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القيادة االدارية وعالقتها بالقيم التنظيمية ملديرات رياض 
 االطفال من وجهة نظر املعلمات

  أ.م.د.عال حسين عموان
 مركز البحوث النفسية /وزارة التعميم العالي والبحث العممي

Dr.ulaalbawei@gmail.com 
 :الممخص
ىدف البحث الحالي الى قياس مستوى القيادة االدارية لمديرات رياض االطفال من وجية  

نظر المعممات، قياس مستوى القيم التنظيمية لمديرات رياض االطفال من وجية نظر المعممات 
(معممة من 011االرتباطية بين متغيري البحث. وقد تكونت عينة البحث من) والكشف عن العالقة

 .0100/0100معممات رياض االطفال في مدينة بغداد/مديرية تربية الكرخ الثانية لمعام الدراسي
( 0109القيادة االدارية وتبني اداة لقياس القيم التنظيمية لـ)ثجيل، لقياس ةوقد قامت الباحثة ببناء ادا

وتم التحقق من خصائصيما  البحث ألىدافء بعض التعديالت عمى االداة لمالئمة اداة القياس واجرا
 السيكومترية  ومن ثم تطبيق اداة القياس عمى عينة البحث المذكورة وقد اظيرت النتائج مايمي:

 ان المتوسط الحسابي لعينة البحث أكبر من الوسط الفرضي ألداة قياس القيادة االدارية. -0
 لمتوسط الحسابي لعينة البحث أكبر من الوسط الفرضي ألداة قياس القيم التنظيمية.ان ا  -0
 توجد عالقة ارتباطية موجبة بين متغيري البحث. -3
 عمى ذلك قدمت الباحثة مجموعة من االستنتاجات والتوصيات والمقترحات. وبناءً 

 .(رياض االطفالالقيادة االدارية، القيم التنظيمية، مديرات )الكممات المفتاحية: 
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Administrative leadership and its relationship to the 

organizational values of kindergarten principals from the 

teachers’ point of view 

Dr. Ola Hussein Alwan 

Ministry of Higher Education and Scientific Research/ 

Psychological Research Center 

 

Abstracts: 

The aim of the current research is to measure the level of kindergarten 

administrative leadership from the teachers' point of view and to measure the 

level of values found in kindergarten managers from the teachers' point of 

view, furthermore to reveal the correlation between the two research 

variables.  The Research subject consist of (100) of kindergarten teachers in 

the city of Baghdad / Al- Karkh2 Education Directorate for the academic year 

2021/2022. 

The researcher built a managementone tool and adopted the one 

measurement(thejeel,2019) and their psychometric properties have been 

verified, and then  she applied  the measurement instrument on the research 

sample.  

The results showed the following: 

1- The arithmetic average of the research sample is greater than the 

hypothetical average of the administrative leadership measurement tool. 

2- The arithmetic average of the research sample is greater than the 

hypothetical average of the value measurement tool. 

3- There is a positive correlation between the research variables. 

Accordingly, the researcher presented a set of conclusions, recommendations 

and suggestions. 

Keywords: administrative leadership, organizational values, kindergarten 

managers. 
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 الفصل االول)التعريف بالبحث(
 البحث:مشكمة 
تشيد المجتمعات في الوقت الحاضر تغييرات وتطورات متسارعة مما يؤدي  

الى تطور مفيوم القيادة االدارية االمر الذي قد يؤدي الى احداث تغيير في ىذه 
المفاىيم ونتيجة ىذه التطورات السريعة اصبح لزاما عمى مديرات رياض االطفال توجيو 

عمى اداء المعممات ومتابعتو  وىذه االعمال  وتنظيم اعماليا وتنسيقيا واالشراف
المتشبعة والكثيرة تجعل عممية القيادة االدارية في رياض االطفال ميمة قد تكون صعبة 

تعد القيادة االدارية و " (.67: 0106أو شاقة بالنسبة لبعض االدارات)السعود وحسين،
احدى اىم المؤشرات عمى القدرة عمى احتواء المؤسسة التربوية بما فييا من مالكات 

وتربوية اضافة الى المالكات الخدمية اذ تعتمد عمى مسارات سموكية متنوعة تعميمية  
قد تشير الى القدرة عمى االستمرار في احداث التغييرات داخل المؤسسة أو قد تشير 

 و عالقو بالقيم التنظيمية التيالة من الركود االداري داخميا وذلك قد تكون لالى ح
 "تمتمكيا مديرة الروضة.

جوىر الفمسفة  اذ انيا لذا تعد القيم التنظيمية ركيزة اساسية اخرى في اية ثقافة تنظيمية،
تعكس شعور مديرة الروضة  إذتحقيق اىدافيا بكفاءة عالية لفي أي منظمة تسعى 

اىاتيا العامة نحو المؤسسة التربوية)رياض االطفال( وتحدد الخطوط العريضة واتج
لذا يعتقد ان نجاح رياض االطفال يتوقف عمى كيفية  لنشاط الكوادر التعميمية فييا،

الى قابميتيا عمى القيادة االدارية من اجل  باإلضافةادراك المديرة لتمك القيم التنظيمية 
 (.587: 0109لروضة)ثجيل،العمل عمى تنظيم وادارة ا

 وبناءًا عمى ذلك فقد انطمقت مشكمة البحث من تساؤل مفاده:
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ما عالقة القيادة االدارية بالقيم التنظيمية لمديرات رياض االطفال من وجية نظر 
  المعممات؟

 أهمية البحث:
تشكل المؤسسة التربوية احد اىم القضايا الكبرى باعتبارىا الركيزة االساسية  

االفراد والمجتمعات وتعد ادارة تمك المؤسسة من القضايا الميمة لما ليا من دور  لبناء
كبير في طريقة تسيير عمميا وانسيابية اداء المعممات في حالة وجود القيادة االدارية 
االيجابية المتمثمة في مديرة الروضة ومدى امتالكيا لمقيم التنظيمية  والتي تعمل من 

ديد سموكيا في اطار التعامل مع بقية افراد المؤسسة بكل خالليا عمى توجيو وتح
 تشكيالتيا.

اذ تعد مديرة الروضة ىي الشخصية المسؤولة عن تنظيم كل جوانب العممية التربوية 
في الروضة لذا فان قدرتيا في القيادة االدارية احد اىم المؤشرات في تنظيم العمل في 

قدرة عمى التخطيط الجيد والتخطيط االستراتيجي المؤسسة التربوية فحسن ادارة الوقت وال
والتقويم وتطوير العمل بشكل دائم ومستمر من خالل االشراف والمتابعة المستمرين 

عمى قدرتيا عمى توجيو المعممات وخاصة الجدد منين اثناء العمل اذ قد  باإلضافة
تكون ىذه القيم  ( اذ049: 0101)الحريري،يشير ذلك الى امتالكيا قيمًا تنظيمية عالية

بمثابة المعيار الذي ينظم سموك االدارة وبما ان مديرة الروضة ىي المسؤولة عن كل 
عمميات تنظيم وادارة الروضة لذا تعد ركنا اساسيا في االرتقاء بعمل الييئات التعميمية 

 (68: 0107العاممة فييا)شرقي،
 البحث في الجوانب االتية: لمتغيراتلذا تتمخص االىمية النظرية 

اثراء الجانب النظري لمبحوث االنسانية وذلك عن طريق دراسة متغيري  -0
 ."القيادة االدارية والقيم التنظيمية"البحث
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 ."القيادة االدارية،القيم التنظيمة" توضيح العالقة بين متغيري البحث -0
عن تناول البحث شريحة تربوية ميمة وىي مديرات رياض االطفال وذلك  -3

 في قيادتين االدارية وقيمين التنظيمية.طريق بيان وجية نظر المعممات 
 :يستيدف البحث الحالي التعرف عمى:أهداف البحث

من وجية نظر  رياض االطفال اتقياس مستوى القيادة االدارية لمدير  -0
 المعممات.

 من وجية نظر المعممات رياض االطفال اتقياس مستوى القيم التنظيمية لمدير  -0
الكشف عن العالقة االرتباطية بين متغيري القيادة االدارية والقيم التنظيمية  -3

 لمديرات رياض االطفال من وجية نظر المعممات.
يتحدد البحث الحالي بمعممات رياض االطفال الحكومية لمدينة بغداد في  حدود البحث:

 .0100/0100مديرية تربية الكرخ الثانية لمعام الدراسي
 حات:تحديد المصطم

 Administrative Leadership "القيادة االدارية "
 عرفها:
ىي عممية تيدف الى التأثير عمى سموك االفراد وتنسيق "(: 5115النخمة ) -1

 .(39: 0105)النخمة، "جيودىم لتحقيق اىداف معينة
والتي  ىي الجمع بين خصائص ومميزات عممية القيادة"(:5115قورين ) -5

والعمميات االدارية كالتخطيط والتنظيم والتنسيق بين تتمثل في عممية التأثير 
 .(8: 0105)قورين،"جيود العاممين لتحقيق االىداف المنشودة
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وىي قدرة المدير عمى مرؤوسيو وتوجيييم بطريقة يتسنى " (:5115تكميش ) -3
لو فييا كسب طاعتيم واحتراميم والتعاون بينيم في سبيل تحقيق اىداف 

 (01: 0105)تكميش، "محددة
ىي الميارة االدارية التي تمتمكيا مديرة الروضة لتوجيو " : التعريف النظري لمباحثة:

عمل المؤسسة التربوية)رياض االطفال( أو ىي فن ادارة الروضة اذ ان نجاح المؤسسة 
 "يتأثر بدرجة كبيرة بشخصيتيا وميوليا وقيميا وأفكارىا.

التي تحصل عمييا المديرة بعد اجابة عينة وىي الدرجة "التعريف االجرائي:
 "البحث)المعممات( عمى اداة قياس القيادة االدارية

 Organizational Values "القيم التنظيمية"
 عرفها:
وىي مجموعة القيم التي تسيير سموك مديرة الروضة بحيث " (:5115زرفة) -1

ليا يحكم بو تكون ادارتيا موضوعية وغير متحيزة وتشكل ىذه القيم معيارًا 
 (.045: 0100)زرفة,"سموكيا اثناء ممارستيا لنشاط ادارة الروضة

وىي التي تحكم سموك مديرة الروضة في التنظيم كااللتزام "(:5116المغربي) -5
بالقوانين واحترام التسمسل االداري والوالء والكفاءة وبالتالي تؤثر في سموكيا في 

 (.05: 0106)المغربي،"االطفال(تنظيم ادارة المؤسسة التربوية)رياض 
التي تصفيا  والمبادئمجموعة القواعد "(: 5116رمضان وابو عاصي) -3

والتي تؤثر في مختمف مكونات بيئة العمل ويتحدد في  ألفرادىاالمؤسسة 
ضوئيا جممة االساليب التي تحقق الغايات واالىداف الخاصة بتمك 

 (.078: 0106)رمضان وابو عاصي،"المؤسسة
 (.0100"تبنت الباحثة التعريف النظري" لـ )زرفة، النظري لمباحثة: التعريف
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وىي الدرجة التي تحصل عمييا المديرة بعد اجابة عينة التعريف االجرائي: "
 البحث)المعممات( عمى اداة قياس القيم التنظيمية."

 مديرة الروضة :
الصادرة من وىي التي تتولى تنفيذ الخطط والسياسات (:5116عرفها :الحريري)

وذلك بتوزيع العمل عمى المعممات وتوجييين ومتابعتين وبالتالي  االدارة العميا
 (.63-60: 0110ة التربوية)الحريري،المساىمة الجادة في تطوير العممي

 
 الفصل الثاني /اطار نظري ودراسات سابقة

 االطار النظري:
 Administrative Leadership :"القيادة االدارية" اواًل:

التعقيد في المشكالت  بسببتتسم القيادة االدارية في الوقت الحاضر بالصعوبة  
االدارية التي تواجو عمل المؤسسة التربوية لدرجة اصبح من الصعب معيا استخدام 

المؤسسة لذا فان بيئة  ةدار إلالحمول واالفكار ذاتيا التي كانت تستخدم في الماضي 
ذات تأثير وفعالية لكي تفي بمتطمبات وتحديات  تتطمب قيادة اداريةالعمل الحالية 

العصر الحالي اذ اشار عدد كبير من الممارسين والمنظمين في مجال القيادة الى 
المؤسسة التربوية اذ  إلدارةاختالف نوعية السمات والميارات القيادية االدارية المطموبة 

مى االستمرار في زيادة اصبحت بحاجة الى قيادة اكثر قدرة عمى المرونة والقابمية ع
الى التمييز بدرجة عالية من االحساس بأىمية التنوع الثقافي واتخاذ  باإلضافةالمعارف 

الى القدرة عمى التفكير التأممي في تصرفات المديرة كذلك القدرة عمى  باإلضافةالقرار 
عمى معوقات التفكير  باالنفتاح واالستعداد لتبادل االفكار والمفاىيم والقدرة عمى التغم

 (.009، 007: 0106المحدد والمحافظ )أبو خضير،
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فالقائد االداري عميو ان يكون ممما بشكل تفصيمي بكل ما يحيط بو من مثيرات 
فالمعرفة الفنية تتطمب انجاز الميام العممياتية بينما المعرفة التكتيكية فيي القدرة عمى 

مى مثيرات البيئة التعميمية قدر استعمال االدوات والتجييزات والسيطرة ع
 (.049: 0116االمكان)الصيرفي، 

وىناك سبع قدرات أو ميارات اساسية يجب أن تتوافر في القائد االداري في القرن 
 الواحد والعشرين وىي كما حددىا ماركردت:

القدرة عمى التفكير النظمي ويشير الى التفكير الشمولي الذي يأخذ باالعتبار  -0
لعمميات والمخرجات والعالقات البينية بين اجزاء التنظيم وعناصره المدخالت وا

 المختمفة أثناء التعامل مع المواقف واالحداث المختمفة.
 القدرة عمى صنع التغيير في المؤسسة التربوية ويقصد بذلك قدرة مديرة الروضة -0

ك عمى صنع وايجاد التغيير الذي تنشده المؤسسة التربوية وادارتيا وادارة ذل
 التغيير بفعالية.

القدرة عمى االبتكار اذ تتطمب بيئة العمل في القرن الحالي القدرة عمى صنع  -3
فرص النجاح والتمييز ويستدعي ذلك من مديرة الروضة أن تشجع عمى ايجاد 
بيئة عمل تحث عمى التجريب لمتغمب عمى التحديات التي تواجو المؤسسة 

 التربوية والعاممين فييا.
لداخمي لخدمة االخرين فالقيادة الحقيقية تظير عندما يكون لدى االستعداد ا -4

 الفرد دافعية ورغبة في مساعدة االخرين وخدمتيم ويشمل ذلك)المعممات،
 الحرفيين والعامميين في الروضة(. االطفال،

القدرة عمى التنسيق المتزامن مع العديد من الميام والقضايا واالفراد اذ يتطمب  -5
يكون لدى مديرة الروضة القدرة عمى ادارة وتنسيق العديد العصر الحالي ان 
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من االمور فعمى سبيل المثال يكون لدييا القدرة عمى   العامل والتعاون  مع 
 العديد من االفراد وفي جميع الظروف.

القدرة عمى التعمم والتوجيو والتدريب وىي من اىم الميارات المطموبة فالفرص  -6
ب النظامي قميمة جدًا لعدم توافر الوقت الكافي المتاحة لمحصول عمى التدري

لممديرة لاللتحاق ببرامج التدريب التقميدية لذا فأنيا يجب أن تتعمم باستمرار اثناء 
 ممارستيا لميام عمميا حتى تستطيع تحقيق النجاح في وظيفتيا.

تعد من اىم القدرات  القدرة عمى بناء رؤية مشتركة واضحة لممؤسسة التربوية -7
يجب ان تتوافر في القيادة االدارية لمديرة الروضة فالقدرة عمى بناء  التي

وصناعة رؤية مشتركة لممؤسسة التربوية بحيث تكون ىذه الرؤية مميمة 
 ان محور عممية القيادة ىو توجيو االخرين نحو المؤسسة إذلمعاممين في ىذه 

: 0106،مستقبل مرغوب فيو واىداف تسعى المؤسسة الى تحقيقيا)أبو خضير
031-030) 
 Organizational Values :"القيم التنظيمية"ثانيًا: 

من المعمومات الميمة التي تقتضييا ادارة المؤسسة التربوية في العصر الحديث 
تمك التي تتعمق بالسموك والقيم التي يمتمكيا الفرد أثناء العمل اذ تعرف القيم بانيا 
المعاني التي يعطييا الفرد اىمية في حياتو وسموكو وىي بذلك تختمف عن 

صحة االشياء او االفكار والتصديق بيا المعتقدات اذ تعني المعتقدات الى قبول 
ومن ىنا يتضح ان القيم تستند الى معتقدات معينة والصمة بينيا وثيقة اال ان القيم 
ليست ىي المعتقدات، فالقيم التنظيمية لمديرة الروضة تحكم سموكيا في التنظيم 

 بأخالقياتلقيم كااللتزام بالقوانين واحترام التسمسل االداري والوالء والكفاءة وترتبط ا
فرانسيس وودكوك " ( ويعد تصنيف50: 0106العمل والسموك التنظيمي)المغربي،
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من اشير التصنيفات لمقيم التنظيمية اذ تم تصنيفيا الى اربعة مجاالت رئيسية 
 وىي:

التي يجب عمى المؤسسة ان تتعامل بيا من خالل النفوذ  قيم ادارة االدارة:وىي -0
 المكافأة والصفوة(. والقيم التي تتبعيا وىي)القوة،

 بإداءويقصد بيا اىتمام ادارة الروضة بالقضايا ذات الصمة  قيم ادارة الميمة: -0
العمل وتحقيق االىداف التي تسعى ليا المؤسسة التربوية والقيم التي تتبعيا 

 الكفاءة و االقتصاد(. ىي)الفعالية،
قيم ادارة العالقات وبموجبيا تتعامل ادارة الروضة مع قضايا ذات صمة بيدف  -3

 الحصول عمى افضل اداء من الكوادر التعميمية في الروضة اذ ان العمل ال
فرق  القانون، يمكن اداؤه دون التزام المعممات والقيم التي تتبعيا ىي)العدل،

 العمل والنظام(.
ة البيئة وتعني انو يجب عمى مديرة الروضة ان تعرف البيئة التي تعمل قيم ادار  -4

،استغالل الفرص  بيا وكيف تؤثر عمى ىذه البيئة والقيم التي تتبعيا)الدفاع
 ( .Fracis&Woodcock,1990;69)"والتنافس(

الى ان القيم التنظيمية ىي المعتقدات التي يتبناىا العاممون  وتشير كاندكا وناشاتا
التي يجب عمى ىذه المؤسسة  في المؤسسة التربوية والتي تتعمق بالوسائل والغايات

تحقيقيا كما تبين انو عندما تتشارك مديرة الروضة والمعممات في القيم التنظيمية 
ؤسسة التربوية التي يعممن يشعرن بمزيد من الوالء وااللتزام تجاه الم فأنين
 (Kanika&Nishtha,2010;19بيا)

من فائدة لمحتضنييا او من  القيمةويصنف ريشر القيم عمى اساس ما تحققو 
 يتبناىا وتنقسم الى الفئات التالية:
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 الراحة واالمن الجسمي( قيم مادية وجسمية)كالصحة, -0
 واالمن االقتصادي( كاإلنتاجيةقيم اقتصادية) -0
 اجتماعية)كاحترام االخرين والعطف عمى الفقراء(قيم  -3
 والعدالة( كاألمانةقيم اخالقية) -4
 قيم سياسية)كالحرية( -5
 قيم جمالية)كالجمال و التناسق( -6
 قيم دينية)نقاء الضمير( -7
 قيم مينية)كالنجاح الميني( -8
 (009-008: 0990قيم وجدانية)كالحب والتقبل()خميفة، -9

 ثالثًا: مديرة الروضة:
الروضة تعد المركز االول لمعممية التربوية في الروضة فعمييا يقع ان مديرة  

عبء تنظيميا لمحصول عمى افضل النتائج الممكنة وقد اكد عمى ذلك بعض الباحثين 
حيث يرى ان المديرة تعتبر مفتاح عمميات التغيير وانيا تمد المعممات واولياء االمور 

 (.303: 0114)فيمي،بالكثير من المعمومات الضرورية لطفل الروضة
اذ يقع عمى عاتقيا تنظيم الروضة فيي تعد المحور المحرك لمعممية االدارية داخل 
المؤسسة التربوية حيث تقوم بتوزيع الميام عمى المعممات كل حسب اختصاصو 

وتوضيح ميام العاممين في الروضة ومن ثم دعم ذلك العمل بالتوجيو المستمر وخبراتو 
لتقويم عن طريق التشخيص والعالج لتالفي نقاط الضعف في العمل والمتابعة ومن ثم ا

فتنظيم العمل في الروضة من قبل  واصالحيا وتعزيز نقاط القوة واالستمرار في دعميا،
المديرة يتم من خالل وضع الخطط موضع التنفيذ بعد تحديد االىداف اضافة الى 

ح الفرصة لبقاء العالقات ايضاح دور كل عضو في المؤسسة وما يتوقع منو فيي تتي
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التبادلية بين االعضاء وتشجع فريق العمل والسيما وان العمل في الروضة يكون بشكل 
مترابط وبذلك تقوم مديرة الروضة بعممية البناء االداري والتنظيمي اذ يتم تقسيم العمل 
 الى وحدات ادارية ويكون البدء عادة من قمة اليرم حيث االدارة ومن ثم المراكز

 (94: 0110ة قاعدة اليرم)الحريري،الوظيفية تنازليًا من االىم فالميم ولغاي
 النظريات المفسرة لمتغييرات البحث:

 :"القيادة االدارية" اواًل:
 :GREAT MAN THEORY نظرية الرجل العظيم   -1

القيادة عمى اسس وراثية ويرى القائمون بيذه  وتعد من اقدم النظريات التي تفسر
القيادة سمة مميزة لمفرد لذا فان عددا قميال من االفراد لدييم سمة القيادة  النظرية ان

يمكنيم من السيطرة عمى االخرين والتأثير عمى البيئة المحيطة بين  وىذا ما
فالتغييرات في الحياة الجماعية واالجتماعية  فيحدثون بيا أي تغيير يرونو مناسبًا،

 دية.تتحقق عن طريق افراد ذي مواىب غير عا
يصنعون وان السمات  ان القادة يولدون وال ىويشير اصحاب ىذه النظرية ال

يمكن ألي  القيادية موروثة وليست مكتسبة بمعنى ان القادة يولدون قادة وانو ال
شخص ليس لديو سمات القيادة ان يصير قائدًا ونرى ىذه النظرية ان االحداث 

تتأثر بالقادة الذين يديرون تمك والتغييرات الجوىرية في المجتمع والمؤسسات 
 (.60-61: 0101المجتمعات والمؤسسات)رشوان،
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 ACONTINUUM OFنظرية الخط المستمر في القيادة  -5
LEADERSHIP   لكل من تاننيوم وشميدت

TANNENBAUM&SCHMIDT: 
تعالج ىذه النظرية بعدين ميمين لتحديد النموذج القيادي لمقائد وىما مقدار السمطة 

الصالحية التي يمتمكيا القائد)مديرة الروضة( ومقدار الحرية الممنوحة لمتابعين او 
وتحدد في ىذه  او المرؤوسين)معممة الروضة والعاممين في المؤسسة التربوية(

النظرية العالقة بين مديرة الروضة والمعممات عمى اساس خط 
 (039: 0103متواصل)العمراني،

 األوتوقراطي سموك القائد                           سموك القائد الديمقراطي       
 
 
 
 

 :THE INTERACTION THEORYالنظرية التفاعمية  -3
ترتكز القيادة في ىذا االتجاه عمى عمميتي التكامل والتفاعل بين كل المتغيرات 
الرئيسة في القيادة اذ يتم ربط السمات الشخصية وىي االتجاه االول باالتجاه 

دينامي وىذا ىو االتجاه الثاني وبيذا التفاعل يتحقق التكامل بين الموقفي بتفاعل 
 -وتتفاعل عوامل ثالثة في القيادة وىي: كل المتغيرات في القيادة،

 ان يتوافر فيين من عناصر. وما ينبغيالسمات الشخصية لمديرة الروضة  -0
الجماعة )معممة الروضة( من حيث تركيبيا واتجاىاتيا وخصائص متطمباتيا  -0

 ومشاكميا.

 استعمال السلطة من القائد                                                  

                                                     )مديرة الروضة(                              مجال الحرية للمرؤوسين

 )معلمات الروضة والمعلمات والعاملين في المؤسسة(



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 767 

 عناصر الموقف والعوامل المتداخمة في احداثو. -3
وتشير ىذه النظرية الى اىمية  التفاعل بين مديرة الروضة والمعممات اذ تؤثر المديرة 
في سموك الجماعة بحكم قدراتيا االدارية ونشاطيا وتتأثر ايضا بسموك الجماعة اذ انيا 

معاييرىا واىدافيا وتوجد الصمة مع احد اعضاء الجماعة تتشارك معيا في مشكالتيا و 
 وبإمكاناتاعضائيا وىي بذلك تكون مممة بحاجات المعممات واتجاىاتين ومشكالتين 

ىذه الجماعة والظروف المحيطة التي تجعل معممات الروضة يتجمعن حول المديرة 
ويتفيمن توجيياتيا ويمنحونيا تأييدىن ودعمين وجيودىن لتحقيق اليدف المطموب) 

 (.78-77: 0101،رشوان
 :"القيم التنظيمية"ثانيًا: 
اىتم باندورا بالتفاعل بين العوامل الداخمية والخارجية  نظرية التعمم االجتماعي: -1

اذ تقوم مديرة الروضة بوظيفتيا وذلك  وكذلك بالمتغيرات السموكية ومدى ثباتيا،
من خالل تنظيم الروضة واالرتقاء داخل شبكة من المؤثرات التفاعمية المتبادلة 
اذ ركز باندورا اىتمامو عمى مدى قدرة االفراد عمى االسيام في دافعيتيم المثمرة 

مديرة الروضة ومن خالل اليات  بإمكانوادائيم الفعال اذ يشير الى انو 
ة الخاصة بيا اكتساب قسط ممحوظ من القدرة عمى السيطرة عمى بيئتيا المعرف

في المؤسسة التربوية)رياض االطفال( والتي يكون من ضمنيا القيم التنظيمية 
 باألعمالالتي تمتمكيا المديرة وذلك من خالل اعتقادىا بانيا قادرة عمى القيام 

 التي تحقق فائدة ليا ولغيرىا.
ى عمميات التنظيم الذاتي أو الكفاءة الذاتية وىي االعتقاد بقدرة كما اشار باندورا ال

تؤدي الى تحقيق نتيجة مرغوب  مديرة الروضة عمى تشير الى القيم التنظيمية والتي
بيا من خالل تحقيق االىداف المطموبة فعندما تكون الكفاءة الذاتية عالية المستوى 
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عمى اداء السموكيات)القيم  لدى مديرة الروضة فنيا تكسب الثقة في قدرتيا
التنظيمية( التي تتيح ليا السيطرة عمى الظروف التي تواجييا في ادارة المؤسسة 

 (.533، 506: 0115التربوية)الين،
 VYGOTSKS SOCIOCUITURALالنظرية الثقافية االجتماعية -5

PERSPECTIVE: 
النمو المعرفي وذلك  يعترف عمماء النفس في الوقت الحاضر بأن الثقافة تشكل

بتحديدىا ماذا وكيف سيتعمم الفرد عن الحياة وماىي القيم االجتماعية والتنظيمية 
والمعتقدات التي سيكتسبيا مستقباًل وقد اعتقد فيجوتسكي ان االنشطة االنسانية 
تجري في مواقف ثقافية واليمكن فيميا بمعزل عن ىذه المواقف واحد ىذه االفكار 

ان البنى والعمميات العقمية النوعية والقيم التنظيمية لمديرة الروضة التي قدميا ىو 
والحقيقة ان فيجوتسكي تصور  يمكن تقصي اثرىا من خالل تفاعميا مع االخرين

فكريا ان النمو عمى انو تحويل االنشطة االجتماعية التشاركية الى عمميات متشربة 
 .(043 -040: 0101داخميًا)وولفوك،
سكي الى ان الوسائل النفسية تقوم بتحويل الوظائف العقمية االساسية اذ يشير فيجوت

الى وظائف عقمية اعمى كاالنتباه والتفكير المنطقي والمجرد وتستخدم الوظائف 
العقمية المغة وغيرىا من االنظمة الرمزية والقيم التنظيمية في عمميات التفكير 

ت وتتضمن كل وسيمة أو واستخداميا لحل المشكال باألشياءاالبداعي الخاص 
ميارة اسموب معرفي مختمف ويشير فيجوتسكي الى ان االفراد يقومون بالسيطرة 
عمى انفسيم من خالل االدوات السيكولوجية وبذلك يتم اكتساب القيم التنظيمية 
باعتبارىا جزءا من المواد التي يتعمميا الفرد عن طريق االدوات 

 (.018: 0100السيكولوجية)ميممر،
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دراسات  إليجادبعد قيام الباحثة بالبحث الدقيق والتقصي : دراسات السابقةال
 مشابيو لمتغيرات البحث سيتم عرض بعض من ىذه الدراسات وىي كاالتي:

 (:5112دراسة محمود وأخرون)
تطوير االداء االداري لمقيادات التربوية بالفيوم في ضوء ادارة  عنوان الدراسة:
 الدراسة التعرف الى: استيدفت: الجودة  الشاممة

االداري لمقيادات التربوية بالفيوم في ضوء ادارة  لألداءاالطار المفاىيمي  -0
 الجودة الشاممة.

 واقع االداء االداري لمقيادات التربوية في ضوء ادارة الجودة الشاممة. -0
 رصد واقع االداء االداري لمقيادات التربوية في ضوء ادارة الجودة الشاممة. -3
استبانة موجية الى كل من)مدير ووكيل  بإعدادولتحقيق ىدف البحث قام الباحث      

 مدير ووكيل مدرسة(. وتوصمت الدراسة الى النتائج التالية: ادارة تعميمية،
ان الصعوبات التي تواجو مديري ووكالء االدارات التربوية في المدارس تشمل  -0

الجيد لمموارد المادية وقمة التجييزات والمعدات وضعف  ضعف االستثمار
 الكفايات التخطيطية والتنظيمية والقيادية لدى بعض مديري االدارات.

تفعيل دور مديري المدارس ووكالئيم من خالل االىتمام بالتدريب الكافي  -0
 (.086-065: 0109التعميمية.)محمود وأخرون، لإلدارة

 (:5112دراسة ثجيل)
استيدفت الدراسة : القيم التنظيمية لدى معممات رياض االطفال دراسة:عنوان ال

 التعرف عمى:
 القيم التنظيمية لدى معممات رياض االطفال. -0
 الفروق في القيم التنظيمية لدى معممات رياض االطفال -0
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عمى عينة معممات  وتطبيقوولتحقيق ىدف البحث تم بناء مقياس القيم التنظيمية 
 ( معممة وبعد تحميل البيانات تم التوصل الى النتائج االتية:411بمغت)

ان معممات رياض االطفال يتمتعن بمستوى عال من القيم التنظيمية داخل  -0
 الصف.

اظيرت نتائج اليدف الثاني وجود فروق بين متغير سنوات الخدمة لمقيم  -0
بينما لم تظير فروقا دالة لدى القيم  الجمالية والدينية( اسية،يالتنظيمية)الس

 .(585: 0109االخرى. )ثجيل،
 الفصل الثالث

جراءاتهمنهج البحث   وا 
في ىذا الفصل ستقوم الباحثة بتوضيح المنيج واالجراءات المتبعة في جمع وتبويب 

وتحميل البيانات وفق االسموب العممي في الدراسات والبحوث االنسانية وفيما يمي 
 توضيح ذلك:

لتحقيق أىداف  اعتمدت الباحثة منيج البحث الوصفي :منهج البحث -1
البحث واالكثر مالئمة لمدراسات االنسانية والذي ييدف الى بيان العالقة 

 .بين متغيرين)القيادة االدارية والقيم التنظيمية(
يتضمن مجتمع البحث الحالي معممات رياض االطفال مجتمع البحث:  -5

بغداد/مديرية تربية الكرخ الثانية والبالغ  لمرياض الحكومية في مدينة
 (.0100-0100) ولمعام الدراسي (300عددىن)

(معممة 011تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية اذ بمغت) عينة البحث: -3
 من معممات رياض االطفال الحكومية في مدينة بغداد جانب الكرخ الثانية

 ذلك  ( يوضح 0والجدول)



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 774 

 البحث.عينة يوضح  (1الجدول )

مديرية تربية الكرخ 
 الثانية

 عينة المعممات اسم الروضة

 9 النسرين 
 7 الغفران
 01 البسمة
 6 البراعم
 7 االقحوان
 8 النرجس

 01 المصطفى
 00 الزىور
 01 النسور
 8 الربيع

 5 قطر الندى
 8 المصافي

 011 00 المجموع

توافر اداتين لمقياس ىما اداة  لتحقيق ىدف البحث تطمب اداتا البحث: -4
 اذ قامت الباحثة ببنائيا  قياس القيادة االدارية لمديرات رياض االطفال

مع اجراء بعض   (0109لـ)ثجيل،التنظيميةلقياس القيم ااداة تبنت و 
 اوفق التعديالت عمى اداة قياس القيم التنظيمية لمالئمة اىداف البحث وذلك

 الخطوات االتية:
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بعد اطالع الباحثة عمى  االدبيات والدراسات السابقة: االطالع عمى -1
االدبيات والدراسات السابقة حددت الفقرات التي تشير الى متغير القيادة 
االدارية والقيم التنظيمية بصورتيا االولية وذلك بعد تحديد مفيومي القيادة 

 وكما ىو موضح في الفصل االول. االدارية والقيم التنظيمية
( رياض 4قامت الباحثة باختيار عشوائي لـ) ستطالعية االولى:الدراسة اال -5

حكومية في مدينة بغداد التابعة لمديرية تربية الكرخ الثانية وقد اختارت 
 سؤالين ت( معممة اذ قامت بتوزيع استبانة مفتوحة تضمن01عشوائيًا )
وقد بمغت الفقرات التي حصمت عمييا الباحثة من .  (0ممحق) مفتوحين

 ألداة( فقرة 36قياس القيادة االدارية و) ألداة( فقرة 05الخطوات السابقة)
بعد اجراء التعديل عمى اداة القياس المتبناة لمالئمة  قياس القيم التنظيمية

*)الغرض من تقديم السؤال المفتوح لمقيم التنظيمية كون .اىداف البحث
القيم  س المتبنى لمعممة الروضة في حين متغير البحث الحاليالمقيا

 التنظيمية لمديرة الروضة(
يعرف ليندوكوست الصدق بانو درجة الصحة التي يقيس بيا االختبار : الصدق
أو انو الدرجة التي نقترب بيا بنجاح تام لقياس ما نريد  قياسومانريد 

(. ولمتحقق من صدق اداتي القياس قامت الباحثة 94: 0104قياسو)مجيد، 
 بحساب المؤشرات التالية:
لمتحقق من صدق فقرات اداتي القياس تم عرضيا عمى  اواًل: الصدق الظاهري:

رشاد والتوجيو التربوي، ,االرياض االطفال )مجموعة من الخبراء المختصين في
وذلك (0ممحق ) (عمم النفس االجتماعي، االدارة التربوية  و عمم النفس التربوي

لما يتمتعون بو من خبرة لمحكم عمى)صالحية  فقرات اداتي القياس،تعديل 
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الفقرات التي بحاجة الى تعديل،حذف الفقرات التي التصمح في تحقيق اىداف 
و من فقرات وصالحية المجاالت(. وبعد اجابات البحث، اضافة مايمكن اضافت

% مع 85الخبراء تبين صالحية اغمب فقرات اداتي القياس وبنسبة اكثر من 
كما تم حذف فقرة واحد فقط من  راء تعديل لبعض الفقرات من السادة الخبراءجا

وكما  %81اداة قياس القيم التنظيمية كونيا حصمت عمى نسبة اتفاق اقل من
 :يناالتي ينىو موضح في الجدول

 مقياس القيادة االدارية: - أ

 بعد التعديل قبل التعديل ت
 تتابع مستوى اداء المعممات تراقب اداء المعممات 4
تراقب اداء عمال الخدمة  5

 والمعينات في الروضة
تتابع  اداء عمال الخدمة 

 والمعينات في الروضة
تتيح مناقشة المسائل الخاصة  6

 باالدراة لمعممات الروضة
تسمح لنا بمناقشة المسائل الخاصة 

 باالدارة
لدييا معمومات كافية حول طرائق  00

التدريس الحديثة في رياض 
 االطفال

تمتمك معمومات كافية حول طرائق 
التدريس الحديثة في رياض 

 االطفال
تحاول منع قيام صالت شخصية  03

 بين المعممات
ت شخصية تحاول منع قيام عالقا

 بين المعممات داخل الروضة
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 مقياس القيم التنظيمية:-ب 

 الفقرات المحذوفة بعد التعديل قبل التعديل ت
تقوم بواجباتيا   3

االدارية اذ تتوافر 
لدييا القدرة عمى 
 تحمل المسؤولية

 اصبحت فقرتين ىما:
تقوم بواجباتيا االدارية 

 بدون ممل
لدييا القدرة عمى تحمل 

 المسؤولية

 

 تم حذفيا   07

بعد التحقق من الصدق الظاىري الداتي القياس قامت عينة وضوح اداتي القياس:
دراسة استطالعية لعينة من معممات رياض االطفال الحكومية تم  راءجالباحثة با

اختيارىن عشوائيًا من معممات مدينة بغداد/مديرية تربية الكرخ الثانية اذ بمغ 
(معممة وقد طمبت منين الباحثة االجابة عمى اداتي القياس وحثين عمى 01عددىن)

ات الالزمة لتوضيح كيفية عدم ترك أي مفردة بدون اجابة وقد وضعت الباحثة التعميم
 االجابة عمى اداتي القياس وكان اليدف من الدراسة ىو:

 حساب الوقت المطموب لالجابة. -0
 بالنسبة لمعينة. التعميماتمعرفة مدى وضوح  -0
 بالنسبة لمعينة. الفقراتمعرفة مدى وضح  -3

( دقيقة وكانت التعميمات والفقرات واضحة 05-01اذ تراوح وقت االجابة من)
 بالنسبة لممستجيبات.

قدمت الباحثة اربعة بدائل "الداة قياس القيادة االدارية"  وصف اداتي القياس:
( 0،0،3،4وىي)دائما،غالبا،احيانا وابدًا( وقد اتخذت البدائل االوزان الرباعية )
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( كأقل درجة وبوسط 05( كأعمى درجة و)011وبذلك تراوحت الدرجة الكمية)
 ( درجة.60فرضي بمغ)

"اداة قياس القيم التنظيمية" فقد ضمت اربع بدائل وىي)دائما،غالبًا،احيانًا  أما
 ( وبذلك تراوحت الدرجة الكمية0،0،3،4وابدًا( وقد اتخذت االوزان الرباعية)

وقد ( درجة 91(كأقل درجة وبوسط فرضي بمغ )36(كأعمى درجة و)044)
 تراوحت درجة المجاالت كل عل التوالي كاالتي:

( وبوسط فرضي بمغ 7(،اقل درجة )08النظري" بمغت أعمى درجة )"المجال 
(07.) 

( وبوسط فرضي بمغ 8(،أقل درجة)30"المجال االجتماعي" بمغت أعمى درجة )
(01.) 

( وبوسط فرضي 5(،أقل درجة)01"المجال االقتصادي" بمغت أعمى درجة)
 (.00بمغ)

ط فرضي بمغ ( وبوس4(،أقل درجة)06"المجال السياسي" بمغت أعمى درجة)
(01.) 

( وبوسط فرضي بمغ 5(،أقل درجة)01"المجال الديني" بمغت أعمى درجة)
(00.) 

 (.07(،وبوسط فرضي)7(،أقل درجة)08بمغت أعمى درجة) "المجال الجمالي"
ان تحميل الفقرات ىو عبارة عن عممية فحص أو  التحميل االحصائي لمفقرات:

فقرات االختبار وذلك لمكشف عن المعممات عن كل فقرة من  الستجابة اختبار
مستوى صعوبة الفقرة والقوة التمييزية ليا وذلك لمحصول عمى ادوات قياس 
فعالة تعمل عمى قياس السمات االنسانية قياسًا دقيقًا)الزوبعي 
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(. ولتحقيق ذلك قامت الباحثة بتطبيق اداتي القياس عمى 74وأخرون،د.ت،
( معممة ويشير العزاوي 001بمغت) عينة من معممات رياض االطفال الحكومية

( معممة فأن الباحثة 011الى انو اذا كان عدد افراد عينة التحميل أكثر من)
% وترتب إجابات أفراد العينة تصاعديًا أو 07% وأدني 07تكتفي بأعمى 

( 79: 0103تنازليًا وذلك بحسب الدرجة الكمية ألداتي القياس)العزاوي،
لتحميل االحصائي وقد قامت الباحثة بحساب ( يوضح حجم عينة ا0والجدول)

 المؤشرات االتية:
 .القوة التمييزية لفقرات أداتي القياس 
 .عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية ألداتي القياس 
  قياس القيم  ألداةعالقة درجة المجال بالدرجة الكمية بالنسبة

 التنظيمية.
 بالنسبة ألداة قياس  عالقة درجة الفقرة بدرجة المجال الذي تنتمي اليو

 القيم التنظيمية
 عالقة درجة المجال بالدرجة الكمية بالنسبة ألداة قياس القيم التنظيمية 

 ( يوضح عينة التحميل االحصائي0جدول)

مديرية تربية الكرخ 
 الثانية

 عينة المعممات اسم الروضة

 6 الوركاء 
 7 االريج
 5 الغفران
 8 السندباد
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 01 الفراقد
 9 العمياء
 4 السالم
 7 السعادة
 9 النصر
 01 السنابل
 8 القناديل
 9 االقمار
 8 النجوم

 7 العندليب
 8 المحمودية
 5 الرشيد

 001 06 المجموع

تشير القوة التمييزية الى قدرة االختبار عمى  القوة التمييزية لفقرات أداتي القياس:
التمييز بين اجابات المجموعتين العميا والدنيا وقد استعممت الباحثة طريقة المقارنة 
الطرفية لحساب القوة التمييزية لغرض تحديد مجموعتان تتصفان بأكبر حجم وأقصى 

وبعدىا يتم استعمال معادلة تباين ممكن ولتوزيع الدرجات توزيعًا اعتداليًا أو قريبًا منو 
االختبار التائي لعينتين مستقمتين الختبار داللة الفرق بين أوساط المجموعتين العميا 

 (.073: 0101()الكبيسي،008: 0115والدنيا)مراد وسميمان،
( معممة تم ترتيب اجابات درجاتين عمى 001وقد بمغ حجم عينة التحميل االحصائي)

% من االستبانات 07ة  الى ادنى درجة بعدىا تم اختيار اداتي القياس من أعمى درج
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% من االستبانات الحاصمة عمى الدرجات الدنيا 07الحاصمة عمى الدرجات العميا و
(معممة وعددىن في المجموعة 30وبذلك يبمغ عدد المعممات في المجموعة العميا)

المحسوبة أكبر أو  ( معممة وقد استبقيت الفقرات التي كانت قيمتيا التائية30الدنيا)
( . وكما ىو 15,1( وعند مستوى داللة )111,0يساوي القيمة الجدولية البالغة )

 (.4()3موضح في الجدولين )
 (يوضح القوة التمييزية الداة قياس القيادة االدارية3جدول)

 الجدولية المحسوبة المجموعة الدنيا المجموعة العميا ت
المتوسط  

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  

0.  53,0 517,1 67,0 479,1 098,3 111,0 
0.  61,0 930,1 11,0 045,0 006,0 111,0 
3.  87,0 809,1 13,0 908,1 687,3 111,0 
4.  71,0 188,0 63,0 964,1 101,4 111,0 
5.  33,0 108,0 61,0 704,1 094,3 111,0 
6.  53,0 973,1 47,0 731,1 810,4 111,0 
7.  07,3 951,1 11,0 743,1 099,5 111,0 
8.  07,0 180,0 63,0 765,1 601,0 111,0 
9.  61,0 804,1 93,0 690,1 401,3 111,0 

01.  01,3 885,1 17,0 808,1 670,4 111,0 
00.  41,3 675,1 61,0 113,0 604,3 111,0 
00.  17,3 741,1 01,0 887,1 000,4 111,0 
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03.  81,0 815,1 97,0 708,1 031,4 111,0 
04.  43,0 898,1 93,0 785,1 097,0 111,0 
05.  71,0 877,1 17,0 641,1 096,3 111,0 
06.  91,0 903,1 03,0 935,1 779,0 111,0 
07.  87,0 937,1 17,0 944,1 093,3 111,0 
08.  13,3 819,1 93,0 690,1 665,5 111,0 
09.  71,0 188,0 81,0 760,1 704,3 111,0 
01.  07,3 790,1 17,0 105,0 680,4 111,0 
00.  97,0 819,1 43,0 898,1 408,0 111,0 
00.  63,0 133,0 83,0 834,1 311,3 111,0 
03.  07,3 790,1 81,0 887,1 098,6 111,0 
04.  53,0 004,0 61,0 600,1 703,3 111,0 
05.  01,3 903,1 13,0 999,1 095,4 111,0 

 (يوضح القوة التمييزية الداة قياس القيم التنظيمية4جدول)

 الجدولية المحسوبة المجموعة الدنيا المجموعة العميا ت
المتوسط  

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  

 111,0 المجال النظري
0 11,4 111,1 04,3 169,0 000,0 111,0 
0 45,3 887,1 05,0 008,0 761,3 111,0 
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3 05,3 080,0 61,0 513,1 396,5 111,0 
4 35,3 988,1 01,0 015,0 469,3 111,0 
5 31,3 733,1 05,0 141,0 143,4 111,0 
6 05,0 786,1 51,0 111,0 637,0 111,0 
7 35,3 587,1 85,0 745,1 170,7 111,0 

  المجال االجتماعي
8 05,3 901,1 01,0 788,1 070,4 111,0 
9 41,3 513,1 51,0 111,0 596,3 111,0 
01 31,3 865,1 71,0 570,1 916,6 111,0 
00 55,0 501,1 05,0 489,1 854,8 111,0 
00 65,0 587,1 85,0 189,0 890,0 111,0 
03 65,0 933,1 85,0 489,1 395,3 111,0 
04 11,3 176,0 31,0 810,1 667,5 111,0 
05 01,3 850,1 91,0 850,1 453,4 111,0 

  المجال االقتصادي
06 65,3 587,1 71,0 733,1 088,9 111,0 
07 75,0 850,1 75,0 639,1 014,4 111,0 
08 31,3 979,1 41,0 513,1 703,7 111,0 
09 91,0 900,1 75,0 101,0 761,3 111,0 
01 01,3 100,0 15,0 468,0 606,0 111,0 

  المجال السياسي



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

 784 

00 81,0 950,1 11,0 106,0 557,0 111,0 
00 15,3 887,1 75,0 019,0 878,3 111,0 
03 01,3 950,1 61,0 800,1 694,5 111,0 
04 05,3 551,1 01,0 015,0 814,3 111,0 

  المجال الديني
       
05 75,3 551,1 85,0 745,1 074,9 111,0 
06 01,3 768,1 05,0 967,1 440,3 111,0 
07 95,0 887,1 05,0 803,1 974,0 111,0 
08 71,3 570,1 11,3 973,1 774,0 111,0 
09 55,3 615,1 75,0 967,1 038,3 111,0 

  المجال الجمالي
31 11,3 858,1 15,0 887,1 440,3 111,0 
30 85,3 489,1 31,0 865,1 978,6 111,0 
30 61,3 598,1 45,0 999,1 408,4 111,0 
33 01,3 696,1 55,0 887,1 578,0 111,0 
34 305,3 670,1 15,0 686,1 006,5 111,0 
35 91,0 640,1 75,0 639,1 685,5 111,0 
36 05,3 639,1 95,0 999,1 363,0 111,0 

القياس  ألداتياعتمدت الباحثة الدرجة الكمية  عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية: 
الذي  درجة المجالدرجة الفقرة ب كمحك لصدق الفقرات باالضافة الى اعتماد عالقة 
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حقيق ىذا تقياس القيم التنظيمية  ول بالدرجة الكمية الداة تنتمي الية ودرجة المجال
وقد اتضح ان الفقرات كانت دالة الغرض استعممت الباحثة معامل ارتباط بيرسون 

( اذ بمغت القيمة 0-( ودرجة حرية)ن15,1القياس وعند مستوى داللة) ألداتياحصائيا 
 (8()7()6()5وكما ىو موضح في الجداول ) ( الداتي القياس095,1الجدولية)

 (يوضح معامالت صدق الفقرة بالدرجة الكمية الداة قياس القيادة االدارية5جدول)

قيمة معامل االرتباط  ت
 المحسوبة

 القيمة الجدولية

0.  846,1 095,1 
0.  514,1 095,1 
3.  705,1 095,1 
4.  571,1 095,1 
5.  799,1 095,1 
6.  648,1 095,1 
7.  076,1 095,1 
8.  801,1 095,1 
9.  917,1 095,1 

01.  758,1 095,1 
00.  604,1 095,1 
00.  338,1 095,1 
03.  719,1 095,1 
04.  896,1 095,1 
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05.  510,1 095,1 
06.  444,1 095,1 
07.  500,1 095,1 
08.  787,1 095,1 
09.  646,1 095,1 
01.  836,1 095,1 
00.  597,1 095,1 
00.  805,1 095,1 
03.  078,1 095,1 
04.  783,1 095,1 
05.  845,1 095,1 

 
 (يوضح معامالت صدق الفقرة بالدرجة الكمية الداة قياس القيم التنظيمية6جدول)

قيمة معامل االرتباط  ت
 المحسوبة

 القيمة الجدولية

0.  697,1 095,1 
0.  850,1 095,1 
3.  380,1 095,1 
4.  940,1 095,1 
5.  481,1 095,1 
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6.  897,1 095,1 
7.  600,1 095,1 
8.  004,1 095,1 
9.  557,1 095,1 
01.  658,1 095,1 
00.  064,1 095,1 
00.  940,1 095,1 
03.  460,1 095,1 
04.  863,1 095,1 
05.  795,1 095,1 
06.  963,1 095,1 
07.  780,1 095,1 
08.  901,1 095,1 
09.  310,1 095,1 
01.  803,1 095,1 
00.  443,1 095,1 
00.  697,1 095,1 
03.  618,1 095,1 
04.  883,1 095,1 
05.  890,1 095,1 
06.  538,1 095,1 
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07.  464,1 095,1 
08.  787,1 095,1 
09.  906,1 095,1 
31.  886,1 095,1 
30.  906,1 095,1 
30.  098,1 095,1 
33.  878,1 095,1 
34.  318,1 095,1 
35.  657,1 095,1 
36.  307,1 095,1 

 (يوضح معامالت صدق درجة الفقرة بدرجة المجال الذي تنتمي اليو7جدول)

 القيمة الجدولية قيمة معامل االرتباط المحسوبة ت
  المجال النظري

0 830,1 095,1 
0 413,1 095,1 
3 815,1 095,1 
4 955,1 095,1 
5 601,1 095,1 
6 908,1 095,1 
7 565,1 095,1 
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  المجال االجتماعي
8 709,1 095,1 
9 447,1 095,1 
01 730,1 095,1 
00 570,1 095,1 
00 844,1 095,1 
03 669,1 095,1 
04 358,1 095,1 
05 690,1 095,1 

  المجال االقتصادي
06 737,1 095,1 
07 888,1 095,1 
08 950,1 095,1 
09 630,1 095,1 
01 910,1 095,1 

  المجال السياسي
00 898,1 095,1 
00 799,1 095,1 
03 454,1 095,1 
04 701,1 095,1 

  المجال الديني
05 805,1 095,1 
06 476,1 095,1 
07 733,1 095,1 
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08 646,1 095,1 
09 834,1 095,1 

  الجمالي المجال
31 910,1 095,1 
30 885,1 095,1 
30 940,1 095,1 
33 666,1 095,1 
34 493,1 095,1 
35 800,1 095,1 
36 534,1 095,1 

 (يوضح معامالت صدق درجة المجال بالدرجة الكمية8جدول)
 الدرجة الجمالي الديني السياسي االقتصادي االجتماعي النظري المجاالت

 الكمية
 949,1 845,1 838,1 916,1 830,1 801,1 0 النظري

 910,1 766,1 773,1 846,1 813,1 0  االجتماعي
 906,1 901,1 787,1 815,1 0   االقتصادي
 993,1 754,1 859,1 0    السياسي
 917,1 789,1 0     الديني
 907,1 0      الجمالي
 :RELIABILITYالثبات 

نفس االداة وتحت نفس  عميين تالدرجات اذا طبقيقصد بالثبات المعممات عمى نفس 
الظروف ويشير الثبات الى مدى اتساق درجات االستبانة من قياس ألخر)مراد 

 ( ولحساب الثبات اعتمدت الباحثة الطرق االتية:359: 0115وسميمانن
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 TEST RETESTاعادة االختبار: -0
وتقوم ىذه الطريقة عمى تطبيق اداتي القياس عمى مجموعة من معممات رياض االطفال 
الحكومية ومن ثم اعادة تطبيق نفس االداتين عمى نفس العينة وتحت نفس الظروف 
ويكون الفاصل الزمني بين التطبيقين في حدود االسبوعين ومن ثم ايجاد معامل 

(. 36: 0115لتطبيق)مراد وسميمان،االرتباط بين مجموعتي الدرجات في مرتي ا
ولحساب الثبات بيذه الطريقة طبقت الباحثة اداتي القياس عمى عينة عشوائية من 

(معممة في مدينة بغداد جانب الكرخ الثانية 31معممات رياض االطفال الحكومية بمغت)
 ( عند800,1وبعد حساب معامل الثبات الداة قياس القيادة االدارية وجد انيا تبمغ)

( اما معامل الثبات الداة قياس القيم التنظيمية 15,1( ومستوى داللة)09درجة حرية)
 (.15,1( ومستوى داللة)09( عند درجة حرية)865,1فقد بمغ)

اذ تم ارسال  ( يوم30البحث)تطبيق استمرت مدة التطبيق النهائي ألداتي القياس: 
ايبر،الواتس ڨة وىي)الاداتي القياس عن طريق مواقع التواصل االجتماعي المتاح

 ( الموافق يوم  5/01/0100اب،التمغرام الفيس بوك وااليميل( الى عينة البحث بتاريخ)
اذ تم غمق االستبانة  الثالثاء (الموافق يوم 7/00/0100وانتيت بتاريخ) الثالثاء 

 القياس ورفع استجابات العينة لمعالجتيا احصائيًا واستخراج النتائج. ألداتيااللكترونية 
( وقد تضمنت SPSSاستعممت الباحثة الحقيبة االحصائية الـ) الوسائل االحصائية:

 الوسائل االتية:
 االختبار التائي لعينتين مستقمتين متساويتين بالحجم. -0
 معامل ارتباط بيرسون. -0
 االختبار التائي لعينة ومجتمع. -3
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها

في ىذا الفصل سيتم عرض النتائج التي توصمت الييا الباحثة عمى وفق االىداف 
التي تم عرضيا في الفصل االول وتفسير النتائج في ضوء االطار النظري 
والدراسات السابقة التي نم عرضيا في الفصل الثاني و باستعمال الوسائل 

لى مجموعة من االحصائية المالئمة لتحقيق اىداف البحث ومن ثم التوصل ا
 مفصل باالتي: وكما ىووالمقترحات  التوصيات

قياس مستوى القيادة االدارية لمديرة الروضة من وجهة نظر  الهدف االول: -0
لتحقيق ىذا اليدف قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي لعينة : المعممات

(وبانحراف معياري 86,85(معممة اذ بمغ)011البحث البالغة)
( 60(ولغرض مقارنتو مع الوسط الفرضي الداة القياس البالغ)467,00مقداره)

استعممت الباحثة االختبار التائي لعينة ومجتمع اذ بمغت القيمة التائية 
( وعند مستوى 98,0من القيمة الجدولية البالغة) أكبر( وىي 769,8المحسوبة)

 ( يوضح ذلك.9( والجدول)99( وبدرجة حرية )15,1داللة )
 االختبار التائي لعينة ومجتمع(يوضح 9جدول)

الوسط  العينة
 الفرضي

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الجدولية المحسوبة

011 60 86,85 467,00 769,8 98,0 

قياس مستوى القيم التنظيمية لمديرة الروضة من وجهة نظر  الهدف الثاني: -0
لتحقيق ىذا اليدف قامت الباحثة بحساب المتوسط الحسابي لعينة  المعممات:

(وبانحراف معياري 04,030(معممة اذ بمغ)011البحث البالغة)
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( 91(ولغرض مقارنتو مع الوسط الفرضي الداة القياس البالغ)685,06مقداره)
استعممت الباحثة االختبار التائي لعينة ومجتمع اذ بمغت القيمة التائية 

( وعند 98,0من القيمة الجدولية البالغة) كبر( وىي ا610,00ة)المحسوب
 ( يوضح ذلك.01( والجدول)99( وبدرجة حرية )15,1مستوى داللة )

 (يوضح االختبار التائي لعينة ومجتمع01جدول)

الوسط  العينة
 الفرضي

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الجدولية المحسوبة

011 91 04,030 685,06 610,00 98,0 

 
الكشف عن العالقة االرتباطية بين متغيري القيادة االدارية  الهدف الثالث: -3

لتحقيق  :والقيم التنظيمية لمديرات رياض االطفال من وجهة نظر المعممات
ىذا اليدف قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين متغيرات البحث اذ 
استعممت معامل ارتباط بيرسون وقد بمغت قيمة معامل االرتباط 

( ودرجة 095,1من القيمة الجدولية البالغة) اكبر( وىي 861,1المحسوبة)
 (.00( وكما ىوموضح بالجدول)15,1حرية)( ومستوى داللة)

 ضح قيمة معامل ارتباط متغيري البحث(يو 00جدول)

 القيمة الجدولية قيمة معامل االرتباط العينة
011 861,1 095,1 

وتفسر الباحثة النتائج اعاله الى القدرة االدارية لمديرة الروضة وكذلك  امتالكيا 
رات المتراكمة اثناء العمل سابقًا بقيما تنظيمية  وقد يكون ذلك عائدًا الى الخ

مع  تعامميا المباشركمعممة روضة ومن ثم التدرج في ادارة المؤسسة باالضافة الى 
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االشراف التربوي سواء كانت معممة ام مديرة وبذلك يزداد كم الخبرات االدارية 
واالجتماعية المتراكمة لدييا فعندما تقوم بادارة صفيا فيي تضيف الى مخزونيا 

فكري مزيدًا من المعمومات االدارية والخبرات االجتماعية فمديرة الروضة تعمل ال
عمى توفير الظروف المادية والبشرية لغرض سير العممية التربوية  التعميمية في 

الدورية وتقسيم جدول رياض االطفال فيي التي تنظم الخطط االدارية واالجتماعات 
الخبرات بين المعممات باالضافة الى قدرتيا  الخبرات وتحديد التبادل في تقديم ىذه

عمى السيطرة عمى السيطرة  في الحضور واالنصراف لالطفال والمعممات ولبقية 
العاممين في الروضة وكذلك متابعة البرامج والخطط المقدمة من قبل المعممات في 

 المؤسسة التربوية)رياض االطفال(.
وقد دلت النتائج عمى وجود معامل ارتباط عالي بين متغيري القيادة االدارية والقيم 
التنظيمية وذلك كون المديرة التي تمتمك ميارة القيادة االدارية ىي باالصل منظمة 
قيميًا وبذلك تنجح في ادارة الروضة والتعامل مع متغيراتيا البيئية المحيطة وأن 

عمى القيادة االدارية لذلك فان  تنظيمية تكون لدييا القدرةالمديرة التي تمتمك قيمًا 
 العالقة متبادلة بين المتغيرين.

 
 االستنتاجات:

 تمتمك مديرات رياض االطفال مستوى عالي من القيادة االدارية. -1
 .تمتمك مديرات رياض االطفال مستوى عالي من القيم التنظيمية -5
حث)القيادة االدارية والقيم توجد عالقة ارتباطية موجبة بين متغيري الب -3

 التنظيمية(.
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 التوصيات:
إقامة حمقات حوارية نقاشية بين مديرات رياض االطفال لغرض تبادل الخبرات  -0

 االدارية والتربوية بينين.
إقامة حمقات حوارية نقاشية بين مديرات رياض االطفال والمعممات لغرض  -0

 والعمل عمى حميا.تحديد المشاكل االدارية والتربوية في الرياض 
 المقترحات:

إجراء دراسة عن القيادة االدارية وعالقتيا ببعض المتغيرات لمديري  -0
 المدارس االبتدائية. 

تغيرات لمديري إجراء دراسة عن القيم التنظيمية وعالقتيا ببعض الم -0
 المدارس الثانوية.

 المصادر:
ل لتطوير مدخ -(،اساسيات التعمم بالممارسة0106أبو خضير،ايمان سعود) -0

القيادات والمنظمات وبناء فرق العمل الناجحة،مكتبة الممك فيد الوطينة ، 
 الرياض.

دراسة حالة  -(،اثر القيادة االدارية عمى اداء العاممين0105تكميش،فاطمة) -0
مون جرجرة النتاج المياه المعدنية والمشروبات غير الكحولية بالشرقة،رسالة 

االقتصادية والتجارية وعموم التسيير،جامعة  ماجستير غير منشورة،كمية العموم
 كمي محند،البويرة. 

(،القيم التنظيمية لدى معممات رياض االطفال،مجمة 0109ثجيل،ليمى نجم) -3
 (.36(،العدد)06البحوث التربوية والنفسية، المجمد)
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(،نشأة وادارة رياض االطفال من المنظور االسالمي 0110الحريري،رافدة) -4
 بيكان ،الرياض.والعممي،مكتبة الع

،دار المسيرة لمنشر 0(،نشأة وأدارة رياض االطفال،ط0101الحريري،رافدة) -5
 والتوزيع والطباعة،عمان.

دراسة نفسية ،عالم  -(،ارتقاء القيم0990خميفة،عبد المطيف محمد) -6
 المعرفة،الكويت.

دراسة في عمم االجتماع  –(،القيادة 0101عبد الحميد احمد) رشوان،حسين -7
 النفسي واالداري والتنظيمي،الناشر مؤسسة شباب الجامعة،االسكندرية.

(،انعكاسات القيم 0106رمضان،عصام جابر وابو عاصي،ىشام عبد العزيز) -8
التنظيمية لدى اعضاء ىيئة التدريس بجامعة المجمعة عمى تطبيق مباديء 

 (،المممكة العربية السعودية.44شاممة،المجمة التربوية،العدد)الجودة ال
(،دور القطاع الخاص في تفعيل قيم العمل:دراسة ميدانية 0100زرفة،بولقواس) -9

(،جامعة محمد 04بمؤسسة صناعية خاصة،مجمة العموم االنسانية،العدد)
 خيضر،بسكرة.

نفسية،وزارة التعميم الزوبعي،عبد الجميل ابراىيم)د.ت(،االختبارات والمقاييس ال -01
 العالي والبحث العممي،جامعة بغداد.

(،التنمية المينية لمقيادات 0106السعود،راتب سالمة و حسنين،ابراىيم عمي) -00
 ،دار صفاء لمنشر والتوزيع،عمان.0اتجاىات معاصرة،ط-االدارية التربوية

ى (،النسق القيمي وعالقتو بالتوافق النفسي واالجتماعي لد0107شرقي،حورية) -00
المراحل المتوسطة والثانوية،اطروحة دكتوراه غير منشورة،جامعة وىران،كمية 

 العموم االجتماعية،الجزائر.
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(،القيادة االدارية واالبداعية،الناشر مكتبة الفكر 0116الصيرفي،محمد) -03
 الجامعي،االسكندرية.

(،القياس والتقويم في العممية التدريسية،دار 0103العزاوي،رحيم يونس كرو) -04
 مة ناشرون وموزعون،عمان.دج

،دار 0(،ادارة رياض االطفال،ط0103العمراني،عبد الغني محمد اسماعيل) -05
 الكتاب الجامعي،صنعاء.

،دار المسيرة لمنشر والتوزيع 0(،معممة الروضة،ط0114فيمي،عاطف عدلي) -06
 والطباعة،االردن.

(،دور القيادة االدارية في نمو وتطوير المؤسسة 0105قورين،كمال) -07
صادية،رسالة ماجستير غير منشورة،كمية العموم االقتصادية والتجارية االقت

 وعموم التسيير،جامعة عبد الحميد باديس،مستغانم.
،مؤسسة مصرمرتضى لمكتاب 0(،االحصاء التطبيقي،ط0101الكبيسي،،وىيب) -08

 العراقي،العراق.
،مركز ديبونو لتعميم 3(،االختبارات التربوية،ط0104مجيد،سوسن شاكر) -09

 ير،عمان.التفك
(،تطوير االداء 0109محمود وأخرون،عبد العظيم عبد النبي عبد العظيم) -01

االداري لمقيادات التربوية بالفيوم في ضوء ادارة الجودة الشاممة،مجمة جامعة 
 الفيوم لمعموم التربوية والنفسية،العدد الحادي عشر،الجزء الخامس.

ت والمقاييس في العموم (،االختبارا0115مراد،صالح احمد وسميمان،امين عمي) -00
،دار الكتاب 0خطوات اعدادىا وخصائصيا،ط -التربوية والنفسية

 الحديث،القاىرة.
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،دار الجنان 0(،السموك التنظيمي،ط0106المغربي،محمد الفاتح محمود البشير) -00
 لمنشر والتوزيع،عمان.

(،نظريات النمو،ترجمة سامح وديع الخفش 0100ميمر،باتريشيا) -03
 ر ناشرون وموزعون،عمان.،دارالفك0وأخرون،ط

،دار امجد لمنشر 0(،القيادة االدارية وفن التحفيز،ط0105النخمة،وفيق) -04
 والتوزيع،عمان.

(،عمم النفس التربوي،ترجمة صالح الدين محمود 0101وولفوك،انيتا) -05
 ،دار الفكر ناشرون وموزعون.0عالم،ط

(،نظريات الشخصية،ترجمة عالء الدين أحمد كفافي 0101الين،بام) -06
 ،دار الفكر ناشرون وموزعون،عمان.0أخرون،طو 
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