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 لدى مديري المدارس المتوسطة من ةاألنماط القيادية السائد
  وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية

  الجامعة المستنصرية /  كلية التربية    /حيدر علي حيدر. د.م.أ 

  -:مشكلة البحث
تعتبر المدرسة المتوسطة هي القاعدة التعليمية الثانية بعد المدرسة االبتدائية والتي تقـوم        

ظمة التعليم المتنوعة فهي تمثل اللبنة الثانية في الصرح التعليمي ألنهـا مرحلـة مهمـة                عليها أن 
تستقبلها الطلبة في العمر الحرج المليء بالتطورات الجديدة على المـستويات الثالثـة البـايلوجي        

ية فـي   والنفسي واالجتماعي وعليه يأتي هنا دور القيادة التربوية للقيام بواجباتهم اإلدارية والقياد           
قمة الهرم اإلداري للمدرسة المتوسطة والتي تستوجب بال شـك امـتالكهم القـدرات والمهـارات                

  . الالزمة لقيادة العمل التربوي
لذا يعد مدير المدرسة المتوسطة قائد تربوي له الدور المهم والفاعل في نجـاح العمليـة                

ه الخبرة والمؤهالت الالزمة ولـوال  التربوية في المدرسة التي يتولى أدارتها ويفترض أن تكون لدي    
التنظيمي وااللتزام من خالل قيادة مدرسة ناجحة تعمل على إرساء عالقات إيجابية مع المدرسـين               
ويثر حوافزهم لعمل ويرى الباحث أن مديري المدارس المتوسطة ال يسيروا في قيـادة مدارسـهم                

ذي لهم اتصاالت أو عالقات مختلفة مـع        وتعاملهم مع المدرسين والطلبة وأفراد المجتمع المحلي ال       
المدرسة على نمط واحد في القيادة وال يكون لديهم برامج يطبق في المدرسة أو تنفيذ في تعاملهم                 
الشخصي واجراتهم ووسائلهم اإلدارية باختالف حلقاتهم اإلدارية مـن جهـة واخـتالف أعـدادهم         

أخرى، ونظراً لهـذا االخـتالف فأننـا ال         وتدريبهم واتساع خبرتهم ونظرتهم إلى اإلدارة من جهة         
نستطيع أيجاد نمط واحد من أنماط اإلدارة أو أسلوب متماثل في سـلوك أداري لمـدير المـدارس                  
المتوسطة كافة، ومع ذلك فان الفاحص أو المدقق لما يجري من هـذه المـدارس علـى اخـتالف            

 نلمس النمط القيادي المتبـع     أنواعها ومستوياتها من أعمال أدارية وتصرفات شخصية نستطيع أن        
من قبل مدير تلك المدارس، أن النمط القيادية الذي يطبق به مدير المدرسة المتوسطة من الممكـن     
أن ينعكس على درجة رضا المدير عن عمله، كما أنه قد ينعكس على سلوكه وإخالصه وثقافته في                 

  . صدق أهدافه
من أنمـا قياديـة وعالقتهـا برضـا         وفي ضوء ما تقدم فان ما يمارسه مديرو المدارس          

العاملين في المدارس المتوسطة من أعضاء الهيئات التدريسية أو المشرفين اإلداريين على وجـه              
التحديد ومدى تأثير هذه األنماط على مناخ العالقات الشخصية واإلنسانية في هذه المدارس يثيـر               

وية التعليمية والتي يحـسها الباحـث      كثير من التساؤالت حول ما يدور داخل هذه المؤسسات الترب         
خالل عمله في الوسط التعليمي وفي هذه المرحلة الدراسية ومعايشته ولقاءاته مـع العديـد مـن                 
المشرفين اإلداريين وأعضاء الهيئات التدريسية لهذا رأى الباحث ضرورة دراسة هـذا الموضـوع      

 . ان البحثللتعرف على أنماط القيادات التربوية واإلدارية لكتابة عنو
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  -:أهمية البحث

 ةتعد التربية عامالً فاعالً في دفع حركة المجتمع وتطوره باتجاه تحقيق أهدافه اإلستراتيجي            
إذ أدركت األمم والشعوب أهمية التربية بوصفها أداة في بناء اإلنـسان وتطـوير شخـصيته بمـا             

حقيق أهدافها وسعادة أبنائها،    يتماشى والتطورات التي تحدث في مجاالت الحياة كافة، وبما يكفل ت          
فنرى رجال الفكر يولون التربية األهمية الكبيرة لما تعمل على نشر األفكار والمبادئ والمعتقـدات               
ونقلها لألجيال والناشئة عن طريق المؤسسات التربوية التي أولى مهامها االهتمام بتربيـة الفـرد           

  ). 14 ص1989/وزارة التربية (.وتعليمه بما ينسجم والفلسفة التربوية في المجتمع
وراء هذا الدور وأهميته فقد وجهت المجتمعات اهتماماً بنظمتها التربويـة التـي تـسعى               
بفضلها للتقدم بخطى سريعة لمواكبة التطور التقني والمعرفي، وأن أولى مقومات هذا التقدم إيجاد              

، لذا تزايد الـشعور  )25ص/1987/فارع(نوع من اإلدارة القادرة على تحقيق األهداف والطموحات       
بأهمية اإلدارة التربوية وبضرورة العناية بها وتنميتها بوصفها تمثل القيادة المسؤولة بشكل مباشر     
عن سير العملية التربوية والتعليمية وتوجيهها نحو تحقيق أهدافها المرجوة انطالقاً من االعتقـاد               

يتوقف باألساس على طبيعة القيادة التي تقـود       نجاح أي تنظيم    (السائد بين األوساط المختصة بأن      
العمل اإلداري فيه وعلى مدى قدرتها على التخطيط لذا فقد أخذت الجهود اليوم تتجه نحوة تحسين                
وظائفها وتنمية أساليبها بما يجعل منها أداة ناجحة وفاعلة بغية رفع كفـاءة األداء فيهـا وزيـادة       

  ). 1985/97/كاظم). (إنتاجيته وتنمية
ما أن الجهود والمحاوالت الرامية إلى تطوير التعليم وتحسين جوانبه قد واجهـت جملـة        ك

وجود أدارة قادرة على أن تلعب دوراً قيادياً وأساسياً في توجيه           (من المتطلبات الرئيسة من أهمها      
  ). 11ص/1992/الشنواني). (العملية التربوية وتحقيق أهدافها المطلوبة

 التي تمتلك عنصر القيادة اإلدارية الكفوء والفعال فأنهـا ستمـسك     لذا فالمؤسسة التربوية  
بزمام قيادة التطور في مجتمعاتها وستكون رائداً وأنموذجاً يحتـذى بـه مـن قبـل المؤسـسات                  

  ). 24ص/1994/وزارة التربية(االجتماعية والثقافية واالقتصادية األخرى في المجتمع 
 التربوية تتجلى من أهمية القيادة بشكل عام فـي   وعلى وفق هذه الرؤى فأن أهمية القيادة      

النظم الرسمية والغير رسمية للمجتمعات، فالقيادة تتمثـل أهميتهـا مـن كونهـا األداة الفاعلـة                 
واألساسية في تنظيم وتنسيق جهود العاملين في المنظمة وبالتالي اداة ضرورية للتنظيمات اإلدارية            

 اهدافها فضال عن كونها المعيار الذي يتخذه في ضوء نجـاح         تجعلها اكثر ديناميكية وفعالة لتحقيق    
هذه التنظيمات في تحقيق أهدافها، فضالً عن كونها المعيار الذي يتخذ فـي ضـوئه نجـاح هـذه                   

  ). 117ص/1995/كنعان. (التنظيمات في تحقيق أهدافها
ن مثيالتها  ال تقل أهميتها ع   ) المدرسة(والقيادة في المؤسسة التربوية وعلى وجه التحديد        

، )82ص/1996/العـاني (في المؤسسات األخرى، بل تفوتها أهمية التصالها بالعنـصر البـشري            
ونجاح اإلدارة المدرسية يعتمد بالدرجة األساس على المديرين ألنهم يشكلون العنصر القيادية فـي              
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ر المدرسة فـي  العملية اإلدارية، لذلك فان غالبية المختصين في مجال اإلدارة التربوية يضعون مدي           
موقع مهم بالنسبة لكل ما يجري في المدرسة، فهو القائد المباشر لهذه المؤسسة التعليميـة وهـو        

  ). 302ص/1987/مطاوع. (المسؤول المباشر األول عن نجاح المدرسة في تحقيق أهدافها
وانطالقاً من أهمية وجود هذا العنصر على رأس العاملين في المدرسة عموماً فقد خطـى               

) Owens(وكه اإلداري واألنماط التي يتبعها باهتمام الباحثين في هذا المجال، ويـشير أونـس               سل
تعود بالدرجة األساس إلى الـنمط القيـادي        ) المدرسة(بهذا الصدد إلى فاعلية المؤسسة التعليمية       

 على الذي يمارسه مدير المدرسة في تفاعله مع أعضاء الهيئة التدريسية بخاصة في القيادة معتمداً       
مدى قدرته الختيار النمط القيادي المناسب لهم إدراكاً لما يعكس النمط المتبع في السلوك القيـادي               
للمدير من اثر إيجابي أو سلبي في رضا المدرسين عن عملهم، فإذا كان هذا السلوك مبنيـاً علـى                

رضاهم وانعكس علـى  احترام مشاعرهم واهتماماتهم وأخذ أهدافهم بعين االعتبار، أثر إيجابياً على         
روحهم المعنوية، وأشعرهم بأنهم مسؤولون وقادرون على تحسين عمليتي التعلم والتعليم أمـا إذا              
. كانت العالقة تقوم على التسلط وعدم احترام مشاعر المدرسين انعكس ذلك سـلباً علـى رضـاهم       

)Owens, 1970, P. 36(  
مة كانت من خالل ما أكدته الدراسـات        وقد تبلور هذا الفهم سلوك القائد اإلداري ألية منظ        

حول الصفات المميزة للقيـادة الفاعلـة التـي         ) 1940(التي قامت بها جامعة أهايو في بداية عام         
   -:تصنف النمط السلوكي للقائد إلى بعدين رئيسين هما

 ويوضح العالقة بين القائد وبين أفراد جماعتـه ) lnitiating Structure( المهتم بالعمل -األول
  .وغالباً ما تكون عالقته بالعاملين في نطاق ما يقومون به من أعمال وواجبات

ويعكس هذا الـسلوك اهتمامـاً   ) Human Relationships( المهتم بالعالقات اإلنسانية -الثاني
بالصداقة واالحترام والتقدير والثقة المتبادلة وتحقيق االنسجام والتعاون في العالقة بـين       

ماعته، من خالل تعزيز االتجاهات اإليجابية نحو العمـل وخلـق ظـروف             القائد وأفراد ج  
استبانة لوصف السلوك ) Hanson, 1979, P. 243(مناسبة تتصف باألمن والطمأنينة 

 Leader(القيادي وتحديد أبعاده بشكل أدق وأطلق عليها استبانة وصف السلوك القيادي 

Behavior Description Ouestionnaire (داد الدراسة جامعـة أوهـايو   وذلك امت
وعلى وفق ذلك تمركز الهدف الرئيس لمنهج البحوث حول محـددات الـسلوك القيـادي          
. وتحديد تأثيراته، فضالً على تفسير كل المتغيرات الملحوظة في السلوك القيادي للقـادة            

  ). 5ص/1998/الطراونة(
حديد فئتـين متميـزتين     وتاسيأ على ما تقدم جعل اهتمام المختصين في هذا المجال إلى ت           

   -:لسلوك المديرين هما
 فئة المديرين الذين يركزون اهتمامهم على تعزيز العالقات اإلنسانية مع الهيئـة التدريـسية               -أوالً

، ويشير مرسـي    )17ص/2003/الحلو. (وصوالً إلى النتائج التي تتوخاها اإلدارة المدرسية      
قيادته للمؤسسة التعليمية والتي تمكنه مـن       إلى الممارسات التي يمارسها القائد التربوية ب      
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استثاره دافعيه العاملين وتحفيزهم ألداء أفضل لمهامهم، فهي تركز على األفراد كأشـخاص           
أكثر من تركيزها على الجوانب االقتصادية والمادية، فضالً عن اهتماماً بالظروف المواتيـة           

  ). 121ص/1984/مرسي(للعمل 
 المدرسة بالعالقات اإلنسانية واالهتمـام بظـروف العـاملين         ويمكن القول أن اهتمام مدير    

وتشجيعهم على أداء مهامهم وانجاز أعمالهم، هو أمر في غاية األهمية بالنسبة للمناخ المدرسـي               
  . الذي بدوره يحقق ألفة ومحبة بين العاملين تسهم في أنجاح مسعى المدرسة لتحقيق أهدافها

ون اهتمامهم على العمل نفسه إذ تنـصب جهـودهم علـى تنظـيم        فئة المديرين الذين يركز    -ثانياً
وتوزيع األدوار على مختلف أفراد الهيئة التعليمية سعياً وراء تحقيق األهـداف التربويـة              

  ). 17ص/2003/الحلو. (المقررة
   -:وفي ضوء ما تقدم فان البحث الحالي يكتسب أهميته من

رس المتوسطة يساعد في تـشخيص مواقـف        الوقوف على الممارسات الواقعية لمديري المدا      .1
القوة والضعف في أساليبهم القيادية مما يمكن القيادة التربوية في تلك المدارس مـن تفعيـل                

 . وتعزيز األنماط الفاعلة والتشجيع على أتباعه من قبل القيادات اإلدارية للمدارس

 من خالل التوصـل إلـى       أن البحث الحالي يعد محاولة تستهدف تطوير واقع القيادة المدرسية          .2
أفكار محددة تتعلق بهذه القيادة مما يكفل ذلك إلى اختيار العناصر الكفوءة والقادرة على قيادة               

 . العمل التربوي والتعليمي في المدرسة المتوسطة وتنظيمه وتوجيهه تحقيقاً ألهدافها

التعامـل مـع    أن إلقاء الضوء على جوانب السلوك القيادي لمديري المدارس المتوسطة فـي              .3
العاملين عن طريق العالقات اإلنسانية وما يتوصل إليه البحث الحالي من نتائج قد تسهم فـي                 
تعزيز تصورات متخذي القرار في اإلدارة التربوية عند اختيار مديري المدارس المتوسـطة أو              
تقويم ممارسات العاملين في أدارة هذه المدارس وصوالً إلى وضع الـشخص المناسـب فـي                

 . مكان المناسبال

  -:أهداف البحث
   -:يهدف البحث الحالي إلى

 . ما النمط القيادي السائد لدى مديري المدارس المتوسطة من وجهة أعضاء الهيئة التدريسية .1

ما الفرق بين النمط القيادي السائد لدى مديري ومديرات المدارس المتوسـطة تبعـاً لمتغيـر                 .2
  ). إناث/ذكور/الجنس(

  -:حدود البحث
   -:دد البحث الحالييتح

الرصـافة  (لمدرسي ومدرسات المدارس المتوسطة ضمن المديريات العامة للتربية بغـداد          
 . 2010-2009/للعام الدراسي) األولى والثانية والثالثة
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  -:تحديد المصطلحات
  -:النمطأوالً 

خصائص فرد أو جماعة أو ثقافة تميزه عـن نمـوذج فـرد أو              (هو  ) 1989غيث  (عرف  
  ). 49ص/1989/غيث( أو ثقافة أخرى جماعة

) بأنه السلوك المتكرر أو الغالب للشخص في مواجهة موقف معين         ) (1991/سعيد(وعرفه  
  ). 80ص/1991/سعيد(

بأنه السلوك أو النمط أو األسلوب التي ينهجه مدير المدرسة في التعامـل         (ويعرف الباحث   
  ).  المنشودةفمع العاملين معه من أجل تحقيق األهدا

  -:)Leaders hip(القيادة ثانياً 
العملية التي يتم من خاللها التأثير على سلوك األفراد (بأنها ) Harold, 1980(عرفه هارولد  .1

ــددة    ــداف مح ــد أه ــحة لتحدي ــة واض ــم برغب ــل دفعه ــن أج ــك م ــات وذل                        ) والجماع
)Harold, 1980, P. 104 .( 

 يقوم به القائد للمساعدة على بلوغ األهداف الجماعيـة          سلوك(بأنها  ) 1994(وعرفها رضوان    .2
وتحريكها نحو هذه األهداف وتحسين التفاعل االجتماعي بين األعضاء والحفاظ علـى تماسـك     

 ). 18ص/1994/رضوان) (الجماعة

القدرة على التأثير في اآلخرين وتحفزهم إلى تحقيق        (بأنها  ) 1994(عرفها زويلف والقريوتي     .3
  ). 15ص/1994/زويلف والقريوتي() أهداف معينة

هي قدرة مدير المدرسة المتوسـطة للتـأثير بالمـشرفين اإلداريـين            : التعريف اإلجرائي 
وكمـا  ) وأعضاء الهيئة التدريسية في المدرسة وتفاعلهم وحفزهم نحو تحقيق األهداف المنـشودة           

  . كشفت عنه االستبانة المستخدمة في هذا البحث
  -:)eaders hip StyleL(النمط القيادي ثالثاً 

سلوك القائد كما يراه اآلخرون ممن يعمل معهم وليس كما يـراه    (بأنه  ) 1976(عرفه الهواري    .1
 ). 8ص/1976/الهواري) (صاحبة

األسلوب الذي ينتهجه القائد التربوي للتاثير في سلوك الجماعة         (بأنه  ) 1985(ويعرفها البياع    .2
 ). 13ص/1985/البياع) (والعاملين من أجل تحقيق أهداف المؤسسة

عبارة عن الطريقة التي ينجز بها أو تعمـل بهـا           (بأنه  ) 1995(ويعرفه المرهون والجزراوي     .3
  ). 48ص/1995/المرهون والجزراوي) (األشياء أو الطريقة التي يتعامل بها الفرد مع اآلخرين

لمدرسـة  هو النمط أو األسلوب الذي يمارسه ويتبعه في سلوكه مدير ا          : التعريف اإلجرائي 
المتوسط بالتعامل مع المشرف اإلداري وأعضاء الهيئة التدريسية والذي تحدد نوعه استجابة عينة             

  . البحث على فقرات استبانة
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  -:المدرسة المتوسطة
هي المرحلة الدراسية التي تأتي بعد المرحلة االبتدائية تقبل فيه خريجو الدراسة االبتدائية             

وزارة (سـنة   ) 15-12( يلتحق فيها األفراد ضمن الفئة العمريـة         ومدة الدراسة فيها ثالث سنوات    
  ). 5ص/1990/التربية

  -:مدير المدرسة
الشخص الذي يوجه وينسق ويراقب نـشاط اآلخـرين داخـل           (هو  ) 1988(تعريف االعتبري    .1

 ). 120ص/1988/االعتبري). (منظمة معينة بقصد تحقيق هدف معين

م بـادية وظائف ومهام أدارة المدرسة المتوسطة مع        هو الشخص الذي يقو   : التعريف اإلجرائي  .2
  . مجموعة من العاملين معه لتحقيق األهداف التربوية التعليمية
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  الفصل الثاني 
   اإلطار النظري والدراسات السابقة

  -:اإلطار النظريأوالً 
  -:)Leadership(القيادة . 1

ن لموضوع القيادة في محـاوالت لبيـان مفاهيمهـا          تصدى العديد من الباحثين والمنظري    
  . ومجاالتها النظرية والتطبيقية

واختلف تبعاً لذلك التعريفات حول موضوعات التركيز واالهتمـام علـى أن معظـم هـذه                
التعريفات ينسجم في طبيعتها مع جوهر المفهوم األساسي للقيادة، وتتمثل أهمية القيادة فـي أنهـا       

ية وتلبها النابض وهي مفتاح اإلدارة إذ أنها تسري في كل جوانب تلك العملية              جوهر العملية اإلدار  
وتجعلها أكثر ديناميكية وفاعلية وتسهم في تحقيق التغيير والتحسين المنـشودين، فالقيـادة فـي               

  ).88ص/1997/زكريات. (المؤسسات التربوية تحتل أهمية خاصة ومتميزة من العالقات اإلنسانية
 Man(تعبر عن عالقة شخص بأخر ) Dynamic( تتميز بفعالية مستمرة والقيادة عملية

– to Man Relationbship (     وهي العالقة بين الرئيس والمرؤوس لـذا فهـي عمليـة يمكـن
للرئيس أن يؤثر بواسطتها على سلوك األفراد الذين يعملون معه، كذلك يمكن المرؤوس من أعطاء               

يما بعد، وتعود ضرورة ديناميكية القيادة إلى االسـتمرارية         المعلومات الضرورية لقرارات المدير ف    
في تغيير ظروف المشروع الذي يدعو إلى تغيير متواصل في خططه وسياساته من ناحية أخرى إذ                
أن سلوك الفرد ومقدرته ومشاعره وأحاسيسه تتغير دائماً خالل حياته ممـا يجعـل التعـديل فـي                 

  ). 163ص/1995/المغربي. (أمر حتمياًعالقاته مع روسلئه ومرؤوسيه وزمالئه 
لذا نجد أن المهمة األساسية للقائد هي بذل الجهد والعمل علـى التـأثير فـي مرؤوسـيه        
وتوجيه نشاطهم في جو من التعاون نحو تحقيق الهدف المقرر أصالً في الخطة وبناءاً علـى ذلـك      

ذي يؤثر على سـلوك اآلخـرين   فالقيادة ما هي إال سلوك من جانب واحد وهو المدير أو الرئيس ال     
  ). 166ص/1997/عباس وبركات. (بحيث يقبلون قيادته ويطيعون أوامره
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  -:)Leadership Concept(مفهوم القيادة . 2
وضع العديد من المفكرين وصفاً لهذا المفهوم وقد توسعوا كثيراً بذلك ومن هؤالء بتـيش               

)Beach (       شـخاص آخـرين لتحقيـق أهـداف معينـة        الذي يرى القيادة بأنها عملية التأثير في أ
)Beach, 1965, P. 423 .(  

بأن القيادة نشاط نفساني ومسالة تتعلق بالشخصية ويفسر ذلـك          ) Urwick(كما ايرويك   
بان القائد اإلداري هو الشخص الذي يكون دائماً على الصورة التي يرغبها هو في مرؤوسيه، فهم                

م وإلهامهم ومثلهم األعلى ورغم أن هناك عدداً من         يفكرون بنفس طريقة تفكيره، وهو مصدر وحيه      
السمات اإلدارية التي يتصف بها القائد اإلداري فأنه يمكن القول بأن القيادة يغلب عليها طابع الفن                
المرتبط بصاحبه لدرجه يصعب وضع سمات أو مواصفات محددة متفق عليها تحدد سمات أو أبعاد               

  )Urwick, 1958, P. 46. (القيادة اإلدارية
وقد طرح مفهوم القيادة بإطار ضيق من جانب إال أنه وسع من جانب آخر، وكـان ينظـر               

التوجيه واألمر لمجموعة من الناس من قبل أكثـر أفـراد تلـك          (إلى القيادة من األصل بأنها تعني       
كان على أنهما من مظاهر العمل الديمقراطي، ألنه        ) القيادة والتسيير (، وينظر إلى    )المجموعة قدرة 

يعتقد أن تأثير المنظمة يتطلب وجود مسؤول يطلب من اآلخرين أن يقوموا بالعمل، وقـد اكتـشف                 
الكثير من اإلداريين أن القيادة تصبح أكثر فاعلية عندما ال يقومون بالتوجيه فقط بل أيضاً بمساعدة         

. لحلهـا األفراد والجماعات على تكوين أهدافها وتشخيص مشاكلها وتطـوير الطـرق واألسـاليب         
  ). 212ص/1993/خليل(

لذا فان القيادة تنتظم العالقة بين األفراد وتجعل اإلنسان قائداً عند فهمه لموظفيـه وخلـق          
جو من الثقة معهم وتحقيق طموحاتهم وتفويض السلطة وتوزيع العمل بينهم والسير بخطى ثابتـة               

  ). 103ص/1978/حمزة وخليل. (لتحقيق أهداف المؤسسة
 ,Killian(يادة المعيار الذي يحدد في ضوئه نجـاح أي تنظـيم أداري   وهنا أصبحت الق

1966, P. 22 .(  ومن هنا جعل مفكرون اإلدارة من القيادة موضوعاً رئيسياً في دراساتهم وأصـبح
  ). 130ص/1980/درويش(يحتل جزاءاً بارزاً في معظم كتب اإلدارة وعلم النفس اإلداري 

 أن كل شخص في المؤسـسة أيـا كـان مركـزه هـو      وتجذر اإلشارة في هذا المجال إلى   
اعتمادي بدرجة وأخرى كما أن المرؤوس يعتمد على رئيسيه في إشـباع حاجاتـه ودافعـه فـان                  
الرئيس بدوره يعتمد على مرؤوسيه ويطلب منهم المساعدة والعون في تحقيـق إشـباع حاجاتـه                

 يحقق أهـداف المنـشودة التـي    ودوافعه، لذا يوزع عليهم العمل ويوجههم في مرحلة التنفيذ حتى   
. يتوقعها منه رؤساوه وفي ذلك تحقيق لذاته وتأكيداً لها بمعنى أن هناك عالقة اعتماديـة متبادلـة          

)Interdependency (         بين الرئيس ومرؤوسـيه يحققـون جميعـاً بالتبـادل إشـباع حاجـاتهم
  ). 244ص/1980/هاشم. (الضرورية
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 والء العاملين لمؤسستهم ويبعث فيهم الرغبة فـي      فالقائد الجيد هو الذي يستطيع أن يعزز      
بذلك الجهد المبدع لتحقيق أهداف هذه المؤسسة، ويمتلك القدرة على تطوير األفراد وتوافر فـرص    

  ). 103ص/2000/العاني. (نجاحهم
فنجاح القائد في مهمته يمثل أهمية أكبر من تلك المواصفات التي ارتبطت بشخـصيته أو               

تعين أن يكون رجل فكر صاحب قدرة مبتكرة مبدعة قـادر علـى التـصور الجيـد         جعلته قائداً إذ ي   
  ). 298ص/1995/الخطيب. (لألشياء وانجاز المهمات دون تأخير

ويمكن القول بأن القيادة هي العنصر الفاعل في المنظمة ونجاحها من خالل دورها علـى               
ء أفضل يمكن المنظمة من تحقيـق    صعيد العاملين والتأثير بهم وتحفيزهم وتوجيه جهودهم نحو أدا        

  . أهدافها
  -:)Educational Leadership(القيادة التربوية . 3

أن القيادة التربوية هي ليست بعيدة عن المفهوم العام للقيادة وإنما هي تعبير عن المجـال   
   -:الذي يفعل فعلها فيه وهي المؤسسة التعليمية والتربوية وما لهذه المؤسسة من

 .  الجديدة ومناقشتها مع أعضاء هيئة التدريسطرح األفكار -

 . اإللمام بالتطورات والتجديدات التربوية -

 . تنفيذ أهداف المدرسة -

كما تتميز اإلدارة التربوية بمهارات في العالقات اإلنسانية وذلك عن طريق العمـل علـى               
   -:إيجاد

 . جو من الثقة المتبادلة داخل المدرسة -

  )78ص/1987/الخطيب(  . هيئة التدريسالشعور بالرضا بين أعضاء  -
ويشير المحجوب إلى ثالث مجاالت تهتم بقضية اإلدارة المدرسية المتمثلة بمديرها كقائـد             

   -:أداري هي
 . نوعية السلوك الذي يمارسه عند أدائه لعمله في البناء التنظيمي .1

 . درجة االهتمام بشؤون اآلخرين من المدرسين والطالب .2

  . ئف القياديةكيفية أنجاز الوظا .3
. وأن جميع هذه المجاالت تتحدد في بعدين رئيسين هما البعد الوظيفي والبعـد اإلنـساني              

  ). 103ص/1996/المحجوب(
ومما تقدم يمكن القول أن القيادة التربوية هي المرتكز األساسـي فـي تقـدم المؤسـسة                 

  . قيقي فيهاالتعليمية والتربوية وبغيره ال يمكن تحقيق أي تغيير فعال أو أصالح ح
  -:نظريات القيادة اإلدارية. 4

لقد حاول عدد من الباحثين اإلفادة من النظريات التي حاولت تفسير ظاهرة القيـادة فـي                
عملية انتقاء المديرين الذين تتوافر فيهم خصائص القيادة اإلدارية الناجمة، وقـد أظهـرت نتـائج        
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ا يتصرفون بأسـاليب وأنمـاط سـلوكية        األبحاث أن القادة يختلفون في خصائصهم الشخصية، كم       
  ). 16ص/1991/وهبي. (تختلف باختالف المواقف القيادية

وألجل تسليط الضوء على نظريات القيادة فيمكن تصنيف هـذه النظريـات علـى النمـو                
   -:اآلتي
  -:)Traits Theory(نظريات السمات أوالً 

خصائص الطبيعيـة لإلنـسان     تقوم هذه النظرية على افتراض مفاده أن القيادة مرتبطة بال         
سواء كانت خصائص جسمية أو نفسية أو عقلية أو اجتماعية وقد شاعت هذه النظرية في الفتـرة                 

وقد تركزت معظم نتائجها على أربع سمات أساسية لها صلة وثيقـة            ) 1950-1930(الواقعة بين   
حيط به ويعطيـه القـدرة   الذكاء الذي يمكن القائد من تفهم كل ما ي    (بمقومات القيادة الناجحة وهي     

على إيصال أفكاره للعاملين معه والتأثير بهم والنضج االجتماعي الذي يمكن القيـادة مـن تحمـل                
ومواجهة كافة الظروف فال يحبطون مع الهزائم أو اإلخفاق وتتميـز مـشاعرهم نحـو اآلخـرين                 

 Need for. (لى االنجـاز بايجابية كما يملكون قدراً مهماً من الثقة بالنفس والدافعية أو الحاجة إ

Achievement(             ومتابعة األهداف العليا حتى يتم تحقيقها وغالباً ما يستجيبون للدوافع الداخلية ،
أكثر من استجاباتهم للحوافز الخارجية وأخيراً اتجاهاتهم االيجابية نحو العالقات اإلنـسانية ألنهـم              

 وتوجيهاتهم، ولـذلك يجـب أن تتـوافر         يدركون أن عملهم ونجاحهم إال بمساعدة اآلخرين ألدائهم       
لديهم مهارات التفاهم والتفاعل االجتماعي واإلنساني بما يضمن كسب قبـول اآلخـرين وتأييـدهم           

  ). 139ص/1993/القريوني(
 -:كما أن نظرية السمات تميز القادة الفعالين عن غيرهم من خالل الخصال المعرفية وفيها             

لقدرة على اتخاذ القرارات، والقدرة على أحداث التكامل بين        اإلحساس بالهدف، الحماسة، الصدق، ا    
  ). Tead, 1963, P. 82. (أفراد المجموعة والتفاني، والقدرة على التعلم وسرعة االستيعاب

وتؤكد نظرية السمات أن هناك مجموعة من الصفات التي تفسر القدرات القيادية لدى فرداً             
وهو القائد الذي يمثل مكانـة ومنزلـة   ) Creat Man(م من األفراد ويمكن تسميته بالرجل العظي

متميزة بين أعضاء الجماعة التي يعمل معها أو ينتمي إليها، ويكون مدعاة للفخر واالعتـزاز مـن         
قبل اآلخرين وتتراوح هذه الصفات ما بين صفات ومظاهر جسمية مثل الشكل والوسامة والهنـدام               

المباداة واالستقامة والشجاعة والحلق الرفيع والقدرة      الحسن ونبرة الصوت إلى صفات نفسية مثل        
  ). 119ص/1993/القريوني. (على التفكير والتحليل واإلحساس والثقة باآلخرين

  -:)Behavioral Theory(النظرية السلوكية ثانياً 
يختلف مدخل النظرية السلوكية عند مدخل نظرية السمات من حيث تأكيدها على أمكانيـة              

بمعنى أن األفراد الذين يدربون على بعض السلوكيات القيادية المناسبة لموقف معـين     تعلم السلوك   
  ). 297ص/1988/السالم(ال يعني بالضرورة مالئمتها للمواقف األخرى 
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وقد تناول المختصون في الفكر اإلداري هذا المدخل في دراساتهم وتجاربهم العلمية ومـن              
األمريكيتان حول األنماط القيادية    ) اوهايو وميشجين (معتا  أهم هذه الدراسات تلك التي قامت بها جا       

  . السائدة في المؤسسات وشركات التأمين والمصانع ورؤساء األقسام والمشرفين والمراقبين
من خالل تحليله لنتائج هذه الدراسات وتقيمها كان يعتقد أن هناك        ) Likert(ويرى ليكرت   

داري الديمقراطي وهو ما عكـسته افتراضـات النظريـة          عالقة اعتمادية متالزمة بين األسلوب اإل     
الحديثة لإلدارة وجودة اإلنتاج إال أنه توصل من خالل مجموعة من الدراسات التي أجراها إلـى أن            
العالقة غير متالزمة بين الوضعين وأنه يجب تركيز اإلدارة على المتغيرات غير النفسية التي لهـا                

مرؤوسين وبالتالي على اإلنتاج وأهم هذه المتغيرات نـوع العمـل       تأثير فعال في الروح المعنوية لل     
  ). 150ص/1995/كنعان. (وغيرها... وظروفه وسائله

  -:)Contingency Theory(النظرية الموقفية ثالثاً 
وفيه تم التحول من فكرة االهتمام بالقائد في حد ذاته من حيـث األنمـاط التـي يمثلهـا                   

ف القيادي ذاته ومدى مالئمته لسلوك القائد أو المدير ومـضامين   والتوسع في إدخال عناصر الموق    
هذه النظرية الموقفية توصي بأن على اإلدارة أن تعني بتوافر مواقف عملية فيها نوع من التحـدي   
واإلبداع بحيث تجعل الشخص يعتمد عقله في التحليل والبحث عـن الحلـول المـشكالت ولـيس                 

دية غير متفق عليها على أنها هي التي تفسر سر القيادة فمن            انتظارها وتحريها عن مواصفات قيا    
عناصر القيادة هنا االهتمام بالعمل وإعادة تصميمه بشكل يثير اهتمام العاملين وبشكل تحديا لهـم                

، والنموذجان اللذان يمثالن هذا التحول الفكري في المدرسة الـسلوكية           )141ص/1993/القريوني(
إذ خلص فيدلر إلى أنه في ظل ظروف المواقف المالئمة جـداً  ) ، وردنفيدلر(المعاصرة هما نموذج    

وكذلك المواقف غير المالئمة جداً يكون نمط القائد المرتبط بالمهام أكثر األنماط فاعليـة وعنـدما                
يكون الموقف مالئماً بقدر معقول أو غير معقول أو غير مالئم بقـدر معقـول فـان القائـد يهـتم            

أما نموذج ردن فقد أضاف بعداً جديداً هـو بعـد          .  التي هي أكثر األنماط فاعلية     بالعالقات اإلنسانية 
الفعالية ليس مصطلحاً في السلوك التنظيمي بل أنها بعد يتعلق بتحقيق األهداف وحلـل األسـلوب                

  . بعد العمل، بعد العالقات، بعد الفعالية: القيادي إلى ثالثة أبعاد أطلق عليها مسميات جديدة هي
   -:الل هذه النموذج الثالثي البعاد تم تحديد أربعة أساليب أساسية في القيادة هيومن خ

 ). Separale( أطلق عليه مصطلح منفصل –اهتمام قليل بالمهمة واهتمام قليل بالعالقات  .1

 ). Relaled(اهتمام قليل بالمهمة وعال بالعالقات أطلق عليه مصطلح متصل  .2

 ). Dedicated(ات أطلق عليه مصطلح متفان اهتمام عال بالمهمة قليل بالعالق .3

  ). Integrated(اهتمام عال بالمهمة وعال بالعالقات أطلق عليه مصطلح متكامل  .4
  ). 258-257ص/1997/الطويل. (يوضح هذه األساليب) 1(والشكل 

  متكامل 
Integrated 

  متصل
Related 

  متفان
Dedicated 

  منفصل
Sepavated 
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  )1(شكل 
  ة في القيادةاألساليب األساسي

 & Blak(ال تبعد فقط خطـوة عـن شـبكة بليـك وموتـون      ) Reddin(لهذا فان نظرية ردن 

Mouton (            فـبعض   –ولكنها تعيد نفس النغمة الرئيسية لفيدلرمن أن الفاعلية تعتمد على الموقف 
قـل  األنماط القيادية أكثر مالئمة لمواقف معينة وبعضها غير مالئم بعضها أكثر فاعلية وبعـضها أ              

  . فاعلية
  -:)Integration Theory(النظريات التكاملية التفاعلية رابعاً 

وجاءت النظرية التفاعلية لمحاولة الجمع بين االتجاهين السلوكي والموقفي وتـشير هـذه    
النظرية إلى أن القيادة عملية تفاعل بين الشخص والموقف وتستدعي االبتكـار واإلبـداع وبـين                

لى التفاعل مع هذه المواقف ومواقف أخرى وحشد الجهود لحـل مـشاكل           مهارات إنسانية قادرة ع   
تنظيمية معينة سواء كانت تتعلق باإلنتاج أو بنمط العمل أو المناخ التنظيمي، وعلـى هـذا فأنـه                  
يتوجب على اإلدارة تحري الكفاءة والجدارة في التعيـين للوظـائف اإلداريـة وتـصميم مواهـب             

خرين تساعد على تعبئة جهودهم لمزيد من العمل الذي ينعكس إيجابياً           وإكسابها قدرة للتأثير في اآل    
  ). 142ص/1993/القريوني. (على التنظيم

   -:وهذه النظرية تمحور متغيراتها حول ثالثة محاور رئيسية
المتغيرات الخاصة بالقائد نفسه، وتشمل خصائصه ومهارته الشخصية وقدرته على االحـساس    .1

 . ة وميله للتعامل باالسلوب الفردي أو الجمعي وثقته بالمرؤوسينباالمان في الظروف القلق

المتغيرات الخاصة بالمرؤوسين، وتشمل على مـدى أحـساس المرؤوسـين بالحاجـة إلـى                .2
االستقالل، االستعداد لتحمل المسؤولية والمشاركة في اتخاذ القرارات، القـدرة علـى تحمـل              

اماً، االهتمام بالعمـل ومـشاكله المعرفـة        الغموض والتفاعل في ظل معلومات غير واضحة تم       
 . والخبرة المتوافرة لديهم فيما يخص العمل، ثقتهم بالقيادة واحترامهم وتقديرهم لها

المتغيرات الخاصة بالظروف والمواقف المحيطة بالقائد، وأهمها نوع المنظمة والتنظيم، مـدى             .3
ماعات واستعداد األفراد للعمل فـي  استقرار المنظمة واإلحساس باألمن داخلها، مدى فعالية الج       

صورة فرق عمل، عملية اتخاذ القرارات، طبيعة المشكلة التي يواجهها القائد في موقـف مـا،      
اإلمكانيات المتاحة والتكنولوجيا المتوفرة، ضغوط البيئة االجتماعية الخارجية ومطالبها، البـد           

ذه المتغيرات جميعها وعدم االقتـصار      من االهتمام بكافة التقاطعات والتفاعالت المباشرة بين ه       
  ). 54-51ص/1990/هوشيار. (على أي مدخل جزئي

ويمكن االستنتاج من دراسة جميع النظريات السابقة في القيادة بأنه ليس هنـاك طريقـة               
مثلى وواضحة لقيادة األفراد وفي الحياة العملية نادراً ما نجد قادة يتميزون بالديمقراطية المطلقـة               

قراطية المطلقة ألن القيادة عملية معقدة نظراً لتشابك العوامل والمتغيرات التي تؤثر فيها،             أو االوتو 
كما يتضح أن أهمية القيادة وعلى مختلف مستوياتها تكمن بدورها الحيوي فـي تحقيـق أهـداف                 

  . المؤسسة إذ يتوقف نجاح المؤسسات على درجة فعالية األنماط القيادية المتبعة فيها

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


ية بحوث الرتبویة وا سجم ا سادس  لنفل رشونلالعددان ا رشونلع وا سابع وا لع وا  ل
  

54

  -:يادة اإلداريةأنماط الق
   -:يمكن أن نحدد أنماط القيادة اإلدارية بما يأتي

  -:النمط أو األسلوب الدكتاتوري. 1
يتبع المدير أو القائد اإلداري من النمط أو األسلوب الدكتاتوري أسلوباً يتمثـل بالـسيطرة             

ر مستبداً برأيـه  ويكون المدي) المدرسة(على أفراد المجتمع أو العاملين معه في المؤسسة التربوية     
متعصباً له فردياً في اتخاذ القرارات وفي هذا النمط أو األسلوب يكون المدير منعزالً عن المجموعة                

  . وتربطه عالقة إنسانية ضعيفة مع المجموعة
  -:مالمح النمط الدكتاتوري

ـ               .1 ه يقوم المدير بوضع سياسة العمل وتحديد خطوات هذا العمل من دون االستعانة بالعاملين مع
 . وتحديد خطوات العمل

 . ال يبدي المدير اهتماماً أو تقديراً للعاملين معه .2

يعتمد المدير عادة في قيادة الجماعة على سلطته كما تحددها القـوانين واللـوائح بـدالً مـن              .3
 . االعتماد على العاملين معه

 . ال يهتم المدير باألمور المهنية للعاملين معه .4

يتخذ القرارات ويتحمل مسؤولية ذلك التأثير باإلقناع أو اإلقنـاع          تترك سلطة المدير بيده وهو       .5
 . باآلخرين

يحاول المدير دائماً توسيع نطاق سلطته وصـالحياته لتكـون كـل األمـور تحـت تـصرفاته           .6
  . وسيطرته

  -:مساوئ النمط الدكتاتوري
 . يحاول بعض أفراد المجموعة التقرب إلى المدير على أكتاف اآلخرين .1

 . المجموعة في جو يسوده الخوف والقلقتفكك أفراد  .2

 . تكثر المشاحنات والتكتالت بين أفراد المجموعة .3

  .تقل المقترحات البناءة .4
  -: الديمقراطيبالنمط أو األسلو. 2

 على العالقات اإلنسانية بوصف اإلنسان أعلى قيمة يجـب أن           بيعتمد هذا النمط أو األسلو    
 هذا النمط أو األسلوب إلى االعتراف بالعاملين وبدورهم         تحترمه وتنمي قدراته وقابلياته مما يؤدي     

  . التربوي
  -:محاسن النمط أو األسلوب الديمقراطي

 . تعاون أفراد المجموعة فيما بينهم واحترام بعضهم للبعض اآلخر .1

 . ال يحاول أفراد المجموعة التقرب إلى المدير على أكتاف اآلخرين .2

  . ة والذي يأخذ طريقة للمناقشةيكثر النقد البناء بين أفراد المجموع .3
  -:النمط أو األسلوب الفوضوي. 3
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جاء هذا النمط أو األسلوب في اإلدارة التربوية رداً على األسلوب الدكتاتوري ففـي هـذا                
النمط يكون المدير أو القائد اإلداري بيد المجموعة إذ يكون العمل غير منظم وكل فرد مـن أفـراد                  

 رقابة أو توجيه وليس هناك هدف محدد أو خطة منظمة والمدير ال          المجموعة يعمل بحرية من دون    
يتدخل ال في تنظيم مجرى األمور وال يحاول التوجيه أو أبداء الرأي إال إذا طلب منه ذلـك وتكـون       
شخصية المدير مهزوزة يعتمد اعتماداً كلياً على المجموعة وغير قادر على اتخاذ القرارات إصدار              

  . ةحكم بحكمه أو موضوعي
  -:ما يؤديه النمط أو األسلوب الفوضوي

 . االبتعاد عن تحمل المسؤولية .1

 . التهور في تقديم المقترحات .2

 . ال يحاول أفراد المجموعة التقرب إلى القائد اإلداري أو المدير في تنظيم مجرى األمور .3

 . يفقد المدير السيطرة على العاملين معه .4

  . تاإلخفاق في متابعة وتنفيذ معظم القرارا .5
  -:الدراسات السابقةثانياً 

يتضمن هذا الجانب عرضاً لعدد من الدراسات العربية واألجنبية والتي تمكن الباحث مـن              
االطالع عليها وهي ذات صلة مباشرة أخرى غير مباشرة بموضوعاتها مع مـضامين وإجـراءات               

   -:البحث الحالي، ويمكن عرضها على النحو اآلتي
  -:دراسة عربية. 1
  )1992(سة الطويل درا. 1

أنماط السلوك القيادي لمديري المدارس الثانوية وأثرها في العالقة بين اإلدارة والمعلمين            (
  ). وتصور المعلمين لفعالية اإلدارة في األردن

   -:هدفت الدراسة إلى
 . كيف وصف معلموا المرحلة الثانوية في األردن سلوك مديرهم القيادي .1

السلوك القيادي لمدير المدرسة الثانوية في العالقـة بينـه وبـين        هل هناك أثر الختالف بنمط       .2
 المعلمين والعاملين معه كما يدركها هؤالء المعلمين؟

هل هناك اثر الختالف بنمط السلوك القيادية لمدير المدرسة الثانوية في فعالية وبنجاح عملـه                .3
  . اإلداري كما يدركها المعلمون والعاملون معه

من المجتمع األصلي مـن معلمـين       %) 40(معلماً بنسبة   ) 340(ة من   تألفت عينة الدراس  
المدارس الثانوية للذكور لكتبي تربية اربد وايدن، استخدام الباحث فـي الدراسـة االسـتبانة أداة                

   -:للبحث مؤلف من ثالثة أجزاء
األول لقياس السلوك القيادي والثاني العالقة الشخصية بين المـدير والمعلمـين والثالـث           

) هـالين (لقياس الفعالية والنجاح اإلداري واإلجابة على السؤال األول اسـتخدام الباحـث طريقـة         
)Halpin (              لوصف أربعة أنماط قيادية بداللة بعدي العمل والعالقات اإلنسانية على النحو اآلتـي =
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منخفض فـي العمـل وعـال فـي         ) ب(نمط  . عال في العمل وعال في العالقات اإلنسانية      ) (أ(نمط  
منخفض فـي   (نمط  ) د(نمط عال في العمل ومنخفض في العالقات اإلنسانية         ) ج(العالقات اإلنسانية   

  ). العمل ومنخفض في العالقات اإلنسانية
واستخدام الباحث الوسائل اإلحصائية، تحليل التباين األحادي لكشف عن القياس بشكل عام           

الفعالية اإلداريـة واسـتخدام اختبـار تـوكي        بين األنماط األربعة على منفذي العالقات اإلنسانية و       
)Tukey-Test (للمقارنة التائية بين األنماط على المتغيرين.  

   -:توصلت الدراسة للنتائج اآلتية
وصف المعلمون في هذه الدراسة سلوك مديرهم القيادي بداللة األنماط األربعة التـي ذكـرت               : أوالً

  ). أ، ب، ج، د(وجاء بالترتيب 
 المعلمون عالقاتهم الشخصية بمديرهم من العالقات األكثر إيجابية إلى األقـل ايجابيـة     وصف: ثانياً

  ). أ، ب، ج، د(حسب الترتيب الثاني ألنماط مديرهم القيادية 
وصف المعلمون فعالية مديرهم ونجاحهم اإلداري حسب الترتيـب التـالي ألنمـاط مـديرهم               : ثالثاً

  ). ب، ج(داللة إحصائية نمط وهو فروق ذات ) أ، ب، ج، د(القيادية 
  )75- 43ص/1982/الطويل(

  ) 1988(دراسة القيس . 2
أنماط القيادة اإلدارية السائد لمديري المدارس اإلعدادية وعالقتها ببعض المتغيرات كمـا            (

  ). يراها الهيئة التدريسية
اد هدف الدراسة إلى معرفة أنماط القيادة السائدة لمديري المدارس اإلعداديـة فـي بغـد              

) غيـر تربـوي   /تربـوي (وعالقتها ببعض المتغيرات كتدريب المديرين والمديرات ونوع مؤهالتهم         
  . فضالً عن عمرهم اإلداري وجنسهم كما يراه الهيئة التدريسية

مديرة يعملون في المدارس ) 26(مدير و  ) 21(إدارياً بواقع   ) 47(تألفت عينة الدراسة من     
مدرسـا  ) 178(مدرس ومدرسة بواقع ) 410(فقد تألفت عينتها من  اإلعدادية أما الهيئة التدريسية     

الـديمقراطي  (مدرسة وأعدت الباحثة استبانة تصنف إلى ثالثـة أنمـاط قياديـة هـي               ) 232(و  
وقد تأكدت الباحثة مـن صـدق وثبـات االسـتبانة بوسـائل اإلحـصائية             ) واالتوقراطي والنسبية 

  . المستخدمة في الدراسة
   -:توصلت الدراسة إلى

أن النمط الديمقراطي هو األكثر شيوعاً في المدارس اإلعدادية في بغداد، كما أظهرت عدم              
وجود عالقة دالة بين متغيري التدريب والعمر اإلداري للمديرين واألنماط القيادية لديهم، على حين              

هـل والجـنس   أظهرت عالقة دالة بين المتغيرين وأنماط القيادة اإلدارية للمديرات أما متغيري المؤ        
  . فكانت العالقة في كل منهما غير دالة إحصائياً بأنماط القيادة اإلدارية للمديرين على حد سواء

  )64- 22ص/1988/القيسي(                                                          
  )1992(دراسة فروقة . 3
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امعة األردنية وعالقتها برضا    أنماط السلوك اإلداري لدى عمداء ورؤساء أقسام كليات الج        (
  ).أعضاء الهيئة التدريسية عن العمل

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أنماط السلوك اإلداري الشائعة لدى عمداء كليات ورؤساء             
األقسام في الجامعة األردنية وعالقتها برضا أعضاء الهيئة التدريسية عن العمل مـن جهـة نظـر           

  . أعضاء هيئة التدريس أنفسهم
تدريساً في الكليات العلمية واإلنسانية استخدمت الدراسـة    ) 183(فت عينة الدراسة من     تأل

  . االستبانة أداة لجمع البيانات
   -:توصلت الدراسة إلى أن ترتيب أنماط السلوك اإلداري يأتي على الشكل اآلتي

 .اهتمام قليل بالعمل واهتمام قليل بأعضاء الهيئة التدريسية .1

 .ل واهتمام كبير بأعضاء الهيئة التدريسيةاهتمام كبير بالعم .2

 .اهتمام كبير بالعمل واهتمام كبير بأعضاء الهيئة التدريسية .3

  .اهتمام قليل بالعمل واهتمام قليل بأعضاء الهيئة التدريسية .4
  )85- 63ص/1992/فروقة(

  ) 1997(دراسة أحمد . 4
  ). ةأنماط السلوك القيادي لدى اإلداريين في جامعات األردن الحكومي(

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أنماط السلوك القيادي لدى اإلداريين فـي جامعـات األردن     
  . الحكومية

إدارياً اختير بالطريقة العشوائية البسيطة فـي الجامعـات       ) 126(تألفت عينة الدراسة من     
  . واستخدم الباحث استبانة وليم فيفر لقياس أنماط السلوك القيادي) اليرموك، العلوم، التكنولوجيا(

   -:توصلت الدراسة إلى
 . يين ثم النمط االوتوقراطيأن النمط القيادي الديمقراطي هو أكثر األنماط شيوعاً لدى اإلدار .أ 

 . وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي لإلداريين وعدد سنوات الخبرة .ب 

  . ال يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النمط القيادي لإلداريين وطبيعة المؤهل العلمي . ج 
  )42ص/1997/احمد(

  -:دراسات أجنبيةثانياً 
  ) Boapimp) (1984(دراسة بموبمب . أ

المدركات والتوقعات حول عمداء الكليات الريفية ذات السنتين كما يراها أعضاء المجلس            (
  ).التدريسي والوظيفي

هدفت الدراسة إلى وصف السلوك القيادي لعمداء الكليات الريفية ذات السنتين كما يدركه              
  . ويتوقعه التدريسيون والموظفون في تلك الكليات

كليـة فـي    ) 26(تدريسياً وموظفاً اختيروا عشوائياً مـن       ) 129(تألفت عينة الدارسة من     
  . أربعة وعشرون والية أمريكية
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  . لجمع البيانات) LBDQ(استخدمت الدراسة االستبانة وصف السلوك القيادي 
   -:توصلت الدراسة إلى

أن التدريسيين والموظفين والعمداء لم يتفقوا في أرائهم حول السلوك القيـادي الـواقعي              
  . ثالي لعمداء الكلياتوالم

  )Silalahi) (1985(دراسة سيالهي . ب
  ).السلوك القيادي لرؤساء أقسام جامعة والية شرق تكساس(

هدفت الدراسة إلى وصف السلوك القيادي الواقعي والمثالي لما يراه التدريسيون ورؤساء            
  . األقسام العلمية أنفسهم

  .  قسم علميتدريسياً ورئيس) 140(تألفت عينة الدراسة من 
  . استخدمت الدراسة االستبانة وصف السلوك القيادي لبعدي العمل والعالقات اإلنسانية

   -:توصلت الدراسة إلى
أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين أراء التدريسيين في وصفهم للسلوك القيادي لرؤساء              

  .م القيادي الواقعي والمثاليأقسامهم وبين أراء رؤساء األقسام العلمية أنفسهم في وصفهم لسلوكه
  )  Dawani) (1987(دراسة دارني . ج

  ).العالقة بين أدراك المدير للنمط القيادي وأدراك المعلمين لهذا النمط(
هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بين أدراك المدير للنمط القيادي وأدراك المعلمـين لهـذا     

  . النمط
اسـتخدمت  . معلماً في شمال والية أوهـايو     ) 210(مدير و   ) 21(تألفت عينة الدراسة من     

  ). Blake and Mouten(الدراسة أداة على أساس الشبكة اإلدارية لبليك وموتون 
   -:توصل الدراسة إلى

عدم وجود توافق بين أدراك المديرين وبين أدراك المعلمين للنمط القيادي وكان االتجاه يـشير             .1
 ).9,9( التي يتخذ المركز إلى تسجيل نقاط أعلى في أسلوب القيادة

أن معلمي المدارس الثانوية أحرزوا عالمات داللة إحصائية مهمة وعالية أكثـر مـن معلمـي                .2
المدارس االبتدائية في إدراكهم للنمط القيادي للمدير على أنه أكثر ميالً للتركيز علـى العمـل                

  ).1,9(الذي يمثل المركز 
  -:ليةمقارنة الدراسات السابقة مع الدراسة الحا

  -:األهدافأوالً 
تحددت وتنوعت أهداف الدراسات السابقة ويمكن حصر هذا التعدد والتنوع في واحـد أو              

   -:أكثر من األهداف بالنسبة للدراسات التي تناولت األنماط القيادية هدفت إلى
 . ةمعرفة األنماط القيادية التي يمارسها اإلداريون في المدارس والجامعات والمؤسسات التربوي .1

العالقات اإلنـسانية متغيـرات     /الرضا الوظيفي (عالقة األنماط القيادية ببعض المتغيرات اآلتية        .2
 ). الفعالية اإلدارية/التدريب
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  ). هيئة التدريس/رؤساء األقسام/المعاونون/المدراء(مدى استخدام ممارسة عملية التفويض  .3
بقة من حيث التعـرف علـى   أما أهداف البحث الحالي فهي تتفق مع أهداف الدراسات السا 

األنماط القيادية السائد لدى مديري ومديرات المدارس المتوسطة لكشف عن العالقة بين وجهـات              
  . نظر المدرسين والمدرسات

  -:العيناتثانياً 
استخدمت الدراسات السابقة عينات مشابهة من حيث العدد والجنس ومدة الخدمة والـدور    

افها واألدوات التي اعتمدها فبعض الدراسات أخـذت عينـات          التربوي للمبحوثين وذلك حسب أهد    
ودراسـة  ) 1997/أحمـد (مختلفة في القيادات التربوية أو رؤساء أقسام عملية أو معلمين كدراسة          

  ). 1998/القيسي(ودراسة ) 1992/فروقة(
أما البحث الحالي فقد اعتمد الباحث على عينة من المدرسين والمدرسات فـي المـدارس               

  ). الرصافة األولى والثانية والثالثة(ة لمحافظة بغداد المتوسط
  -:األدواتثالثاً 

تنوعت األدوات المستخدمة في معرفة األنماط القيادية وتفويض الـصالحيات تبعـاً ألهـداف كـل                
   -:دراسة

ففي معرفة األنماط القيادية تم بناء أداة لمعرفة األنماط القيادية من قبل الباحثين باستثناء              
حيث استخدم الباحث استبانة وليم فيقر لقياس أنماط السلوك القيادي مقياساً           ) 1997/أحمد (دراسة
) االوتوقراطية والنسبية /الديمقراطية(تناولت أنماط قيادية هي     ) 1988/القيسي(وفي دراسة   . جاهزا

  . لجمع البيانات) LBDQ(استخدام الباحث مقياس ) Boopimp ,1984(وفي دراسة 
  -:ئل اإلحصائيةالوسارابعاً 

استخدمت كل الدراسات وسائل إحصائية تبعاً ألهدافها وألجل تحليل البيانات والوصول إلى            
النتائج وقد أشارت بعض الدراسات إلى الوسائل اإلحصائية المستخدمة فيها بينما استعملت بعـض              

تخدم اختبـار  اس) 1982/دراسة الطوالية(الدراسات وسائل إحصائية متشابهة من هذه الوسائل هي   
توكي للمقارنة التائية بين األنماط على المتغيرين وفي بعض الدراسات لم تذكر الوسائل اإلحصائية              

 ,Boopimp(ودراسـة  ) 1997/أحمد(ودراسة ) 1992/فروقة(ودراسة ) 1988/القيسي(كدراسة 

  ). Silalahi(ودراسة ) 1984
  -:نتائج الدراساتخامساً 

الف أهدافها وحجم عينتها وستعرض النتائج ومناقشتها ومدى   اختلفت نتائج الدراسات باخت   
   -:اقترابها وبعدها عن ما توصلت إليه الدراسات السابقة الواردة أنفاً

  ) 1992(دراسة فروقة 
 .اهتمام قليل بالعمل واهتمام قليل بأعضاء الهيئة التدريسية .1

  .اهتمام كبير بالعمل واهتمام قليل بأعضاء الهيئة التدريسية .2
  ) 1882(راسة الطويل د
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وصف المعلمون في هذه الدراسة سلوك مديرهم القيادي بداللة األنماط األربعـة التـي ذكـرت      .1
 ).أ، ب، ج، د(وجاءت بالترتيب 

وصف المعلمون عالقاتهم الشخصية بمديرهم من العالقات األكثر إيجابية إلى األقـل إيجابيـة                .2
  ) Boapimp) (1986(دراسة .حسب الترتيب الثاني

  .أن التدريسيين والموظفين لم يتفقوا في أرائهم حول السلوك القيادي والمثالي لعمداء الكليات .1
أما الدراسة الحالية فقد توصلت إلى اختلفت المدرسون والمدرسات في نظـرتهم لألنمـاط          

ى القيادية السائد ببعديها في مجال القيادة اإلدارية والتوجيه والمتابعة إذ يتمتع المدرسـون بـأعل              
  . مستوى لرضائهم الوظيفي في العمل داخل المدرسة ومن خالل العالقة بينهم وبين مدير المدرسة

  الفصل الثالث
  -:إجراءات البحث

يتناول هذا الفصل اإلجراءات التي اعتمدها الباحث لتحقيق أهداف البحث الحالي ويتضمن            
والوسـائل اإلحـصائية المناسـبة    وصفاً لمجتمع البحث وطريقة اختيار العينة وخطوات بناء أداته        

   -:لتحليل البيانات وفيما يأتي استعرض لتلك اإلجراءات
  -:مجتمع البحث والعينةأوالً 

  -:مجتمع البحث. أ
أن مجتمع البحث الحالي يشمل المدارس المتوسطة لكال الجنسين ضمن المديريات العامـة           

  ). نية والثالثةالرصافة األولى والثا/(للتربية الرصافة في محافظة بغداد
مدرسة متوسطة موزعـة علـى المـديريات الثالثـة          ) 339(وقد بلغ عدد هذه المدارس      

) 3950(مدرس و   ) 4016(بواقع  ) 7966(المذكورة، فيما يبلغ عدد أعضاء الهيئة التدريسية فيها         
  ). 1(مدرسة وكما موضح في جدول 

  )1(جدول 
طة من أعضاء الهيئة التدريسية حسب يبين مجتمع البحث موزع حسب عدد المدارس المتوس

  الجنس والموقع الجغرافي
  أعضاء الهيئة التدريسية  عدد المدارس 

  الموقع
  إناث  ذكور 

  المجموع
  إناث  ذكور 

  المجموع

  3344  1082  2262  116  39  77  األولى/الرصافة
  3122  2068  1054  89  26  63  الثانية/الرصافة
  1500  800  700  134  67  67  الثالثة/الرصافة

  7966  3950  4016  339  132  207  المجموع
  -:عينة البحث. ب

ألما كان البحث الحالي يهدف إلى معرفة األنماط القيادية السائد لـدى مـديري مـديرات                
المدارس المتوسطة من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية ومن أجل اختيار العينة الممثلة لهـذا               
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كما تم اختيـار عينـة مـن المدرسـين      ) 7966(ة من مجموع    مدرس) 45(المجتمع فقد تم اختيار     
مدرس ومدرسة ) 449(وقد بلغ عددها    ) 2(والمردسات بالطريقة العشوائية وكما موضح في ملحق        

من مجتمع البحث، حيث تم اعتماد التوزيـع  %) 5(مدرسة أي بنسبة    ) 255(مدرس و ) 194(منهم  
وكمـا  ) الرصافة األولى والثانيـة والثالثـة     (الثالثة  الجغرافي في اختيار هذه العينة من المديريات        

  ). 2(موضح في جدول 
  
  
  

  )2(جدول 
  يبين عينة البحث موزعين على المدارس حسب الجنس والموقع الجغرافي

  أعضاء الهيئة التدريسية  عدد المدارس 
  الموقع

  إناث  ذكور 
  المجموع

  إناث  ذكور 
  المجموع

  199  115  84  21  12  9  األولى/الرصافة
  175  100  75  9  3  6  الثانية/الرصافة
  75  40  35  15  8  7  الثالثة/الرصافة

  449  255  194  45  23  22  المجموع
   -: أداة البحث:ثانياً

بالنظر لعدم توفر أداة موضوعية لقياس النمط السائد لدى مـديري ومـديرات المـدارس              
   -:مر أعدادها بالخطوات اآلتيةالمتوسطة، فقد استلزم أعداد أداة ألغراض البحث الحالي وقد 

الرجوع إلى أدوات لقياس التي أعدت لقياس النمط السائد لدى مـديري ومـديرات المـدارس         .1
   -:المتوسطة

  ).1998الدليمي (نمط السلوك اإلداري لمديري ومديرات المدارس اإلعدادية في محافظة بغداد  .أ 
  ) 1998/التميمي. (صريةتقويم أداء األقسام العلمية في الكليات الجامعة المستن .ب 

وجهت استبانة استطالعية إلى أعضاء الهيئة التدريسية في المـدارس          : االستبانة االستطالعية  .2
   -:المتوسطة من خالل سؤال مفتوح

  وجهه نظركم؟ .  ما النمط القيادي السائد لدى مديري ومديرات المدارس المتوسطة من-:سؤال
ة التي تناولت أنمـاط أو الـسلوك القيـادي للعمـداء             السابق تالرجوع إلى األدبيات والدراسا    .3

  . ورؤساء األقسام العلمية ومدراء المدارس
  . المقابالت الشخصية مع الشخصية مع أعضاء الهيئة التدريسية في المدارس المتوسطة .4

  -:)Validity(صدق األداة 
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اً أو اختباراً   يعد الصدق شرطاً أساسياً من شروط أعداد أية أداة علمية سواء أكانت مقياس            
 ,Best(إلى أن صدق األداة يعني أن تقيس الفقرات األهداف التي وضعت من أجلها ) Best(ويشير 

1991, P. 172 (وقد تأكد الباحث من صدق أداة البحث من خالل:-   
 ويقصد به التأكد من مدى عالقة كل فقرة بالهدف الذي وضعت مـن أجـل       -:الصدق الظاهري  .1

حث بعرض فقرات أداة البحث على مجموعة من الخبراء المختـصين فـي             تحقيقه، إذ قام البا   
 . خبيراً) 12(التربية وعلم النفس واإلدارة التربوية وعلم االجتماع التدريس بلغ عددهم 

 ويعني أن كل فقرة من فقرات األداة تكـون واضـحة المعنـى والـصياغة           -:الصدق المنطقي  .2
  ).Nanlly, 1978, P. 92( الالزمة لمجالها والتصميم المنطقي لها بحيث تغطي المساحة

وقد تأكد الباحث من صدق أداة البحث من الناحية المنطقية عن طريـق عرضـها علـى                 
مجموعة الخبراء ذاتهم، وبذلك تأكد للباحث صدق محتوى أداة بحثه من خالل الـصدق الظـاهري                

والملحـق  . أراء الخبراء فأكثر من   %) 78(والمنطقي وعدت الفقرة عندما تحصل على نسبة اتفاق         
  . يوضح ذلك) 2(

  -:)Reliality(الثبات 
يعد الثبات شرطاً من شروط صالحية أدوات القياس ويقصد به الحـصول علـى النتـائج                
نفسها تقريباً إذا ما أعيد تطبيق القياس بعد مدة زمنية على أفـراد العينـة أنفـسهم وباسـتخدام                   

  ). Pergman, 1974, P. 155. (التعليمات ذاتها
وقد قام الباحث بتطبيق أداة البحث على عينة من أعضاء الهيئـة التدريـسية للمـدارس                

فرداً من أعضاء الهيئة التدريسية ثم أعيد تطبيق األداة على األفراد         ) 50(المتوسطة والبالغ عددهم    
) Persson(باستخدام طريقـة بيـرون   %) 82(أنفسهم بعد مرور أسبوعين وقد بلغ معامل الثبات         

  . في إيجاد معامل االرتباط
  -:تطبيق أداة البحث: ثالثاً

بعد التأكد من صدق أداة البحث وثباتها طبقت األداة بصورتها النهائية على أفـراد عينـة              
) 27(البحث من أعضاء الهيئة التدريسية في المدارس المتوسطة وقد استغرق تطبيق البحث مـدة             

اللتقاء بأفراد العينة وتم توزيع عدد أكبر من االستمارات         يوماً إذ تمت زيارة المدارس المتوسطة وا      
في محاول للحصول على العدد المطلوب إذ من المتوقع إهمال بعض االستمارات غيـر المتكاملـة                

استمارة على عينة من أعـضاء الهيئـة التدريـسية          ) 100(اإلجابة، وقد بلغ مجموع االستمارات      
  .  مدرس ومدرسة)50(و ) 50(مدرس ومدرسة بواقع ) 100(

  -:الوسائل اإلحصائية: رابعاً
   -:لمعالجة البيانات بعد تحليلها استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية

 . معامل ارتباط بيرسون إليجاد ثبات االستجابة على أداة البحث .1

إليجاد داللة الفرق بين الوسط الحسابي للعينة والوسط الحسابي الفرضـي           ) T-Test(اختيار   .2
 . داة القياسأل
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لعينتين مستقلتين إليجاد الفرق بين وجهتي نظـر أعـضاء الهيئـة            ) T-Test(اختبار التائي    .3
 ). 128ص/2000/عودة والخليلي(التدريسية في المدارس المتوسطة 

لمعرفة داللة الفروق بين األوساط الحـسابية لمـستويات         ) ANOVA(تحليل التباين األحادي     .4
  . ارس المتوسطة واالنحراف المعياري والوسط الفرضيأنماط مديري ومديرات المد

  
  
  
 
 
  

  الفصل الرابع 
  عرض النتائج وتفسيرها 

يتضمن هذا الفصل عرضا وتفسير للنتائج التي تم التوصل إليها في ضوء هـدفي البحـث          
ن اللذين حدداً للدراسة والمتعلقة بتحديد األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس المتوسطة م            

  . وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية في المدارس المتوسطة
ما النمط القيادي السائد لدى مديري المدارس المتوسط مـن وجهـة نظـر              (الهدف األول   

األعضاء الهيئة التدريسية عرض الباحث األنماط السائد لدى مديري المدارس المتوسطة المتمثلـة            
  .  والمتابعةفي مجال القيادة اإلدارية ومجال التوجيه

وبعد أجراء عملية تحليل استجابات عينة البحث على االستبانة المعدة لهذا الغرض ظهرت             
النتائج أن متوسط درجات المدرسين والمدرسات في المدارس المتوسطة في مجال القيادة اإلدارية             

لبـالغ  درجة وعند مقارنته للوسط الفرضي للمقياس في مجال التوجيـه والمتابعـة وا            ) 156.04(
) 27.44(درجة، وباستخدام االختبار التائي لعينتين مستقلتين فقد كانت القيمة المحـسوبة            ) 115(

ممـا  ) 1.92(والبالغة  ) 274(وبدرجة حرية   ) 0.05(أكبر من القيمة الجدولية وعند مستوى داللة        
 الفرضـي   يدل على أن الفرق دالل إحصائياً بين متوسط القيادة اإلدارية لعينـة البحـث والوسـط               

  . يوضح ذلك) 3(وجدول . ولصالح متوسط العينة والنتائج
  )3(جدول 

  بين أوساط االستجابات لمجال القيادة اإلدارية) االختبار التائي(يبين نتائج 
االنحراف   المتوسط

  المعياري
الوسط 
  الفرضي 

التائية 
  المحسوبة

القيمة 
  الجدولية

درجة 
  الحرية 

 الداللة
)0.05(  

مجال 
القيادة 
  دال  274  1.92  27.44  115  27.68  156.04  اإلدارية

كما ظهرت النتائج أن متوسط درجات المدرسين والمدرسات للمدارس المتوسط في مجـال       
مجـال التوجيـه    (درجة وعند مقارنته بالوسط الفرضـي لمقيـاس         ) 102.03(التوجيه والمتابعة   
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عينتين مستقلتين فقد كانت القيمة التائيـة       درجة وباستخدام االختبار التائي ل    ) 73(والمتابعة البالغ   
ومـستوى الداللـة    ) 266(وهي أكبر من القيمة الجدولية وبدرجـة حريـة          ) 28.024(المحسوبة  

تبين أن متوسط درجات مديري ومديرات المدارس المتوسط فـي مجـال            ) 1.96(والبالغة  ) 0.05(
ال إحصائياً عنـد مـستوى الداللـة      التوجيه والمتابعة أكبر من الوسط الفرضي وبهذا فان الفرق د         

  ). 4(كما موضح في الجدول ) 0.05(
  
  
  
  
  

  ) 4(جدول 
  يبين نتائج اختبار التائي بين أوساط االستجابات لمجال التوجيه والمتابعة

االنحراف   المتوسط
  المعياري

الوسط 
  الفرضي 

االختبار 
)T (

  المحسوبة

القيمة 
  الجدولية

درجة 
  رية الح

الداللة 
)0.05(  

مجال 
التوجيه 
  دال  266  1.96  28.024  73  18.88  102.03  والمتابعة

ولمعرفة النمط األكثر أهمية من قبل مديروا المدارس المتوسط فقد تمـت المقارنـة بـين                
مجال القيادة اإلدارية والتوجيه والمتابعة وباستخدام االختبار التائي لعينتين مترابطتين من أعضاء            

  . يوضح ذلك) 5(ل إلى النتائج المبينة في الجدول الهيئة التدريسية تم التوص
  ) 5(جدول 

  يبين االختبار التائي للمقارنة بين أوساط االستجابات لمجالي القيادة اإلدارية والتوجيه والمتابعة
االنحراف   المتوسط   المجاالت 

  المعياري 
االختبار 
التائي 

  المحسوبة 

القيمة 
  الجدول 

درجة 
  الحرية 

داللة الفرق 
ند ع

  مستوى 
  )0.05(  274  24.47  25.442  27.65  149.04  القيادة اإلدارية

  1097        18.97  104.06  التوجيه والمتابعة 
أكبر مـن القيمـة     ) 25.442(يظهر من الجدول أعاله أن االختبار التائي لقيمة المحسوبة          

ممـا يعنـي   ) 1097(والبالغـة   ) 0.05(ومستوى الداللة   ) 274(وبدرجة حرية   ) 24.47(الجدولية  
وجود فرق ذو داللة إحصائية بين النمطين القيادة اإلدارية حيث بلـغ متوسـط القيـادة اإلداريـة                  

ومن خالل تحليل النتائج يظهر لنـا       ). 104.06(في حين بلغ متوسط التوجيه والمتابعة       ) 149.04(
هة نظر المدرسين   أن النمط القيادي السائد بين المديرين والمديرات في المدارس المتوسطة من وج           

لحصوله على وسط حسابي أعلـى يمكـن أن         ) القيادة اإلدارية (والمدرسات هو االهتمام في مجال      
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يستنتج الباحث من خالل ما ورد من نتائج إلى أن السبب في ذلك يعود إلى األساليب االوتوقراطيـة   
لها الدراسية إذ نشأة لدى التي كانت سائد في القيادة التربوية سابقاً في تلك المدارس بمختلف مراح

مديري المدارس خبرة طويلة تمد العدة سنوات إضافة إلى نظرتهم واندافعهم وأسـلوبهم القيـادي               
  . ظهر بشكل متميز أمام أعضاء الهيئة التدريسية

ما الفرق بين النمط القيادي السائد لدى مديري ومـديرات فـي المـدارس        (الهدف الثاني   
تم تحقيق هذا الهدف من خالل تحليل التباين األحادي تبعاً          ). إناث/ذكر/نسالمتوسط تبعاً لمتغير الج   

  ). القيادة اإلدارية والتوجيه والمتابعة(فقد تم العمل لكل من ) إناث/ذكور(لمتغيري الجنس 
  -:مجال القيادة اإلداريةأوالً 

 ). 6(بالجدول تم إيجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري موزعاً حسب الجنس وكما مبين 

  
 
  ) 6(جدول 

  يبين المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمجال القيادة اإلدارية 
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد   الجنس 
  22.33  161.77  74  اإلناث
  27.65  154.64  76  الذكور

  49.98  316.41  150  المجموع
س بينهما فقد تم تطبيق تحليل التباين األحادي        والختبار الداللة اإلحصائية لتأثير عامل الجن     

  ). 7(والتوصل إلى النتائج المبينة في الجدول 
  ) 7(جدول 

  يبين تحليل التباين حسب عامل الجنس في القيادة اإلدارية
مصدر   القيمة التائية

  التباين
درجة 
  الحرية 

مجموع 
  المربعات 

متوسط 
  الجدولية  المحسوبة  المربعات

الداللة 
  اإلحصائية

  دال  4.23  4.25  3214.33  3224.34  1  الجنس
        761.21  20808.33  272  الخطأ
          211730.18  274  الكلي

إذ أن ) 0.05(أن تأثير عامل الجنس دال إحـصائياً عنـد مـستوى     ) 7(يتبين من الجدول    
والتـي  ) 0.05 (وبمستوى الداللة ) 4.23(أكبر من القيمة الجدول     ) 4.25(القيمة التائية المحسوبة    

مما يعني أن متوسط القيادة اإلدارية للذكور تختلف عنه بالنسبة لإلناث والرجـوع            ) 4.23(تساوي  
في حين بلغ متوسط الدرجة للذكور ) 161.32(نجد أنه لصالح اإلناث حيث بلغ متوسط       ) 6(للجدول  

)152.52 .(  
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تفائـل ممـا يجعـل      وقد يعود السبب إلى كون العنصر النسوي يتمتع بـسعة الـصدر وال            
المدرسات يقدمن على عملهن بهمة ونشاط أكثر من المدرسين نسبياً أو يرجع الـسبب ذلـك إلـى      
شخصيات المدرسين واختالف نظرتهم للحياة أو قد يكون هناك بعض المدرسـين غيـر راغبـين                

ضا حيث أظهر أن الذكور يتمتعون بدرجة ر      ) 1990/ياسين(بمهنة، تختلف هذه الدراسة مع دراسة       
  . عالي
  -:مجال التوجيه والمتابعةثانياً 

لتحقيق هذا المجال فقد تم مقارنة متوسط نمط التوجيه والمتابعة لعينة البحـث بالوسـط               
باستخدام االختبار التائي لعينتين مـستقلتين لتوصـل إلـى أن الدرجـة التائيـة               ) 112(الفرضي  

البالغـة  ) 0.05(ومـستوى داللـة     ) 28.6(أكبر من القيمة الجدولية     ) 38.54(المحسوبة والبالغة   
بين متوسط العينة للتوجيه    ) 0.05(مما يعني هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى          ) 1.97(

 ). 8(والمتابعة ولصالح العينة كما موضح في الجدول 
 
  

  )8(جدول 
  يبين االختبار التائي بين أوساط االستجابات لمجال التوجيه والمتابعة 

الوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوسط 
  الفرضي 

التائي 
  المحسوبة

القيمة 
  الجدولية

درجة 
  الحرية 

الداللة 
)0.05(  

مجال 
وجيه الت

  دال  1.97  28.60  38.54  112  18.31  154.12  والمتابعة
يتضح مما سبق أن متوسط المجال التوجيه والمتابعـة لمدرسـي ومدرسـات المـدارس               

أعلى من المتوسط، وبهذا النتيجة نتفق نتائج الدراسة مع نتائج دراسة           المتوسطة كان على الغالب     
حيث كان متوسط توجيه والمتابعة من قبـل المـدراء          ) 1998/المحداوي(ودراسة  ) 1992/عودة(

للمدرسين عن وظيفتهم متوسطا بشكل عام ويمكن إرجاع ذلك طبيعـة العمـل اإلداري والتربـوي                
درسين والمدرسات باالنجاز الدراسي والرضا عن العمل داخـل   ومحتواه وما يصاحبه من شعور الم     

  . المدرسة مما أدى إلى قلة المتابعة والتوجيه من قبل المديرين والمديرات للمدرسين والمدرسات
  -:االستنتاجات

   -:في ضوء أدبيات البحث ونتائج الدراسة الميدانية يمكن استقراء اآلتي
 مديري ومديرات المدارس المتوسطة هو االهتمـام بمجـال          تبين أن النمط القيادي السائد بين      .1

 . القيادة اإلدارية أكثر من مجال التوجيه والمتابعة

اختلف المدرسون والمدرسات في نظرتهم لألنماط القيادية السائد ببعديها فـي مجـال القيـادة      .2
ظيفي فـي   اإلدارية ومجال التوجيه والمتابعة إذ يتمتع المدرسون بأعلى مستوى لرضاهم الـو           

مـدير  (العمل داخل المدرسة ومن خالل العالقة بينهم وبـين القائـد اإلداري فـي المدرسـة                 
 ). المدرسة
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أن النمط القيادي السائد الذي يوفق بين مجال القيادة اإلدارية ومجال التوجيه والمتابعة هو من        .3
  .األنماط المفضلة في الميدان والسيما الميدان التربوي

  -:التوصيات
  -:ء النتائج التي أظهرتها الدراسة الميداني يوصي الباحث باآلتيفي ضو

تعزيز االهتمام الصادر من قبل مديري ومديرات المدارس المتوسطة والمتمثلة بمجال التوجيـه       .1
 . والمتابعة بشكل كبير وتعرفهم بأبعاد األنماط القيادية األخرى من قبل وزارة التربية

العليا في وزارة التربية بتعير المـديرين والمـديرات بمفـاهيم           ضرورة قيام القيادية التربوية      .2
األنماط القيادية السائد من خالل عقد الندوات والدورات التدريبية لهم قبل وأثناء العمـل كـي                

 . يكون بينه منها في التعامل

 التي ضرورة الطلب إلى القيادات العليا في وزارة التربية مراجعة القوانين واألنظمة والتعليمات           .3
 . تحد أو تقيد اإلداريين فيها من منح الصالحيات لهم

 
 
  

  -:المقترحات
في ضوء ما توصل إليه البحث الميداني واستكماالً لبحث جوانب أو متغيرات أخرى للبحث              

  -:يقترح الباحث اآلتي
ة االهتمام الصادر من قبل مديري ومديرات المدارس المتوسطة والمتمثلة بمجال القيادة اإلداري            .1

ومجال التوجيه والمتابعة بشكل كبير وتعرفيهم بابعاد األنمـاط القياديـة األخـرى فـي وزارة               
 . التربية

أجراء دراسة عن األنماط القيادية لدى المدراء العاملين للتربية وعالقتـه بالمنـاخ التنظيمـي       .2
 . السائد بالمديرية

ارس اإلعدادية من وجهة نظـر  أجراء دراسة لكشف عن األنماط القيادية لمديري ومديرات المد   .3
المشرفين اإلداريين ومديري التربية تحديد عدد من األسس والمعايير الفنية مـن قبـل وزارة               

 . التربية الختيار مديري ومديرات المدارس اإلعدادية على وجه الخصوص

ذ أجراء دراسة عن تفويض الصالحيات لدى المدراء العاملين في وزارة التربية وعالقته باتخـا   .4
 . القرار من وجهة نظر معاوني ومديرات األقسام فيها
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  )1(ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  كلية التربية/الجامعة المستنصرية
  قسم العلوم التربوية والنفسية

  

  استبانة استطالعية
  أخي المدرس ــــــــــــــــــــــــــ المحترم

  أني المدرسة ــــــــــــــــــــــــــ المحترمة
 القيادية لمديري ومـديرات المـدارس       األنماط(يروم الباحثة القيام بدراسة تهدف التعرف       

  ). المتوسطة من وجهة نظر المشرفين اإلداريين وأعضاء الهيئة التدريسية
  وتتطلب تلك الدراسة بناء أداة 

  ). لوصف األنماط القيادية لمديري ومديرات المدارس المتوسطة(
عملية التربويـة   ولكونكم أحد أفراد عينة الدراسة وألهمية الدور الذي تحتلونه في نجاح ال           

فضالً عما يتمتعون به من وعي وأدراك وخبرة ودراية في هذا المجال ولكونكم أقدر علـى وصـف     
األنماط التي يمارسها مدير ومديرات المدارس المتوسطة لهذا يتقدم الباحث بالشكر الجزيـل لمـا               

في أن تجد هـذه     أمأل  . ستبذلونه من جهد ووقت في اإلجابة الدقيقة والموضوعية عن هذا السؤال          
  . االستبانة اهتمامكم الذي سيكون خير عون لنجاح الباحث في مهمته العلمية

  ). النمط القيادي السائد لدى مديري ومديرات المدارس المتوسطة من وجهة نظركم؟( ما -:1س
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بأنه األسلوب الذي ينتهجه القائد التربوي للتأثير فـي سـلوك الجماعـة             (النمط القيادي   : مالحظة
  ). لعاملين معه من أجل تحقيق أهدافه المؤسسة التربويةوا
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  )2(ملحق 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  كلية التربية/الجامعة المستنصرية
  قسم العلوم التربوية والنفسية

  

  استبانة أراء المحكمين
  األستاذ الفاضل الدكتور ـــــــــــــــــــــ المحترم

  تحية طيبة 
األنماط القيادية لمديري ومديرات المدارس المتوسطة      (تهدف التعرف   يقوم الباحث بدراسة    

  ). من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسية
توصل الباحث من خالل مراجعة مجموعة من المصادر واألدبيات المتخصصة فـي مجـال              

  . كما هو وارد في الصفحات الالحقة) االستبانة(بحثه إلى بناء أداة البحث 
ده فيكم من خبرة واسعة ودراية في العمل الجماعي، فأن الباحث يضع هـذه       ونظراً لما تعه  

الفقرات بين أيديكم لالستناره واالسترشاد بآرائكم القيمة من خالل الحكم على صالحيتها واقتـراح              
  . التعديالت التي ترونها مناسبة وإضافة ما ترونه ضرورياً

  شاكرين تعاونكم خدمة للبحث العلمي
  
  
  
  
  

  الباحث
  حيدر علي حيدر. د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


ية بحوث الرتبویة وا سجم ا سادس  لنفل رشونلالعددان ا رشونلع وا سابع وا لع وا  ل
  

74

  -:النمط القيادي
  ).سلوك القائد كما يراه اآلخرون ممن يعمل معهم وليس كما يراه صاحبه(بأنه 

  -: مجال القيادة اإلدارية–أوالً 
غير   صالحة   الفقرات  ت

  صالحة 
بحاجة إلى 

  تعديل
        .يتابع دوام أعضاء الهيئة التدريسية   .1
        . حةيتحدث مع التدريسيين بصرا   .2
        . يحرص على رفع المستوى العلمي للطلبة   .3
        . يؤكد على ترسيخ القيم التربوية والعلمية   .4
        . متابعة الخطة اليومية والسنوية للمدرسين   .5
        . يقف إلى جانب المدرسين عندما يتطلب األمر   .6
يحرص على مشاركة المدرسـين فـي وضـع الجـدول              .7

  . المدرسي
      

        .ات اإلدارية بشكل جيديؤدي الواجب   .8
        . يتعامل مع المدرسين بصدق ووضوح   .9

        .يجيد فن التعامل مع الكادر اإلداري   .10
        . يتحلى بالصبر والحكمة   .11
        . يكون متحدثاً لبقاً   .12
        .يعمل على إشاعة روح العمل التضامني   .13
        . يكون ديمقراطياً في التعامل مع العاملين معه   .14
        . ظروف الحياتية للمدرسينيراعي ال   .15
        .يكافئ المتميزين من أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية   .16
        . يكون ذات شخصية قيادية متسامحة   .17
        .يجب أن يكون قدوة في تعامله مع اآلخرين   .18
        .يتسم بروح الشجاعة في طرحه ألرائه وأفكاره   .19
        .يكون ذا خبرة في اختصاصه وأدارته   .20
        .عامل مع المدرسين بعدالةيت   .21
        .يمتلك القدرة على اإلقناع واالقتناع   .22
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  -:التوجيه
عملية اتصال بين المدير والعاملين معه لغرض توجيههم وإرشادهم وتحفيزهم ورفـع            (هو  

  ).الروح المعنوية وترغيهم في العمل لتحقيق الهدف
  -: مجال التوجيه والمتابعة–ثانياً 

غير   ة صالح  الفقرات  ت
  صالحة 

بحاجة إلى 
  تعديل

        .يعامل هيئة التدريسية بروح الزمالة والعمل التربوي   .1
        .يتجنب أسلوب التهديد في التعامل مع التدريسيين   .2
        .يعمل على رفع معنويات المدرسين   .3
        . يشجع على االبتكار والتطوير   .4
        .يهتم بتنمية السلوك اإلداري لدى التدريسيين   .5
        . يحافظ على أسراء التدريسيين والطلبة   .6
        .يوجه العاملين معه لتعزيز رغبتهم وتعاملهم مع الطلبة   .7
        .يرصد العالقات اإلنسانية بين المدرسين والطلبة   .8
        .يحسن اإلصغاء إلى مشكالت المدرسين الشخصية   .9

        . يهتم بالطلبة المتأخرين دراسياً   .10
        .حو السلوك الجديديساهم بإرشاد الطلبة ن   .11
        . يهتم بعقد اجتماعات دورية مع المدرسين   .12
        . يتأكد من دوام المدرسين والطلبة   .13
        . يتابع تنفيذ القرارات اإلدارية   .14
        . يتابع الطرق السليمة في األمور المالية واإلدارية   .15
        .يعمل بمبدأ العمل الجماعي مع المدرسين   .16
        . مدرس بدقةيحدد مسؤولية كل    .17
        .يتابع النمو المهني للمدرسين   .18
        .يوجه المدرسين لتوطيد العالقات االجتماعية فيما بينهم   .19
        . يتابع نظافة المدرسة   .20
        .يوجه المدرسين إلى كيفية أدارة الصف   .21
        .يوجه المدرسين على أجراء البحوث التربوية والعلمية   .22
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  )3(ملحق 
  حمن الرحيم بسم اهللا الر

  الجامعة المستنصرية 
  كلية التربية

  قسم العلوم التربوية والنفسية

  

  أداة البحث بصيغتها النهائية
  

  أخي المدرس 
  أختي المدرسة 

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
األنماط القيادية السائد لدى مديري ومديرات المدارس       (يقوم الباحث بدراسة ميدان بعنوان      

  ). من وجهة نظر أعضاء الهيئة التدريسيةالمتوسطة 
وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على المعلومات لتحقيق أهداف هذا البحث قـام الباحـث    
بأعداد هذه االستبانة المكونة من قسمين األول يصف مجال القيادة اإلداريـة لمـديري ومـديرات                

ي يصف مجال التوجيه والمتابعـة      المدارس المتوسطة من وجهة نظر المدرسين والمدرسات والثان       
لمدرسي ومدرسات المدارس المتوسطة، ونظراً ألهمية أرائكم في تحقيق أغراض هذا البحث، لـذا              
أرجو منكم قراءة تعليمات كل من هذين القسمين واإلجابة عن عباراتها في ضوء هذه التعليمـات،                

  . تقدير واالحترامعلماً أنه ال ضرورة لذكر اسم المدرس أو المدرسة، مع خالص ال
  
  
  

  الباحث
  حيدر علي حيدر. د
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  -:مجال القيادة اإلدارية
سلوك القائد كما يراه اآلخرين ممن يعمل معهم ولـيس كمـا يـراه    ( بأنه  -:النمط القيادي 

  ).صاحبه
ال   نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات  ت

  تؤدي
            .يتابع دوام أعضاء الهيئة التدريسية   .1
            . يتحدث مع التدريسيين بصراحة   .2
            . يحرص على رفع المستوى العلمي للطلبة   .3
            .يؤكد على ترسيخ القيم التربوية والعلمية   .4
            . متابعة الخطة اليومية والسنوية للمدرسين   .5
            .يقف إلى جانب المدرسين عندما يتطلب األمر   .6
الجـدول  يحرض على مشاركة المدرسين فـي وضـع            .7

  .المدرسي
          

            .يؤدي الواجبات اإلدارية بشكل جيد   .8
            . يتعامل مع المدرسين بصدق ووضوح   .9

            .يجيد فن التعامل مع الكادر اإلداري   .10
            .يتحلى بالصبر والحكمة   .11
            . يكون متحدثاً لبقاً   .12
            . يعمل على إشاعة روح العمل التضامني   .13
            .ياً في التعامل مع العاملين معهيكون ديمقراط   .14
            . يراعي الظروف الحياتية للمدرسين   .15
            .يكافئ المتميزين من أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية   .16
            . يكون ذا شخصية قيادية متسامحة   .17
            .يجب أن يكون قدوة في تعامله مع اآلخرين   .18
            .وأفكارهيتسم بروح الشجاعة في طرحه ألرائه    .19
            .يكون ذا خبرة في اختصاصه وأدارته   .20
            .يتعامل مع المدرسين بعدالة   .21
            .يمتلك القدرة على اإلقناع واالقتناع   .22
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  -:نمط التوجيه والمتابعة
عملية اتصال بين المدير والعاملين معه لغرض توجيههم وإرشـادهم ورفـع الـروح             (هو  

  ).لعمل لتحقيق الهدفالمعنوية وترغيبهم في ا
ال   نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات  ت

  تؤدي
            .يتجنب أسلوب التهديد في التعامل مع التدريسيين   .1
            .يعمل على رفع معنويات المدرسين   .2
            .يشجع على االبتكار والتطوير   .3
            .يهتم بتنمية السلوك اإلداري والتربوي لدى التدريسيين   .4
            .افظ على أسراء التدريسيين والطلبةيح   .5
            .يوجه العاملين معه لتعزيز رغبتهم وتعاملهم مع الطلبة   .6
            .يرصد العالقات اإلنسانية بين المدرسين والطلبة   .7
            .يحسن االصغاء إلى مشكالت التدريسيين والطلبة   .8
            . يهتم بالطلبة المتأخرين دراسياً   .9

            . اد الطلبة نحو السلوك الجيديساهم باالرش   .10
            .يهتم بعقد اجتماعات دورية مع المدرسين   .11
            .يتأكد من دوام المدرسين والطلبة   .12
            .يتابع تنفيذ القرارات اإلدارية   .13
            .يتبع الطرق السليمة في األمور المالية واإلدارية   .14
            .يعمل بمبدأ العمل الجماعي مع المدرسين   .15
            . يحدد مسؤولية كل مدرس بدقة   .16
            يتابع النمو المهني للمدرسين    .17
            .يوجه المدرسين لتوطيد العالقات االجتماعية فيما بينهم   .18
            .يتابع نظافة المدرسة   .19
            .يوجه المدرسين إلى كيفية أدارة الصف   .20
            .يوجه المدرسين على أجراء البحوث التربوية والعلمية   .21
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