كبيرة جداً 

 ومناقشتها نتائج الدراسة
النتااائج المتعلقااة بالتساااؤل األول الااذي ياانص  .1

مااا درجااة ممارسااة القيااادة الرنانااة لاادى علاا : 
مااديرات رياااض األطفااال بمحافظااات غاازة ماان 

 وجهة نظر المربيات؟

لإلجابدددددة عدددددن هدددددذا التسددددداؤل تدددددم اسدددددتخراج 
المتوسددددطات الحسددددابية واالنحرافددددات المعياريددددة 

العينددة، كمددا واألوزان النسددبية السددتجابات أفددراد 
 (:3في الجدول )
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(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 3الجدول )
 واألوزان النسبية والدرجة والترتيب  

لتقديرات عينة الدراسة لدرجة ممارسة القيادة الرنانة لدى 
 المديرات مرتبة تنازليا  

 المجال  الرقم 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري 

  الوزن 
 النسبي 

 درجة التقدير 

الترتيب 
 

اليقظة   1
 الذهنية 

2.77 0.42 
55.4 

 3 متوسطة 

 2 متوسطة  59.4 0.45 2.97 األمل  2
 1 متوسطة  62.6 0.32 3.13 الّرحمة  3

  متوسطة  59 0.38 2.95 الدرجة الكلية 

( أن درجدددة التقددددير 3جددددول )اليتضدددح مدددن 
 المدددديرات ممارسدددة القيدددادة الرناندددة لددددى الكليدددة ل

 هافي المجاالت جميع من وجهة نظر المربيات 
ويدددل %(، 59وبددوزن نسددبي )(، 2.95) بلغددت 

 بشددكل عددامذلددك علددى أن درجددة التقدددير الكليددة 
أن ، ويمكن أن ُتْعَزى هذه النتيجة إلدى متوسطة

هندددداك إدراك نسددددبي لدددددى المددددديرات لمضددددمون 
القيادة الرنانة نتيجة للدورات التدريبيدة المركزيدة 

تي تعقدها وزارة التربية والتعليم العالي سنويًا، ال
للمشدددددددرفات والمدددددددديرات والمربيدددددددات، والددددددددورات 
التدريبيدددددة الفرعيدددددة التدددددي تعقددددددها كدددددل مشددددددرفة 
للمددديرات والمربيددات فددي منطقتهددا، يضدداف إلددى 
ذلك تمسدك المدديرات بدالقيم العربيدة واإلسدالمية 
النبيلددددة، والتددددي تتقدددداطع مددددع خصددددائص القيددددادة 

، والتدي تحدث علدى السدلوكيات اإليجابيدة الرنانة

واألمل والود والتراحم والتعاطف، باإلضافة إلى 
الدددددددددددوعي الحسدددددددددددي واإلدراك الكامدددددددددددل للدددددددددددذات 
ولآلخدرين، ممددا أوجددد حالدة متوسددطة فددي تقدددير 
القيدددادة الرناندددة، وممدددا يؤكدددد التفسددديرات السدددابقة 
 حصول مجال الّرحمة على المرتبة األولى، 

ق اإلسدددالمّية الحميددددة، مدددن األخدددالوالّرحمدددة 
التدددي حدددّث الدددّدين اإلسدددالمي علدددى االلتدددزام بهدددا 

وفيمددا يتعلددق بحصددول مجددال األمددل وبمبادئهددا، 
علدددى الترتيدددب الثددداني؛ فاألمدددل شدددعور عددداطفي 

وهددذا يعنددي أن لدددى المددديرات يتضددمن التفدداؤل، 
وعدددددي نسدددددبي، لدددددم يصدددددل بعدددددد إلدددددى المسدددددتوى 

 بدددددأن القائدددددد المتفائدددددل يكدددددون باعثددددداً  المطلدددددوب،
، وفيمددا يتعلدددق لألمددل، ومحفددزًا للعمدددل واإلنجدداز

بحصددول اليقظددة الذهنيددة علددى الترتيددب الثالددث، 
فبالرغم من أن اليقظة الذهنية تعد من المفاهيم 
الحديثددة نوعددًا مددا فددي الحقددل التنظيمددي، إال أن 
هنددددداك وعدددددي نسدددددبي لددددددي المدددددديرات بأهميتهدددددا 
 ودورهددددا المحددددوري فددددي العمددددل اإلداري، وتتفددددق

 الحكددديم وآخدددرون  تدددائج مددع نتدددائج دراسددةهددذه الن
وآخدددددددددددددددرون الشدددددددددددددددينجر  ودراسدددددددددددددددة (،2016)

Laschinger et al. (2014) ، وفيمددا يلددي
لممارسدة  المربيدات عرض ومناقشة درجة تقدير 
داخددل كددل مجددال القيددادة الرنانددة لدددى المددديرات 

حيددددث تددددم اسدددددتخراج  مددددن مجدددداالت االسدددددتبانة،
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نة، المتوسددطات الحسددابية لجميددع فقددرات االسددتبا
وهي مفصدلة تحدت مجاالتهدا، كمدا هدو موضدح 

 (:6(، )5(، )4في الجداول )
 المجال األول: اليقظة الذهنية:

( النتائج المتعلقة باستجابات  4يوضح الجدول )
)  المربيات  األول  المجال  فقرات  اليقظة  على 
 (: الذهنية

 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والدرجة والترتيب  (: 4جدول )ال

مرتبة تنازليا  درجة اليقظة الذهنية لدى المديرات ل  عينة الدراسة  لتقديرات  

 الفقرة  الرقم 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

  الوزن 
 النسبي 

درجة 
 التقدير 

 الترتيب 

 3 متوسطة  54.2 0.50 2.71 مع مختلف الظروف البيئيةتنظيمية للتكّيف   تضع استراتيجيات 1
 4 متوسطة  54 0.50 2.70 تهديداتو فرص ما بها من كتشاف عملها الخارجيَّة البيئة تحلل  2

3 
وتطلعاته   المجتمع  حاجات  بعمل تتفحص  العالقة  ذات  وتوقعاته 

 الروضة 
 7 ضعيفة  46.8 0.53 2.34

4 
التطويريةتستجيب   والمبادرات  بتحسين  للمقترحات    المتعلقة 
 أساليب العمل المتبعة وتطوير

 5 متوسطة  53.8 0.48 2.69

 2 متوسطة  54.4 0.52 2.72 تتخذ قرارات استباقية تحسبًا لظروف مفاجئة أو مشكالت محتملة  5

6 
فعالية   األكثر  الطرق  اتباع  لضمان  للعمل  توجيهية  مبادئ  تضع 

 ألداء المهام واألنشطة 
 6 متوسطة  53.6 0.49 2.68

7 
 غير السلوك بوادر وعالج األخطار  من األطفال لحماية يقظة
 لديهم  السوي 

 1 كبيرة 70 0.50 3.50

  متوسطة 55.4 0.42 2.77 التقدير العام للمجال 

 ( أن المسددددددتوى العددددددام4جدددددددول )اليتضددددددح مددددددن 
لتقددددددددير المربيدددددددات لدرجدددددددة اليقظدددددددة الذهنيدددددددة لددددددددى 

(، 55.4%) وبددوزن نسددبي(، 2.77) المددديرات بلددغ
، كانددت متوسددطةويدددل ذلددك علددى أن درجددة التقدددير 

وقدددد كدددان أعلدددى مسدددتوى هدددو المتضدددمن فدددي الفقدددرة 
 بدوادر وعالج األخطار األطفال من لحماية قظةي)

وبدرجدة تقددير كبيدرة (، السدوي لدديهم غيدر السدلوك

َزى ذلددددك إلددددىلهددددذه الفقددددرة،  حددددرص  ويمكددددن أن ُيعددددْ
المدددديرات علدددى سدددالمة األطفدددال وتنشدددئتهم التنشدددئة 
السليمة من ناحية، وأن مديرات الرياض يعتبرن أن 
حماية األطفال وتعديل سلوكهم وتدوفير المواصدفات 
والشدددددروط الصدددددحية واآلمندددددة داخدددددل الريددددداض مدددددن 
المهام المسئوالت عنها مسئولية مباشدرة أمدام أوليداء 

ي مديريدددة التربيدددة األمدددور وأمدددام الجهددداز اإلداري فددد
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والتعلدديم المشدددرفة علدددى الريدداض مدددن ناحيدددة أخدددرى، 
كمددددا يتضددددح أن أدنددددى مسددددتوى هددددو المتضددددمن فددددي 

تددددددددتفحص حاجددددددددات المجتمددددددددع وتطلعاتدددددددده الفقددددددددرة )
وبدرجددددة  (،وتوقعاتدددده ذات العالقددددة بعمددددل الروضددددة

َزى ذلدددك تقددددير ضدددعيفة لهدددذه الفقدددرة،  ويمكدددن أن ُيعدددْ
المددددديرات، كثددددرة األعبدددداء الملقدددداة علددددى عدددداتق  إلددددى

وبالتددالي ال يجدددن ن، الموكلددة إلدديه تددزاحم األعمددالو 
إدراك التوقعددددددددات تفحص و متسددددددددعًا مددددددددن الوقددددددددت لدددددددد

 والتطلعات واالحتياجات الفعلية للمجتمع. 
 المجال الثاني: األمل: 
( النتائج المتعلقة باستجابات  5يوضح الجدول )

 على فقرات المجال الثاني )األمل(:  المربيات 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والدرجة والترتيب  (: 5جدول )ال

 مرتبة تنازليا  لدى المديرات   األملدرجة ل عينة الدراسة لتقديرات

 الفقرة  الرقم 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن  
 النسبي 

درجة 
 التقدير 

 الترتيب 

1 
أو غير   الُمتاحة محدودة  الخيارات  كانت  مهما  اليأس  تتجنب 
 مشتملة على بدائل

 2 كبيرة 70.4 0.50 3.52

 1 كبيرة 70.6 0.49 3.53 تظهر ايجابية وتفاؤل تجاه ذاتها وتجاه اآلخرين 2
 4 متوسطة  54.2 0.50 2.71 تعزز مقولة "ال يأس مع الحياة وال حياة مع اليأس" 3

4 
المربيات على صيانة  الخلقي  نموه ورعاية الطفل فطرة تحفز 
 والجسمي والعقلي

 6 متوسطة  53.6 0.48 2.68

 3 متوسطة  54.4 0.51 2.72 تثابر من أجل تحقيق األهداف الموضوعة   5
 5 متوسطة  53.8 0.47 2.69 تحفز المربيات على تحقيق األهداف المنشودة 6

  متوسطة  59.4 0.45 2.97 التقدير العام للمجال 

 
( أن المسددددددتوى العددددددام 5جدددددددول )اليتضددددددح مددددددن 

 بلدددغ ات لددددى المددددير  األمدددللدرجدددة  المربيدددات لتقددددير 
(، ويددددددل ذلدددددك 59.4%(، وبدددددوزن نسدددددبي )2.97)

متوسدددطة، وقدددد كدددان كاندددت علدددى أن درجدددة التقددددير 
أعلددددى مسددددتوى هددددو المتضددددمن فددددي الفقددددرة )تظهدددددر 

وبدرجة ايجابية وتفاؤل تجاه ذاتها وتجاه اآلخرين(، 

َزى ذلدك إلددىتقددير كبيددرة لهدذه الفقددرة،   ويمكدن أن ُيعددْ
بمدددديرات ريددداض األطفدددال  يحدددي بدددالرغم ممدددا أنددده 

 بطبيعة تتعلقوية  مأسا ظروفمن   بمحافظات غزة
هن مددن الناحيددة النفسددية، علددي سددلباً  وتددؤثرن عملهدد

االقتصددادية،  الجوانددب ل العوامدد هددذه ومددن أبددرز
ع الوضدددع تراجددد عدددن النددداتج رواتدددبهن تددددنيو 
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م، غيدر أن هنداك عدا بشدكل االقتصدادي الفلسدطيني
إدراكًا لديهن بأن التفاؤل سدمة مفضدلة للقائدد، وخلدّة 

العمدددل التنظيمدددي، فدددي إيجابيدددة مدددؤثرة  جذابدددة، وقدددوة
كمددددا يتضددددح أن أدنددددى مسددددتوى هددددو المتضددددمن فددددي 

 الطفدل فطدرة الفقدرة )تحفدز المربيدات علدى صديانة
وبدرجدة والجسدمي(،  والعقلدي الخلقدي نمدوه ورعايدة

َزى ذلددك تقدددير متوسددطة لهددذه الفقددرة،  ويمكددن أن ُيعددْ
أن هندددداك وعددددي نسددددبي لدددددى المددددديرات بددددأنهن إلددددى 

مقيمدددددات، وموجهدددددات نفسددددديات مشدددددرفات تربويدددددات 
تربويدددددات، وأن المربيدددددة جدددددوهر العمليدددددة التعليميدددددة، 
وعمودهددددددا الفقددددددري، األمددددددر الددددددذي يتطلددددددب تحفيددددددز 
المربيدددددات لممارسدددددة دورهدددددن المدددددأمول فدددددي تحقيدددددق 

 جوانب التربية الشاملة والمتكاملة لألطفال.
 المجال الثالث: الّرحمة:
( النتائج المتعلقة باستجابات  6يوضح الجدول )

 على فقرات المجال الثالث )الّرحمة(:  المربيات 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والدرجة والترتيب (: 6جدول )ال

مرتبة تنازليا  لدى المديرات  الّرحمةدرجة  ل عينة الدراسة لتقديرات

 الفقرة  الرقم 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

  الوزن 
 النسبي 

درجة 
 التقدير 

 الترتيب 

1 
تلتزم بالقيم اإلنسانية وأخالقيات العالقات المهنّية في عالقاتها 
 مع المربيات

 1 كبيرة 70.6 0.51 3.53

2 
 توزع األعباء والواجبات الوظيفية على المربيات وفقًا لقدراتهن
 ومؤهالتهن وخبراتهن

 6 متوسطة  53.6 0.48 2.68

3 
بسعادتهم األطفال بحاجات تفي  غير  من وتهذيبهم وتهتم 
 إرهاق  وال تدليل

 7 متوسطة  53.4 0.48 2.67

 2 كبيرة 70.2 0.51 3.51 تهي  مناخًا تنظيميًا يتسم بالود والتراحم 4
 5 متوسطة  59.8 0.08 2.99 تساهم في حل المشكالت التي تواجه المربيات 5
 3 كبيرة 70 0.51 3.50 تحفز المربيات على التعامل بلطف ولين مع األطفال 6
 4 متوسطة  60 0.46 3.00 تساعد المربيات في السيطرة على الضغوط المهنية 7

  متوسطة 62.6 0.32 3.13 التقدير العام للمجال 

( أن المسددددددتوى العددددددام 6جدددددددول )اليتضددددددح مددددددن 
 بلددغ ات لدددى المدددير  الّرحمددةلدرجددة  المربيددات لتقدددير 

(، ويددددددل ذلدددددك 62.6%(، وبدددددوزن نسدددددبي )3.13)

، وقدددد كدددان متوسدددطة كاندددت  علدددى أن درجدددة التقددددير
تلتدزم بدالقيم أعلى مستوى هدو المتضدمن فدي الفقدرة )

اإلنسانية وأخالقيات العالقات المهنّية في عالقاتهدا 
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وبدرجدددة تقددددير كبيدددرة لهدددذه الفقدددرة، (، مدددع المربيدددات 
َزى هدددددددذه النتيجدددددددة  إلدددددددى أن القددددددديم ويمكدددددددن أن ُتعدددددددْ

اإلنسدددانية واألخالقيدددة تحتدددل مكاندددة بدددارزة فدددي حيددداة 
األفراد في المجتمع الفلسطيني بشكل عدام، يضداف 

االلتزام المهندي يفدرض ديرات بأن  إلى ذلك وعي الم
علددددى العدددداملين فددددي مهنددددة التعلدددديم التمسددددك بددددالقيم 

التربيددة عمليددة أخالقيددة تسددتند إلددى ، وأن وأخالقياتهددا
القدديم، واألخددالق بمثابددة ضدداب  أو معيددار للسددلوك، 

بدددددالقيم اإلنسدددددانية وأخالقيدددددات تدددددزام لولدددددذلك فدددددإن اال
ة  ق أو مددن أي انددزال المددديرةيحمددي العالقددات المهنيددّ

، ويدددنعكس إيجابدددًا علدددى سدددلوك المربيددددات، انحدددراف
كمددددا يتضددددح أن أدنددددى مسددددتوى هددددو المتضددددمن فددددي 

 وتهددتم بسددعادتهم األطفددال بحاجددات تفددي الفقددرة )
وبدرجدة تقددير (، إرهاق وال غير تدليل من وتهذيبهم

َزى ذلدك إلدىمتوسطة لهذه الفقدرة،  أن  ويمكدن أن ُيعدْ
ات دورهدن هناك إدراك نسبي لددى المدديرات بمتطلبد

اإلشددددرافي باعتبددددارهن مشددددرفات تربويددددات مقيمددددات، 
يضاف إلدى ذلدك حدرص المدديرات علدى إيجداد بيئدة 
تربوية تكون محببة للطفل، وجاذبة له، وقادرة علدى 
استيعاب طفولته وحاجاتها مدن ناحيدة، وتسداعد فدي 

التنشدددئة السدددلمية والتنميدددة الشددداملة لألطفدددال تحقيدددق 
مدن لعقلية واالنفعاليدة من جميع النواحي الجسمية وا

 .  ناحية أخرى 
النتائج المتعلقة بالتسااؤل الثااني الاذي يانص  .2

مااا مسااتوى االسااتقامة التنظيميااة لاادى علاا : 
مااديرات رياااض األطفااال بمحافظااات غاازة ماان 

 وجهة نظر المربيات؟

لإلجابدددددة عدددددن هدددددذا التسددددداؤل تدددددم اسدددددتخراج 
المتوسددددطات الحسددددابية واالنحرافددددات المعياريددددة 
واألوزان النسددبية السددتجابات أفددراد العينددة، كمددا 

 (:7في الجدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والدرجة والترتيب  (: 7جدول )ال
 مرتبة تنازليا  لدى المديرات مستوى االستقامة التنظيمية ل  عينة الدراسة  لتقديرات

 المجال  الرقم 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

  الوزن 
 النسبي 

درجة 
 التقدير 

 الترتيب 

 3 متوسطة  64.6 0.41 3.23 التفاؤل التنظيمي  1
 4 متوسطة  64.4 0.21 3.22 الثقة التنظيمية 2
 1 متوسطة  67.6 0.37 3.38 التعاطف التنظيمي 3
 2 متوسطة  65.8 0.45 3.29 النزاهة التنظيمي 4
 5 متوسطة  59 0.15 2.95 المغفرة التنظيمية 5

  متوسطة 64.2 0.30 3.21 الدرجة الكلية 
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( أن درجدة التقددير الكليدة 7جدول )اليتضح من  
مددددن  لمسددددتوى االسددددتقامة التنظيميددددة لدددددى المددددديرات 

 بلغددت  هددافددي المجدداالت جميع وجهددة نظددر المربيددات 
ويددددددل ذلدددددك %(، 64.2وبدددددوزن نسدددددبي )(، 3.21)

، متوسدطة بشدكل عدامعلى أن درجدة التقددير الكليدة 
َزى هددذه النتيجددة إلددى  إدراك المددديرات ويمكددن أن ُتعددْ

ة اال سددددددتقامة التنظيميددددددة وارتباطهددددددا النسددددددبي ألهميددددددّ
رات بالعديدددددد مدددددن  التنظيميدددددة، وذلدددددك نتيجدددددة  المتغيدددددّ

للقددداءات والنددددوات والددددورات التدريبيدددة التدددي الدددتحقن 
 بهدددا، يضددداف إلدددى ذلدددك تمسدددك المدددديرات بالصدددفات 

، ة المثلدددددددددىاألخالقيددددددددد والقددددددددديم اإلنسدددددددددانية النبيلدددددددددة،
والسددددلوكيات والممارسددددات الفضددددلى، والتددددي تتقدددداطع 

، التفداؤلامة التنظيمية، والتي تحث علدى مع االستق
، لتحسدددددين المغفدددددرة، و النزاهدددددة، و التعددددداطف، و الثقدددددةو 

العالقددات، وزيددادة الرضددا، وتحفيددز األداء مددن أجددل 
تحقيق األهداف المنشودة، مما أوجد حالة متوسطة 
فدددددددي تقددددددددير االسدددددددتقامة التنظيميدددددددة، وممدددددددا يؤكدددددددد 

 يالتفداؤل التنظيمدالتفسيرات السابقة حصدول مجدال  
علدددى المرتبدددة األولدددى، األمدددر الدددذي يعكدددس الدددوعي 

ة التفدددددداؤل كسددددددمة لدددددددى الفكددددددري  المددددددديرات بأهميددددددّ
تنظيميدددددة تعدددددزز األداء الدددددوظيفي وتدددددرتب  بالنجددددداح 

الفدددردي والتنظيمددددي، كمددددا يؤكدددد التفسدددديرات السددددابقة 
علدددددى الترتيدددددب  المغفدددددرة التنظيميدددددةكدددددذلك حصدددددول 

األخيددددر، وبددددنفس درجددددة التقدددددير المتوسددددطة، وهددددذا 
المغفدددرة عندددي أن لددددى المدددديرات وعدددي نسدددبي بدددأن ي

تدددددؤثر إيجابددددًا فددددي البيئدددددة  إنسددددانيَّةقيمددددة  التنظيميددددة
دراسددددة هددددذه النتددددائج مددددع نتددددائج  التنظيميددددة، وتتفددددق

 دراسدددةوتختلدددف مدددع نتدددائج  (،2015) غدددالي وأماندددة
دراسدددة كوشدددكي ، و (2019الحسدددناوي وأبدددو شدددكير )

 Kooshki and Zeinabadiوزينابدددددادي 
وفيمددا يلددي عددرض ومناقشددة درجددة تقدددير (، 2015)

لدددددددددى  لمسددددددددتوى االسددددددددتقامة التنظيميددددددددة المربيددددددددات 
 داخددل كددل مجددال مددن مجدداالت االسددتبانة،المددديرات 

حيددددث تددددم اسددددتخراج المتوسددددطات الحسددددابية لجميددددع 
فقرات االستبانة، وهي مفصلة تحت مجاالتها، كمدا 

(، 11(، )10(، )9(، )8هو موضح في الجداول )
(12:) 

 : التفاؤل التنظيميالمجال األول: 
( النتائج المتعلقة باستجابات  8يوضح الجدول )

)  المربيات  األول  المجال  فقرات  التفاؤل  على 
 (:التنظيمي
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والدرجة والترتيب (: 8جدول )ال
 مرتبة تنازليا  لدى المديرات  التفاؤل التنظيمي لمستوى  عينة الدراسة لتقديرات

  

 الفقرة  الرقم 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

  الوزن 
 النسبي 

درجة 
 التقدير 

 الترتيب 

الموضوعة تحقق األهداف  تنظر بعين التفاؤل إلى إمكانية 1  3 كبيرة 70.2 0.51 3.51 

2 
مواجهة   على  الرياض  قدرة  زيادة  في  يسهم  بالنجاح  تفاؤلها 
 التحديات

 5 متوسطة  59.6 0.12 2.98

 8 متوسطة  53.2 0.47 2.66 تفاؤلها بالنجاح يزود المربيات بطاقة إيجابية تعزز جهودهن   3
 6 متوسطة  53.6 0.46 2.68 تنظر إلى نصف الكأس الممتل  وليس إلى النصف الفارغ  4
 7 متوسطة  53.4 0.46 2.67 تحفز المربيات على العمل وتتجنب كلمة مستحيل  5
"تفاءلوا بالخير تجدوه"تعزز مقولة  6  4 كبيرة 70 0.54 3.50 
 2 كبيرة 70.4 0.51 3.52 تتحمس للعمل ولديها رغبة في اإلنجاز 7
جداً  كبيرة 87 0.76 4.35 تحسن الظن بقدرة المربيات على تحقيق األهداف الموضوعة  8  1 

  متوسطة 64.6 0.41 3.23 التقدير العام للمجال 

العدددددددام  التقددددددددير( أن 8جددددددددول )اليتضدددددددح مدددددددن 
مدن وجهدة   ات لدى المددير   التنظيمية  لمستوى التفاؤل

 وبددددددددوزن نسدددددددددبي(، 3.23) نظددددددددر المربيددددددددات بلددددددددغ
(، ويددددددل ذلدددددك علدددددى أن درجدددددة التقددددددير %64.6)

، وقددددددد كددددددان أعلددددددى مسددددددتوى هددددددو كانددددددت متوسددددددطة
تحسددن الظددن بقدددرة المربيددات المتضددمن فددي الفقددرة )

وبدرجددة تقدددير (، علددى تحقيددق األهددداف الموضددوعة
َزى ذلددك إلددىكبيددرة جدددًا لهددذه الفقددرة،   ويمكددن أن ُيعددْ

وعدددددي المدددددديرات بدددددأن حسدددددن الظدددددن مدددددن األخدددددالق 
النبيلة، التي تساعد القائد على تددعيم روابد  األلفدة 

زهم علدى بدذل والمحبة مع األتباع؛ األمر الدذي يحفد

كمددا يتضددح أن مزيدددًا مددن الجهددد لتحقيددق األهددداف، 
تفاؤلهددددا أدنددددى مسددددتوى هددددو المتضددددمن فددددي الفقددددرة )

بالنجدددددداح يددددددزود المربيددددددات بطاقددددددة إيجابيددددددة تعددددددزز 
وبدرجددددة تقدددددير متوسددددطة لهددددذه الفقددددرة،  (،جهددددودهن

َزى ذلدددك إلدددى أن هنددداك إدراك نسدددبي  ويمكدددن أن ُيعدددْ
المتغّيرات التدي   لدى المديرات بأن التفاؤل من أبرز

التنظيمددددددددي، وأن تفدددددددداؤل القائددددددددد تدددددددؤثر فددددددددي األداء 
بالنجددداح ألتباعددده،  ينيدددر مصدددابيح التفددداؤلبالنجددداح 

األمددددر الددددذي يعددددزز جهددددودهم المبذولددددة فددددي سددددبيل 
 تحقيق ذلك النجاح.

 : الثقة التنظيميةالمجال الثاني: 
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( النتائج المتعلقة باستجابات  9يوضح الجدول )
على   )الثقة المربيات  الثاني  المجال  فقرات 

 التنظيمية(: 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والدرجة والترتيب (: 9جدول )ال
يلدى المديرات مرتبة تنازل الثقة التنظيميةلمستوى  عينة الدراسة لتقديرات

 

العدددددددام  التقددددددددير( أن 9جددددددددول )اليتضدددددددح مدددددددن 
مددن وجهدددة  ات لددددى المدددير  الثقددة التنظيميددةلمسددتوى 

(، وبددددددددوزن نسدددددددددبي 3.23) نظددددددددر المربيددددددددات بلددددددددغ
(، ويددددددل ذلدددددك علدددددى أن درجدددددة التقددددددير %64.6)

، وقددددددد كددددددان أعلددددددى مسددددددتوى هددددددو كانددددددت متوسددددددطة
تثدددق بنفسدددها وبقددددراتها وتفدددي فقدددرة )المتضدددمن فدددي ال

وبدرجة تقدير كبيرة جددًا لهدذه (،  بوعودها والتزاماتها
َزى ذلدددك إلدددى الفقدددرة،  وعدددي المدددديرات ويمكدددن أن ُيعدددْ

بددددددأن الثقدددددددة بدددددددالنفس وبالقدددددددرات والوفددددددداء بدددددددالوعود 

، القائدددد اإلداري الحصددديفوااللتزامدددات مدددن صدددفات 
ومدددن المبدددادئ المهمدددة للقيدددادة الفعالدددة التدددي تسدددعى 
لزيددادة الثقددة التنظيميددة، ووعدددي المددديرات بددأن الثقدددة 
بددددالنفس ضددددرورية للقددددوة المعنويددددة التددددي تددددؤثر فددددي 

فيدددذ المهدددام، يضددداف إلدددى األتبددداع وتحفدددزهم علدددى تن
بدددالقيم واألخدددالق والخصدددال ذلدددك تمسدددك المدددديرات 

بددددددالوعود  العربيددددددة واإلسددددددالمية األصدددددديلة، والوفدددددداء
أبددددددددرز تلددددددددك القدددددددديم واألخددددددددالق وااللتزامددددددددات مددددددددن 

كمددددددا يتضددددددح أن أدنددددددى مسددددددتوى هددددددو  والخصددددددال،

 الفقرة  الرقم 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

  الوزن 
 النسبي 

درجة 
 التقدير 

 الترتيب 

1 
جهدها قصارى  األوقات  نجاز  إل تبذل  في  واألنشطة  المهام 
 المحددة 

 6 متوسطة  59.6 0.12 2.98

2 
األطفال   رعاية  مجال  في  متخصصة  علمية  معرفة  تملك 
 وطرق التعامل معهم

 7 متوسطة  53.8 0.49 2.69

 2 كبيرة 70.4 0.50 3.52 تعزز ثقة المربيات بأنفسهن وببعضهن البعض 3
جداً  كبيرة 87.2 0.72 4.36 تثق بنفسها وبقدراتها وتفي بوعودها والتزاماتها  4  1 
ابتكارية للمشكالت التي تواجه الرياضتقدم حلول  5  4 متوسطة  60.2 0.10 3.01 
 3 متوسطة  60.4 0.13 3.02 تملك القدرة على تنظيم األفكار وإيصالها إلى اآلخرين 6
 5 متوسطة  60 0.08 3.00 تحب للمربيات ما تحب لنفسها  7

  متوسطة 64.6 0.21 3.23 التقدير العام للمجال 
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تملدددددددددك معرفدددددددددة علميدددددددددة المتضدددددددددمن فدددددددددي الفقدددددددددرة )
متخصصددددددة فددددددي مجددددددال رعايددددددة األطفددددددال وطددددددرق 

وبدرجة تقدير متوسطة لهذه الفقرة، (،  مل معهمالتعا
َزى ذلدددك إلدددى أن هنددداك إدراك نسدددبي  ويمكدددن أن ُيعدددْ

تحقيددددق  نجدددداح الريدددداض فددددي لدددددى المددددديرات بددددأن
األهدددداف المرسدددومة يتطلدددب امدددتالك المدددديرة معرفدددة 
علمية متخصصة في مجال رعايدة األطفدال وطدرق 

التعامددددل معهددددم بريددددة االسترشدددداد بهددددا، والسددددير فددددي 
هدددددا، وضدددددمن إطاراتهدددددا العامدددددة لتوجيددددده جهدددددود ظالل

المربيدددددات نحدددددو تحقيدددددق األهدددددداف المنشدددددودة لتلدددددك 
 .المرحلة التعليمية
يوضح الجدول :التعاطف التنظيميالمجال الثالث:  

المربيات 10) باستجابات  المتعلقة  النتائج  على    ( 
 (:التعاطف التنظيميفقرات المجال الثالث )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والدرجة والترتيب  (: 10جدول )ال
 لدى المديرات مرتبة تنازليا   التعاطف التنظيميلمستوى  عينة الدراسة لتقديرات

 الفقرة  الرقم 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

  الوزن 
 النسبي 

درجة 
 التقدير 

 الترتيب 

جداً  كبيرة 87 0.74 4.35 تراعي الظروف األسرية واالجتماعية للمربيات وتتعاطف معها 1  1 
 3 كبيرة 70 0.53 3.50 تراعي مشاعر المربيات وتتعاطف مع حاجاتهن ومتطلباتهن  2
االحتياجات الخاصة تتعاطف مع األطفال األيتام وذوي  3  2 كبيرة 70.2 0.51 3.51 
 4 كبيرة 69.8 0.51 3.49 تشجع األطفال المنعزلين على اللعب مع زمالئهم  4
 7 متوسطة  54.8 0.52 2.74 تصحح األخطاء اللغوية لألطفال دون السماح بالسخرية منهم 5
 5 متوسطة  60.6 0.30 3.03 تشجع المربيات على التعاطف مع األطفال  6
 6 متوسطة  60.4 0.21 3.02 تساهم في حل مشكالت األطفال  7

  متوسطة 67.6 0.37 3.38 التقدير العام للمجال 

لمسدتوى العدام  التقددير( أن 10جدول )اليتضح من  
مددن وجهددة نظددر  ات لدددى المدددير  التنظيميددة التعدداطف

(، 67.6%(، وبددوزن نسددبي )3.38) المربيددات بلددغ
، كانددت متوسددطةويدددل ذلددك علددى أن درجددة التقدددير 

وقدددد كدددان أعلدددى مسدددتوى هدددو المتضدددمن فدددي الفقدددرة 
تراعددددي الظددددروف األسددددرية واالجتماعيددددة للمربيددددات )

جددددًا لهدددذه  وبدرجدددة تقددددير كبيدددرة(، وتتعددداطف معهدددا
َزى ذلدددك إلدددى الفقدددرة،  وعدددي المدددديرات ويمكدددن أن ُيعدددْ

بأن مسؤولية القائدد اإلداري تفدرض عليده أن يراعدي 
الظددددددددددروف األسددددددددددرية واالجتماعيددددددددددة ألتباعدددددددددده وأن 
يتعددداطف معهدددم ويقددددم لهدددم العدددون والمسددداعدة قددددر 

لدددألداء، صدددحي المسدددتطاع إليجددداد منددداخ تنظيمدددي 



 2020 ديسمبر ،الخامسالعدد    (SRC_IJES) مجلة جامعة جنوب الوادي الدولية للعلوم التربوية

 

42 
 

بيئة عربية  يضاف إلى ذلك أن المديرات يعشن في
تددددعو إلدددى اإلحسددداس بددداآلخرين والتعددداطف معهدددم، 
كمددددا يتضددددح أن أدنددددى مسددددتوى هددددو المتضددددمن فددددي 

تصددددددحح األخطدددددداء اللغويددددددة لألطفددددددال دون الفقددددددرة )
وبدرجدددة تقدددير متوسدددطة (، السددماح بالسدددخرية مددنهم

َزى ذلددك إلددىلهددذه الفقددرة،  بددالرغم  أندده ويمكددن أن ُيعددْ
تق مدددديرات مدددن تعددددد المسدددئوليات الملقددداة علدددى عدددا

الريدداض، وطبيعددة عملهددن بالغددة التشددابك والتعقيددد، 

فدددإنهن يسدددعين للقيدددام بددددورهن التربدددوي، وال يهملددددن 
دورهددددددن المحددددددوري فددددددي التربيددددددة والتنشددددددئة السددددددليمة 

 .لألطفال
 ة:النزاهة التنظيميالمجال الرابع:  

( الجدول  المتعلقة  11يوضح  النتائج   )
المربيات  فقرات    باستجابات  الرابع  على  المجال 

 ة(:التعاطف التنظيمي )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والدرجة والترتيب (: 11جدول )ال
 ة لدى المديرات مرتبة تنازليا  النزاهة التنظيميلمستوى  عينة الدراسة لتقديرات

 الفقرة  رقم ال
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

  الوزن 
 النسبي 

درجة 
 التقدير 

 الترتيب 

 1 جداً  كبيرة 86.2 0.76 4.31 ُتظهر الصدق والنزاهة في التعامل مع المواقف جميعها 1

2 
إخفاء   لسياسة  اللجوء  دون  ودقيقة  واضحة  معلومات  تعطي 

 المعلومات
 4 كبيرة 69.2 0.54 3.46

 5 كبيرة 69 0.55 3.45 تطبق سياسات إدارية واضحة  3
 8 متوسطة  54 0.49 2.70 تطبق القوانين واألنظمة على الجميع دون تمييز  4
 3 كبيرة 69.6 0.53 3.48 اإلدارية والشفافية النزاهة تلتزم بقيم 5

6 
لقدراتهن  وفقًا  المربيات  على  الوظيفية  والواجبات  األعباء  توزع 

 ومؤهالتهن وخبراتهن
 2 كبيرة 69.8 0.53 3.49

 6 متوسطة  54.6 0.50 2.73 المربيات وفقًا لمعايير موضوعية  على توزع المكافآت والحوافز 7
 7 متوسطة  54.4 0.52 2.72 تقيم أداء المربيات بمهنية بعيدًا عن العالقات الشخصية  8

  متوسطة 65.8 0.45 3.29 التقدير العام للمجال 

العددددددام  التقدددددددير( أن 11جدددددددول )اليتضددددددح مددددددن 
مدن وجهدة   ات لددى المددير   ةالنزاهة التنظيميدلمستوى  

(، وبددددددددوزن نسدددددددددبي 3.29) نظددددددددر المربيددددددددات بلددددددددغ
(، ويددددددل ذلدددددك علدددددى أن درجدددددة التقددددددير %65.8)

، وقددددددد كددددددان أعلددددددى مسددددددتوى هددددددو كانددددددت متوسددددددطة
ُتظهدددر الصددددق والنزاهدددة فدددي الفقدددرة ) المتضدددمن فدددي

وبدرجدة تقددير كبيدرة  (،التعامل مع المواقف جميعها
َزى ذلددك إلددى جدددًا لهددذه الفقددرة،  تمسددك ويمكددن أن ُيعددْ
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 بددددددددالقيم واألخددددددددالق العربيددددددددة األصدددددددديلة،المددددددددديرات 
كالصددددق والنزاهدددة، والدددوعي بددددورهما المحدددوري فدددي 

ا كمدددالتدددأثير علدددى أداء المربيدددات وأعمدددال الريددداض، 
يتضدددح أن أدندددى مسدددتوى هدددو المتضدددمن فدددي الفقدددرة 

تطبدددددددق القدددددددوانين واألنظمددددددددة علدددددددى الجميددددددددع دون )
ويمكدن وبدرجة تقدير متوسطة لهذه الفقدرة، (،  تمييز

َزى ذلددك إلددى وعددي المددديرات بمفهددوم العدالددة  أن ُيعددْ
 اإلجرائية كأساس اللتزام المربيات.

 ة: التنظيمي  المجال الخامس: المغفرة
( النتددددددددددددائج المتعلقددددددددددددة 12الجدددددددددددددول )يوضددددددددددددح 

علددى فقددرات المجددال الخددامس  باسددتجابات المربيددات 
 ة(التنظيمي )المغفرة

 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية والدرجة والترتيب (: 12جدول )ال

 ة لدى المديرات مرتبة تنازليا  التنظيمي لمستوى المغفرة الدراسةعينة  لتقديرات

 الفقرة  الرقم 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

  الوزن 
 النسبي 

درجة  
 التقدير

 الترتيب 

 8 ضعيفة  45.8 0.52 2.29 تسامح عند وقوع األخطاء الناتجة عن محاولة األداء   1
 6 متوسطة  59.4 0.24 2.97 إجراءات عقابية بحق المربية المخطئة في األداء تلتمس األعذار وتتجنب اتخاذ   2
 5 متوسطة  60.4 0.21 3.02 تشجع المربيات على التعلم واالستفادة من الخطأ  3
 4 متوسطة  60.6 0.20 3.03 تعزز مبدأ "العفو عند المقدرة" 4
 3 متوسطة  61 0.22 3.05 الفعل التصحيحي عند ظهور خطأ أو انحراف عن المعايير  توجه المربيات التخاذ 5

6 
تحتفظ بالمعلومات في مستودعات الذاكرة لإلفادة منها في مساعدة المربيات على  

 تجنب تكرار الخطأ 
 2 متوسطة  61.2 0.23 3.06

 7 متوسطة  54 0.49 2.70 المخطئة في األداء تساعد في إزالة مشاعر المربيات السلبية تجاه المربية  7
 1 كبيرة  70.6 0.51 3.53 تستفيد من تجارب اآلخرين لتالفي الوقوع في المشكالت  8

  متوسطة  59 0.15 2.95 التقدير العام للمجال 

العددددددام  التقدددددددير( أن 12جدددددددول )اليتضددددددح مددددددن 
مدن وجهدة  ات لددى المددير  ةالتنظيمي لمستوى المغفرة

(، وبددددددددوزن نسدددددددددبي 2.95) نظددددددددر المربيددددددددات بلددددددددغ
كانددت (، ويدددل ذلددك علددى أن درجددة التقدددير %59)

، وقد كان أعلى مستوى هدو المتضدمن فدي متوسطة

تسددتفيد مددن تجددارب اآلخددرين لتالفددي الوقددوع الفقددرة )
لفقددرة، وبدرجددة تقدددير كبيددرة لهددذه ا(، فددي المشددكالت 

َزى ذلددددك  إلدددى أن هندددداك وعيددددًا فكريددددًا ويمكدددن أن ُيعددددْ
مية االستفادة مدن تجدارب ناضجًا لدى المديرات بأه

فدددددي التعامدددددل مدددددع المشدددددكالت بدددددداًل مدددددن اآلخدددددرين 
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عيشددها، ومددا قددد يترتددب علددى ذلددك مددن وقددت وجهددد 
كما يتضح أن أدندى مسدتوى هدو المتضدمن وتكلفة،  

لناتجدة عددن تسدامح عنددد وقدوع األخطدداء افدي الفقددرة )
وبدرجة تقدير ضدعيفة لهدذه الفقدرة، (،  محاولة األداء

َزى ذلددددك إلددددى اعتقدددداد المددددديرات بددددأن  ويمكددددن أن ُيعددددْ
مهام المربيات وواجباتهن واضدحة ومحدددة وفدق مدا 

فدي العدام هيئة تطوير مهنة التعلديم    إصدارورد في  
"المعددددددايير المهنيددددددة  ( الددددددذي حمددددددل عنددددددوان(2017

وبالتددالي فددإن األمددر ال  لمعّلمددات ريدداض األطفددال"،
 يتطلب محاوالت التجربة والخطأ. 

الاذي يانص  الثالاث بالتسااؤلالنتائج المتعلقة  .3
علاا : هاال توجااد عالقااة ارتباطيااة  ات داللااة 

(  α≤ 0.05إحصائية عناد مساتوى الداللاة )
بااين درجااة ممارسااة مااديرات رياااض األطفااال 
بمحافظااااات غاااازة للقيااااادة الرنانااااة ومسااااتوى 

 االستقامة التنظيمية لديهن؟
معامل   حساب  تم  التساؤل،  هذا  عن  لإلجابة 
الجدول   في  كما  النتائج  وكانت  بيرسون،  ارتباط 

(13   .) 

 يمية التنظ واالستقامة  الرنانة(: نتائج اختبار العالقة االرتباطية بين القيادة 13جدول )ال    
 المتغير التابع         

 
 المتغير المستقل 

 
قيمة معامل االرتباط بيرسون/  

 مستوى الداللة 

الدرجة   التنظيمية  االستقامة مجاالت
الكلية   
لالستقامة  
 التنظيمية 

التفاؤل  
 التنظيمي 

الثقة  
 التنظيمية 

التعاطف  
 التنظيمي 

النزاهة  
 ة التنظيمي

المغفرة  
 التنظيمية 

مجاالت
 

القيادة 
الرنانة 
اليقظة   
 الذهنية 

 0.77** 0.73** 0.75** 0.64** 0.73** 0.79** قيمة معامل االرتباط بيرسون 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة 

 األمل 
 0.89** 0.73** 0.87** 0.79** 0.86** 0.91** قيمة معامل االرتباط بيرسون 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة 

 الّرحمة
 0.97** 0.70** 0.95** 0.91** 0.95** 0.98** قيمة معامل االرتباط بيرسون 

 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة 
 الدرجة الكلية  
 للقيادة الرنانة 

 0.90** 0.74** 0.87** 0.79** 0.87** 0.91** قيمة معامل االرتباط بيرسون 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 مستوى الداللة 

( وجود عالقدة ارتباطيدة 13جدول )اليتضح من  
طرديددة موجبددة وذات داللددة إحصددائية بددين مجدداالت 
القيدددادة الرناندددة واالسدددتقامة التنظيميدددة، حيدددث بلغدددت 

بيرسدون الكليدة بدين المتغيدرين قيمة معامل االرتباط 
(، ووجدددددود إشددددددارة )**( تؤكدددددد داللددددددة هددددددذه 0.90)

العالقددددة، وهددددذا يعنددددي وجددددود عالقددددة ارتباطيددددة ذات 
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(  α≤ 0.05داللدة إحصدائية عندد مسدتوى الداللدة )
بدددددددين درجدددددددة ممارسدددددددة مدددددددديرات ريددددددداض األطفدددددددال 
بمحافظددات غددزة للقيددادة الرنانددة ومسددتوى االسددتقامة 

يده فكلمدا زادت درجدة ممارسدة التنظيمية لدديهن، وعل
لدددى المددديرات زاد مسددتوى االسددتقامة الرنانددة القيددادة 

القيدادة التنظيمية لديهن، ومن هنا يمكدن القدول بدأن 
عددددددداماًل أساسددددددديًا فدددددددي تحقيدددددددق االسدددددددتقامة الرناندددددددة 

ريداض األطفدال بمحافظدات التنظيمية لددى مدديرات  
َزى ذلددك إلددى أن القيددادة غددزة  الرنانددة، ويمكددن أن ُيعددْ

بمددددا تتضددددمنه مددددن أبعدددداد ذات عالقددددة بالتددددأثير فددددي 
عهن ومسدددداعدتهن وتوجيدددده يسدددلوك المربيددددات وتشدددج

جهددودهن نحددو هدددف مشددترك، مددن خددالل االعتمدداد 
علدددددددددى اليقظدددددددددة الذهنيدددددددددة والسدددددددددلوكيات اإليجابيدددددددددة 
والعواطف الرنانة ذات الصدى والتأثير الدذي يحقدق 
التنددددداغم ويعدددددزز الثقدددددة ويحسدددددن العالقدددددات، ويمدددددنح 

والتفدداؤل، ويهيدد  مناخددًا تنظيميددًا يتسددم بددالود األمددل 
مدددددديرات فدددددي الوالتدددددراحم، جميعهدددددا عوامدددددل تسددددداعد 

تحسددين مسددتوى االسددتقامة التنظيميددة لددديهن، وذلددك 
مدددن خدددالل زيدددادة قددددرتهن علدددى التحلدددي بالصدددفات 
اإلنسدددددددددانية النبيلدددددددددة، والقددددددددديم األخالقيدددددددددة المثلدددددددددى، 
والسددددددددددلوكيات والممارسددددددددددات الفضددددددددددلى المرتبطددددددددددة 

ؤل، والثقددددة، والتعدددداطف، والنزاهددددة، والمغفددددرة، بالتفددددا
لتحسدددين العالقدددات، وزيدددادة الرضدددا، وتحفيدددز األداء 

 . من أجل تحقيق األهداف المنشودة

 خالصة نتائج الدراسة
من خالل تطبيق الدراسة الميدانية، تم التوصل  

 إلي النتائج التالية: 
الرنانة   ▪ القيادة  لممارسة  الكلية  التقدير  درجة 

غزة  لدى   بمحافظات  األطفال  رياض  مديرات 
من وجهة نظر المربيات في المجاالت جميعها  

( )2.95بلغت  نسبي  وبوزن  ويدل 59(،   ،)%
عام   بشكل  الكلية  التقدير  درجة  أن  على  ذلك 
على  الّرحمة  مجال  حصل  وقد  متوسطة، 

( حسابي  بمتوس   األولى  (،  3.13الترتيب 
 ( نسبي  تقدير  62.6وبوزن  ودرجة   ،)%

، يليه مجال األمل في الترتيب الثاني  متوسطة
 ( حسابي  نسبي  2.97بمتوس   وبوزن   ،)

تقدير متوسطة، ثم مجال  59.4) %(، ودرجة 
بمتوس    الثالث  الترتيب  في  الذهنية  اليقظة 

( ) 2.77حسابي  نسبي  وبوزن   ،)55.4  ،)%
 ودرجة تقدير متوسطة. 

االستقامة   ▪ لمستوى  الكلية  التقدير  درجة 
مديرات  لدى  األطفال    التنظيمية  رياض 

في   المربيات  نظر  وجهة  من  غزة  بمحافظات 
( بلغت  جميعها  وبوزن  3.21المجاالت   ،)

( درجة 64.2نسبي  أن  على  ذلك  ويدل   ،)%
التقدير الكلية بشكل عام متوسطة، وقد حصل  

على الترتيب األولى    التعاطف التنظيمي مجال  
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 ( حسابي  نسبي  3.38بمتوس   وبوزن   ،)
م67.6) تقدير  ودرجة  يليه  %(،  توسطة، 

الثاني   الترتيب  في  التنظيمية  النزاهة  مجال 
 ( حسابي  نسبي  3.29بمتوس   وبوزن   ،)

تقدير متوسطة، ثم مجال  65.8) %(، ودرجة 
بمتوس   الثالث  الترتيب  في  التنظيمي  التفاؤل 

( ) 3.23حسابي  نسبي  وبوزن   ،)64.6  ،)%
الثقة   مجال  ثم  متوسطة،  تقدير  ودرجة 

الر  الترتيب  في  حسابي  التنظيمية  بمتوس   ابع 
(3.22( نسبي  وبوزن  ودرجة 64.4(،   ،)%

تقدير متوسطة، وأخيرًا مجال المغفرة التنظيمية  
حسابي   بمتوس   الخامس  الترتيب  في 

%(، ودرجة تقدير 59(، وبوزن نسبي )2.95)
 متوسطة. 

وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند   ▪
 ( الداللة  درجة   α≤   0.05مستوى  بين   )

بمحافظات   األطفال  رياض  مديرات  ممارسة 
االستقامة   ومستوى  الرنانة  للقيادة  غزة 

 . التنظيمية لديهن
 توصيات الدراسة 

وصي  ي  ،في ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج
 :يأتيبما   الباحث 

لتمكين   .1 تدريبية  دورات  رياض  تنظيم  مديرات 
و بال  نوتزويده  األطفال التي مهارات  المعارف 

المجتمع    في  ن تساعده حاجات  تفحص 
بعمل  العالقة  ذات  وتوقعاته  وتطلعاته 

 الروضة.
األطفال .2 رياض  لمديرات  توعية  لقاءات   تنظيم 

حول أهمية التسامح مع المربيات عند وقوعهن  
 في األخطاء الناتجة عن محاوالت األداء.

  تنظيم ندوات إرشادية لمديرات رياض األطفال  .3
الم وأثره  للقائد  التفاؤل  أهمية   في حوري  حول 

 التنظيمي. األداء  تعزيز
تدريبية   .4 دورات  الحصيلة    مركزيةتنظيم  لزيادة 

مجال   في  األطفال  رياض  لمديرات  المعرفية 
 رعاية األطفال وطرق التعامل معهم.

آليات  .5 لمناقشة  مركزية  عمل  ورش    تنظيم 
تحفيز  في  األطفال  رياض  مديرات    مساعدة 

 نموه ورعاية الطفل فطرة صيانةل  المربيات 
األهداف و   ، والجسمي والعقلي خلقيال تحقيق 

 .  المنشودة
لتمكين   .6 تدريبية  دورات  من    المديرات تنظيم 

اتباع   لضمان  للعمل  توجيهية  مبادئ  وضع 
 الطرق األكثر فعالية ألداء المهام واألنشطة. 

لمديرات   .7 إرشادية  ندوات  حول   الرياض تنظيم 
الوظيفية    التوزيع والواجبات  لألعباء  العادل 

 بيات. على المر 
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كل   .8 في  متكاملة  خطة  أطفال وضع    رياض 
آراء   من  ومقترحاتهن  لالستفادة  المربيات 
  وتطوير   المتعلقة بتحسين   ومبادراتهن التطويرية 
 . أساليب العمل المتبعة

  لمديرات رياض األطفال تنظيم لقاءات توعوية   .9
معرفتهن القيادة    لزيادة   الرنانة بمدخلي 

وأثرهما    واالستقامة التطوير    فيالتنظيمية 
 التنظيمي. 

ثقاف .10 لنشر  متكاملة  خطة  القيادة   تيوضع 
رياض  في    التنظيمية  واالستقامة  الرنانة
 . األطفال

القيادة  دمج   .11   واالستقامة   الرنانةمدخلي 
ضمن   و التنظيمية  الدورة  برامج  مواضيع 

والتعليم   التربية  وزارة  تعقدها  التي  المركزية 
 رفات والمديرات والمربيات.العالي سنويًا للمش

 المراجع 
 أوال : المراجع العربية:

1. ( شاكر  ليث  طبيخ،  اختبار  2019أبو   :)
واالستقامة   الجمالي  القيادة  سلوك  بين  العالقة 
العلوية   العتبة  في  تطبيقية  دراسة  التنظيمية: 

للعلوم المقدسة،   للبنات  التربية  كلية  مجلة 
مجلد  اإلنسانية عدد  2،  سنة  25،   ،13  ،

 . 176-145جامعة الكوفة، العراق، ص 

زهراء   .2 شكير،  وأبو  حريجة  حسين  الحسناوي، 
( التنظيمية  2019جمال  االستقامة  توظيف   :)

للعاملين:   الشعوري  االستنزاف  من  الحد  في 
بحث تحليلي آلراء عينة من المالكات التربوية  
محافظة  في  التربوي  التعليم  منظمات  في 

المقدسة،   الكربالء  للعلوم  المجلة  عراقية 
، جامعة كربالء، 60، عدد  15، مجلد  اإلدارية

 .114-81العراق، ص 
زهير   .3 ليث  والسكافي،  علي  ليث  الحكيم، 

( عليوي  عصام    (: 2016والعبيدي، 
القيادة   في  وانعكاسها  التنظيمية  األثنوجرافيا 

الكوفة،   دراسة حالة في جامعة  مجلة الرنانة: 
واإلدارية االقتصادية  مجلد  العلوم   ،22  ،

-204، جامعة بغداد، العراق، ص 94إصدار  
228 . 

4. ( عباس  والشريفي،  كمال  (:  2012دواني، 
 في الثانوية  المدارس مديري  ممارسة مستوى 
لعّما  محافظة  التحويلي القرارصنع   عمليِّةن 
المجلة للعمل،   دافعيتهم  بمستوى  وعالقته

، 2، عدد 8، مجلد األردنية في العلوم التربوية
 . 103-93، ص األردنجامعة اليرموك، 

(: الشددددددفافية 2014الراجحددددددي، محمددددددد علددددددي ) .5
وعالقتهددددددا بالثقددددددة التنظيميددددددة فددددددي المؤسسددددددات 
األكاديميدددة األمنيدددة السدددعودية مدددن وجهدددة نظدددر 
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العدداملين فيهددا، أطروحددة دكتددوراه غيددر منشددورة، 
كلية العلوم االجتماعية واإلدارية، جامعة نايف 

 العربية للعلوم األمنية، الرياض.
الراشددددي، عدددادل عبدددد   وعبدددد الهدددادي، خالدددد  .6

(: مكونددددددات نظددددددم المعلومددددددات 2019زيدددددددان )
اإلداريددددة ودورهددددا فددددي تعزيددددز الثقددددة التنظيميددددة: 
دراسددة اسددتطالعية آلراء عيندددة مددن األفددراد فدددي 

، تنمياة الرافادينالبنك المركزي العراقدي بغدداد،  
، جامعدددددددة الموصدددددددل، 121، عددددددددد 38مجلدددددددد 

 .131-113العراق، ص 
7.  ( راضي  لؤي  القيادة  2019الربيعي،  دور   :)

دراسة  المنظمي:  النجاح  تحقيق  في  الرنانة 
المديرة   في  العاملين  المديرين  آلراء  تطبيقية 

مجلة دراسات  العامة للتربية بالرصافة الثانية،  
عدد  تربوية مجلد  45،  التربية،  12،  وزارة   ،

 . 241-214بغداد، ص 
(: توظيف نتائج  2019الصراف، سجى نذير )  .8

االستقامة   تحقيق  في  العاملين  أداء  تقييم 
التقني   المعهد  في  ميدانية  دراسة  التنظيمية: 

،  مجلة العلوم االقتصادية واإلدارية بالموصل،  
عدد  25مجلد  العراق، 114،  بغداد،  جامعة   ،
 . 309-286ص 

الطائي، يوسف حجيم وعبد  ، هرون فريدون  .9
(: القيددادة األخالقيددة 2017يد، وريددا نجددم )ورشدد

ودورها في النزاهة التنظيميدة للحدد مدن مغدذيات 
الفساد اإلداري: دراسدة تطبيقيدة علدى عيندة مدن 

مجلاة جامعاة دوائر محافظدة النجدف األشدرف، 
، جامعدددة 2، عددددد 3، مجلدددد التنمياااة البشااارية

 .311-272التنمية البشرية، العراق، ص 
جبار   .10 محمد  والصائغ،  رزاق  علي  العابدي، 

( محمد  جاسم  تأثير  2018والذبحاوي،   :)
الريادي:   األداء  في  التنظيمية  الذهنية  اليقظة 
دراسة استطالعية آلراء التدريسين في معهدي 
التقنية،   الفرات األوس   الكوفة والنجف جامعة 
واإلدارية االقتصادية  للعلوم  الغري  ، مجلة 

عدد  15مجلد   العراق، ،  1،  الكوفة،  جامعة 
 .  126-106ص 

(: المددددددرح فددددددي 2017العابدددددددي، علددددددي رزاق ) .11
مكدددددان العمدددددل كمتغيدددددر تفددددداعلي بدددددين اسدددددتقامة 
القيدددادة والتدددألق التنظيمدددي: دراسدددة تطبيقيدددة فدددي 

مجلاااااة العلاااااوم االقتصاااااادية جامعدددددة الكوفدددددة، 
، جامعدة بغدداد، 23، مجلدد 97، عدد واإلدارية

 .173-153العراق، ص 
(: النزاهددددددة 2019م عليدددددوي )العبيددددددي، عصددددددا .12

السددددلوكية وانعكاسددددها فددددي القيددددادة المتواضددددعة: 
دراسدة اسددتطالعية آلراء عينددة مدن أسدداتذة كليددة 

، المجلااااة العربيااااة اإلمددددام الكدددداظم أقسددددام بابددددل
، المنظمدددة العربيدددة 3، عددددد 39، مجلدددد لاااردارة
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القداهرة، ، جامعة الدول العربيةللتنمية اإلدارية، 
 .162-145ص 

(: تقددويم 2014عسدداف، محمددود عبددد المجيددد ) .13
بددددرامج ريدددداض األطفددددال بمحافظددددات غددددزة فددددي 
ضدددددوء حقددددددوقهم المشددددددروعة مدددددن وجهددددددة نظددددددر 

مجلاااااة جامعاااااة القااااادس المفتوحاااااة مددددددرائها، 
راساااتلألبحاااو و  ، عدددد التربويااة والنفسااية الدِّ

جامعددددددددددة القدددددددددددس المفتوحددددددددددة، ، 2، مجلددددددددددد 5
 .380-349ص  فلسطين،

(: الددذكاء 2018د )العندداني، حنددان عبددد الحميدد .14
القيادي لدى مديرات رياض األطفال في مديندة 

ان،  ، جمعيدددددة مجلاااااة اااااايون اجتماعياااااةعمدددددّ
، مجلدددد 139االجتمددداعيين فدددي الشدددارقة، عددددد 

 .37-9، اإلمارات العربية المتحدة، ص 35
غدددالي، حسددددين حرجدددة وأمانددددة، أحمدددد عبددددد    .15
(: االسددتقامة التنظيميددة كمتغيددر معدددل 2015)

الددددعم التنظيمدددي المددددرك وسدددلوك للعالقدددة بدددين 
المواطنددة التنظيميددة: بحدددث تحليلددي آلراء عيندددة 

المجلة من العاملين في معمل اسمنت كربالء، 
، 46، عددد  11، مجلدد  العراقية للعلوم اإلدارية

 .307-267جامعة كربالء، العراق، ص 
محمددددددود، محمددددددد جددددددابر وأحمددددددد، ننسددددددي فددددددؤاد  .16

يميدة (: الثقدة التنظ2018وبكري، منال محمدد )
مجلاااااااة العلاااااااوم فددددددي المؤسسددددددات التعليميددددددة، 

، جامعددددة جنددددوب الددددوادي، 37، عدددددد التربويااااة
 .204-190كلية التربية بقنا، مصر، ص 

(: تصددددددور مقتددددددرح 2015مدددددددوخ، والء نمددددددر ) .17
لتطددددددددوير دور وزارة التربيددددددددة والتعلدددددددديم العددددددددالي 
الفلسددطينية فددي اإلشددراف علددى ريدداض األطفددال 

المعاصدددرة، رسدددالة فدددي ضدددوء بعدددض التجدددارب 
ماجسددتير غيددر منشددورة، كليددة التربيددة، الجامعددة 

 اإلسالمية، غزة.
الناااوال االجتماااااعي (: 2016النددداجي، بسدددمة ) .18

والتعلااااااااايم العاااااااااام: السااااااااايا ، السياساااااااااات 
، وزارة واالسااتراتيجيات، التحااّديات والتوصااايات

التربية والتعليم العالي بالتعاون مع وزارة شدؤون 
 المرأة، رام  .

(: أثدر أبعداد اليقظدة 2012، أسماء طده )نوري  .19
الذهنيدددة فدددي االبدددداع التنظيمدددي: دراسدددة ميدانيدددة 

مجلة العلوم في عدد من كليات جامعة بغدداد، 
، 68،عدددددد 18، مجلددددد االقتصااااادية واإلداريااااة

 . 236-206جامعة بغداد، العراق، ص 
كتاب ال  :(2018وزارة التربية والتعليم العالي ) .20

للتعليم في محافظات غزة اإلحصائي السنوي  
 .، غزة/2018

الخطة االستراتيجية لقطااال التعلايم (:  2017) .21
، النسدددددددددددددددددددددددددددخة المطدددددددددددددددددددددددددددورة 2017-2022

 ، رام  .لالستراتيجية القطاعية الثالثة للتعليم
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 القطاعياااااة وعبااااار االساااااتراتيجية(: 2010)  .22
، المسدددودة 2013-2011للتعلااايم  القطاعياااة
 . رام  األولية، 

 التطويريااة الخمسااية الخطااة(: 2008) .23
نوعيدددة  ، نحددو2012-2008االسااتراتيجية 

 من أجل التطوير، رام  . التعليم
 ،التربااوي  الواقااع تشااخيص وثيقااة(: 2007)  .24

 .  رام
المراجع  English)  األجنبية  ثانيا : 
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